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ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 

               μόνιμου προσωπικού για την εφαρμογή του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 

   

 

                                                    ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι η αριθ. 7/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, με την οποία 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας, με σκοπό την εφαρμογή του Προγράμματος 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από τον Δήμο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 

4583/2018, εγκρίθηκε με την αριθ. 852/18-2-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 639/Β΄/27-2-2019. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του παραπάνω νόμου, προβλέπεται ότι: 

«2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι 

ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς 

κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων…». 

Με την αριθ. 1921/11/12019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταξύ άλλων 

προβλέπονται τα εξής: 

«…Γ. Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο 

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. 

… Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνοδευόμενα 

από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) απόφαση του οικείου Δημοτικού, 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. 

Σας εφιστούμε την προσοχή καθώς 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…». 
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Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Το ΦΕΚ 639/Β΄/27-2-2019, στο οποίο δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του 

Δήμου για τη δημιουργία οργανικής μονάδας και κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού 

για την εφαρμογή του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 

2) Την από 4-3-2019 συνημμένη βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

Δήμου Βέροιας. 

3) Την από 4-3-2019 συνημμένη βεβαίωση του νομικού προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου 

Βέροιας». 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄). 

5) Την αριθ. 1921/11-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για 

την εφαρμογή του άρθρου 91 του. Ν 4583/2018-Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια 

στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με 

μόνιμο προσωπικό». 

 

 να αποφασίσει για την υποβολή ή μη αιτήματος του Δήμου Βέροιας προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για την κάλυψη των παρακάτω κενών 

οργανικών θέσεων προσωπικού, με σκοπό την εφαρμογή του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ», του Δήμου Βέροιας, καθώς και τον καθορισμό της απαιτούμενης επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης για την θέση ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, ως εξής: 

 

Α. Για την κάλυψη των είκοσι εννέα (29) κενών θέσεων που συστάθηκαν στον Ο.Ε.Υ. Δήμου 

Βέροιας για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και αφορούν το ήδη υπηρετούν προσωπικό στο 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» : 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ/ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 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. 

 

2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
2 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. 

 

3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
3 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  



 3 

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 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 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) Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση 

ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  

και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης 

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

ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση 

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. 

 

5 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 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 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 του Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
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της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

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.   

 

6 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΩΝ 
14 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

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. 

 

 

Β. Για την κάλυψη των δύο (2) επιπλέον κενών θέσεων που συστάθηκαν στον Ο.Ε.Υ. Δήμου 

Βέροιας για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και θα 

καλυφθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ.1 του ν.4583/18 και στο άρθρο 3 του 

ν.2643/1998 : 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ/ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑ

ΠΕΥΤΩΝ 
1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας 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 Φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 

επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή, γ) Ταυτότητα μέλους του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία 

να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου 

έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4 του ν. 3599/2007  ή Βεβαίωση εγγραφής στον 

Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία 

ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε   ή Βεβαίωση 

ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους. 

 

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Γ΄ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1 α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας, 

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  

Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή 

πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών 

και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών 

Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού 

Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας 

Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή 

ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής 
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ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 

Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 

Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 

Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού 

Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή 

Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 

Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος 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 του ν. 1346/1983 ή ν. 

3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  

 
 


