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ΘΕΜΑ:

Οδηγίες για τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων για την ̟αροχή
υ̟ηρεσιών «Βοήθεια στο Σ̟ίτι» σε δήµους ̟ου δεν υλο̟οιούν το
̟ρόγραµµα

Το ̟ρόγραµµα «Βοήθεια στο Σ̟ίτι», ̟ου υλο̟οιείται µε ε̟ιτυχία ε̟ί σειρά
ετών σε ΟΤΑ α΄ βαθµού όλης της χώρας, α̟οτελεί σηµαντικό µέσο κοινωνικής
φροντίδας και υ̟οστήριξης ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ και λοι̟ών ευ̟αθών οµάδων
̟ολιτών, καλύ̟τοντας διαχρονικά βασικές ανάγκες διαβίωσης του συνεχώς
αυξανόµενου αριθµού ωφελούµενων, µε το έµ̟ειρο και εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό
του.
Ό̟ως

αναδείχθηκε,

άλλωστε,

και

κατά

την

τρέχουσα

̟ερίοδο

αντιµετώ̟ισης της κρίσης του κορωνοïού, η ύ̟αρξη οργανωµένης δοµής
«Βοήθεια στο Σ̟ίτι» στους δήµους µ̟ορεί, άµεσα και α̟οτελεσµατικά, να
συµβάλει στην ̟ροσφορά ̟οικίλων υ̟ηρεσιών ̟ρος τους ̟ολίτες, ιδίως τους
ασθενέστερους.
∆εδοµένου του γεγονότος ότι οι 273 δήµοι ̟ου ήδη συµµετέχουν στο εν
λόγω ̟ρόγραµµα έχουν ολοκληρώσει τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες στο άρθρο
91 του ν. 4583/2018 για τη σύσταση θέσεων και η δηµοσίευση της ̟ροκήρυξης
̟λήρωσης αυτών βρίσκεται σε τελικό στάδιο, τα ̟ροσφάτως υ̟οβληθέντα
αιτήµατα δεν δύναται να εξεταστούν σε αυτό το ̟λαίσιο, καθώς δεν εµ̟ί̟τουν
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στο ̟εδίο εφαρµογής της ανωτέρω ρύθµισης. Λαµβάνοντας όµως υ̟όψη τη
σ̟ουδαιότητα της ̟αροχής των σχετικών υ̟ηρεσιών, οι ∆ήµοι ̟ου δεν
υλο̟οιούν

το

̟ρόγραµµα

̟ρος

το

̟αρόν

έχουν

τη

δυνατότητα

να

τρο̟ο̟οιήσουν τους οικείους Οργανισµούς Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας και να
συστήσουν τις αναγκαίες θέσεις εξειδικευµένου ̟ροσω̟ικού, σύµφωνα µε τις
̟άγιες διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων), ̟ροκειµένου να συµ̟εριλάβουν στις
κοινωνικές υ̟ηρεσίες τους την κατ’ οίκον φροντίδα.
Οι ενδιαφερόµενοι δήµοι θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβούν άµεσα στις ακόλουθες
ενέργειες:

Σύσταση αναγκαίων θέσεων

Για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών βοήθειας στο σ̟ίτι, α̟αιτούνται, τουλάχιστον:
•

µία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών

•

µία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτών

•

µία (1) θέση ΥΕ Οικογενειακών ή Οικιακών βοηθών

και µία (1) θέση ∆Ε Οδηγών (εφόσον υ̟άρχει αυτοκίνητο)

Οι θέσεις συστήνονται κατά κατηγορίες και κλάδους µε τη διαδικασία του
αρ.10 του ν.3584/2007, δηλαδή µε α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία
εγκρίνεται µε ̟ράξη του Συντονιστή της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά α̟ό
γνώµη του οικείου Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου. Η εγκριτική ̟ράξη δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ε̟ισηµαίνεται ότι θα ̟ρέ̟ει να συντρέχουν οι οικονοµικές ̟ροϋ̟οθέσεις
της ̟αρ.3 του ίδιου άρθρου, δηλαδή για τη σύσταση κάθε νέας θέσης θα ̟ρέ̟ει ο
µέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι δι̟λάσιος
του ̟οσού στο ο̟οίο ανέρχεται η ετήσια δα̟άνη του βασικού µισθού του
καταληκτικού κλιµακίου των ̟ροτεινόµενων νέων θέσεων, ̟ολλα̟λασιαζόµενης
της δα̟άνης αυτής ε̟ί δύο.
Εννοείται ότι δεν α̟αιτείται η σύσταση νέων θέσεων, αν υφίστανται
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις µονίµου ̟ροσω̟ικού στον ΟΕΥ.
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Σε ̟ερί̟τωση σύστασης ̟ερισσότερων της µίας θέσεων ανά κλάδο ή
θέσεων διαφορετικών κλάδων α̟ό τους ̟ροτεινόµενους κατά τα ανωτέρω,
συναφών ̟άντως µε την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών του ̟ρογράµµατος (̟.χ. ΠΕ
Ψυχολόγων, ΤΕ Φυσικοθερα̟ευτών), θα ̟ρέ̟ει να αιτιολογείται ειδικώς η
σχετική αναγκαιότητα, ̟ροκειµένου να ληφθεί υ̟όψη κατά το στάδιο της
εισήγησης του Υ̟ουργού για τη χορήγηση της έγκρισης.

