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ΘΕΜΑ: Μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) που παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι», από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων Βελβεντού με διαδημοτικό χαρακτήρα, στο Δήμο Βελβεντού.
ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2020
Ο Δήμαρχος Βελβεντού
Έχοντας υπόψη :
1.
Τις διατάξεις :
•
της παρ. 1 περιπτ. δ’ του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος
κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2016/τ.Α’) και ισχύει σήμερα, σε
συνδυασμό με την παρ.1, περιπ. δ΄του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-062010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
•
της παρ. 2α του άρθρου 112 του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ. 4
του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011/τ.Α’),
•
του άρθρου 21 «Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπούς φορείς αυτών» του Ν. 4483/2017
(ΦΕΚ 107/31-07-2017/τ.Α’),
•
της παρ. 6 του άρθρου 91 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε
οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό»
του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18-12-2018/τ.Α΄), όπως ισχύει,
•
του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν.
4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), με τις οποίες καταργήθηκε ο Δήμος Σερβίων –
Βελβεντού και συστάθηκαν αντίστοιχα οι Δήμοι Σερβίων και Βελβεντού, η λειτουργία των
οποίων ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής, δηλ. από 01/09/2019
και της παρ. 8 του άρθρου 155 «Προσωπικό συνιστώμενων δήμων» του Ν. 4600/2019,
•
της παρ. 6 του άρθρου 25 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ» του Ν.4674/2020
(ΦΕΚ 53/11-03-2020/τ.Α΄).
2.
Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 1921/11-01-2019 και 4947/24-012019 για την παροχή οδηγιών ένταξης του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε
οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄βαθμού.
3.
Την αριθμ. 112575/08-08-2019 (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβατικός
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
4.
Την αριθμ. 188455/11-12-2019 (ΦΕΚ 4978/31-12-2019/τ.Β’) Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Προσαρμογή του
καταστατικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στις διατάξεις
του άρθρου 156 του ν.4600/2019, σε επιχείρηση με διαδημοτικό χαρακτήρα».
5. Την αριθμ. 96/60119/29-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Οδηγίες
σχετικά με την κατάταξη – τοποθέτηση του προσωπικού των νέων δήμων και των
νομικών προσώπων από 1-9-2019 - κατάρτιση πάγιων ΟΕΥ- λοιπά θέματα προσωπικού
που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43)».

6.
Την αριθμ. 242/478/24-09-2019 Απόφαση του Προέδρου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού «Κατανομή προσωπικού στην Κοινωφελή
Επιχείρηση Δήμων Σερβίων – Βελβεντού».
7.
Την αριθμ. 112/13-03-2019 βεβαίωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Σερβίων – Βελβεντού, αναφορικά με το προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο
σπίτι», που υπηρετούσε στις 18-12-2018 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
8.
Την αριθμ. 77/13-04-2020 βεβαίωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Σερβίων – Βελβεντού με διαδημοτικό χαρακτήρα για το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που
παρέχει τις υπηρεσίες στο Δήμο Βελβεντού.
9.
Το αριθμ. 21745/19-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
10.
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του
Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄) ειδικά για το οικονομικό έτος 2020 και εφεξής, εγγράφεται
ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μεταφέρουμε το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),
από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων - Βελβεντού με διαδημοτικό χαρακτήρα,
στο Δήμο Βελβεντού και το κατατάσσουμε σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’), ως εξής :
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