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∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: Παπαδοπούλου Σοφία 
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Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 

ΤΗΛ.: 26643 60155 

FAX: 26640 22989 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 22/2011 πρακτικό της από 28ης Νοεµβρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  251/ 2011 

Περίληψη: « Τροποποίηση  της απόφασης 156/2011 του ∆.Σ περί 

Μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού από την Κοινωφελή 

Επιχείρηση στο Νοµικό Πρόσωπο «Οργανισµός Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού και   Αθλητισµού ∆ήµου 

Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ.)» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 28η , του 
µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 16864/ 23-11-2011 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν  
παρόντα τα είκοσι πέντε (25) µέλη και απόντα τα δύο (2) µέλη και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2. Μπουτάσης Ελευθέριος  15. Ρούµπης Γεώργιος 

3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 

4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος  

5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 

6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος 

8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 

9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 

11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 

12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 

13. Μπεράτης Γεώργιος 26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 

 

 

27. Ρέγκας Λαέρτης 
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Μπουτάσης Ελευθέριος 

2. ∆άλλας Γεώργιος 

 

 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι 
των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα 
Παπαδοπούλου Σοφία. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο είναι: «Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου : Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του ∆ήµου 
Φιλιατών» 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  
∆ήµαρχο κ. Παππά Μηνά, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
- Την υπ’ αρ. 39/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Φιλιατών δυνάµει της οποίας  

συγχωνεύτηκαν οι επιχειρήσεις των  πρώην  ∆ήµων Φιλιατών και ∆ήµου Σαγιάδας και συστήθηκε 
η «Νέα Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φιλιατών (ΝΕ.Κ.Ε.∆Η.Φ)», η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1262/16.06.2011 τεύχος Β΄.  
 

- Το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010  και την µε αριθµό  11/4569/27.01.2011  εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης  σύµφωνα µε τα οποία 
προβλέπεται ότι όπου τυχόν υφίσταται χαρακτηρισµένο  πλεονάζον προσωπικό µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων µεταφέρεται σε νοµικά πρόσωπα 
του ∆ήµου µε την ίδια εργασιακή σχέση. 
 

- Την υπ’ αρ. 3/2011 απόφαση του ∆.Σ. της «Νέα Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλιατών 
(ΝΕ.Κ.Ε.∆Η.Φ)», όπου οµόφωνα αποφασίζει και εισηγείται  την µεταφορά του πλεονάζοντος 
προσωπικού από την Κοινωφελή Επιχείρηση στο Νοµικό Πρόσωπο «Οργανισµός Κοινωνικής 
Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού και   Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ.) όπου 
θα λειτουργεί τοµέας κοινωνικής πρόνοιας. 
 

