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ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 91 του ν.4583/18 «Ένταξη του Προγράμματος <Βοήθεια στο Σπίτι>
σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών
με μόνιμο προσωπικό».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 προβλέπονται τα εξής:

«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) (κοινωνικά προστατευόμενες
ομάδες). 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 (3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους ΟΕΥ των ΟΤΑ 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 2 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 επί 2, 5.
Τροποποίηση των ΟΕΥ των ΟΤΑ γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση
των ΟΕΥ κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής Περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης
ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση) και δεν
απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας
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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.
2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι
ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη
των νέων οργανικών θέσεων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ως προς
το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν
εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.
3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το
σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία
του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή
κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών,
στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17)
μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που
πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική
εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν
απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39).
4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεσμεύονται να
υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το διορισμό τους και,
μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που
αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν
μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.
5. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που
συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου,
που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017. Με τη δημοσίευση των οριστικών
πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι
συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για
τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών.
6. Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, κατατάσσονται ή, όπου
συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν
την αρμοδιότητα της παραγράφου 1, εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομένης υπόψη της
προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια. Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου
διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της
παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους
δικαιούχους δήμους.
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη 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».

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», με το αριθ. 34/2-1-2019 έγγραφό
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του, γνωρίζει στον Δήμο μας αφενός ότι δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος με σχέση Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ» και αφετέρου το παρακάτω
υπηρετούν, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προσωπικό κατά Κατηγορία
και Κλάδο, που απασχολείται στις δομές (Δημοτικών Ενοτήτων Βέροιας, Απ. Παύλου, Βεργίνας,
Δοβρά, Μακεδονίδος) του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 14

ΣΥΝΟΛΟ 29

Πλέον των ανωτέρω οργανικών θέσεων, για την κάλυψη επίσης αναγκών του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», συνιστώνται με την απόφαση του Δ.Σ. και οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών {επομένως 2 θέσεις για τον
Δήμο Βέροιας (29Χ7%)}, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του Δήμου 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).

Για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, προτείνουμε τη σύσταση μίας θέσης
κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄ Κατηγορίας και μίας θέσης κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών.

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με την αριθ. 1921/11-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», προτείνεται η προσαρμογή-τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας με σκοπό τη δημιουργία Γραφείου Εφαρμογής Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ» στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού του Δήμου μας και την σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού:

Α) Θέσεις που αφορούν προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που ήδη απασχολείται στο Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου μας «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας &
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»,
ίδιων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με αυτές (εκτός της περίπτωσης των ΔΕ
Νοσηλευτών που ο κλάδος θα πρέπει να αναφέρεται ως ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών διότι δεν
υφίσταται κλάδος ΔΕ Νοσηλευτών):

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2

3. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

4. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
5. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
5

6. ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

14

ΣΥΝΟΛΟ 29
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Β) Επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
ν.2643/1998, συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
2.

ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

1

ΣΥΝΟΛΟ 2

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ:

ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

δ. Γραφείο Εφαρμογής Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
δ. Γραφείο Εφαρμογής Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Ι) Δομές:
δα. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Βέροιας
δβ. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου
δγ. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας
δδ. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Δοβρά
δε. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος

ΙΙ. Αρμοδιότητες:
Παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες
της περιοχής του Δήμου Βέροιας, δηλαδή άτομα με αισθησιοκινητικές αναπηρίες, ψυχική
νόσο, νοητική υστέρηση, με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς και αυτόνομης διαβίωσης
τους, την παραμονή τους στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. 

Ειδικότερα:

 Ανιχνεύει, διερευνά, καταγράφει και μελετά τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας των
ηλικιωμένων και ΑμΕΑ της περιοχής του Δήμου Βέροιας.

 Παρέχει, συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη των ηλικιωμένων και ΑμΕΑ,
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, οικογενειακής
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βοήθειας (ατομική και οικιακή καθαριότητα, μικρο-αγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια
στην ατομική υγιεινή, συντροφιά κ.λπ.) και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι
υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των
εξυπηρετούμενων, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους.

 Μεριμνά για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής
συμμετοχής τους.

 Παρέχει στήριξη, ανακούφιση και εκπαίδευση των μελών της οικογένειάς τους και των
προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους.

ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός), Γ, Β
και Α(καταληκτικός).
• Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε (εισαγωγικός), Δ, Γ και Β
(καταληκτικός).
• Τα προσόντα διορισμού των θέσεων περιγράφονται στα Π.Δ. 37α/87, 22/90, 50/01, 347/03, 44/05
και 116/06,όπως ισχύουν κάθε φορά.

Οι θέσεις που συστήνονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
3. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
4. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
5. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
6. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
7. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
8. ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 14

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας προκαλείται δαπάνη, η οποία 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 στον Δήμο ενώ από το έτος 2020 και εφεξής,
εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στον Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ


