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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                          Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 14-01-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 10 / 2019       

Θέµα: Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης, για την ένταξη του Προγράµµατος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - 
Πολιτισµού και τη στελέχωση αυτής µε µόνιµο προσωπικό [άρθρο 91 του Ν. 
4583/2018 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 τ. Α΄)]. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα Ιανουαρίου έτους 
2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 611/10-01-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι τρείς (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν 
αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Αβραµίδης Μωυσής 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Μαυρίδου Αναστασία 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Νοτάκης Ιωάννης 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Σµήλιος Ηλίας 
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11  
12 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Σουσλόγλου Νικόλαος 16  
17 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία ήταν παρούσα και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία ήταν απούσα.  
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση 
δύων (2) εκτάκτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη 
συζήτησή τους ως έκτακτα . 
 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 6ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου τακτικού θέµατος. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου 
Μαρία έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης τροποποιήθηκε µε 
τις µε αριθµό 1 και 117/2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, και µετά τη γνώµη του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου [4/16-11-2016 (θέµα 1ο) πρακτικό του], εγκρίθηκε µε την 
86539+86566/2016/13.1.2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 380/10.02.2017 τ. Β΄ και ΦΕΚ 715/08-03-2017 τ. Β΄ 
(διόρθωση σφάλµατος). 
 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. ΕΙΝΑΙ : 

Η επικαιροποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - 
Αθλητισµού – Πολιτισµού και η ανάγκη σύστασης νέων οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 τ. Α΄), οι οποίες 
ορίζουν τα κάτωθι : 

1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που: α) είτε άµεσα είτε µέσω νοµικών τους προσώπων συµβλήθηκαν, το 
έτος 2011, µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο διοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για 
την παροχή υπηρεσιών του «Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράµµατος, µε 
ενεργές συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν παραταθεί µέχρι τις 
31.12.2019, σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, µέχρι τις 
31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, αποφάσεις 
τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και 
ψηφίζονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ)» και σύστασης οργανικών 
θέσεων µόνιµου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού, µε τις 
θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο αυτού, 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και για 
την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράµµατος «Βο ήθεια στο Σπίτι», µε την απόφαση του 
πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, αριθµού ίσου µε το 
επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και 
πάντως συναφείς µε την παροχή των υπηρεσιών του Προ γράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι 
οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 
2643/1998 (A΄220). Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής 
Υπηρεσίας που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, δεν εφαρµόζονται οι 
παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και δεν απαιτείται γνώµη του οικείου 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εγκρίνει τις 
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αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός µηνός από την 
υποβολή τους, µε πράξη του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι 
ενδιαφερόµενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς 
κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύµφωνα µε την 
παράγραφο αυτή, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι περιορισµοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994. 

3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το 
σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγµατοποιούνται µε την ειδική 
διαδικασία του παρόντος, η εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς 
διακοπή µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών 
κατ’ οίκον φρο ντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωµένων ανασφάλιστων, ΑµεΑ και οικονοµικά 
αδύναµων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νοµικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., 
βαθµολογείται µε δεκαεπτά (17) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι ογδόντα 
τέσσερις (84) µήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό 
ορίζεται στην περίπτωση ∆΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται 
των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εµπειρία του προηγούµενου εδαφίου. Ως προς 
το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισµού που 
προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). 

4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεσµεύονται να 
υπηρετήσουν στη θέση διορισµού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το διορισµό τους 
και, µέχρι τη συµπλήρωση του διαστήµατος αυτού, δεν αναλαµβάνουν καθήκοντα άλλα από 
εκείνα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και 
δεν µετακινούνται, αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλες θέσεις. 

5. Μέχρι τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που 
συνιστώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράµµατος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούµενους µε συµβάσεις εξαρτηµένης 
εργασίας ορισµένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4483/2017. 
Με τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προηγούµενου εδαφίου 
λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα αυτών. 

6. Εργαζόµενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή νοµικά πρόσωπα αυτών, 
κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, µεταφέρονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς 
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές µονάδες των 
οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρµοδιότητα της παραγράφου 1, εντός µηνός από τη 
δηµοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1 λαµβανοµέ νης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια. Η 
κατάταξη ή µεταφορά του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου προς 
διορισµό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικεί ας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Για τη µισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της 
παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους 
δικαιούχους δήµους. 

 Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2019, η ανωτέρω µισθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις 
πιστώσεις του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
153 του ν. 4483/2017, οι οποί ες µεταφέρονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Εσωτερικών και αποδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους 
δήµους. 

Για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

Α. Από άποψη αρµοδιοτήτων οργανικών µονάδων : 

Η ένταξη στις αρµοδιότητες του Γραφείου εφαρµογής προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας του 
Τµήµατος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - 
Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού, αυτές του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», ως εξής : 
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«Επιµελείται την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
(ΑµΕΑ) και πιο συγκεκριµένα µεριµνά για :  
α) τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση και την κοινωνική τους 

ευηµερία 
β) τη παροχή συµβουλευτικής και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης στους ηλικιωµένους και τις 

οικογένειές τους  
γ) την εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και µέτρων κοινωνικής προστασίας, προάσπιση των 

ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους και την προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις 
και συµπεριφορές κοινωνικού στιγµατισµού, εκµετάλλευσης, κακοποίησης και παραµέλησης 

δ) την υλοποίηση ενεργειών για παραµονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και 
αποφυγή της χρήσης ιδρυµατικής περίθαλψης 

ε) τη διευκόλυνση των αναγκών µετακίνησης, επικοινωνίας και της κοινωνικής τους συµµετοχής 
στ) την οικογενειακή οικιακή βοηθητική φροντίδα, την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης 

και τη φροντίδα της ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας 
ζ)  την εκπαίδευση των µελών της οικογένειας για τη συµµετοχή τους στην αντιµετώπιση των 

εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας τους 
η) τη ρύθµιση των νοσηλευτικών και υγειονοµικών τους αναγκών, που είναι εφικτό να 

καλύπτονται στο σπίτι 
θ) τη µέριµνα για την προµήθεια, την ταξινόµηση και τη συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισµού 

και υλικού 
ι) τη διασύνδεσή τους µε τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώµατα τους και 

ιδιαίτερα τη συνεργασία και τον συντονισµό τους µε το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθµιας 
υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και τη συστηµατοποίηση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαµονής, διαβίωσης, 
υγειονοµικής περίθαλψης, σίτισης κ.λπ. 

ια) τη δηµοσιοποίηση - πληροφόρηση για τους χώρους, τις υπηρεσίες, τα προγράµµατα, τα 
δικαιολογητικά αίτησης συµµετοχής και άλλες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις 

ιβ) την παραποµπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών 
τους, κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθµιας υγείας και πρόνοιας και την εξασφάλιση 
υπηρεσιών αποκατάστασης» 

 

Β.    Από άποψη σύστασης νέων οργανικών θέσεων :  

Η σύσταση εννέα (9) νέων οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού (δηµοσίου δικαίου), 
των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού µε τις θέσεις του προσωπικού που 
απασχολείται στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου µας [ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)], στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», κατά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, πλέον µίας 
(1) θέσης, που αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου των ανωτέρω συνιστώµενων (9*7% = 0,63 → 1), 
ως εξής : 

α. Μίας  (1)  θέσης κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
β. Μίας  (1)  θέσης κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων 
γ. Μίας  (1)  θέσης κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων 
δ. Μίας  (1)  θέσης ΤΕ Νοσηλευτών -τριών 
ε. ∆ύο  (2)  θέσεων ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτών -τριών 
στ. ∆ύο  (2)  θέσεων ∆Ε Οικογενειακών βοηθών  
ζ. Μία  (1)  θέση ΥΕ Οικογενειακών βοηθών 
η. Μία  (1)  θέση κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών  
   (7% επί του συνόλου των 9 ανωτέρω -  
   β΄ εδαφ. της παρ. 1 του άρθρου 91 Ν. 4583/18) 

Από τις ανωτέρω θέσεις, ήδη στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. µας προβλέπονται : 
Μία (1) θέση   κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων     
και µε την ανωτέρω σύσταση γίνονται : δύο (2) 
 
Μία (1) θέση   κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής  
και µε την ανωτέρω σύσταση γίνονται : δύο (2) 
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∆ύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Νοσηλευτών -τριών  
και µε την ανωτέρω σύσταση γίνονται : τέσσερις (4) 
 
∆ύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ Οικογενειακών βοηθών  
και µε την ανωτέρω σύσταση γίνονται : τρεις (3) 

Για τη µισθολογική δαπάνη των δέκα (10) νέων προτεινόµενων οργανικών θέσεων µόνιµου 
προσωπικού, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους 
δικαιούχους δήµους. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2019, η ανωτέρω µισθολογική δαπάνη 
καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες µεταφέρονται στον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους 
δικαιούχους δήµους. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ 
όψιν του την εισήγηση της Αντιδηµάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/18, το µε 
Α.Π. 1921/11-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α)  Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου 

Αµπελοκήπων Μενεµένης, εντάσσοντας το «Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι» στην 
οργανική µονάδα της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - 
Πολιτισµού και συστήνοντας οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού (δηµοσίου 
δικαίου), των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού, µε τις θέσεις του 
Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού που απασχολείται, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του 
άρθρου 91 του Ν. 4583/2018, στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου µας, 
µε τίτλο ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», 
πλέον µίας (1) θέσης, που αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου των ανωτέρω 
συνιστώµενων (9*7% = 0,63 → 1), ως εξής : 

Ι) Εντάσσει στις αρµοδιότητες του Γραφείου εφαρµογής προγραµµάτων Κοινωνικής 
Προστασίας του Τµήµατος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού (Ο.Ε.Υ. 
άρθρο 10, σηµείο Α.2.), αυτές του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», ως εξής : 

«Επιµελείται την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωµένους και άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ) και πιο συγκεκριµένα µεριµνά για :  
α) τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση και την 

κοινωνική τους ευηµερία 
β) τη παροχή συµβουλευτικής και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης στους 

ηλικιωµένους και τις οικογένειές τους  
γ) την εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και µέτρων κοινωνικής προστασίας, 

προάσπιση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους και την 
προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συµπεριφορές κοινωνικού 
στιγµατισµού, εκµετάλλευσης, κακοποίησης και παραµέλησης 

δ) την υλοποίηση ενεργειών για παραµονή τους στο φυσικό και κοινωνικό 
τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυµατικής περίθαλψης 

ε) τη διευκόλυνση των αναγκών µετακίνησης, επικοινωνίας και της κοινωνικής 
τους συµµετοχής 

στ) την οικογενειακή οικιακή βοηθητική φροντίδα, την ικανοποίηση πρακτικών 
αναγκών διαβίωσης και τη φροντίδα της ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας 

ζ)  την εκπαίδευση των µελών της οικογένειας για τη συµµετοχή τους στην 
αντιµετώπιση των εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας τους 

η) τη ρύθµιση των νοσηλευτικών και υγειονοµικών τους αναγκών, που είναι 
εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι 
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θ) τη µέριµνα για την προµήθεια, την ταξινόµηση και τη συντήρηση του 
αναγκαίου εξοπλισµού και υλικού 

ι) τη διασύνδεσή τους µε τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και 
δικαιώµατα τους και ιδιαίτερα τη συνεργασία και τον συντονισµό τους µε το 
δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της 
περιοχής και τη συστηµατοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών για την 
κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαµονής, διαβίωσης, 
υγειονοµικής περίθαλψης, σίτισης κ.λπ. 

ια) τη δηµοσιοποίηση - πληροφόρηση για τους χώρους, τις υπηρεσίες, τα 
προγράµµατα, τα δικαιολογητικά αίτησης συµµετοχής και άλλες 
πληροφορίες και γνωστοποιήσεις 

ιβ) την παραποµπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη 
εξειδικευµένων αναγκών τους, κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθµιας υγείας 
και πρόνοιας και την εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης» 

ΙΙ) Συστήνει δέκα (10) νέες οργανικές θέσεις µόνιµου (δηµοσίου δικαίου) 
προσωπικού  (Ο.Ε.Υ. άρθρο 19 σηµείο 1.), ως εξής : 

α.  Μίας  (1)  θέσης κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών  
β.  Μίας  (1)  θέσης κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων 
γ.  Μίας  (1)  θέσης κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων 
δ.  Μίας  (1)  θέσης ΤΕ Νοσηλευτών -τριών 
ε.  ∆ύο  (2)  θέσεων ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτών -τριών 
στ.  ∆ύο  (2)  θέσεων ∆Ε Οικογενειακών βοηθών  
ζ. Μία  (1)  θέση ΥΕ Οικογενειακών βοηθών 
η. Μία  (1)  θέση κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών  
    (7% επί του συνόλου των 9 ανωτέρω -  
    β΄ εδαφ. της παρ. 1 του άρθρου 91 Ν. 4583/18) 
 

ΜΕΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Ο Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ,  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 10 ΚΑΙ 19 ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 

