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Εαγορά. 27-10-2020
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αριθ.Αποθ 147/2020

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Αριθ πρωη. 11184
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ηο Πρακηικό 21ης /2020 Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής
Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ

ΘΔΜΑ: «Περί ζγκριςθσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθ ςτελζχωςθ τθσ δοµισ «Κζντρο
Κοινότθτασ ∆ιµου Ηαγοράσ - Μουρεςίου» (ΠΡΑΞΘ: ‘‘ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ
ΗΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ’’ Κωδικόσ Πράξθσ/MIS (ΟΠ): 5069032, Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα: ‘‘Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020’’)».

Σηη Ζαγοπά, ζήμεπα, 27η ηος μηνόρ Οκηωβπίος 2020 ημέπα Τπίηη και ώπα 10:00
ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηος Δήμος Ζαγοπάρ - Μοςπεζίος ζςνήλθε ύζηεπα από
ηην 10858/23-10-2020 ππόζκληζη ηος Πποέδπος, πος επιδόθηκε με αποδεικηικό ζηα
μέλη η Οικονομική Επιηποπή, με βάζη τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 77 του Ν.
4555/18.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν, βρζκθκαν
παρόντα τα ζξι (6) μζλθ, ιτοι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ
ΒΑΣΑΡΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΣΕ
1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ

Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο.
Ο ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ειζηγούμενορ ηο 12ο θέμα ηηρ
ημεπήζιαρ διάηαξηρ κατζκεςε ειςιγθςθ του Γραφείου Ανκρϊπινου Δυναμικοφ &
Διοικθτικισ Μζριμνασ :
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Ηαγορά, 20-10-2020
Αριθ.Πρωτ.: 10714

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΘΙΑ
ΔΘΜΟ ΗΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ
Σαχ. Δ/νςη : Ηαγορά Πθλίου
Σαχ. Κωδ. : 370 01
Πληροφορίεσ : Γάκθ πυριδοφλα
Σηλζφωνο : 2426.350.124
Fax
: 2426.0.23.560
E-mail
: gakisp.dim.z.m@gmail.com

ΠΡΟ:
1. Διμαρχο Ηαγοράσ-Μουρεςίου
κ. Παναγιϊτη Κουτςάφτη
2. Σακτικά Μζλη Οικονομικήσ Επιτροπήσ
Διμου Ηαγοράσ-Μουρεςίου :
1. Βαςταρδή Κων/νο
2. Βαρελόπουλο Ιωάννη
3. Γαρυφάλλου Αναςτάςιο
4. Κοντογιϊργο Απόςτολο
5. αμαρά Μαρία
6. ουλδάτο Απόςτολο

ΕΙΘΓΘΘ

ΘΕΜΑ: «Ζγκριςη πρόςληψησ προςωπικοφ για τη ςτελζχωςη τησ δοµήσ «Κζντρο
Κοινότητασ ∆ήµου Ηαγοράσ - Μουρεςίου» (ΠΡΑΞΘ: ‘‘ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ
ΔΘΜΟΤ ΗΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ’’ Κωδικόσ Πράξησ/MIS (ΟΠ): 5069032,
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα: ‘‘Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα
Θεςςαλίασ 2014-2020’’)».

