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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  134/2019      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6666/12.4.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας Δημήτριος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Δασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 Δημητριάδης Βασίλειος 16 Ταπαζίδης Δημήτριος 
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7 Δίου Αναστάσιος 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μάρκου Διονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Κούκος Γεώργιος 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 8 Φουνταλής Μιχαήλ 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα όμως δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άγρα κ. Θεόφιλος 

Καραμπάσης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.  

γ. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

δ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης  

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Γραμματικού κ. 

Νικόλαος Μούκας. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 6609/12.4.2019 εισήγηση της 
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Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 
1)  Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/18-12-2018) με το οποίο 
προβλέπεται η 
ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 
και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. 
Με την διάταξη αυτή αναγνωρίζεται θεσμικά η κοινωνική σπουδαιότητα της παροχής των υπηρεσιών 
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού 
κράτους παρέχοντας, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πολύτιμες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 
οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές δομές υγείας και πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης,  εντάσσοντάς το πλέον στις οργανικές δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων. 
2) Το αρίθ. 1921/11-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Διεύθυνση Προσωπικού Τοπ. 
Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού με το οποίο δίνονται οδηγίες για την υποβολή 
αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ήτοι: 
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 μας, προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ. 
Οι Δήμοι για τους οποίους δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης του οικείου ΟΕΥ, καθώς υφίστανται 
κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον ισχύοντα, θα πρέπει άμεσα να αποστείλουν τα 
αιτήματά τους στην υπηρεσία μας.  
Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνοδευόμενα 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
α) 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. 
Επίσης στην εν λόγω απόφαση θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση, μεταξύ των αιτούμενων 
προς κάλυψη θέσεων που αφορούν στις θέσεις του προσωπικού που ήδη απασχολείται στον οικείο 
φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των επιπλέον, κατά ποσοστό 7%, 
θέσεων που θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη 
διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 2643/1998. 
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ 2 του ιδίου άρθρου, δεν απαιτούνται 
τα πρόσθετα προσόντα διορισμού, (γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένης γλώσσας) που προβλέπονται 
στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, 
επομένως δεν θα συμπεριληφθούν στην καταγραφή των τυπικών προσόντων των θέσεων, για 
όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ. 
Όπου συντρέχει περίπτωση θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών, θα πρέπει να καθορίζεται με την 
απόφαση του Δ.Σ και η απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης. 
β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, είναι 
κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη, κλπ.) 
γ) Αντίγραφο του ισχύοντος ΟΕΥ, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του 
αιτούμενου προσωπικού, 
δ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (φορέας απασχόλησης) για τον αριθμό των εργαζομένων στο 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς 
επίσης και την ειδικότητα αυτών. 
Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των προσλήψεων που θα διενεργηθούν με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο εν θέματι άρθρο, δεν θα εφαρμοστούν:  
► το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 
► οι παρ. 6 και 7 του άρθρου14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
► καθώς επίσης και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994. 
 
3) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το 
σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία 
του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ 
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οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους 
οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες 
ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το 
κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του 
προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα 
πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). 
 
4) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016) με την οποία 
ορίζεται ότι, όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, 
γίνεται αναφορά στο Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, αυτό μετονομάζεται εφεξής σε 
«Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων». Όπου στην κείμενη 
νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο 
Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, αυτό μετονομάζεται εφεξής σε «Γραφείο Καλής 
Νομοθέτησης». Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως 
ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων, η αναφορά αυτή 
απαλείφεται. 
 
5) Το ότι για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της 
παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους 
δικαιούχους δήμους. 
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 
4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και 
αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. 
 
6) Την αρίθ. 39/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Έδεσσας και έγινε η σύσταση των παρακάτω θέσεων τακτικού προσωπικού 
για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ήτοι: 
 
► Με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου {επτά ( 07 ) θέσεις}. 
 

Α/Α Κατηγορία 
Εκπαίδευσης 

Ειδικότητα/Κλάδου Αριθμός Θέσεων 

1 ΠΕ Κοινωνιολόγων 1 

2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 

3 ΤΕ Νοσηλευτών 1 

4 ΔΕ Νοσηλευτών 1 

6 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 3 

 
6) Το ΦΕΚ 2490/ τ. Β΄ / 04-11-2011 δημοσίευσης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου . 