 
Άρθρο 10 

Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού 
 

  Α.  ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 Α.1. Ως έχει 
 Α.2. Γραφείο εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας 

1.  Ως έχει  
2.  Ως έχει 
3. Ως έχει 

 (Αρµοδιότητες Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι») 
4.  Επιµελείται την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες (ΑµΕΑ) και πιο συγκεκριµένα µεριµνά για :  
α) τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση και την 

κοινωνική τους ευηµερία 
β) τη παροχή συµβουλευτικής και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης στους 

ηλικιωµένους και τις οικογένειές τους  
γ) την εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και µέτρων κοινωνικής προστασίας, 

προάσπιση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους και την προστασία 
τους από αρνητικές διακρίσεις και συµπεριφορές κοινωνικού στιγµατισµού, 
εκµετάλλευσης, κακοποίησης και παραµέλησης 

δ) την υλοποίηση ενεργειών για παραµονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυµατικής περίθαλψης 

ε) τη διευκόλυνση των αναγκών µετακίνησης, επικοινωνίας και της κοινωνικής 
τους συµµετοχής 

στ) την οικογενειακή οικιακή βοηθητική φροντίδα, την ικανοποίηση πρακτικών 
αναγκών διαβίωσης και τη φροντίδα της ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας 

ζ)  την εκπαίδευση των µελών της οικογένειας για τη συµµετοχή τους στην 
αντιµετώπιση των εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας τους 
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η) τη ρύθµιση των νοσηλευτικών και υγειονοµικών τους αναγκών, που είναι εφικτό 
να καλύπτονται στο σπίτι 

θ) τη µέριµνα για την προµήθεια, την ταξινόµηση και τη συντήρηση του αναγκαίου 
εξοπλισµού και υλικού 

ι) τη διασύνδεσή τους µε τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώµατα 
τους και ιδιαίτερα τη συνεργασία και τον συντονισµό τους µε το δίκτυο 
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και 
τη συστηµατοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών για την κάλυψη των 
αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαµονής, διαβίωσης, υγειονοµικής 
περίθαλψης, σίτισης κ.λπ. 

ια) τη δηµοσιοποίηση - πληροφόρηση για τους χώρους, τις υπηρεσίες, τα 
προγράµµατα, τα δικαιολογητικά αίτησης συµµετοχής και άλλες πληροφορίες 
και γνωστοποιήσεις 

ιβ) την παραποµπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευµένων 
αναγκών τους, κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθµιας υγείας και πρόνοιας και 
την εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης 

 Α.3. Ως έχει 
 

Άρθρο 19 
Τακτικές θέσεις µε σχέση εργασίας δηµόσιου δικαίου 

….. 
  1. Θέσεις µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, που προβλέπονται (καλυµµένες + κενές) : 

 Α. Κλάδοι κατηγορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και/ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και/ή  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 19 

ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 

ΠΕ  ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 3 

ΠΕ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3 

ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 

ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΠΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2 

ΠΕ  (ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΠΕ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) 2 

ΠΕ  ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ 1 

ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 

ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2    

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 50 

 Β. Κλάδοι κατηγορίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ : 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και/ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και/ή  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8 

ΤΕ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 

ΤΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 

ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 
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ΤΕ  ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 3 

ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΤΕ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 1 

ΤΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΤΕ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Φυτικής παραγωγής) 1 

ΤΕ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  (Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου) 1 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 

ΤΕ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 

ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 2  

ΤΕ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2 

ΤΕ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3 

ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 42 

 Γ.  Κλάδοι κατηγορίας ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ : 

ΚΛΑ∆ΟΙ ∆Ε  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 

∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 4 

∆Ε ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1 

∆Ε ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 

∆Ε ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 

∆Ε ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ 2 

∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και / ή  
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 18 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) 2 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 8 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 

∆Ε (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7 

∆Ε (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 1 

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ (∆Ε ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ) 3 

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 

∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 13 

∆Ε ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 4 
∆Ε ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  1 

∆Ε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ∆Ε 129 
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 ∆. Κλάδοι κατηγορίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ : 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΥΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΘΥΡΩΡΩΝ 4 

ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  και ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                 8 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 57 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 8 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 6 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΩΝ 10 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 4 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 3    
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 104 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ + ΤΕ + ∆Ε + ΥΕ 325 

 
Β)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 10 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
 
           Ο Πρόεδρος     
                                                               Τα Μέλη 
  Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
        Αµπελόκηποι  15 - 01 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


