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ΘΕΜΑ 11ο
(Ημερήσιας διάταξης)
Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στον Δήμο Παιονίας –
Καθορισμός θέσεων κατά κατηγορία-κλάδο και τυπικών προσόντων
διορισμού.
Σήμερα την 25-06-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄
αριθμ. 9.314/20-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε
κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (05) :
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (07):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (24):
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
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ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ
Προ της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για το
κατεπείγον του θέματος επειδή μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να
υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο Υπουργείο
Εσωτερικών
Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον
του θέματος (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 ,
ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την σχετική εισήγηση του τμήματος
ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας :
Θέμα: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ
Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ».
Στο ΦΕΚ 1063/Β΄/1.4.2019 δημοσιεύτηκε η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.
του Δ. Παιονίας για την ένταξη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και στο ΦΕΚ
2446/Β΄/21.6.2019 η διόρθωση αυτού ως προς τη μετατροπή της κατηγορίας
εκπαίδευσης των Οικογενειακών Βοηθών από ΔΕ σε ΥΕ.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1921/11-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι
θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ.
Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
συνοδευόμενα από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για την
πρόσληψη του προσωπικού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των
αιτούμενων θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 50/2001
ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001).
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει την
πρόσληψη 15 ατόμων για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, όπως αναφέρεται
κατωτέρω:
Α) θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο
φορέα.
Α/Α

1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

Κοινωνικών
Λειτουργών

2

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)

Πτυχίο
ή
δίπλωμα
Κοινωνικής
Εργασίας
ή
Κοινωνικής Διοίκησης με
κατεύθυνση
Κοινωνικής
Εργασίας
ή
Κοινωνικής
Διοίκησης και
Πολιτικής
Επιστήμης Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή
το
ομώνυμο
πτυχίο
ή
δίπλωμα
Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π)
ΑΕΙ
ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας
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β)

2.

ΠΕ

Ψυχολόγων

Άδεια
άσκησης
επαγγέλματος
Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής
Εργασίας
ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες
τις
νόμιμες
προϋποθέσεις
για
την
άσκηση
του
επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.

2
α)

Πτυχίο ή δίπλωμα
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας με ειδίκευση
στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης
επαγγέλματος Ψυχολόγου ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του
επαγγέλματος του
Ψυχολόγου.
3.

ΤΕ

Κοινωνικών
Λειτουργών

1

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή
το
ομώνυμο
πτυχίο
ή
δίπλωμα
Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα
πτυχίο
ή
δίπλωμα
ΤΕΙ
ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας.
β)
Άδεια
άσκησης
επαγγέλματος
Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής
Εργασίας
ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες
τις
νόμιμες
προϋποθέσεις
για
την
άσκηση
του

ΑΔΑ: ΩΧ9ΓΩΞΡ-ΟΥΙ

επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.

4.

ΤΕ

Νοσηλευτών

3

5.

ΥΕ

Οικογενειακών
Βοηθών

6

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Νοσηλευτικής ΤΕΙ
ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή
αντίστοιχο
κατά
ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών
της
ημεδαπής
ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο
κατά
ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β)
Αδεια
άσκησης
επαγγέλματος
ΝοσηλευτούΝοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι
πληροί
όλες
τις
νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος ΝοσηλευτούΝοσηλεύτριας
γ) Ταυτότητα μέλους της
Ενωσης
Νοσηλευτών/τριών
Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι
σε
ισχύ
ή
Βεβαίωση
Ανανέωσης Εγγραφής
στην
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή
Βεβαίωση εγγραφής στην
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας
(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται
για πρώτη φορά, η οποία είναι
σε
ισχύ
μέχρι
το
τέλος
Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους από την έκδοσή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο
4,
παρ.5
του
ν.3252/2004.
Απολυτήριος τίτλος
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του
ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και κατάρτισης του αρθ. 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της
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αλλοδαπής.
Β) επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3
του ν. 2643/1998
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4.
ΤΕ
Νοσηλευτών
1
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Νοσηλευτικής ΤΕΙ
ή
το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή
αντίστοιχο
κατά
ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών
της
ημεδαπής
ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο
κατά
ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος
Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση
του
επαγγέλματος
Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας
γ) Ταυτότητα μέλους της
Ενωσης
Νοσηλευτών/τριών
Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι
σε
ισχύ
ή
Βεβαίωση
Ανανέωσης Εγγραφής
στην
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή
Βεβαίωση εγγραφής στην
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας
(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται
για πρώτη φορά, η οποία είναι
σε
ισχύ
μέχρι
το
τέλος
Φεβρουαρίου
του
επόμενου
έτους από την έκδοσή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο
4,
παρ.5
του
ν.3252/2004.
και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω
εισήγηση, τα ΦΕΚ 1063/Β΄/1.4.2019 και ΦΕΚ 2446/Β΄/21.6.2019, την 1921/111-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το νομοθετικό το οποίο
ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη (15) ατόμων για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στον
Δήμο Παιονίας, όπως αναφέρεται κατωτέρω:
Α) θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο
φορέα.
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕ

