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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
     Με την αριθ. 389/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 712/2019 όμοια εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Π.Κ.Μ. για την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης και της απόφασης ένταξης, για την 
παράταση λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 
δημιουργία παραρτήματος ΡΟΜΑ.

Με την αριθ. 7225/6-12-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε 
η τροποποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5003648 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας . 
        Με την αριθ. 780/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
σχεδίου απόφασης με ίδια μέσα της ανωτέρω πράξης, Σύμφωνα με τα ανωτέρω :
- το φυσικό αντικείμενο της πράξης έχει διάρκεια έως 30/9/2023. 

Πρέπει να γίνουν προσλήψεις νέου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με όρους ΑΣΕΠ ,  για χρονικό διάστημα  ίσο με τη διάρκεια της πράξης(30-9-2023) 
και συγκεκριμένα:

    
      Α) Ενίσχυση του προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας με 

- (1) πτυχιούχο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Παιδαγωγικών Τμημάτων  Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση 
Δασκάλων . 

- (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών (πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Εργασίας ή πτυχίο ΑΕΙ 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης  - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή πτυχίο Κοινωνιολογίας 
ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ  ή πτυχίο Κοινωνικής εργασίας ΤΕΙ)
     
      Β) Για τις ανάγκες του παραρτήματος ΡΟΜΑ 

- (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών (πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Εργασίας ή πτυχίο ΑΕΙ 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης  - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή πτυχίο Κοινωνιολογίας 
ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ  ή πτυχίο Κοινωνικής εργασίας ΤΕΙ)

- (1) πτυχιούχο ΑΕΙ Ψυχολογίας
-  (1) πτυχιούχο ΤΕΙ Επισκεπτών Υγείας

(1) πτυχιούχο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Παιδαγωγικών Τμημάτων  Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση 
Δασκάλων . 

-  (1) Διαμεσολαβητή  ΡΟΜΑ.
-  (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με εμπειρία σε 

θέματα απασχόλησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
α) πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1988 ονομάστηκε Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή ή Δημόσιας Διοίκησης με 
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης   ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & 



Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διαχείρισης 
Ανθρώπινων πόρων και Διοίκηση ή Διαχείρισης Επιχειρήσεων Αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετυνγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας & Στρατηγικής Πωλήσεων ή 
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής & Ποσοτικής Ανάλυσης ή 
Μάρκεντινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών προϊόντων ή Μεσογειακών 
Σπουδών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης λη Οικονομικών 
Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας & Συστημάτων Παραγωγής β) 
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ή Τεχνολογίας & οργάνωσης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών  
     (Σύμφωνα με τον πίνακα των προσλήψεων για το παράρτημα ΡΟΜΑ η πρόσληψη του 
πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης είναι για 24 μήνες)   .

Οι ανωτέρω προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα 
έργα εξαιρούνται πλέον της εφαρμογής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.16 περ.5 ν.4403/16)

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.4674/20 στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 επέρχονται 
τροποποιήσεις ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ' εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική 

υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που 
χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς 
οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που 
απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως 
πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, 
επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου 
προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της 
αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.».

 Ο καθορισμός των ειδικοτήτων των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 
λειτουργία της ανωτέρω δομής πρέπει να γίνει από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο  τρόπο την λειτουργία της μέσα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 
Απόφασης Ένταξης της πράξης, οι δε ειδικότητες πρέπει να συνάδουν με τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις των θέσεων εργασίας, όπως αναλύονται στον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των 
Κέντρων Κοινότητας

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 
3 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει τις ειδικότητες 
των παραπάνω προσλήψεων με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δήμο μας ως εξής:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έκτακτο προσωπικό για το Κέντρο Κοινότητας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- (1) πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής 

Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής ή Παιδαγωγικών 

Τμημάτων  Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση 
Δασκάλων 

1 ισόχρονη με τη διάρκεια του 
εκτελούμενου προγράμματος ή έργου

(1) Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών 
Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε 

θέματα κοινωνικής πολιτικής και 
κοινωνικής προστασίας

1 ισόχρονη με τη διάρκεια του 
εκτελούμενου προγράμματος ή έργου



Έκτακτο προσωπικό για το Παράρτημα Ρομά

(1) πτυχιούχος  ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών 
Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε 

θέματα κοινωνικής πολιτικής και 
κοινωνικής προστασίας .

1 ισόχρονη με τη διάρκεια του 
εκτελούμενου προγράμματος ή έργου

(1) πτυχιούχος ΑΕΙ Ψυχολόγος 1 ισόχρονη με τη διάρκεια του 
εκτελούμενου προγράμματος ή έργου

(1) πτυχιούχος ΤΕΙ Επισκεπτών Υγείας 1 ισόχρονη με τη διάρκεια του 
εκτελούμενου προγράμματος ή έργου

(1) πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής 

Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής ή Παιδαγωγικών 

Τμημάτων  Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση 
Δασκάλων .

1 ισόχρονη με τη διάρκεια του 
εκτελούμενου προγράμματος ή έργου

(1) Διαμεσολαβητής ΡΟΜΑ. 1 ισόχρονη με τη διάρκεια του 
εκτελούμενου προγράμματος ή έργου

(1) Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής 
κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ει 

δυνατόν με εμπειρία σε θέματα 
απασχόλησης ή διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού  

1

(σύμφωνα με τον πίνακα των 
προσλήψεων για το παράρτημα ΡΟΜΑ 
η πρόσληψη του πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Οικονομικής κατεύθυνσης είναι για (24 
μήνες)   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ


