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Αθήνα, 1/4/2019
Αριθ. Πρωτ.: 23537
ΠΡΟΣ:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
Χώρας/Γραφεία Συντονιστών
2. Δήμους της χώρας

Γ. Λατσούδη
213-136-4372
213-136-4383
Σταδίου 27
10183 Αθήνα

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018
(Α΄212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν.4604/2019 (Α΄50) και ισχύει

ΣΧΕΤ:

Οι με αριθμ. πρωτ. 1921/11-1-2019 (ΑΔΑ:9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και 4947/24-12019 (ΑΔΑ:6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) Εγκύκλιοι μας.
Σας γνωστοποιούμε ότι στις 26-3-2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως (Α ’50) ο ν.4604/2019

«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,

πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας –
Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
ΥΠΕΣ».
Με το άρθρο 86 του νόμου αυτού, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 91 του ν.
4583/2018, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύσταση θέσεων μονίμου προσωπικού
στους ΟΕΥ των δήμων, στο πλαίσιο της συγκρότησης πάγιων δομών για την παροχή των
υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ειδικότερα, με τη νέα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα και στους συμβληθέντες το
2011 με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δήμους, οι οποίοι απασχολούσαν κατά την 18η Δεκεμβρίου 2018,
είτε οι ίδιοι είτε μέσω νομικών τους προσώπων, συμβασιούχους μίσθωσης έργου ή
παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», να προβλέψουν
στους ΟΕΥ τους οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών,
καθώς και του ίδιου αριθμού με τους ως άνω συμβασιούχους, τηρουμένων πάντα βέβαια των
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οριζομένων στο ισχύον «Προσοντολόγιο» (π.δ.50/2001, Α’ 39, όπως ισχύει, και συναφείς
ρυθμίσεις).
Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 91 του ν. 4583/18
εντάσσονται και οι ΟΤΑ α΄ βαθμού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του
ανωτέρω προγράμματος

από νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί προς τούτο με την

ΕΕΤΑΑ Α.Ε. , κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την
παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος ενεργές, κατά τη 18η Δεκεμβρίου 2018.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το ταχύτερο δυνατό.
Αναφορικά με τη διαδικασία τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας
των δήμων και της εν συνεχεία υποβολής των νέων αιτημάτων πρόσληψης τακτικού
προσωπικού στο Υπουργείο, ισχύουν τα αναφερόμενα στις με αριθμ. 1921/11-1-2019
(ΑΔΑ:9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και 4947/24-1-2019 (ΑΔΑ:6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) Εγκυκλίους
της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν για την άμεση
εφαρμογή από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. Πουλάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Α.Σ.Ε.Π.
2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
4. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
5. Κ.Ε.Δ.Ε.
6. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
7. Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.
8. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
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