2.

ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

Κοινωνικών
Λειτουργών

2

Ψυχολόγων

2

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)

Πτυχίο
ή
δίπλωμα
Κοινωνικής
Εργασίας
ή
Κοινωνικής Διοίκησης με
κατεύθυνση
Κοινωνικής
Εργασίας
ή
Κοινωνικής
Διοίκησης και
Πολιτικής
Επιστήμης Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή
το
ομώνυμο
πτυχίο
ή
δίπλωμα
Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π)
ΑΕΙ
ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας
β)
Άδεια
άσκησης
επαγγέλματος
Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής
Εργασίας
ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες
τις
νόμιμες
προϋποθέσεις
για
την
άσκηση
του
επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
α)

Πτυχίο ή δίπλωμα
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας με ειδίκευση
στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης
επαγγέλματος Ψυχολόγου ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του
επαγγέλματος του
Ψυχολόγου.
3.

ΤΕ

Κοινωνικών
Λειτουργών

1

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή
το
ομώνυμο
πτυχίο
ή
δίπλωμα
Προγραμμάτων
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Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα
πτυχίο
ή
δίπλωμα
ΤΕΙ
ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας.
β)
Άδεια
άσκησης
επαγγέλματος
Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής
Εργασίας
ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες
τις
νόμιμες
προϋποθέσεις
για
την
άσκηση
του
επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.

4.

ΤΕ

Νοσηλευτών

3

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Νοσηλευτικής ΤΕΙ
ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή
αντίστοιχο
κατά
ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών
της
ημεδαπής
ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο
κατά
ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β)
Αδεια
άσκησης
επαγγέλματος
ΝοσηλευτούΝοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι
πληροί
όλες
τις
νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος ΝοσηλευτούΝοσηλεύτριας
γ) Ταυτότητα μέλους της
Ενωσης
Νοσηλευτών/τριών
Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι
σε
ισχύ
ή
Βεβαίωση
Ανανέωσης Εγγραφής
στην
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή
Βεβαίωση εγγραφής στην
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας

ΑΔΑ: ΩΧ9ΓΩΞΡ-ΟΥΙ

5.

ΥΕ

Οικογενειακών
Βοηθών

6

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται
για πρώτη φορά, η οποία είναι
σε
ισχύ
μέχρι
το
τέλος
Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους από την έκδοσή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο
4,
παρ.5
του
ν.3252/2004.
Απολυτήριος τίτλος
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του
ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και κατάρτισης του αρθ. 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.

Β) επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3
του ν. 2643/1998
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4.
ΤΕ
Νοσηλευτών
1
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Νοσηλευτικής ΤΕΙ
ή
το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή
αντίστοιχο
κατά
ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών
της
ημεδαπής
ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο
κατά
ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος
Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση
του
επαγγέλματος
Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας
γ) Ταυτότητα μέλους της
Ενωσης
Νοσηλευτών/τριών
Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι
σε
ισχύ
ή
Βεβαίωση
Ανανέωσης Εγγραφής
στην
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος
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(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή
Βεβαίωση εγγραφής στην
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας
(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται
για πρώτη φορά, η οποία είναι
σε
ισχύ
μέχρι
το
τέλος
Φεβρουαρίου
του
επόμενου
έτους από την έκδοσή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο
4,
παρ.5
του
ν.3252/2004.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 120/2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 9ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

