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Από το αριθ.3/5-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 23

Περίληψη
Συμπλήρωση - μερική τροποποίηση της με αρ.3/2019
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης
σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018)
Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές
μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με
μόνιμο προσωπικό

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2726/1-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
15. Μούρκας Χρήστος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
16. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
17. Μυλωνάς Γεώργιος
4. Γιαννώτα Θεοδώρα
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γουναρίδης Στυλιανός
19. Παρτσαλίδου Δέσποινα
6. Δημούδη Χρυσούλα
20. Πυρνάρη Ειρήνη
7. Ηλιάδης Θωμάς
21. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8. Ιγιαννίδης Στέφανος
22. Σδρέβανος Μαρίνος
9. Καμαρίδης Ιπποκράτης
23. Ταρενίδης Παναγιώτης
10. Καρά Αχμέτ
24. Τσαρεκτσή Τζενάν
11. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
25. Τσέπελης Εμμανουήλ
12. Κολλάρος Γεώργιος
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
13. Κυριακίδης Αλέξανδρος
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
14. Λομβαρδέας Μιχαήλ
28. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκιρτζίκη Αλεξία
8. Μποζ Ραμαδάν
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
3. Κιρατζή Ερκάν
10. Τσεγγελίδης Ιωάννης
4. Λύρατζης Πασχάλης
11. Τσιακίρογλου Σωτήριος
5. Μιχαλοπούλου Αλίκη
12. Χασάν Ογλού Ορχάν
6. Μπαντάκ Σιαμπάν
13. Χασάν Ογλού Φερτούν
7. Μπεκήρ Ογλού Σουά
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Θεοδώρα Γιαννώτα αποχώρησε από τη συνεδρίαση
οριστικά κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος και η Ειρήνη Πυρνάρη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.2519/30-1-2019 εισήγηση του
τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετικά: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3854/07 «Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας Συγκρότηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 97 Ν. 3852/10, άρθρο 54 Ν. 4178/13) 2. Τις
διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. 3. Τις
διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) ¨Παράταση Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»¨4. Το
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με αριθ.πρωτ.1073/21-12-2018 έγγραφο του Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Ξάνθης με το οποίο γνωστοποιούνται τα
στοιχεία του προσωπικού που υπηρετεί στη δομή του «Βοήθεια στο Σπίτι» 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ξάνθης
όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1419/Β΄/12-6-2013 καθώς και τις τροποποιήσεις. 6. Την με αριθ. 3/8-12019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε:
1. Το με αριθ. πρωτ 1867/16-1-19 (αποστάλθηκε ηλεκτρονικά με υπογραφή 21-1-2019) από τη Γενική
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 ¨Ένταξη του προγράμματος
βοήθεια στο σπίτι ¨σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο
προσωπικό¨
2. Το με αριθ. πρωτ 4534/28-1-2019 (αποστάλθηκε ηλεκτρονικά με υπογραφή 29-1-2019) από τη Γενική
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 ¨Ένταξη του προγράμματος
βοήθεια στο σπίτι ¨σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο
προσωπικό¨
3. Το με αριθ. πρωτ. 2518/30-1-2019 έγγραφο του Γραφείου Μητρώων και διαδικασιών του Δήμου
Ξάνθης αναφορικά με τον προϋπολογισμό του κόστους μισθοδοσίας της μεταφερόμενης δομής.
Σας αναφέρω ,
Στην συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2019 αποφασίστηκε από το Συμβούλιό σας, σχετικά με την εισήγηση
για τη μερική τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’
/212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό , ώ εξής:
Α) Εντάσσει τη μεταφερόμενη δομή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και
Αθλητισμού του Δήμου Ξάνθης και δημιουργεί οργανική μονάδα σε επίπεδο Τμήματος με την ονομασία
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Β) Συστήνει θέσεις μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με το
προσωπικό που υπηρετεί και συγκεκριμένα: α/α Κατηγορία Κλάδος /ειδικότητα Αριθμός υπηρετούντων ΠΕ
Κοινωνικών Λειτουργών 1, ΠΕ Ψυχολόγων 1, ΤΕ Νοσηλευτών 1, ΔΕ Νοσηλευτών 2, ΥΕ Οικογενειακών
Βοηθών 3
Γ) Τη σύσταση πλέον οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%)
αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α και συγκεκριμένα: είκοσι (20) επιπλέον θέσεις
μόνιμου προσωπικού διαφόρων κλάδων κατηγορίας, συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω
προγράμματος.
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ 1867/16-1-19 (αποστάλθηκε ηλεκτρονικά με υπογραφή 21-1-2019) από τη
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης μεταξύ άλλων
αναφέρονται
…..Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να συσταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις - κατά ποσοστό 7% των
θέσεων της προηγούμενης παραγράφου - κλάδων και κατηγοριών επιλογής του οικείου φορέα και
οπωσδήποτε συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος. Οι επιπλέον αυτές θέσεις θα
καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.
Συνεπώς ο υπολογισμός του επτά τοις εκατό (7%) θα πρέπει να υπολογισθεί επί του αριθμού των
υπηρετούντων σήμερα υπαλλήλων του προγράμματος, και συγκεκριμένα υπηρετούν οκτώ (8) επί επτά τοις
εκατό (7%) είναι ίσο με 0,56 , .Συμπερασματικά έχουμε τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε επιπλέον μια (1)
μόνο θέση μόνιμου υπαλλήλου, και να επιλέξουμε κλάδο και κατηγορία, συναφή με την παροχή υπηρεσιών
του εν λόγω προγράμματος.
Επιπλέον, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ 4534/28-1-2019 (αποστάλθηκε ηλεκτρονικά με υπογραφή 29-12019) από τη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 μεταξύ άλλων
