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Α∆Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 185 /2017
Α̟όσ̟ασµα α̟ό το ̟ρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 2014-2020».
Σήµερα την 27η του µήνα Α̟ριλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 15:30 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α̟ό την αριθµ. 23155-21/4/2017 ̟ρόσκληση του
Προέδρου, ̟ου δηµοσιεύθηκε και ε̟ιδόθηκε µε α̟οδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα σαράντα ένα (41) µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μαντζάνας ∆ηµήτριος
2) Ρούλιας Ιωάννης
3) Ζήσιµος Γεώργιος
4) Ριζάκος Παναγιώτης
5) Αρναούτογλου Θεόδωρος
6) Κλειτσάκης Αθανάσιος
7) Αργύρη Παρασκευή
8) Τσακµάκης ∆ηµήτριος
9) Αδάµ-Μ̟αλταδούρου
∆έσ̟οινα
10) Καραγιάννης Στυλιανός
11) Μ̟ούκας Αθανάσιος
12) Κυρίτσης ∆ηµήτριος
13) Τσιτσίας Μάρκος
14) Τσεκούρας ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1) Μώρης ∆ηµήτριος
2) Κορέντζελος ∆ηµήτρ.
3) Κερ̟ινιώτης Κων/νος
4) Μ̟ολοκούτας Κων/νος
5) Κοτρωνιάς Γεώργιος
6) Κουτσοβέλης Σωτήριος
7) Ραφτο̟ούλου Μαρία
8) Κούτρας ∆ηµήτριος
9) Μουστάκας Κων/νος
10) Συλεούνης ∆ηµήτριος
11) Φώσκολος Παναγιώτης

15) Νταφλούκας Βασίλ.
16) ∆ιαµαντάρας Αλέξανδρος
17) Λάµ̟ρου Γεώργιος
18) Ζαγκανάς Γεώργιος
19) Τελώνης ∆ηµήτριος
20) Καραθάνος Κων/νος
21) Μητσό̟ουλος ∆ηµήτριος
22) Αντωνίου-Σιούτα Μαρία
23) Λέβα Βασιλική
24) Σαγιάς Γεώργιος
25) Στασινός Παναγιώτης
26) Χρονάς Αναστάσιος
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12) Ανδρικό̟ουλος Ανδρέας
13) Αργύρης Αθανάσιος
14) Σταυρογιάννης Κων/νος
Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το̟ικών
Κοινοτήτων & Εκ̟ρόσω̟οι Το̟ικών Κοινοτήτων εκ των ο̟οίων ̟αραβρέθηκαν οι ̟αρακάτω :
1) Ζούκας Κων/νος
2) Φούρλας Γεώργιος

Τ.Κ. Φραντζή
Τ.Κ. ∆έλφινου

Ο ∆ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ̟ροσκλήθηκε και ̟αρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση ̟αρευρίσκεται και ο Νιάνιος Σ̟υρίδων, υ̟άλληλος του ∆ήµου για την τήρηση
των ̟ρακτικών.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία – καθώς α̟ό το σύνολο 41 µελών ήταν ̟αρόντα 27 µέλη, ο
̟ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, θέτει υ̟όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟΥ κ.
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, ̟ου έχει ως εξής:
Με την αρ. 1676/28/02/2017 (ΑΔΑ: ΨΡΠ27ΛΗ-ΟΓΧ) ) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, η
συγχρηματοδοτούμενη Πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5002577, εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα.
Η εγκεκριμένη πράξη αφορά στη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας διευρυμένου με Παράρτημα ΚΕΜ. H λειτουργία
της δομής ορίζεται σε 3 έτη και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ποσό σε €491.280€.
Τα στοιχεία της πράξης σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ένταξης έχουν ως εξής:

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ) ενίσχυσης της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Λαμιέων
προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ.
Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση
των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή
παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας, του Δήμου Λαμιέων. Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι
διττός:
•

παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά
πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

•

υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του οικείο Δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του
δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
•

Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών,

•

Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές,

•

Παροχή Υπηρεσιών, που θα αποσκοπεί στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα
διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

•

Θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Λαμιέων με επιμέρους φορείς και
υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς
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κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
•

