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ΘΕΜΑ: σνέτιζη ηης λειηοσργίας ηων δομών κοινωνικής θρονηίδας ζηοσς ΟΣΑ.

Με ηηο ππ’ αξηζκ. 111135/1233 (ΦΔΚ 772/ Β/ 15.5.2007) θαη 111136/1234
(ΦΔΚ 781/ Β/ 17.5.2007) Κνηλέο Υπνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ,
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,
Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ, πνπ ηξνπνπνηνύλ αληίζηνηρα ηηο 110941/12.4.2006 θαη 110940/12.4.2006
όκνηεο ΚΥΑ, δηαζθάιηζζεθε

ε νκαιή ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο

θξνληίδαο, πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν (ΔΚΤ) ζηα
πιαίζηα ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ Σηήξημεο.
Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ζαο απνζηέιινληαη

γηα ελεκέξσζή ζαο θαη

θνηλνπνίεζή ηνπο ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΤΑ ηεο ρσξηθήο ζαο αξκνδηόηεηαο.
Η ζπλέρηζε αθνξά ηα Πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην Σπίηη»,

«Μνλάδεο

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο», «Κέληξα Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (ΚΗΦΗ), ησλ
δνκώλ Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ ή θαη Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ Οινθιεξσκέλεο
Φξνληίδαο, ησλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ, ησλ Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο
Παηδηώλ (ΚΓΑΠ) θαη ησλ Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ

κε
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Αλαπεξία (ΚΓΑΠ ΜΔΑ), δειαδή όια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κέρξη
ζήκεξα.
Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ απηώλ ζσνετίζεηαι μέτρι ηις
31.8.2008, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 8 παξ.2 ησλ παξαπάλσ
απνθάζεσλ, κε δηαζθάιηζε ησλ απαηηνύκελσλ θνλδπιίσλ από Κνηλνηηθνύο

θαη

Δζληθνύο Πόξνπο (αξζξ. 11 ησλ απνθάζεσλ).
Tα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα πινπνηνύληαη από
α) πθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ησλ
άξζξσλ 277 θαη επόκελα ηνπ ΠΓ 410/1995 (ΦΔΚ 231 Α), όπσο ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα
κεηαβαηηθά, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 270 παξ.1 ηνπ Νένπ Γεκνηηθνύ
θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/2006/ΦΔΚ 102 Α), είηε όπσο απηέο πξνθύπηνπλ
κεηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
252-270 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπό ηνπο
ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ή πξόλνηα ή ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ ζθνπό, θαηά ην νηθείν
θαηαζηαηηθό
β)

πθηζηάκελεο δηαδεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΤΑ α βαζκνύ, θαηά ηηο

πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 269 παξ. 9 εδάθην δεύηεξν ηνπ λένπ ΓΚΚ, θαη αζηηθέο
εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ΟΤΑ α βαζκνύ θαηά πιεηνςεθία ζε ζύγθξηζε κε
ην πνζνζηό πνπ θαηέρεη θάζε άιινο εηαίξνο μερσξηζηά θαη νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπό
ηνπο ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ή πξόλνηα ή ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ ζθνπό, θαηά ην
νηθείν θαηαζηαηηθό
γ) Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο πνπ δελ έρνπλ ζπζηήζεη επηρεηξήζεηο όπσο νη
παξαπάλσ θνξείο θαη εθαξκόδνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο κέζσ δεκνηηθώλ ή
θνηλνηηθώλ επηρεηξήζεσλ ή δηαδεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ ή αζηηθώλ εηαηξεηώλ νκόξσλ
πξσηνβάζκησλ ΟΤΑ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί από απηνύο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπό ηνπο
ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ή πξόλνηα ή ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ ζθνπό, θαηά ην νηθείν
θαηαζηαηηθό ύζηεξα από ζύλαςε ζρεηηθήο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο (άξζξα 4 παξ.1
ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζρεηηθή ρξεκαηνδόηεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο δνκέο
πνπ έρνπλ ήδε ιεηηνπξγήζεη θαη ιεηηνπξγνύλ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ
λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη όρη ηελ ιεηηνπξγία λέσλ δνκώλ ή ηελ επέθηαζε
πθηζηακέλσλ.
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Όζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ, είλαη ζθόπηκε ε
ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνύ, ώζηε λα ζπλερηζηνύλ
απξόζθνπηα νη παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο σθεινύκελνπο πνιίηεο
Τν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ κπνξεί
λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, κέρξη ηε ιήμε ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/94. Γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ
ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ, απαηηείηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ αξηζ. 33/27-12-2006 ΠΥΣ
έγθξηζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
H πξόζιεςε λένπ πξνζσπηθνύ, όπνπ απαηηείηαη, γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2190/94, όπσο ηζρύνπλ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ νξηδόκελσλ ζηνπο
όξνπο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο πξναλαθεξόκελεο
απνθάζεηο.
Σηελ πεξίπησζε απηή, ε ελδηαθεξόκελε επηρείξεζε ηνπ ΟΤΑ, αθνύ ιάβεη ηε
ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, εθδίδεη πξνθήξπμε, βάζεη
ππνδείγκαηνο ηνπ ΑΣΔΠ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ
ππνςεθίσλ. Η πξνθήξπμε θαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ πξνζιακβαλόκελσλ
απνζηέιινληαη γηα έιεγρν ζην ΑΣΔΠ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ αξρώλ ηεο
δεκνζηόηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηηο
πξνζιήςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΤΑ.
Γηα

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, αξκόδηεο είλαη νη

νηθείεο ππεξεζίεο ηνπ

Υπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
Τελ εγθύθιην απηή παξαθαινύκε

λα

γλσζηνπνηήζεηε άκεζα

ζηνπο

πξσηνβάζκηνπο ΟΤΑ ηεο ρσξηθήο ζαο αξκνδηόηεηαο.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΘΑΝΑΗ ΝΑΚΟ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
Πάηροκλος Γεωργιάδης
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Τποσργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
Γραθείο Τθσποσργού Οικονομίας και Οικονομικών,
κ. Υ. Φώλια
2. Τποσργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραθείο κ. Τποσργού
3. Τποσργείο Απαζτόληζης και Κοινωνικής Προζηαζίας
Γραθείο κ. Τποσργού
4. ΚΕΔΚΕ
Αθαδεκίαο θαη Γελλαδίνπ 8
ΕΩΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραθείο κ. Τποσργού
2.Γραθείο Τθσποσργού κ. Αθ. Νάκοσ
3.Γραθείο Γεν. Γραμμαηέα ΤΠΕΔΔΑ
4. Γ ραθείο κ. Γεν. Δ/νηή Σοπ. Αση/ζης
5. Διεύθσνζή μας
6. Δ/νζη Οικονομικών ΟΣΑ
7. Δ/νζη Μ/ζης & ΗΕ (για ανάρηηζη ζηο site ηοσ Τποσργείοσ)
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