αναφέρεται:
Β. Αναφορικά µε το περιεχόμενο του ιδιαίτερου ακροτελεύτιου άρθρου ή της ιδιαίτερης ακροτελεύτιας
διάταξης µε τον τίτλο «κάλυψη δαπάνης», στην σχετική Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας εκάστου δήμου και στο πνεύμα των
διατάξεων του άρθρου 90 του πδ/τος 63/2005 (Α΄ 98), σας διευκρινίζουμε ότι:
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Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής του Αριθμού Λογαριασμού Εξόδου
(Α.Λ.Ε.) 2310401001 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς σύμφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (Α΄ 212), από το έτος 2019 και εφεξής, σε βάρος του Α.Λ.Ε.
αυτού και µε μεταφορές πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των δήμων που υλοποιούν το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι», θα καλύπτονται οι σχετικές µμισθολογικές δαπάνες του προσωπικού που στελεχώνει τις
οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου. Ως εκ τούτου, προκειμένου να υπάρχει µία
ομοιόμορφη διατύπωση από πλευράς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προτείνεται η εξής: «Από την απόφαση
αυτή προκαλείται δαπάνη, [ύψους ..... ευρώ (εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ποσό)], η οποία,
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 του ν. 4583/18, 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, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται
ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001)»
Σύμφωνα δε με την κατάσταση των υπηρετούντων υπαλλήλων η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας από το
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ,και τον προϋπολογισμό που πραγματοποιήθηκε από το
γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών του Δήμου Ξάνθης το ποσό της μηνιαίας δαπάνης μισθοδοσίας των
υπηρετούντων στο πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο σπίτι ¨ ανέρχεται στα 13.520,52 ευρώ . Ο υπολογισμός του
κόστους της δαπάνης μισθοδοσίας γίνεται για διάστημα δέκα (10) μηνών αρχής γενομένης μετά τη
δημοσίευση του ΦΕΚ τροποποίησης του ΟΕΥ και αποστολή αιτήματος προκήρυξης στο ΑΣΕΠ για την
κάλυψη των θέσεων.
Συγκεκριμένα το κόστος της δαπάνης μισθοδοσίας 13.520,52 Χ10μήνες=135.205,20ευρώ.
Παρακαλούμε, όπως το Συμβούλιό σας να λάβει απόφαση
Α. 1 Για την τροποποίηση της με αριθ.3/8-1-2019 απόφασής σας, ως προς το Γ. αποφασιστικό σκέλος και
συγκεκριμένα για τον αριθμό σύστασης επιπλέον οργανικών θέσεων που σύμφωνα με την ποσόστωση,
περιορίζεται στο 7% επί των θέσεων του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι» και
2. να συμπεριλάβετε επιπλέον μια (1) μόνο θέση μόνιμου υπαλλήλου και να επιλέξετε κλάδο και
κατηγορία, συναφή με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος
και
Β. Να συμπεριληφθεί αυτούσια η παρακάτω παράγραφος συμπεριλαμβανομένου του ποσού της
μισθοδοσίας.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, ύψους 135.205,20 ευρώ, η οποία, δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91
του ν. 4583/18, 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, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 162.246,24 ευρώ, η οποία αποδίδεται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001)»».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Κυριάκο Παπαδόπουλο ο οποίος πρότεινε
η θέση να καλυφθεί από ΤΕ Φυσικοθεραπευτή, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συμπλήρωση - μερική τροποποίηση της με αρ.3/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά
«Μερική τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018)
Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση
αυτών με μόνιμο προσωπικό» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της, ως εξής:
α)
ως προς το σκέλος Γ, συστήνει και συμπεριλαμβάνει μία θέση μόνιμου υπαλλήλου ΤΕ
Φυσικοθεραπευτή και
β)
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, ύψους 135.205,20 ευρώ, η οποία, δυνάμει της παρ. 7 του
αρ.91 του ν. 4583/18, 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
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του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική
πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 162.246,24 ευρώ, η οποία
αποδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ.
Εσωτερικών: 2310401001).
Κατά τα λοιπά, η με αριθμό 3/2019 προγενέστερη απόφασή του ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την ανωτέρω
συμπλήρωση τροποποίηση έχει ως εξής:
Tη μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης ως εξής:
Α) Εντάσσει τη μεταφερόμενη δομή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και
Αθλητισμού του Δήμου Ξάνθης και δημιουργεί οργανική μονάδα σε επίπεδο Τμήματος με την ονομασία
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Β) Συστήνει θέσεις μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με το
προσωπικό που υπηρετεί και συγκεκριμένα:
α/α
1
2
3
4
5
Γ)

Κατηγορία
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ

Κλάδος /ειδικότητα
Κοινωνικών Λειτουργών
Ψυχολόγων
Νοσηλευτών
Νοσηλευτών
Οικογενειακών Βοηθών

Αριθμός υπηρετούντων
1
1
1
2
3

Τη σύσταση πλέον οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%)
αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α και συγκεκριμένα:
α/α
1
Σύνολο

Κατηγορία
ΤΕ

Κλάδος /ειδικότητα
Φυσικοθεραπευτή

Αριθμό νέων θέσεων
1
1

Δ) Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, ύψους 135.205,20 ευρώ, η οποία, δυνάμει της παρ. 7 του
αρ. 91 του ν. 4583/18, 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, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική
πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 162.246,24 ευρώ, η οποία αποδίδεται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών:
2310401001).
................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