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, θα διευρύνει τη δράση του με Παράρτημα ΚΕΜ ώστε να
εξυπηρετεί περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας. Στην περίπτωση αυτή το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει εξειδικευμένες
υπηρεσίες ανάλογα με την ομάδα-στόχου, με σκοπό την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος
δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στους τομείς απασχόλησης, εκπαίδευσης,
υγείας, προστασίας και πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και διαπολιτισμικής μεσολάβησης /
διερμηνείας.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων για τη στελέχωσή του πρέπει να προβεί σε
προσλήψεις 2 στελεχών (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) και 1 στελέχους (Ψυχολόγος). Το
Παράρτημα ΚΕΜ θα προσλάβει 1 στέλεχος (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας), 1 στέλεχος
(Διαμεσολαβητής), 1 στέλεχος (Νομικός) και 1 στέλεχος (Ψυχολόγος).
Επίσης, ο Δήμος Λαμιέων θα προβεί και στην πραγματοποίηση του 2ου Υποέργου με τις
Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ που συνοπτικά αποτυπώνονται παρακάτω:
• Μαθήματα Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού
σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας
• Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και γηγενών
• Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας στην αγορά εργασίας.
Η διαδικασία πρόσληψης διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ, με πράξεις
συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ και η μοριοδότηση των προσλήψεων ΙΔΟΧ θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4430/2016.
Το προσωπικό ανά αριθμό, ειδικότητα και υποέργο της Πράξης είναι:

Αριθμός
Ατόμων
2

Ειδικότητα

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Διάρκεια
Σύμβασης
Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης
Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

Υποέργο
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)

Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
για τις ανάγκες του
Παραρτήματος
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1

ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
και ελλείψει αυτού
ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
(μερική απασχόληση)

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
(μερική απασχόληση)

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

ΚΕΜ
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
για τις ανάγκεςκκκ
του Παραρτήματος
ΚΕΜ
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
για τις ανάγκες του
Παραρτήματος
ΚΕΜ
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
για τις ανάγκες του
Παραρτήματος
ΚΕΜ
Α/Α2 με τίτλο
«Λοιπές Δράσεις
ΚΕΜ» της πράξης
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων» για την
υλοποίηση της
δράσης
ΠΕ1:Μαθήματα
Ελληνικής
γλώσσας &
στοιχείων
ελληνικής ιστορίας
& ελληνικού
πολιτισμού σε
ενήλικες
μετανάστες και
δικαιούχους
διεθνούς
προστασίας
Α/Α2 με τίτλο
«Λοιπές Δράσεις
ΚΕΜ» της πράξης
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων» για την
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1

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (με
ειδίκευση στις
διαπολιτισμικές δράσεις)
(μερική απασχόληση)

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

υλοποίηση της
δράσης
ΠΕ1:Μαθήματα
Ελληνικής
γλώσσας &
στοιχείων
ελληνικής ιστορίας
& ελληνικού
πολιτισμού σε
ενήλικες
μετανάστες και
δικαιούχους
διεθνούς
προστασίας.
Α/Α2 με τίτλο
«Λοιπές Δράσεις
ΚΕΜ» της πράξης
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων» για την
υλοποίηση της
δράσης ΠΕ2:
Διαπολιτισμικές
δράσεις με έμφαση
στη συνύπαρξη
παιδιών και νέων
αλλοδαπών και
γηγενών.

Κατά συνέπεια έχοντας υπόψη:
1.

Τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2.

Τη με αρ. πρωτ. 2114/27-06-2016 (έκδοση 1/0) (ΑΔΑ: 7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ) πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας»,
που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ.

3.

Τη με αρ. πρωτ. 2928/12-09-2016 (έκδοση 2/0) (ΑΔΑ: ΩΓΑΤ7ΛΗ-7ΓΛ) τροποποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα
Κοινότητας», που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ.

4.

Τη με αρ. πρωτ. 3339/30-09-2016 (έκδοση 3/0) (ΑΔΑ: 6ΜΜ67ΛΗ-ΣΡ1) τροποποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Κέντρα
Κοινότητας», που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ.

5.

Το με αρ. πρωτ. 59050/13-10-2016 (ΕΥΔΕΠ 3686/13-10-2016) αίτημα του δικαιούχου «Δήμος Λαμιέων» για
την ένταξη της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων», MIS 5002577, συνολικής δημόσιας
δαπάνης 491.280,00,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 491.280,00 € στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 20142020.

6.

Την αρ. 1676/28/02/2017 (ΑΔΑ: ΨΡΠ27ΛΗ-ΟΓΧ) ) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, βάσει της
οποίας η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5002577, εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα.
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7.