Με τθν υπ’αρικμ.84/23-06-2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του
Διμου Ηαγοράσ-Μουρεςίου εγκρίκθκε θ υποβολι πρόταςθσ με τίτλο «Κζντρο
Κοινότθτασ Διμου Ηαγοράσ-Μουρεςίου» ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ (Κωδικόσ
Πρόκλθςθσ:087, Α/Α ΟΠ ΕΠΑ:4230, Ζκδοςθ: 1/0) τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ
Ε.Π. Περιφζρειασ Θεςςαλίασ και ανατζκθκε ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου θ
διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ τθσ πρόταςθσ.
Επίςθσ, με τθν υπ’αρικμ.360/6318/26-06-2020 απόφαςθ Δθμάρχου ορίςτθκε ωσ
υπεφκυνοσ τθσ πράξθσ “ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΗΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ” ο
υπάλλθλοσ του Διμου κ. Γρθγορίου άββασ, ειδικότθτασ ΔΕ Διοικθτικοφ, με
αναπλιρωτι του τον υπάλλθλο κ. Κοπατςάρθ Διμο, κλάδου ΠΕ Μθχανικϊν Χωροταξίασ
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και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, με κακικοντα μεταξφ άλλων τθν ευκφνθ και εποπτεία
τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου τθσ εν λόγω Πράξθσ, του ςυνολικοφ προγραμματαιςμοφ,
ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και
οικονομικοφ αντικειμζνου.
τθ ςυνζχεια με τθν υπ’αρικμ.πρωτ.:2304/17-07-2020 απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ εντάχκθκε θ Πράξθ “ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ
ΗΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ” με Κωδικό ΟΠ 5069032 ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ανάπτυξθ
και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ-Ενεργόσ κοινωνικι ενςωμάτωςθ»
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Περιφερειακό επιχειρθςιακό πρόγραμμα
Θεςςαλίασ 2014-2020».
Με τθν υπ’ αρικμ.Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ
«Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν λειτουργίασ των Κζντρων Κοινότθτασ» (ΦΕΚ
1344/τ.Βϋ/19.04.2019), με τθν οποία τροποποιικθκε θ Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29-032016 όμοια με τίτλο «Κακοριςμόσ ελάχιςτων προδιαγραφϊν λειτουργίασ των Κζντρων
Κοινότθτασ» (ΦΕΚ 854/τ.Βϋ/30.3.2016) κακορίηονται αναλυτικά οι προδιαγραφζσ
λειτουργίασ των Κζντρων Κοινότθτασ και ςυγκεκριμζνα ότι αφορά ςτισ αρμοδιότθτζσ
τουσ, ςτουσ ωφελοφμενουσ, ςτο ωράριο λειτουργίασ τουσ, ςτθ ςτελζχωςι τουσ, ςτθ
ςτζγαςι τουσ και ςτθ χρθματοδότθςι τουσ.
Ειδικά, όςον αφορά ςτθ ςτελζχωςι τουσ, κα πρζπει υποχρεωτικά να
ςτελεχϊνονται από τουλάχιςτον δφο υπαλλιλουσ, εκ των οποίων ο ζνασ κα πρζπει να
είναι Κοινωνικόσ Λειτουργόσ, ΠΕ ι ΣΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ με άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ.
Επίςθσ, όλοι οι υπάλλθλοι του «Κζντρου Κοινότθτασ», όλων των
προβλεπόμενων ειδικοτιτων, και ανεξαρτιτωσ από τθν φπαρξθ ι μθ διοικθτικοφ
υπαλλιλου ςτο προςωπικό του Κζντρου, καλφπτουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου
λειτουργίασ του Κζντρου, και διοικθτικά κακικοντα, ςτα οποία περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά θ καταγραφι ωφελοφμενων και θ υποβολι αιτιςεων για λογαριαςμό
τουσ, ςε προγράμματα και υπθρεςίεσ, κακϊσ και θ τιρθςθ φυςικοφ αρχείου, όταν αυτό
απαιτείται.
Με τθν ανωτζρω ΚΤΑ ορίηονται οι ειδικότθτεσ του προςωπικοφ με τισ οποίεσ
μπορεί να ςτελεχωκεί ζνα Κζντρο Κοινότθτασ και αυτζσ είναι οι εξισ:
- Πτυχιοφχοσ ΑΕΙ ή ΣΕΙ Κοινωνικϊν Επιςτημϊν, ει δυνατόν με εμπειρία ςε κζματα
κοινωνικισ πολιτικισ και κοινωνικισ προςταςίασ.
- Ψυχολόγοσ ή ςχολικόσ ψυχολόγοσ, πτυχιοφχοσ ΑΕΙ με άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
