ΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 1ης Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας
στις 21-1-2019
Αριθμ. Απόφασης : 1-1/21-1-2019
Θέμα 1ο: «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Κέρκυρας»
Στην Κέρκυρα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ.
2566/18-1-19 πρόσκληση του Προέδρου της - Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου,
η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου δεκαέξι (16) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα (12) μέλη, ήτοι:
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος (Πρόεδρος)
2. Αλέξανδρος Ασπιώτης
3. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
4. Σταμάτιος Απέργης
5. Ανδρέας Γουλής
6. Σπυρίδων Καλούδης
7. Γεώργιος Καρύδης
8. Θεόδωρος Λουκανάρης
9. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
10. Βασίλειος Αρης Μπαλής
11. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
12. Ανδρέας Σκούπουρας
Απουσίαζαν οι Αντιδήμαρχοι Βασίλειος Καββαδίας, Νικόλαος Κορακιανίτης, Αρσένιος
Κουλούρης και Μάρκος Πρεντουλής λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ και
ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κ.
Ευάγγελος Πίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου, Γραμματέας
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 1ο: «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Κέρκυρας»
O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Νικολούζος ζήτησε από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. Ευάγγελο Πίτσα να εισηγηθεί
σχετικά.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πίτσας ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 91 του Ν.4583/18:
«1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που:

α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του
«Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και
β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του
Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί
μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),
δύνανται, μέχρι τις 31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και
ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του
προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και για την
κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό
(7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς με την
παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις
αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220).
Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνονται
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν.
3584/2007 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής
Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους, με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών
σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι
αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι
κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων
των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο
των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η
απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται
μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας
οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι
διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού
κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.
4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και
άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 κατοίκους
μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι
τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας,
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές
Διευθύνσεις.
5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω
διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της
Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων
αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη
υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου
καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.
7. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυμάτων και
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου.
8. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, μπορεί να οργανώνονται
σε επίπεδο Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων τακτικών
υπαλλήλων. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που δεν συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο
και των οποίων ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων είναι μέχρι δέκα (10) μπορεί να
οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου».

Ο Δήμος Κέρκυρας μέσω του νομικού του προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» (ΟΚΠΠΔΚ) συμβλήθηκε με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» απασχολώντας τη δεδομένη στιγμή στο

πρόγραμμα, προσωπικό με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν
παραταθεί μέχρι τις 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4483/2017(Α 107).
Ο ΟΚΠΠΔΚ με την υπ’ αριθ. 109/14.01.2019, βεβαιώνει ότι απασχολεί συνολικά σαράντα εννέα (49)
άτομα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι», οι οποίες ανανεώνονται κατόπιν συνεχών παρατάσεων του προγράμματος με πιο πρόσφατη
την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
Ειδικότερα, απασχολούνται άτομα στις εξής ειδικότητες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Κ.Π.Π.Δ.Κ.
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

3

2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

3

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

7

4

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4

5

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

9

6

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

7

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ)

22

ΣΥΝΟΛΟ

49

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) με την υπ’ αριθ.
2643/18.01.20189, βεβαιώνει ότι οι θέσεις δημοσίου δικαίου του ΟΕΥ του Δήμου μας που α) είναι
κενές και β) δεν εκκρεμεί καμία διαδικασία πλήρωσής τους και συνεπώς δύναται να διατεθούν προς
πλήρωση δυνάμει των διατάξεων του ν. 4583/2018 είναι οι ακόλουθες:
ΠΙΚΑΝΑΣ 2
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

3

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

27

Επίσης – σύμφωνα με το αρ πρωτ. 167/17.01.2019 έγγραφο- εισήγηση του ΟΚΠΠΔΚ ο οποίος ως
καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας λειτούργησε το πρόγραμμα επί (8) έτη και για τις ανάγκες στελέχωσης του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την κάθε μία Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά, προτείνει τη
σύσταση των τριών βασικών ειδικοτήτων του προγράμματος (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του
Ν.2643/1998 (Α’220)), για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων στην οποία
δεν λειτούργησε μέχρι και σήμερα η δομή «Βοήθεια στο σπίτι», ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 7%
Α/Α
1
2
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ
ΠΛΕΟΝ 7%