Την αρ. 2250/18/01/2017 Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του
υποέργου (Α/Α 1) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων (Διευρυμένο με Παράρτημα ΚΕΜ)» της
πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002577.

8.

Την αρ. 3227/18/01/2017 Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του
υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο: «Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με
κωδικό ΟΠΣ 5002577.

9.

Το αρ. 18294/29/03/2017 έγγραφό μας περί παροχής διευκρινίσεων αναφορικά με τις ειδικότητες και τα
τυπικά προσόντα των προσληπτέων.
η

10. Την αρ. 122/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΛΘΩΛΚ-ΝΝΔ) Α.Δ.Σ. δήμου Λαμιέων με θέμα: «3 Αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμ-ματος».
11. Το με αρ. πρωτ. 18294/29/03/2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Η/Δ
προς τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης & τη Δ/νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού
& Αθλητισμού.
12. Το με αρ. 19171/03/04/2017 (ορθή επανάληψη)
Αλληλεγγύης.

έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας &

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

όπως ληφθεί απόφαση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για
την υλοποίηση της παραπάνω Πράξης με τις εξής ως κάτωθι ειδικότητες:

Αριθμός

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Υποέργο

Από την υπογραφή της

Α/Α

και

«Κέντρο

Ατόμων
2

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

για

χρονικό

με

1

τίτλο

Κοινότητας

διάστημα δώδεκα (12)

Δήμου

μηνών με δυνατότητα

(Διευρυμένο

ανανέωσης

Παράρτημα ΚΕΜ)

Από την υπογραφή της

Α/Α

και

«Κέντρο

για

χρονικό

Λαμιέων
με

με

1

τίτλο

Κοινότητας

διάστημα δώδεκα (12)

Δήμου

μηνών με δυνατότητα

(Διευρυμένο

ανανέωσης

Παράρτημα ΚΕΜ)

Από την υπογραφή της

Α/Α

και

«Κέντρο

για

χρονικό

Λαμιέων
με

με

1

τίτλο

Κοινότητας

διάστημα δώδεκα (12)

Δήμου

μηνών με δυνατότητα

(Διευρυμένο

ανανέωσης

Παράρτημα ΚΕΜ) για
τις

Λαμιέων
με

ανάγκες

του

Παραρτήματος ΚΕΜ
1

ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Από την υπογραφή της

Α/Α

και ελλείψει αυτού

και

«Κέντρο

ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

διάστημα δώδεκα (12)

Δήμου

μηνών με δυνατότητα

(Διευρυμένο

για

χρονικό

με

1

τίτλο

Κοινότητας
Λαμιέων
με

ΑΔΑ: 7ΙΓ7ΩΛΚ-ΟΕΩ
ανανέωσης

Παράρτημα ΚΕΜ) για
τις

ανάγκες

του

Παραρτήματος ΚΕΜ
1

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

Από την υπογραφή της

Α/Α

(μερική απασχόληση)

και

«Κέντρο

για

χρονικό

με

1

τίτλο

Κοινότητας

διάστημα δώδεκα (12)

Δήμου

μηνών με δυνατότητα

(Διευρυμένο

ανανέωσης

Παράρτημα ΚΕΜ) για
τις

Λαμιέων
με

ανάγκες

του

Παραρτήματος ΚΕΜ
1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Από την υπογραφή της

Α/Α

(μερική απασχόληση)

και

«Κέντρο

για

χρονικό

με

1

τίτλο

Κοινότητας

διάστημα δώδεκα (12)

Δήμου

μηνών με δυνατότητα

(Διευρυμένο

ανανέωσης

Παράρτημα ΚΕΜ) για
τις

Λαμιέων
με

ανάγκες

του

Παραρτήματος ΚΕΜ
1

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Από την υπογραφή της

Α/Α2 με τίτλο «Λοιπές

και

Δράσεις

για

χρονικό

ΚΕΜ»

διάστημα δώδεκα (12)

πράξης

μηνών με δυνατότητα

Κοινότητας

ανανέωσης

Λαμιέων»

της

«Κέντρο
Δήμου
για

την

υλοποίηση της δράσης
ΠΕ1:Μαθήματα
Ελληνικής γλώσσας &
στοιχείων

ελληνικής

ιστορίας & ελληνικού
πολιτισμού σε ενήλικες
μετανάστες

και

δικαιούχους

διεθνούς

προστασίας
1

ΠΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Από την υπογραφή της

Α/Α2 με τίτλο «Λοιπές

και

Δράσεις

για

χρονικό

ΚΕΜ»

διάστημα δώδεκα (12)

πράξης

μηνών με δυνατότητα

Κοινότητας

ανανέωσης

Λαμιέων»

της

«Κέντρο
Δήμου
για την

υλοποίηση της δράσης
ΠΕ1:Μαθήματα
Ελληνικής γλώσσας &
στοιχείων

ελληνικής

ιστορίας & ελληνικού
πολιτισμού σε ενήλικες
μετανάστες

και

ΑΔΑ: 7ΙΓ7ΩΛΚ-ΟΕΩ
δικαιούχους

διεθνούς

προστασίας.
1

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (με ειδίκευση

Από την υπογραφή της

Α/Α2 με τίτλο «Λοιπές

στις διαπολιτισμικές δράσεις)

και

Δράσεις

(μερική απασχόληση)

διάστημα δώδεκα (12)

πράξης

μηνών με δυνατότητα

Κοινότητας

ανανέωσης

Λαμιέων»

για

χρονικό

ΚΕΜ»

της

«Κέντρο
Δήμου
για

την

υλοποίηση της δράσης
ΠΕ2: Διαπολιτισμικές
δράσεις με έμφαση στη
συνύπαρξη παιδιών και
νέων αλλοδαπών και
γηγενών.

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου,
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση
Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι κατά ̟λειοψηφία :
ΕΓΚΡΙΝΕΙ, την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για την υλοποίηση της παραπάνω Πράξης με τις εξής ως κάτωθι ειδικότητες:
Αριθμός
Ειδικότητα
Διάρκεια
Υποέργο
Ατόμων
Σύμβασης
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
Από την υπογραφή Α/Α 1 με τίτλο
2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
της και για χρονικό «Κέντρο
διάστημα δώδεκα
Κοινότητας Δήμου
(12) μηνών με
Λαμιέων
δυνατότητα
(Διευρυμένο με
ανανέωσης
Παράρτημα ΚΕΜ)

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
και ελλείψει αυτού
ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης
Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα

Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
για τις ανάγκες του
Παραρτήματος
ΚΕΜ
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου

ΑΔΑ: 7ΙΓ7ΩΛΚ-ΟΕΩ
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
(μερική απασχόληση)

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
(μερική απασχόληση)

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
για τις ανάγκες του
Παραρτήματος
ΚΕΜ
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
για τις ανάγκες του
Παραρτήματος
ΚΕΜ
Α/Α 1 με τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων
(Διευρυμένο με
Παράρτημα ΚΕΜ)
για τις ανάγκες του
Παραρτήματος
ΚΕΜ
Α/Α2 με τίτλο
«Λοιπές Δράσεις
ΚΕΜ» της πράξης
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων» για την
υλοποίηση της
δράσης
ΠΕ1:Μαθήματα
Ελληνικής
γλώσσας &
στοιχείων
ελληνικής ιστορίας
& ελληνικού
πολιτισμού σε
ενήλικες
μετανάστες και
δικαιούχους
διεθνούς
προστασίας
Α/Α2 με τίτλο
«Λοιπές Δράσεις
ΚΕΜ» της πράξης
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων» για την
υλοποίηση της
δράσης
ΠΕ1:Μαθήματα
Ελληνικής

ΑΔΑ: 7ΙΓ7ΩΛΚ-ΟΕΩ

1

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (με
ειδίκευση στις
διαπολιτισμικές δράσεις)
(μερική απασχόληση)

Από την υπογραφή
της και για χρονικό
διάστημα δώδεκα
(12) μηνών με
δυνατότητα
ανανέωσης

γλώσσας &
στοιχείων
ελληνικής ιστορίας
& ελληνικού
πολιτισμού σε
ενήλικες
μετανάστες και
δικαιούχους
διεθνούς
προστασίας.
Α/Α2 με τίτλο
«Λοιπές Δράσεις
ΚΕΜ» της πράξης
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λαμιέων» για την
υλοποίηση της
δράσης ΠΕ2:
Διαπολιτισμικές
δράσεις με έμφαση
στη συνύπαρξη
παιδιών και νέων
αλλοδαπών και
γηγενών.

Κατά τη λήψη της ανωτέρω α̟όφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.
Αντωνίου-Σιούτα Μαρία, Λέβα Βασιλική, Σαγιάς Γεώργιος και Χρονάς Αναστάσιος.
Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το ̟αρόν και υ̟ογράφεται :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικών
Λαµία 4 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