- Το γεγονός ότι απασχολούνται δέκα τέσσερεις (14) εργαζόµενοι και εργαζόµενες  , µε σχέση Ι∆ΑΧ 
, οι οποίοι  χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό  διότι οι εργαζόµενοι  αυτοί  
απασχολούνταν µε συµβάσεις  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προγράµµατα  
κοινωνικής πρόνοιας  των πρώην επιχειρήσεων των ∆ήµων Φιλιατών και  Σαγιάδας   που  
συγχωνεύτηκαν , όπως  τα προγράµµατα  Κ∆ΑΠ ,  ΚHΦΗ , " ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ " και "Βρεφικοί 
Σταθµοί  µαζί µε  άλλους  εργαζόµενους που απασχολούνταν στα ίδια  προγράµµατα  µε  
συµβάσεις ιδιωτικού  δικαίου ορισµένου χρόνου .  
Μετά  δε την  συγχώνευση  των επιχειρήσεων αυτών στην  ΝΕ.Κ.Ε.∆Η.Φ  και λόγω  της  
οικονοµικής κρίσης  τα προγράµµατα  κοινωνικής  προστασίας  της  νέας  επιχείρησης  όπως  
"Βοήθεια στο σπίτι " Κ∆ΑΠ  κλπ   έγιναν  ανταγωνιστικά µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ  για  συµµετοχή  των δηµοτών  που πληρούσαν  τα αναγκαία οικονοµικά και 
κοινωνικά  κριτήρια , µε αποτέλεσµα  να συρρικνωθούν  πάρα πολύ . Ταυτόχρονα  µε νοµοθετική 
ρύθµιση , στα προγράµµατα  αυτά  παρατάθηκαν   µέχρι 31/12/2011 οι συµβάσεις  Ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου  χρόνου  του προσωπικού  που έληξαν , και ουσιαστικά τα προγράµµατα αυτά 
υλοποιούνται  πλέον αποκλειστικά    από το προσωπικό  µε σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου 
ορισµένου χρόνου , το οποίο προσωπικό  Ι∆ΟΧ  θα απασχολείται για όσο  διάστηµα  θα 
λειτουργούν τα προγράµµατα  αυτά  µε συνεχείς  παρατάσεις  των συµβάσεών τους  κάθε φορά , 
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µέχρι την λήξη  τους . Ήδη  στην νέα  κοινωφελή επιχείρηση ΝΕ.Κ.Ε.∆Η.Φ  λειτουργούν σήµερα 
τέσσερα  προγράµµατα  " Βοήθεια στο Σπίτι "  , δύο ΚΗΦΗ , ένας Βρεφικός Σταθµός και ένα 
Κ∆ΑΠ  τα οποία  καλύπτονται πλήρως  µε την  απασχόληση  σε αυτά  είκοσι επτά  (27) 
εργαζόµενων  µε συµβάσεις  ιδιωτικού  δικαίου ορισµένου χρόνου  και  δύο ( 2 )  συµβασιούχων 
έργου. 
Εποµένως  οι  δέκα τέσσερεις  εργαζόµενοι και εργαζόµενες  µε σχέση  Ι∆ΑΧ  που  " κληρονόµησε 
" ως καθολική  διάδοχος  η ΝΕ.Κ.Ε.∆Η.Φ   , από τον  Ιούνιο του 2011 δεν έχουν αντικείµενο 
εργασίας και πλεονάζουν  αφού  στα λίγα παραπάνω  προγράµµατα  κοινωνικής πρόνοιας που 
συνεχίζει  να λειτουργεί  η επιχείρηση   αυτά  υπερκαλύπτονται από το προσωπικό Ι∆ΟΧ το οποίο 
προσωπικό Ι∆ΟΧ πληρώνεται  από τα προγράµµατα  όσο  διαρκούν αυτά και δεν υπάρχουν άλλες  
πιστώσεις στον Προϋπολογισµό της ΝΕ.Κ.Ε.∆Η.Φ  για την απασχόληση µόνιµου  προσωπικού 
ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου.   Από την άλλη µεριά  βέβαια το πλεονάζον αυτό προσωπικό 
Ι∆ΑΧ  είναι αναγκαίο για τον ∆ήµο αφού  µπορεί να  στελεχώσει  την Υπηρεσία  Κοινωνικής  
Προστασίας  του Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ  σε µόνιµη  βάση  καθώς  και να καλύψει ανάγκες  σε ΚΑΠΗ  του 
∆ήµου  , στον Πολιτισµό , τον Αθλητισµό κλπ , ενώ  στο µέλλον θα µπορεί να  λειτουργήσει και 
προγράµµατα  όπως το " Βοήθεια  στο σπίτι " τα " Κ∆ΑΠ " , τα ΚΗΦΗ κλπ   εάν και όταν αυτά  για 
λόγους οικονοµίας κλίµακας   περάσουν από την επιχείρηση  στο ΝΠ∆∆ του  ∆ήµου  Φιλιατών και 
η επιχείρηση εκκαθαριστεί και κλείσει. Τέλος η µεταφορά  του εν λόγω πλεονάζοντος προσωπικού 
στον Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ  ως ΝΠ∆∆  επιβάλλεται και  για λόγους  οικονοµίας κλίµακας  καθόσον  το 
µεταφερόµενο προσωπικό  θα καλύψει  και ανάγκες  του Νοµικού προσώπου  που για να  
καλυφθούν θα  απαιτείτο στο µέλλον  πρόσληψη έκτακτου προσωπικού  µε συµβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου.  
        

- Τον νέο Κ.Α.: 10-6021 α  του Προϋπολογισµού  του  Νοµικού Προσώπου «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού και   Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών» 
(Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ.) όπου δυνάµει της  τελευταίας τροποποίησης του Προϋπολογισµού του 
ΟΚΠΑ∆ΗΦ µε την απόφαση  26/2011 αυτού ,υπάρχει  εγγεγραµµένη πίστωση ποσού : 
120.000,00   ευρώ για την κάλυψη  της δαπάνης µισθοδοσίας του τελευταίου  τετράµηνου του 
έτους 2011 του  µεταφερόµενου προσωπικού Ι∆ΑΧ ( 14 άτοµα )  , ο οποίος κωδικός  για τα 
επόµενα  έτη  2012 και εφεξής  προβλέπεται να  ενισχύεται κάθε χρόνο   µε επιχορήγηση  από 
τον ΚΑ : 00-6715.004 του Προϋπολογισµού του  ∆ήµου Φιλιατών µε το ποσό  των  
364.000,00 ευρώ το χρόνο  για την  κάλυψη της µισθοδοσίας  του ως άνω  µεταφερόµενου 
προσωπικού, υπό την προϋπόθεση  ότι  θα υπάρξει αντίστοιχη σχετική επιχορήγηση του     
∆ήµου. Σηµειωτέον ότι  για το πρώτο οχτάµηνο του έτους 2011  την σχετική υποχρέωση 
κάλυψης της δαπάνης µισθοδοσίας του µεταφερόµενου προσωπικού είχε  ως εργοδότης τους  η 
κοινωφελής  επιχείρηση  του ∆ήµου Φιλιατών.  