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ)

1
1
1

ΣΥΝΟΛΟ

3

Συμπερασματικά και προκειμένου να ενταχθεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές
μονάδες του Δήμου και για τη στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, θα πρέπει η Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας, να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του ΟΕΥ
του Δήμου Κέρκυρας λαμβάνοντας υπόψη: 1) το απασχολούμενο προσωπικό του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» και 2) την ανάγκη σύστασης τριών (3) νέων θέσεων (7% των ανωτέρω θέσεων),
οι οποίες θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220), προτείνοντας τις εξής τροποποιήσεις
στο άρθρο 24 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Κέρκυρας:
Α. Να συσταθούν σαράντα τρεις (43) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής:
 Να αυξηθούν κατά δύο (02) οι θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι
τρεις (03).
 Να αυξηθούν κατά μία (01) οι θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι δύο
(02).
 Να αυξηθούν κατά επτά (07) οι θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ώστε στο σύνολο οι
θέσεις να είναι επτά (07).
 Να αυξηθούν κατά δύο (02) οι θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι
τέσσερις (04).
 Να συσταθούν εννέα (09) νέες θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
 Να συσταθούν είκοσι δύο (22) νέες θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Οικογενειακών
Βοηθών).

Β. Να συσταθούν τρεις (03) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού (7% των ανωτέρω θέσεων), οι
οποίες θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220) λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό
αναφερόμενο (167/17.01.2019) έγγραφο του

ΟΚΠΠΔΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του

Ν.2643/1998 (Α’220), αλλά και τις οδηγίες του αρ.πρωτ. 1921/11-1-2019 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών (….κλάδων και κατηγοριών επιλογής του οικείου φορέα οπωσδήποτε συναφείς με την
παροχή υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος) ως εξής:
 Να αυξηθούν κατά μία (01) οι θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ώστε στο σύνολο οι θέσεις
να είναι οκτώ (08).
 Να αυξηθούν κατά μία (01) οι θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι
πέντε (05).
 Να συσταθεί μία (01) νέα θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Οικογενειακών Βοηθών)
ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι είκοσι τρεις (23).

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας (άρθρο 63 παρ. στ’ του
Ν.3852/2010), όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης του
κατωτέρω άρθρου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Κέρκυρας, (ΦΕΚ Β’
280/13-2-2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και ειδικότερα την τροποποίηση του ΜΕΡΟΥΣ 4
«ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», Άρθρο 24 «Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου»:
παράγραφος 2
 Αυξάνοντας κατά δύο (02) οι θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι
τρεις (03).
 Αυξάνοντας κατά μία (01) οι θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι δύο
(02).
παράγραφος 3
 Αυξάνοντας κατά οκτώ (08) οι θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ώστε στο σύνολο οι θέσεις
να είναι οκτώ (08).
 Αυξάνοντας κατά τρεις (03) οι θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι
πέντε (05).
παράγραφος 4
 Συστήνοντας εννέα (09) νέες θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
παράγραφος 5
 Συστήνοντας είκοσι τρεις (23) νέες θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Οικογενειακών
Βοηθών) ώστε στο σύνολο τους να είναι είκοσι τρεις (23).

Πιο συγκεκριμένα θα συστηθούν συνολικά οι παρακάτω θέσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

02

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

01
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

08

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

03
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
09

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ)

23

ΣΥΝΟΛΟ
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Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η μισθολογική
δαπάνη του προσωπικού καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.
Από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.
Σημειώνεται ότι, η ζητούμενη τροποποίηση του ΟΕΥ θα ολοκληρωθεί εφόσον ακολουθηθούν οι
παρακάτω διαδικασίες – πέρα από την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας – και
αφορούν:
α) στην έγκριση της τροποποίησης του ΟΕΥ από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας
β) στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
γ) στη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης
Επιγραμματικά αναφέρουμε τα στάδια.

