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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Άνοιξη, 16 Φεβρουαρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 4655 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139807/fax: 2132139822 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 
Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.   
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄αριθμ. 2746/11–07–2016 (Κωδικός: ATT025 / ΑΔΑ: Ψ1ΕΒ7Λ7-ΓΗ2) Πρόσκληση της 

Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους αντίστοιχους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 με κωδικό (ΑΤΤ025), καθώς και την 1η 

Τροποποίησή της (έκδοση 2/0) με αρ. πρωτ. 3961/30–09–2016 (Κωδικός: ATT025 / ΑΔΑ: 

7ΛΓΠ7Λ7-ΦΜΖ / Έκδοση: 2/0) 

2. Την υπ΄αριθμ. 179/20-9-16 (ΑΔΑ 70ΞΨΩ93-ΗΞΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 

09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο 

Δήμου Διονύσου 

3. Την υπ΄αριθμ. 26847/29-09-2016 [αρ. πρωτ. 4077/05.10.2016 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] 

Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου "ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 

Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ» και MIS 5002558 στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

4. Την υπ΄αριθμ. 4077/23-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο 

Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 

5. Την υπ΄αριθμ. 18/2017Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: Αποδοχή απόφασης ένταξης 

της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 

 

Με την υπ΄αριθ. 4077/23-12-2016  (ΑΔΑ: 6ΠΔΜ7Λ7-ΕΥΕ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, η 

Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558, εντάχθηκε στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων 

- Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  
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(Σχετ: Κωδικός Πρόσκλησης Περιφέρειας: ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662 και η υπ΄ αριθμ: 26847/29-09-

2016 απόφαση 2017Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) 

 

Η εγκεκριμένη πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 172.800,00€ αφορά στη λειτουργία του Κέντρου 

Κοινότητας ∆ήµου Διονύσου, µε προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της πράξης την 1η /02/2017 και 

προτεινόμενη ημερομηνία λήξης της πράξης την 31η /12/2020 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες της πράξης περιλαμβάνουν: α) τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, συνολικού 

ποσού 144.000,00 ευρώ β) τις λοιπές δαπάνες 28.800,00 ευρώ οι οποίες θα αποζημιωθούν ως κατ' 

αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.  

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  

Λειτουργία 1 δομής (υποέργο) Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Διονύσου για 3 (τρία) έτη, Δευτέρα -

Παρασκευή, 9 π.μ – 5μμ. 

 

Υποέργο 1: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου 

 

- Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών   

• Υποδοχή των ωφελουμένων και καταγραφή του αιτήματος, αξιολόγηση των αναγκών τους. 

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης 

που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, κοινωνικές 

δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα 

Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής 

Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α. 

 

• Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη 

έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την 

ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών 

εγγράφων και δικαιολογητικών. 

 

- Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

• Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα 

γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες 

Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, 

Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί 

Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, κλπ. 

• Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης  (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη 

των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια 

καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 
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• Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η 

ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των 

εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων 

ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ). Τα Κ.Κ. συνεργάζονται κυρίως με τα Γραφεία Ανέργων των 

Δήμων (όταν αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη των σχετικών συνεργιών. 

 

- Παροχή Υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των 

ωφελουμένων 

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. 

• Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες  

• Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος 

κ.α.) 

• Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός 

προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα 

νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες 

και δομές. 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: 

οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των 

πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής 

διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, 

επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α. 

• Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες 

δυνατότητες, όργανα,  διαδικασίες κ.λπ.  

• Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών 

• Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας 

κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε 

θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και 

τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών 

 

Για την υλοποίηση της Πράξης  προβλέπεται η πρόσληψη 3 ατόμων. Η στελέχωση της δομή γίνεται ως 

εξής: 

 

1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ο οποίος θα 

είναι και ο Συντονιστής του Κέντρου,  

1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος),  

1 Ψυχολόγος ΠΕ (πτυχιούχος με άδεια άσκησης επαγγέλματος),  
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Για τη διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει 

το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ για δράσεις 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ. 

Στο άρθρο 74 του Ν.4430/2016 αναφέρεται η θεσμοθέτηση των κριτηρίων της μοριοδότησης για τις 

προσλήψεις   ΙΔΟΧ.   

