ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15/28-06-2019 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου
ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 106/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Μερική τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Μυκόνου και σύσταση Γραφείου
«Βοήθεια στο Σπίτι» στo Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής
της
Δ/νσης
Διοικητικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/1812-2018 )».

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 28η του μηνός Ιουνίου του
έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00΄ μ.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 24/06/2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου κ. Γεωργίου Ρουσουνέλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκαεπτά (17) μέλη, ως κάτωθι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Π.Κουκάς
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρουσουνέλος
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΕΠΟΜ»
11. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ
12. ΞΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
13. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

14. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
16. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικαιολ.απών)
2. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (δικαιολ.απών)
3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (δικαιολ.απών)
4. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικαιολ.απών)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
5. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (δικαιολ.απών)
6. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (δικαιολ.απών)
7. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικαιολ.απών)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
8. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (δικαιολ.απούσα)
9. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικαιολ.απών)
10. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (δικαιολ.απών)
Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά ενώ δεν προσήλθε ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Μυκονίων αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνοντας την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.:
Α) Το υπ΄ αριθ. 23537/01-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
«Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018
(Α΄212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019 (Α΄50) και ισχύει.
Β) Την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου
σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή μετά από προφορική εισήγηση του Προέδρου της κ.
Κων/νου Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, εισηγείται την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/Β΄/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως εξής:
-

Στο άρθρο 2 (1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, δημιουργία νέου Γραφείου
«Βοήθεια στο Σπίτι» στο (Γ) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και
Στο άρθρο 3 «Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων»
Μια (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων και
Μια (1) θέση Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών.

Γ) Την υπ’ αριθ. 5784/25-06-2019 εισήγηση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μυκόνου, η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μυκόνου και σύσταση Γραφείου «Βοήθειας στο Σπίτι» στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18-12-2018 ).

Κύριε Πρόεδρε ,
« Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ
212/18-12-2018 τ.Α’.) δίνεται η δυνατότητα ένταξης των υπηρεσιών του Προγράμματος
“Βοήθεια στο Σπίτι” στις μόνιμες κοινωνικές δομές των ΟΤΑ που συμμετείχαν μέχρι τώρα
στο Πρόγραμμα.
Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 91. Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α.
Α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό
Α. Διαδικασία (παρ.1 και 2)
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.
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
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του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν.
2190/1994.
Β. Μοριοδότηση- προσόντα διορισμού (παρ.3)
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).
Γ. Δέσμευση 10ετούς υπηρεσίας (παρ.4)
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.
Δ. Απασχόληση εργαζομένων μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων
(παρ.5)
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 λύνονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα
αυτών.
Ε. Κατάταξη ή μεταφορά ήδη απασχολούμενων ΙΔΑΧ (παρ.6)
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.
ΣΤ. Δαπάνες μισθοδοσίας (παρ.7)
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Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος
“Βοήθεια στο Σπίτι” καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
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 οικον. 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.
Στο Δήμο Μυκόνου , το Πρόγραμμα « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » υλοποιείται από 13.09.2002
από το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων , με έδρα τη Σύρο,
και απασχολεί, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.πρωτ. 103/25.06.2019 έγγραφό τους το παρακάτω
προσωπικό:
Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ανά κατηγορία και ειδικότητα:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΜΑΡΓΑΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Ι.Δ.Ο.Χ.

2

ΝΤΟΥΤΣΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

Ι.Δ.Ο.Χ.

Α/Α

Μπορούμε , σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, να υποβάλουμε στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου μας, για σύσταση δύο (02)
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου
αριθμού με τις θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σήμερα, κατά την έναρξη ισχύος
του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιείτε από το
Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων , και συγκεκριμένα:
 Μία θέση (1) Π.Ε Ψυχολόγων
 Μία (1) θέση Υ.Ε Οικογενειακών Βοηθών
Ακόμη πλέον των οργανικών αυτών, μπορούμε να συστήσουμε 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
αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220).
Για το Δήμο μας και για τις δυο (02) θέσεις που συστήνονται δεν αναλογεί καμία επιπλέον
θέση.
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:
Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος
“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Με βάση τα παραπάνω ο ΟΕΥ του Δήμου ΜΥΚΟΝΟΥ (ΦΕΚ 1532/Β΄/04.08.2008) και όπως
έχει τροποποιηθεί με τα ΦΕΚ ( 2403/Β’/01.12.2009 , 512/Β’/29.02.2012 ,
1950/Β’/15.06.2012 και 3075/Β’/06.09.2017) , πρέπει να τροποποιηθεί


ως προς το άρθρο 2 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ως προς τα εξής:
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Δημιουργία νέου Γραφείου στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποίηση της
κατάταξης ως ακολούθως:
Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-

Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών

-

Γραφείο Κοινωνικής Προνοίας

-

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

-

Γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι



ως προς το άρθρο 3 « ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ »
 Μία θέση (1) Π.Ε Ψυχολόγων
 Μία (1) θέση Υ.Ε Οικογενειακών Βοηθών

Ο αν. προϊστάμενος του Διοικητικού τμήματος
του Δήμου Μυκόνου
Ευάγγελος Καντεράκης

Mετά από τα πιο πάνω το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς
και:
 Τις διατάξεις του ν. 3463/2006
 Τις διατάξεις του ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)
 Τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄/2018)
 Τον ΟΕΥ του Δήμου Μυκόνου ΦΕΚ 1532/ Β΄/2008 ‘όπως έχει τροποποιηθεί με τα ΦΕΚ
2403/Β΄/2009, ΦΕΚ 512/Β΄/2012, 1950/Β΄/2012ΚΑΙ 3075/Β΄/2017 και ισχύει.
 Τα όσα ειπώθηκαν και καταγραφήκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Α. Τροποποιεί τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ
1532/Β΄/2008) και εγκρίνει τη σύσταση του Γραφείου «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 και ως εξής:
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1. Ως προς το άρθρο 2 παρ. (1) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών :
Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- Γρ. Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Γρ. Κοινωνικής Πρόνοιας
- Γρ. Κοινωνικής Μέριμνας
- Γρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2. Ως προς το άρθρο 3 «ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»
- Μία (1) θέση Π.Ε. Ψυχολόγων
- Μία (1) θέση Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2019.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος, 24/07/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
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