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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ»
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 19/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ.
ΘΕΜΑ: Παράταση διάρκειας του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”,
μέχρι την 30-09-2013.
Σήμερα, την 30η Απριλίου 2013, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων “Χρυσαλλίδα” του Δήμου Αγιάς, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ»
Δήμου Αγιάς, ύστερα από την 66/25-04-2013 πρόσκληση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη του Δ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31-07-2007 (ΦΕΚ 1492/17-082007 τεύχος Β΄), για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης:
Παράταση διάρκειας του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, μέχρι την
30-09-2013.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βαλάρης Γεώργιος, Πρόεδρος

1.Ουλής Θεόδωρος

2.Γιανναρός Ηλίας

2.Αργυρούλης Ιωάννης

3.Βαλάρη Αντωνία

3.Παπαϊωάννου Σταματία

4.Βατζιάς Αντίγονος

4.Μπερτζέμη Μαρία

5.Βαλάρης Βασίλειος

5.Σουλιώτης Θεόδωρος

6.Μπεϊνά Γεωργία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο κα Κούκα Ελένη.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 98/Α/26-4-2013 τα άρθρα 1 και 2 της από 14-6-2012
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου “Παράταση διάρκειας του Προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι” (Α΄135), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.
4087/2012 (Α΄196), τροποποιούνται ως εξής:
“Άρθρο 1
Η Διάρκεια του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετοκών
υπηρεσιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α΄και β΄της παραγράφου 6 του αρθ. 2
της από 31 Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄268), η οποία
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κυρώθηκε με το αρθ. 2 του Ν. 4047/2012 (Α΄31) και είχε παραταθεί μέχρι τις 3009-2012 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το ν.
4087/2012 (Α΄196), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30-09-2013. Οι
συμβάσεις των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν
μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του
άρθ. 21 του ν. 2190/1994.
Άρθρο 2
Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος ¨Βοήθεια
στο Σπίτι” και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων
για το χρονικό διάστημα από 1-4-2013 έως 30-9-2013, μεταφέρονται πόροι από
τον λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και εφόσον υπάρχει
διαθέσιμο υπόλοιπο από την μηνιαία εξόφληση των δομών του ν. 4019/2011,
όπως αυτός ισχύει, σε εφαρμογή του προγράμματος “Κατ' οίκον φροντίδα
Συνταξιούχων” (ν.4052/2012, όπως αυτός ισχύει). ................”
Στην συνέχαι ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού είδε το ΦΕΚ 98/Α/26-04-2013, τις πιο πάνω διατάξεις και μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 98/Α/26-04-2013 παρατείνεται η διάρκεια του
Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έως την 30-09-2013, με παράταση των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο Πρόγραμμα
αυτό προσωπικό έως 30-09-2013, χωρίς αυτές να μετατρέπονται σε αορίστου
χρόνου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2013.
Αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Βαλάρης Ν. Γεώργιος