 

Το προσωπικό ανά αριθμό, ειδικότητα και υποέργο της Πράξης (όπως έχουν εγκριθεί από τη ΕΥΔΕΠ 

είναι το εξής:  
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Πίνακας Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό 
 
 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)1 

α/α Ονοματεπώνυμο2 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό συμβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 
γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση  

Εργασίες –
Καθήκοντα- 
Ρόλος  

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια (από-
έως)   

Εκτιμώμ
ενη 
απασχό
ληση σε 
Α/Μ 
 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος (€) 

ΜΟΝΙΜΗ 

ΠΕ 1 : Υποδοχή -
Ενημέρωση - 
Υποστήριξη των 
πολιτών  

Λήξη Φυσικού 
Αντικειμένου: 
31/01/2020 
Λήξη 
Οικονομικού 
Αντικειμένου: 
31/12/2020 

1 
ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ-
ΜΙΡΑΝΤΑ 

ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Προϊσταμένη 
Αυτοτελούς 
Τμήματος  
Κοινωνικής 
Προστασίας 
 40% του συμβατικού χρόνου 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΕ 2 : Συνεργασία 
με Υπηρεσίες και 
Δομές 
 

Λήξη Φυσικού 
Αντικειμένου: 
31/01/2020 
Λήξη 
Οικονομικού 
Αντικειμένου: 
31/12/2020 

     

ΠΕ 3 : Υπηρεσίες 
βελτίωσης βιοτικού 
επιπέδου και 
διασφάλισης  
κοινωνικής ένταξης 

Λήξη Φυσικού 
Αντικειμένου: 
31/01/2020 
Λήξη 
Οικονομικού 
Αντικειμένου: 
31/12/2020 

29 
 

0,00 
0,00€ 
 

2 
ΜΠΙΝΙΑΡΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΑ 
 

ΤΕ Κοινωνική 
Λειτουργός 

ΙΔΑΧ 
Υπεύθυνη 
Φυσικού 
Αντικειμένου 

ΠΕ 1 : Υποδοχή -
Ενημέρωση - 
Υποστήριξη των 
πολιτών  

Λήξη Φυσικού 
Αντικειμένου: 
31/01/2020 
Λήξη 
Οικονομικού 
Αντικειμένου: 
31/12/2020 

14 0,00€ 0,00€ 

                                                
1
 (Θ) = (Ζ) x (Η)  

 
2 Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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20% του συμβατικού χρόνου 

ΠΕ 2 : Συνεργασία 
με Υπηρεσίες και 
Δομές 
 

Λήξη Φυσικού 
Αντικειμένου: 
31/01/2020 
Λήξη 
Οικονομικού 
Αντικειμένου: 
31/12/2020 

     

ΠΕ 3 : Υπηρεσίες 
βελτίωσης βιοτικού 
επιπέδου και 
διασφάλισης  
κοινωνικής ένταξης 

Λήξη Φυσικού 
Αντικειμένου: 
31/01/2020 
Λήξη 
Οικονομικού 
Αντικειμένου: 
31/12/2020 

ΜΟΝΙΜΗ 

3 ΠΑΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 40% του συμβατικού χρόνου 

Διαχειριστική 
Υπεύθυνη 

Π1,Π2, ΠΕ 3 

Λήξη Φυσικού 
Αντικειμένου: 
31/01/2020 
Λήξη 
Οικονομικού 
Αντικειμένου: 
31/12/2020 

29 0,00€ 0,00€ 

       72 Σύνολο  0,00€ 

 
 

Πίνακας Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό 
 

Τρόπος πρόσληψης/ Χρόνος 
α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης 

Νομική Βάση 

Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα (από –έως) 

(μήνες) 

Κόστος (€) 

1 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 
 
 

ΙΔΟΧ 
Ν. 4430/2016 
 (άρθρο 74) 
 

ΠΕ1,ΠΕ2 01/02/2017 - 31/01/2020 36 46.800,00€ 

2 
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 
 

ΙΔΟΧ 
Ν. 4430/2016 
 (άρθρο 74) 
 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 
 
01/02/2017 - 31/01/2020 36 46.800,00€ 

3  ΠΕ  Ψυχολόγος ΙΔΟΧ 
Ν. 4430/2016 
 (άρθρο 74) 
 

ΠΕ2, ΠΕ3 
 
01/02/2017 - 31/01/2020 36 50.400,00€ 

      Σύνολο 144.000,00€ 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει απόφαση για 

την ομάδα έργου του Κέντρου Κοινότητας ως εξής: 

 

α) τακτικού προσωπικού που αποτελείται από  την κ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΜΙΡΑΝΤΑ - ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, την κ. ΜΠΙΝΙΑΡΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και την κ. ΠΑΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

β) για την πρόσληψη του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  

δύο  Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος) και ενός 

Ψυχολόγου ΠΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος, που θα προσληφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ για 

δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ για την υλοποίηση της παραπάνω 

Πράξης. 
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1. Γρ. κ. Δημάρχου 
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 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 
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