- Πτυχιοφχοσ ΑΕΙ ή ΣΕΙ Οικονομικήσ Κατεφθυνςησ ή Διοίκηςησ Επιχειρήςεων, ει
δυνατόν με εμπειρία ςε κζματα απαςχόλθςθσ και διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.
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- Πτυχιοφχοσ ΑΕΙ/ ΣΕΙ με ειδίκευςη ή/και εμπειρία ςτη μαθηςιακή ςτήριξη και τη
δημιουργική εναςχόληςη παιδιϊν (Νθπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί
κ.λπ.).
- Επιςκζπτησ Τγείασ ή Νοςηλευτήσ, πτυχιοφχοσ ΑΕΙ ή ΣΕΙ με άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, ςτθν περίπτωςθ Κζντρου Κοινότθτασ διευρυμζνου με παράρτθμα Ρομά
ι ΚΕΜ. Ελλείψει αυτοφ, βοθκόσ νοςθλευτι των ςχολϊν ΣΕΕ/ΜΣΕΝ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ με άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
- Διαμεςολαβητήσ για Ρομά, Διαπολιτιςμικόσ Μεςολαβθτισ για μετανάςτεσ και
πρόςφυγεσ, ςτθν περίπτωςθ Κζντρου Κοινότθτασ διευρυμζνου αντίςτοιχα με
παράρτθμα Ρομά ι ΚΕΜ, τουλάχιςτον ΤΕ (εκτόσ αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι με το
τυπικό αυτό προςόν), ο οποίοσ, ςε κάκε περίπτωςθ κα ζχει γνϊςθ των κοινωνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ κοινότθτασ και τθσ διαλζκτου τθσ, ειδικότερα δε, προκειμζνου για
Ρομά, τθσ διαλζκτου Ρομανί.
- Τπάλληλοσ αρμόδιοσ για τη διοικητική υποςτήριξη του Κζντρου, τουλάχιςτον ΔΕ.
Επίςθσ, κάκε Κζντρο Κοινότθτασ δφναται να ζχει παραπάνω από ζνα άτομο ανά
ειδικότθτα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των
περιοριςμϊν τθσ κάτωκι υποπαραγράφου (3.7).
(3.7). Σο Κζντρο Κοινότθτασ δφναται και μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του να προβεί ςε
πρόςλθψθ πρόςκετου προςωπικοφ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει αυξθμζνεσ ανάγκεσ
του, όπωσ θ παροχι ολοκλθρωμζνθσ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ, θ ενιςχυμζνθ ςτιριξθ
ςε Ρομά και μετανάςτεσ, ι για να εξυπθρετιςει με τον βζλτιςτο τρόπο ςυγκεκριμζνεσ
κατθγορίεσ δικαιοφχων, όπωσ το παιδί και θ οικογζνεια.
τθν περίπτωςθ αυτι, οι ειδικότθτεσ οι οποίεσ δφνανται να ςτελεχϊςουν το
Κζντρο Κοινότθτασ είναι οι ανωτζρω αναφερόμενεσ, εκτόσ των πτυχιοφχων ΑΕΙ ι ΣΕΙ
Οικονομικισ κατεφκυνςθσ ι Διοίκθςθσ επιχειριςεων και των υπαλλιλων αρμόδιων για
τθ διοικθτικι υποςτιριξθ. Κατ’ εξαίρεςθ, ςτισ περιπτϊςεισ επιπλζον ςτελζχωςθσ
παραρτιματοσ Ρομά, μποροφν να προςλθφκοφν εργαηόμενοι πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ΣΕΙ
Οικονομικισ κατεφκυνςθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, κατά προτίμθςθ με εμπειρία ςε
κζματα απαςχόλθςθσ ι διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, προκειμζνου να
ςυνδράμουν ςτθν εργαςιακι ζνταξθ αυτισ τθσ πλθκυςμιακισ ομάδασ.
Περαιτζρω, ζνα Κζντρο Κοινότθτασ, διά του φορζα υλοποίθςισ του, δφναται να
ςυνάψει ςυμβάςεισ ζργου ι κατ’ αποκοπι παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν, όπωσ για
νομικζσ ςυμβουλζσ, υπθρεςίεσ υγείασ, όπου αυτζσ προβλζπονται ρθτά. Επίςθσ δφναται
με τον ίδιο τρόπο να απαςχολιςει βοθκθτικό προςωπικό, ι να ςυνάψει ςυμβάςεισ για
τθν εξαςφάλιςθ τθσ φφλαξθσ, τθσ αςφάλειασ, τθσ κακαριότθτασ κ.λπ., ανάλογα με τισ
ανάγκεσ του Κζντρου, με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Ο.Χ. ι ςφμβαςθ ζργου.
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Σο απαιτοφμενο προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ προςλαμβάνεται
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ του κεςμικοφ πλαιςίου και ειδικότερα
του Ν.2190/1994 όπωσ κάκε φορά ιςχφει, για τουσ φορείσ που υπάγονται ςτο πεδίο
εφαρμογισ του.

Θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ του προςλαμβανόμενου προςωπικοφ κα καλυφκεί από
το Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020, ςτα πλαίςια τθσ
Πράξθσ “ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟΤ ΗΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ” με Κωδικό ΟΠ 5069032
ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου
δυναμικοφ-Ενεργόσ κοινωνικι ενςωμάτωςθ».

Κατόπιν των ανωτζρω, καλείται θ Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει για τθν
ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου
Χρόνου (πλιρουσ απαςχόλθςθσ), διάρκειασ ενόσ ζτουσ (1) με δυνατότθτα παράταςθσ
μζχρι τθν λιξθ του προγράμματοσ τθσ Πράξθσ «Κζντρο Κοινότθτασ Διμου ΗαγοράσΜουρεςίου» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5069032, τουλάχιςτον δφο υπαλλιλων, ο ζνασ εκ
των οποίων κα πρζπει να είναι Κοινωνικόσ Λειτουργόσ, ΠΕ ι ΣΕ Κοινωνικϊν
Λειτουργϊν, με άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπ’
αρικ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ, για τθ ςτελζχωςθ του
Κζντρου Κοινότθτασ Διμου Ηαγοράσ-Μουρεςίου.

Θ Τπάλληλοσ
του Γραφείου Προςωπικοφ
Γάκη πυριδοφλα
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τθ ςυνζχεια ο πρόεδροσ πρότεινε ςτθν Επιτροπι τθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ
με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (πλιρουσ απαςχόλθςθσ),
διάρκειασ ενόσ ζτουσ (1) με δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι τθν λιξθ του προγράμματοσ
τθσ Πράξθσ «Κζντρο Κοινότθτασ Διμου Ηαγοράσ-Μουρεςίου» με κωδικό ΟΠ (MIS)
5069032, δφο υπαλλιλων,
- Ζνα (1) Κοινωνικό Λειτουργό, ΠΕ ή ΣΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν, με άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπ’ αρικ. Δ14/15834/237/08-04-2019
Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ, για τθ ςτελζχωςθ του Κζντρου Κοινότθτασ Διμου ΗαγοράσΜουρεςίου.
- Ζνα (1) Ψυχολόγο ή ςχολικό ψυχολόγο, πτυχιοφχοσ ΑΕΙ, με άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπ’ αρικ. Δ14/15834/237/08-04-2019
Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ, για τθ ςτελζχωςθ του Κζντρου Κοινότθτασ Διμου ΗαγοράσΜουρεςίου.

Θ Οικονομική Επιτροπή αφοφ ζλαβε υπόψθ:


τθν ειςιγθςθ του προζδρου,




ηην από 20/10/2020 ειζήγηζη ηος απμόδιος ημήμαηορ.
άπθπο 77 ηος Ν.4555/18

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Για το πρόγραμμα τθσ Πράξθσ «Κζντρο Κοινότθτασ Διμου Ηαγοράσ-Μουρεςίου» με
κωδικό ΟΠ (MIS) 5069032, εγκρίνει τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ
Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (πλιρουσ απαςχόλθςθσ), διάρκειασ ενόσ ζτουσ (1)
με δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι τθν λιξθ του προγράμματοσ τθσ Πράξθσ «Κζντρο
Κοινότθτασ Διμου Ηαγοράσ-Μουρεςίου» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5069032, δφο
υπαλλιλων, ιτοι:
- Ζνα (1) Κοινωνικό Λειτουργό, ΠΕ ή ΣΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν, με άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπ’ αρικ. Δ14/15834/237/08-04-2019
Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ, για τθ ςτελζχωςθ του Κζντρου Κοινότθτασ Διμου ΗαγοράσΜουρεςίου.
- Ζνα (1) Ψυχολόγο ή ςχολικό ψυχολόγο, πτυχιοφχοσ ΑΕΙ, με άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπ’ αρικ. Δ14/15834/237/08-04-2019
Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ, για τθ ςτελζχωςθ του Κζντρου Κοινότθτασ Διμου ΗαγοράσΜουρεςίου.
Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 147/2020

Αθού αναγνώζηηκε ηο ππακηικό αςηό ςπογπάθεηαι ωρ ακολούθωρ.
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