 
-  Την ανάγκη  τροποποίησης    της  µε αριθµό  156 / 2011 οµοίας απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου σε συµµόρφωση µε  το µε αριθµό πρωτ. 2226/37663/23.09.2011 έγγραφο  της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Ηπείρου -∆υτ. Μακεδονίας  - Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού  Ν. 
Θεσπρωτίας.  

Εισηγούµαι 
 
1. Την τροποποίηση  της  προγενέστερης οµοίας  απόφασης  156/2011 του  ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ως εξής  :  
 

2.Τη  έγκριση µεταφοράς των παρακάτω δεκατεσσάρων ατόµων (14) εργαζοµένων  ως  
πλεονάζον προσωπικό από την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου  Φιλιατών  στο Νοµικό 
Πρόσωπο «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού και   Αθλητισµού 
∆ήµου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ.), µε την ίδια εργασιακή σχέση Ι∆ΑΧ, σε αντίστοιχες κατά 
εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα θέσεις, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του 
Νοµικού προσώπου ΟΚΠΑ∆ΗΦ του ∆ήµου.  
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3. Την  λήψη  απόφασης  από το ∆.Σ  του  ενιαίου  ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία :   «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού και   Αθλητισµού  Φιλιατών» 
(Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ.) του ∆ήµου Φιλιατών  για την σύσταση  δέκα τεσσάρων (14) προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου µε πλήρες 
ωράριο απασχόλησης για το παρακάτω µεταφερόµενο προσωπικό :  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

2. ΣΙΝΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

20-01-2002 

3. ΧΗΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

10-01-2002 

4. ΒΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

5. ΚΩΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

6. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

01-06-2000 

7. ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

8. ΤΣΩΝΗ ΜΑΙΡΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

9. ΤΡΙΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

01-10-2001 

10. ΖΕΡΒΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

11. 
ΘΕΟΦΥΛΑΚΟΥ ΚΡΟΜΜΥ∆Α 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

12. ΝΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

13. ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

14. ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

 
 
Η δαπάνη που θα προκαλείται σε ετήσια βάση από το έτος 2012 και εφεξής , ανέρχεται στο ποσό 
των €364.000,00 (τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
10-6021 α  ( υποκωδικό ) του Νοµικού Προσώπου «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας 
– Παιδείας – Πολιτισµού και   Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ.)  όπου 
υπάρχει  εγγεγραµµένη πίστωση για το έτος 2011  ποσού 120.000,00  ευρώ (δαπάνη 
τελευταίου τετραµήνου 2011 )   η οποία  πίστωση προβλέπεται να  ενισχύεται κάθε χρόνο  µε 
επιχορήγηση  από τον ΚΑ : 00-6715.004 του Προϋπολογισµού του  ∆ήµου Φιλιατών µε το 
ποσό  των  364.000,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης αυτής  εφόσον θα υπάρξει 
αντίστοιχη επιχορήγηση του ∆ήµου από τους ΚΑΠ, όπως  θα προβλέπεται στους  οικείους  
ετήσιους προϋπολογισµούς του ΟΚΠΑ∆ΗΦ αρχής γενοµένης από τον Προϋπολογισµό του 2012.   
Ήδη για το τελευταίο τετράµηνο  του τρέχοντος έτους  2011  το οποίο αφορά η 
υποχρέωση του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Φιλιατών για την µισθοδοσία του ως άνω µεταφερόµενου 
προσωπικού , έχει  εγγραφεί πίστωση  µε  την απόφαση 26/2011  του  ∆.Σ  του Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ  
και τροποποίηση του Προϋπολογισµού  του στον ΚΑ: 10-6021 µε την δηµιουργία   
υποκωδικού  : 10-6021.α  και  εγγραφή ποσού 120.000,00 ευρώ  για την εξασφάλιση της  
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µισθοδοσίας  του ως άνω µεταφερόµενου προσωπικού για το διάστηµα αυτό. Στον ίδιο κωδικό 
και µε  την ίδια  διαδικασία θα αναγράφεται η προβλεπόµενη  πίστωση κάθε χρόνο για την 
κάλυψη της µισθοδοσίας  του προσωπικού  αυτού.   
 

    Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βλάχος Παρασκευάς δήλωσε κώλυµα και εξαιρέθηκε από όλη τη 
διαδικασία του συγκεκριµένου θέµατος. 
 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Παππά Μηνά, την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις : 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την τροποποίηση  της  µε αριθµό  156/2011 οµοίας απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 
συµµόρφωση µε  το µε αριθµό πρωτ. 2226/37663/23.09.2011 έγγραφο  της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης  Ηπείρου -∆υτ. Μακεδονίας  - Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού  Ν. Θεσπρωτίας.  
 
2. Τη µεταφορά των παρακάτω  δεκατεσσάρων ατόµων (14) εργαζόµενων µε συµβάσεις 
εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου   ως χαρακτηριζόµενο µε βάση την 
αιτιολογηµένη  εισήγηση του ∆ηµάρχου   πλεονάζον προσωπικό - την οποία 
αιτιολόγηση και αποδέχεται -   από την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Φιλιατών στο 
ενιαίο νεοσυσταθέν Νοµικό Πρόσωπο «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – 
Πολιτισµού και   Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ.) του ∆ήµου , µε την 
ίδια εργασιακή σχέση Ι.∆.Α.Χ, σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα θέσεις, 
σε συνιστώµενες  από το ∆.Σ του ΝΠ∆∆ Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ. προσωρινές προσωποπαγείς  θέσεις 
µέχρι την ψήφιση του Οργανισµού Υπηρεσιών και Προσωπικού  του  Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ. και την 
ένταξη  του  προσωπικού του σε αυτόν.   

 
Το παραπάνω  µεταφερόµενο πλεονάζον  προσωπικό αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα   ως 
εξής :   
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

2. ΣΙΝΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

20-01-2002 

3. ΧΗΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

10-01-2002 

4. ΒΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

5. ΚΩΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

6. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

01-06-2000 

7. ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

8. ΤΣΩΝΗ ΜΑΙΡΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

9. ΤΡΙΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

01-10-2001 

ΑΔΑ: 457ΓΩΗΦ-3ΒΧ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 6 από 6 

 

10. ΖΕΡΒΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

11. 
ΘΕΟΦΥΛΑΚΟΥ ΚΡΟΜΜΥ∆Α 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

12. ΝΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

13. ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

14. ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

31-12-1999 

 
 
3. Η δαπάνη που θα προκαλείται σε ετήσια βάση, ανέρχεται στο ποσό των €364.000,00 

(τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6021 
υποκωδικός : 10-6021.α  του Νοµικού Προσώπου «Οργανισµός Κοινωνικής 
Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού και   Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών» 
(Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ.)  όπου για το έτος  2011 δυνάµει της µε αριθµό : 26/2011 απόφασης του 
∆.Σ του ΟΚΠΑ∆ΗΦ ,  υπάρχει  εγγεγραµµένη πίστωση ποσού   120.000,00  ευρώ η οποία  
προβλέπεται να  ενισχύεται κάθε χρόνο ( από το 2012 και εφεξής )  µέσω της τακτικής   
επιχορήγησης του ΟΚΠΑ∆ΗΦ από τον ΚΑ : 00-6715.004 του Προϋπολογισµού του  
∆ήµου Φιλιατών µε το ποσό  των 364.000,00 ευρώ  ετησίως , εφόσον θα υπάρξει 
αντίστοιχη επιχορήγηση του ∆ήµου για τον σκοπό αυτό η από δάνειο που θα συνάψει ο 
∆ήµος.  

 
4. Για το τελευταίο  τετράµηνο  του τρέχοντος έτους  2011  το οποίο αφορά η υποχρέωση 

του ενιαίου ΝΠ∆∆ του ΟΚΠΑ∆ΗΦ  του ∆ήµου Φιλιατών για την µισθοδοσία του ως άνω 
µεταφερόµενου προσωπικού  Ι∆ΑΧ , έχει  εγγραφεί πίστωση  µε απόφαση του  ∆.Σ  του 
Ο.Κ.Π.Α.∆Η.Φ  µε αριθµό : 26/2011 και τροποποίηση του   Προϋπολογισµού  του στον ΚΑ: 
10-6021 µε την δηµιουργία   υποκωδικού  : 10-6021.α  και εγγραφή ποσού 
120.000,00 ευρώ  για την εξασφάλιση της  µισθοδοσίας  του ως ανω µεταφερόµενου 
προσωπικού για το διάστηµα αυτό. Στον ίδιο κωδικό και µε  την ίδια  διαδικασία θα 
αναγράφεται η προβλεπόµενη  πίστωση κάθε χρόνο για την κάλυψη της µισθοδοσίας  του 
προσωπικού  αυτού όπως εκτιµάται παραπάνω  στο ποσό των 364.000,00 ευρώ ετησίως.    

 
    Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος 
στη συνεδρίαση αυτή. 

 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

 
                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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