7) Το ΦΕΚ 1961/τ.Β΄ / 12-03-2013 δημοσίευσης της «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Έδεσσας» 

8) Το ΦΕΚ 1218/τ.Β΄ / 06-04-2017 δημοσίευσης της «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Έδεσσας» 

9) το ΦΕΚ 925/Β/18-03-2019 δημοσίευσης της «Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του δήμου Έδεσσας» 

10) Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. 

 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε 

     Την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» του Δήμου Έδεσσας ήτοι:  
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Α/Α Κατηγορία 
Εκπαίδευσης 

Κλάδος Αριθμός 
Θέσεων 

Τυπικά Προσόντα  

1 ΠΕ Κοινωνιολόγων 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή 
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με 
κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας 
- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - 
Κοινωνικής Διοίκησης 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. 
 

2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 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 ή 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, και β) Άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 
 

6 ΤΕ Νοσηλευτών 1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 
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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  και 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 Ένωση 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.  
 

7 ΔΕ Νοσηλευτών  1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών 
Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή 
Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή 
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με 
Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με 
Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής 
Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή 
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αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή 
Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
(Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση 
εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική 
αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή 

8 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 3 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
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 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής 
 

 
Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των προσλήψεων που θα διενεργηθούν με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο εν θέματι άρθρο, δεν θα εφαρμοστούν:  
► το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 
► οι παρ. 6 και 7 του άρθρου14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
► καθώς επίσης και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994. 

 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ 2 του ιδίου άρθρου, δεν απαιτούνται 

τα πρόσθετα προσόντα διορισμού, (γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένης γλώσσας) που 

προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων 

θέσεων, επομένως δεν έχουν συμπεριληφθεί στην καταγραφή των τυπικών προσόντων των 

θέσεων, για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ. 

 

Επίσης κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς 

το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική 

διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς 

διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ 
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οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά 

αδύναμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται 

με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. 

Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την 

ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν 

απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 

(Α΄ 39)». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 και 91 του 

Ν.4583/2018 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

     Την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Έδεσσας ήτοι:  

Α/Α Κατηγορία 

Εκπαίδευσης 

Κλάδος Αριθμός 

Θέσεων 

Τυπικά Προσόντα  

1 ΠΕ Κοινωνιολόγων 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  

ή Κοινωνικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 

Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με 

κατεύθυνση Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Διοίκησης  ή  Ιστορίας - 

Αρχαιολογίας - Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 

Κοινωνικής Διοίκησης και  

Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής 

Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
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Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 

2 ΠΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 

1 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 ή 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 
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ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, και β) 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού ή 

Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση 

ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση 

του επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού. 

 

6 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  και 

γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης 

Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 
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(ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή 

Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  

στην Ενωση Νοσηλευτών 

Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος 

έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην 

Ένωση 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.  

 

7 ΔΕ Νοσηλευτών  1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος Μέσης 

Τεχνικής Επαγγελματικής 

Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή 

ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών 

ή Βοηθών Νοσοκόμων ή 

Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 

Τραυματολογίας ή Βοηθός 

Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή 

Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών 

Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής 

ή Νοσηλευτικής Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας ή 

Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές 

Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής 

Μαιευτικής ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας 

ή Βοηθός Νοσηλευτικής 

Τραυματολογίας ή Βοηθός 

ΑΔΑ: 7ΧΠΛΩΡΠ-ΕΘΣ



 12 

Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 

Βοηθός Νοσηλευτικής 

Ογκολογικών παθήσεων ή 

Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές 

παθήσεις ή Βοηθών Γενικής 

Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή 

ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών μονάδων: 

ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 

(Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, και  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση 

εκδιδόμενη από αρμόδια 

διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος 

βοηθού νοσηλευτή 
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8 ΥΕ Οικογενειακών 

Βοηθών 

3 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

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 άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

 

 

Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των προσλήψεων που θα διενεργηθούν με τη 

διαδικασία που ορίζεται στο εν θέματι άρθρο, δεν θα εφαρμοστούν:  

► το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 

► οι παρ. 6 και 7 του άρθρου14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

► καθώς επίσης και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994. 

 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ 2 του ιδίου άρθρου, δεν 

απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού, (γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένης 

γλώσσας) που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, για το 

σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, επομένως δεν έχουν συμπεριληφθεί στην 

καταγραφή των τυπικών προσόντων των θέσεων, για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ 

και ΤΕ. 

Επίσης κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που 

πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο 

της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας 

ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους 

Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) 
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μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. 

Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην 

περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των 

υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς 

το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  134/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  19.4.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

 Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ε. Ψυχογυιού 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ανθρώπινου 

Δυναμικού  Ε. Δημητριάδου 
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