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας. Η απόφαση του Δημοτικού περί
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων, θα πρέπει να
αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο
μέχρι 31 - 01 – 2019.
2. Έγκριση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Εντός ενός (01) μηνός από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων.
3. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων, οι
ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο
Υπουργείο, προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ.»
Αναφορικά με τη σύσταση των (03) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού (7% επί των
θέσεων), οι οποίες θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις
αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220) και
δεδομένης της ανάγκης επιστημονικής συνδρομής για τη λειτουργία του προγράμματος στις
ειδικότητες (συναφής με την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος) με το μικρότερο αριθμό
υφιστάμενων θέσεων, προτάθηκε από την Εκτελεστική η σύσταση των παρακάτω θέσεων:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 7%
Α/Α
1
2
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ
ΠΛΕΟΝ 7%
1
1
1
3

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα Μέλη και έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αρ.109/14.01.2019 βεβαίωση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας
(ΟΚΠΠΔΚ) (φορέας απασχόλησης)
2. Την υπ’ αρ. 2643/18.01.20189 βεβαίωση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Την υπ’αρ. 167/17.01.2019 εισήγηση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας
(ΟΚΠΠΔΚ) (φορέας απασχόλησης)
4. Την υπ’ αρ. ΔΥ/21.01.2019 βεβαίωση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
5. Την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης &
Διαφάνειας
6. Την ως άνω πρόταση αναφορικά με τη σύσταση των τριών (3) νέων οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού

Αποφασίζουν Ομόφωνα
Να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας την τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Κέρκυρας και
συγκεκριμένα:
1) την τροποποίηση του ΜΕΡΟΥΣ 4 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», Άρθρο 24 «Οργανικές Θέσεις με
Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου» του υφιστάμενου ΟΕΥ με τη σύσταση (43) νέων θέσεων
μόνιμου προσωπικού (για την κάλυψη των θέσεων του προσωπικού που υπηρετεί ήδη) ως
εξής:
παράγραφος 2
 Να αυξηθούν κατά δύο (02) οι θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων ώστε στο σύνολο οι θέσεις να
είναι τρεις (03).
 Να αυξηθούν κατά μία (01) οι θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι
δύο (02).
παράγραφος 3
 Να αυξηθούν κατά επτά (07) οι θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ώστε στο σύνολο οι
θέσεις να είναι επτά (07).
 Να αυξηθούν κατά δύο (02) οι θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών ώστε στο σύνολο οι θέσεις να
είναι τέσσερις (04).
παράγραφος 4
 Να συσταθούν εννέα (09) νέες θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
παράγραφος 5
 Να συσταθούν είκοσι δύο (22) νέες θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Οικογενειακών
Βοηθών) ώστε στο σύνολο τους να είναι είκοσι δύο (22).
2) Επιπρόσθετα, προτείνεται η σύσταση τριών(3) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου
προσωπικού (ως το 7% επί των θέσεων) οι οποίες θα καλυφθούν από κοινωνικά
προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3
του ν. 2643/1998 (A΄220), ως εξής:
 Μία (1) νέα θέση ΠΕ Ψυχολόγων
 Μία (1) νέα θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων
 Μία (1) νέα θέση ΤΕ Νοσηλευτών
Μετά την ανωτέρω σύσταση και των τριών (3) νέων θέσεων (7% επί των θέσεων), οι οποίες θα
καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία
που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220), το άρθρο 24 του υφιστάμενου ΟΕΥ του
Δήμου Κέρκυρας τροποποιείται με την προσθήκη των θέσεων σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

03

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

02
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

07

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

03
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

09
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ)

22

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
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3) Η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από
τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών και αποδίδονται με

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών στους

δικαιούχους δήμους.
Από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών,

η

οποία αποδίδεται με

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών

δικαιούχους δήμους.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1-1/21-1-2019
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μαρούφωφ

Η Γραμματέας της Ε.Ε.
Όλγα Νικηφόρου

στους

