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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
                ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 
 

Α ρ ι θ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 1/30-1-2019  

Αριθ. Αποφ: 3/2019 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΘΕΜΑ 1o     Τροποποίηση Ο.Ε.Υ και σύσταση θέσεων για ένταξη του προγράμματος ¨ Βοήθεια  
                           στο Σπίτι ¨ σε οργανικές μονάδες του Δήμου . 
 
Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 30η  του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019   , 
ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 782/25-1-2019  έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του  η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και 
στον κ.  Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι 
τεσσάρων    (24) μελών  και την απουσία τριών  (3) μελών ,  όπως: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αβραμίδης Αναστάσιος 1 Αλεξίου Αθανάσιος 

2 Αθανασιάδης Αναστάσιος 2 Κέππας Αθανάσιος 

3 Γεωργιάδης Άνθιμος 3 Νικολάου Λεωνίδας 

4 Δεμερτζής Νικόλαος   

5 Δεβετζής Εμμανουήλ   

6 Ζαπρίδης Ευστάθιος   

7 Ζλατίντσης Αντώνιος   

8 Ζλατίντσης Ευθύμιος   

9 Θωμαϊδης Κωνσταντίνος   

10 Ιντζές Νικόλαος   

11 Καραβασιλείου Σάββας   

12 Κορωνίδης Παύλος   

13 Λόκας Θεόδωρος   

14 Λούγγος Ζήσης 
 

  

15 Μαυροφρύδης Κυριάκος   

16 Μελαδίνης Αθανάσιος   

17 Μπακούρας Οδυσσέας         
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18 Νικηφόρου Κωνσταντίνος   

19 Παρίσης Γεώργιος  
 

  

20 Πασχαλίδης Θεόδωρος   

21 Σαββίδης Παναγιώτης   

22 Σιδηρόπουλος Σάββας   

23 Τσίντσιος Γεώργιος   

24 Φυταγκουρίδου Όλγα   

 
 

Στη συνεδρίαση  προσήλθε  και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος   που κλήθηκε νόμιμα. 
 Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία. 
 

 
 Ο κ. Μπακούρας Οδυσσέας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων . 
 Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησε κατά τη συζήτηση των τριών τελευταίων 

θεμάτων . 
 
Το 11ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο . 
Το 9ο θέμα αναβλήθηκε.  

 
Το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  εισηγήθηκε ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος , Αντιδήμαρχος 
Διοίκησης  και είπε τα ακόλουθα : 

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:  
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«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». 

 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ: 308/8-4-2011, 304/8-4-2011, 301/8-4-2011 Σύμβαση για την 

υλοποίηση της Δρασης το  νομικό πρόσωπο του Δήμου “ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ“  συμβλήθη με 
την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι». 

 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ: 35/14-1-2019  βεβαίωση βεβαιώνεται ότι το Νομικό Πρόσωπο  

απασχολεί συνολικά δέκα (10)  άτομα προσωπικό 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: 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Ψυχολόγων 1 
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 
ΔΕ Νοσηλευτριών 4 
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 4 

 
Προκειμένου να ενταχθεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες του 

Δήμου και για τη στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου  
Σιντικής , αφού μελέτησε τον υπάρχοντα Οργανισμό και έλαβε υπ’ όψη της το απασχολούμενο 
προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο 
άρθρο 15 του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ: 

 
Α. Να συσταθούν δέκα (10)  νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής: 

 Να αυξηθούν   κατά μια  οι θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι 
δυο (2) 

 Να συσταθεί  μία (1) νέα θέση  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών . 
 Να συσταθούν τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Νοσηλευτριών . 
 Να συσταθούν τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών,.  

 
Β. Επιπρόσθετα, προτείνεται η σύσταση μιας (1) θέσης η οποία αντιστοιχεί στο 7% των 
ανωτέρω θέσεων μόνιμου προσωπικού 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: 
 

 κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων (πλέον των οργανικών θέσεων που 
συνιστώνται)  

 
Προτείνω την αποδοχή της πρότασης της επιτροπής και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
- του άρθρου 91 του Ν.4583/18 
- του άρθρου 10 του ν. 3584/07 
- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 1921/11.01.2019 
- την υπ’ αριθ. πρωτ: 308/8-4-2011, 304/8-4-2011, 301/8-4-2011 Σύμβαση 

χρηματοδότησης του  νομικού προσώπου “ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ” με την 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι».  

- τη  βεβαίωση αρ. πρωτ. 35/14-1-2019  του Πρ/μου  Δ/νσης του ΝΠΔΔ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ 
& ΑΓΩΓΗ¨  για τον αριθμό των εργαζομένων με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς επίσης και 
την ειδικότητα αυτών. 

- την υπ’ αριθ. 4/25-1-2019  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  
- τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιντικής (ΦΕΚ 2134/τ.β/13-7-2012), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου 
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α). Τροποποιεί το άρθρο 8 του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. και συστήνεται γραφείο Προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι», στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής 
της οικογένειας τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων 
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κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Το γραφείο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μεριμνά :  
 Για την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος. 

 Για την ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας 

των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της 
κοινωνικής πολιτικής όπως και των άλλων ενδιαφερομένων οργανισμών . 
 Για την δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την 

κοινωνική τους ευημερία.  
 Για την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και την προστασία τους 

από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, 
κακοποίησης και παραμέλησης.  
 Για την παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και την αποφυγή της 

χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.  
 Για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους.  

 Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.  

 Για την μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον 

εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο σύμφωνα με τους κανόνες εξασφάλισης της μέγιστης 
χρήσης και προσπέλασης τους.  
 Για την στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν ευθύνη 

φροντίδας τους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού του 
προγράμματος αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί.  
 Για την εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των 

εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους.  
 Για την ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών αναγκών τους που είναι εφικτό να 

καλύπτονται στο σπίτι.  
 Για την διασύνδεση τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα τους και 

ιδιαίτερα την συνεργασία τους και τον συντονισμό με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηματοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών  
 Για την παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων 

αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και η εξασφάλιση 
υπηρεσιών αποκατάστασης.  
 Για την ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών 

κοινωνικού ενδιαφέροντος.  
 Για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας στους ηλικιωμένους και 

τα άτομα με αναπηρία.  
 Για την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης.  

 Για την παροχή οικιακής βοηθητικής φροντίδας και πρακτικών αναγκών διαβίωσης.  
 

Β). Τροποποιεί το άρθρο 15 του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. και προστίθενται οι οργανικές θέσεις 
που προτείνεται να συσταθούν, σύμφωνα με το Ν. 4583/2018, οι οποίες είναι του ίδιου 
κλάδου και κατηγορίας με αυτές του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που απασχολείται ήδη κατά την 
έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου δηλαδή στις 18.12.2018 και είναι οι ακόλουθες: 
 
Κλάδος – Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Ι.Δ.Ο.Χ 

ΠΕ Ψυχολόγων 1 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 4 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 4 
Σύνολο 10 

 

Γ). Συστήνει μία (1) επιπλέον οργανική θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων (πλέον των οργανικών 
θέσεων που συνιστώνται) για την κάλυψη αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», 
αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών), σε κλάδο και κατηγορία επιλογής του 
οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφή με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος 
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«Βοήθεια στο Σπίτι», η οποία καλύπτεται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220). 
 

Δ) 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.  
 
      Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης     
      Μακεδονίας -Θράκης προς έγκριση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2019 .  
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
                Τ.Σ.Υ 
  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
          Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.Υ 

 
Υπογραφές 23 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 
Τ.Υ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ 
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