Υ̟οβολή αιτήµατος ̟ρος έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ό̟ως ισχύει

Για τον ̟ρογραµµατισµό της κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, θα ̟ρέ̟ει να
ληφθεί α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής βάσει του άρθρου 3 ̟αρ.1 του
ν.4623/2019, στην ο̟οία να αναφέρονται ο αριθµός των αιτούµενων κενών
θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο, ό̟ως ακριβώς έχουν ̟ροβλεφθεί στον ΟΕΥ,
τα

α̟αιτούµενα

τυ̟ικά

̟ροσόντα

διορισµού

ή

και

̟ρόσθετα,

ό̟ως

̟ροβλέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και η ειδική αιτιολόγηση στην
̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει διαφορο̟οίηση του αριθµού ή του κλάδου των θέσεων
σε σχέση µε τους ̟ροτεινόµενους.
Για την κάλυψη της δα̟άνης ̟λήρωσης των θέσεων, θα ̟ρέ̟ει να έχουν
εξασφαλιστεί οι ̟ιστώσεις τόσο για το έτος 2020 όσο και κάθε ε̟όµενο έτος.
Ειδικότερες οδηγίες για τον τρό̟ο υ̟οβολής των αιτηµάτων και τα
α̟αιτούµενα δικαιολογητικά θα σας δοθούν µε νεώτερο έγγραφο της υ̟ηρεσίας
µας.

Ε̟ισηµάνσεις

∆ήµοι ̟ου υ̟έβαλαν σχετικό αίτηµα µε τη διαδικασία του ετήσιου
̟ρογραµµατισµού, ̟αρακαλούνται να ε̟ανυ̟οβάλουν το αίτηµά τους,
τηρώντας τις οδηγίες της ̟αρούσας εγκυκλίου.

Ε̟ειδή οι ̟εριγραφόµενες διαδικασίες είναι χρονοβόρες και ̟ροκειµένου να
καταστεί δυνατή η εξέταση έκδοσης ̟ροκήρυξης σε δεύτερο χρόνο, ̟αρακαλούµε
για την ενηµέρωσή σας και την κατάλληλη ̟ροετοιµασία των διοικητικών
υ̟ηρεσιών σας.
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Τέλος, ε̟ισηµαίνεται ότι, για την άµεση ̟αροχή υ̟ηρεσιών Βοήθειας στο Σ̟ίτι
σε ευ̟αθείς κοινωνικές οµάδες την τρέχουσα ̟ερίοδο αντιµετώ̟ισης της κρίσης
του κορωνοϊού, ̟αρέχεται η δυνατότητα ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας σύµβασης έως τέσσερις µήνες, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο εικοστό τέταρτο ̟αρ.2 της α̟ό 14-3-2020 ΠΝΠ
«Κατε̟είγοντα µέτρα αντιµετώ̟ισης της ανάγκης ̟εριορισµού της διασ̟οράς
του κορωνοϊού COVID 19» (64/Α΄).

Είµαστε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος

Κοινο̟οίηση:
-

Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας

-

ΑΣΕΠ

Πίνακας Α̟οδεκτών:

1

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΥΠΕΣ
120020022002

2

120020082008

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

3

220020112011

∆ΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

4

420020122012

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

5

220020152015

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

6

220020222022

∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

7

120020352035

∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

8

720020362036

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

9

120020392039

∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

10

220020502050

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

11

120020512051

∆ΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

12

320023312331

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

13

720020542054

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
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220020642064

∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

15

520020662066

∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ

16

720020852085

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

17

720020902090

∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

18

720020952095

∆ΗΜΟΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

19

120021432143

∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

20

120023232323

∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ

21

120021242124

∆ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

22

220021272127

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

23

220021312131

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

24

120021372137

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

25

620021442144

∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ

26

220021532153

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

27

120021562156

∆ΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

28

220021652165

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

29

120021742174

30

720021812181

31

220021822182

∆ΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

32

220021852185

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

33

120021932193

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

34

220022112211

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

35

220022132213

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

36

120022252225

∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

37

220022332233

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

38

220022352235

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

39

220022372237

∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

40

120022412241

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

41

220022462246

∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

42

220022472247

∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

43

220022632263

∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

44

120022722272

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

45

120022762276

∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

46

420022802280

∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

47

420022832283

∆ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

48

220022892289

∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

49

120022912291

∆ΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

50

120023122312

∆ΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ

51

120023132313

∆ΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

52

220023162316

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

53

120023182318

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

54

220023252325

∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
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