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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αρ.Απόφ.:…… 95/13-10-2017…… 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ        Αρ.Πρωτ.: …..4607/17-10-2017...... 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Αγ. Τριάδος 39 

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Τηλ.: 210 2460800 

          210 2477900 

E-mail: npdd.11@gmail.com 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

από την  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅, με: 

 

Α.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 14         ΏΡΑ: ….....12:00 π.μ.… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2017        ΗΜΕΡΑ: …Πέμπτη... 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 8         ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Μηλιώρη Αφροδίτη  

ΜΕΛΗ: . Παλιούρας Αντώνιος (Απών) 

      Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία 

    Σταύρου Γεώργιος (Απών) 

    Ζητούνης Ηλίας (Απών) 

    Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης  

    Κατάρας Αναστάσιος (Απών) 

    Κούτας Κωνσταντίνος 

    Αρβανίτης Γεώργιος (Απών) 

    Μπομπόνη Διονυσία 

    Καραπατάκης Πολύκαρπος  

    Βραμπάκης Πασχάλης (Απών) 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουρλαντζή Μαρία 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

«Ορθή επανάληψη της υπ΄ αρίθμ. 76/2017 απόφασης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) 

ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος 

“Βοήθεια στο Σπίτι”» 
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Ο Πρόεδρος του Ν.ΠΔ.Δ. “Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών”, εισηγείται το 1
ο
 έκτακτο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, που αφορά την ορθή επανάληψη της υπ΄ αρίθμ. 76/2017 απόφασης σχετικά με την πρόσληψη 

προσωπικού δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του 

προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”» κατόπιν του υπ ΄αριθμ. Α.Π. 13438/4-8-2017 εγγράφου, της ΓΕΝΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ του ΥΠ.ΕΣ και αναλυτικότερα αναφέρει τα εξής: 

1. Το υπ ΄αριθμ. Α.Π. 16702/4-8-2017 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ του ΥΠ.ΕΣ μας γνωστοποιήθηκε, η απόφαση με αριθμό. πρωτοκόλλου 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./107/18939/31-7-2017, της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 , της 33/2006 ΠΥΣ(ΦΕΚ 

280/Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη 2 ατόμων με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για αντικατάσταση στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”» και για 

χρονικό διάστημα έως 8 (οκτώ) μήνες για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. 

2. Το υπ ΄αριθμ. Α.Π. 75138/27209 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ του ΥΠ.ΕΣ μας γνωστοποιήθηκε, η διόρθωση μιας νέας απόφασης ως προς τη διάρκεια 

των συμβάσεων που θα έχουν ισχύει, από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους εθνικούς πόρους  του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4430/2016 και της από 1-3-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που υπεγράφη 

μεταξύ των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, του 

Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης &Αυτοδιοίκησης  

Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). 

Δεν  έγινε περικοπή του αρχικού αιτήματος μας ,στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2017, το 

οποίο συντάχτηκε σύμφωνα με την 23/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, και  επομένως οι ειδικότητες του ανωτέρου προσωπικού, καθορίζονται  βάσει του 

αρχικά υποβληθέντος αιτήματος, ως εξής: 

α/α Κλάδος Ειδικότητα Διάρκεια 

1  ΔΕ  1 Νοσηλεύτρια  Από τη υπογραφή της σύβασης έως οκτώ (8) μήνες 

2  ΥΕ  1 Οικογενειακή Βοηθός  Από τη υπογραφή της σύβασης έως οκτώ (8) μήνες 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αντληθεί από τους ΚΑΕ 60-6041. “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κατά του ποσού των 11.600,00 ευρώ και 

60-6054. “Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικό ” κατά του ποσού των 3.040,00 ευρώ με συνολική 

επιβάρυνση του προϋπολογισμού εξόδων του Ν.ΠΔ.Δ. “Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών” οικονομικού έτους 

2017 και πρόβλεψη αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών.  
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Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση των 

εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής, της 33/2006 ΠΥΣ(άρθρο 20 του ν.4305/2014). 

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά την λήψη απόφασης. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση και 

σύσκεψη  

αποφασίζει ομόφωνα  

 

Α) Την έκδοση προκήρυξης προσωπικού όπως συντάχτηκε σύμφωνα με την 23/2017 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, και  επομένως οι ειδικότητες του ανωτέρου 

προσωπικού, καθορίζονται  βάσει του αρχικά υποβληθέντος αιτήματος, ως εξής: 

α/α Κλάδος Ειδικότητα Διάρκεια 

1  ΔΕ  1 Νοσηλεύτρια  Από τη υπογραφή της σύβασης έως οκτώ (8) μήνες.  

2  ΥΕ  1 Οικογενειακή Βοηθός  Από τη υπογραφή της σύβασης έως οκτώ (8) μήνες. 

 

Β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αντληθεί από τους ΚΑΕ 60-6041. “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κατά του ποσού των 11.600,00 ευρώ και 

60-6054. “Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικό ” κατά του ποσού των 3.040,00 ευρώ με συνολική 

επιβάρυνση του προϋπολογισμού εξόδων του Ν.ΠΔ.Δ. “Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών” οικονομικού έτους 

2017 και πρόβλεψη αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών. 

Γ) Την δημοσίευση  περίληψης της παρούσας ανακοίνωσης  σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 

εφημερίδες του Νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή 

εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο φορές. 

Δ) Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση 

των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής, της 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 του ν.4305/2014). 

Ε) Την ανάθεση των  περαιτέρω ενεργειών στον κ. Πρόεδρο. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
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Γεώργιος Δασκαλάκης 
 

ΑΔΑ: Ω931ΟΞΤΩ-56Β


		2017-10-17T14:25:51+0300
	Athens




