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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» κατ΄εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018. 
 
Με το άρθρο 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212Α΄) προβλέπεται η ένταξη του Προγράμματος 
“Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄βαθμού και η στελέχωση αυτών με 
μόνιμο προσωπικό. Το Υπουργείο Εσωτερικών στην υπ΄αριθ.πρωτ. 4947/24-01-2019 
εγκύκλιό του αναφέρει ότι οι Δήμοι δύνανται να προβούν άμεσα στη λήψη απόφασης του 
οικείου Συμβουλίου για την τροποποίηση των οργανισμών τους και τη σύσταση οργανικών 
θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις 
του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον οικείο Δήμο στο πλαίσιο του Προγράμματος 
“Βοήθεια στο Σπίτι”, κατά την έναρξη ισχύος της εν θέματι διάταξης, ήτοι τις 18-12-2018. 
Επίσης, στην υπ΄αριθ.πρωτ. 4947/24-01-2019 εγκύκλιο αναφέρεται ότι κατά τη σύσταση 
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών με τις θέσεις 
προσωπικού ΙΔΟΧ από τους οικείους φορείς, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικότητες 
ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού. 

Στο Δήμο μας, σήμερα απασχολούνται έξι (6) υπάλληλοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»  
με την κάτωθι κατανομή ανά κλάδο: 

Κατηγορία/Κλάδος Αριθμός Θέσεων 

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 θέση  

ΔΕ Βοηθός Νοσοκόμος 2 θέσεις 

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 2 θέσεις 

ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός 1 θέση 

 

Σε εφαρμογή όλων των παραπάνω εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 57/2019 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου 
μας και συστάθηκαν έξι (6) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των 
αναγκών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 91 του 
ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212Α΄), ως εξής: 

Κατηγορία/Κλάδος Αριθμός 
Θέσεων 

Τυπικά προσόντα 

ΠΕ Κοινωνιολόγων 1 θέση  Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
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Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών 

2 θέσεις 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 
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. 

ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού 

2 θέσεις 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 άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής. 

 

ΥΕ Οικογενειακών 
Βοηθών 

1 θέση 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 άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής. 

 

Η προαναφερόμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ.πρωτ. 
22815/6734/22-6-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύθηκε 
στο υπ΄αριθ. ΦΕΚ 1419/Β΄/24-4-2019. 

Εντωμεταξύ, με την υπ΄αριθ. 2321/17088/22-4-2019 απόφαση Δημάρχου Διονύσου, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ.ΦΕΚ864/Γ΄/27-5-2019, κατατάχθηκαν σε προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που συστάθηκαν με την υπ΄αριθ. 
69/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2448/Β΄/2018) σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 
2354/2015 Τελεσίδικης Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τρεις υπάλληλοι 
που απασχολούνται στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” στις παρακάτω θέσεις: 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων 
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ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 1 

ΔΕ Βοηθός Νοσοκόμος 2 

 

Επίσης, μία ακόμα υπάλληλος κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, η οποία απασχολείται στο 
Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία κατάταξής της σε 
προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκει στις 
συσταθείσες θέσεις  κατόπιν της υπ΄αριθ. 69/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
2448/Β΄/2018) σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 2354/2015 Τελεσίδικης Απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.πρωτ.1921/11-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι 
οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού που συστάθηκαν με την τροποποίηση του ΟΕΥ 
πρέπει να είναι ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις 
προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον Δήμο στο πλαίσιο του Προγράμματος “Βοήθεια 

στο Σπίτι”. Όμως, αυτή τη στιγμή στον Δήμο μας απασχολούνται (6) υπάλληλοι στο εν λόγω 
Πρόγραμμα  με την κάτωθι κατανομή ανά κλάδο και σχέση εργασίας: 

 

Κατηγορία/Κλάδος Αριθμός Θέσεων Σχέση Εργασίας 

ΔΕ Βοηθός Νοσοκόμος 2 θέσεις ΙΔΑΧ 

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 1 θέση ΙΔΑΧ 

ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός 1 θέση Σε διαδικασία διορισμού 
σε θέση ΙΔΑΧ 

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 θέση  ΙΔΟΧ 

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 1 θέση ΙΔΟΧ 

 

Συνεπώς, από τις έξι (6) προαναφερόμενες νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις που 
δημιουργήθηκαν με την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής  υπηρεσίας (ΦΕΚ 
1419/Β΄/24-4-2019) σε αντιστοιχία με τις θέσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ 
στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, μόνο οι οι δύο (2) εξ αυτών που εξακολουθούν να 
παραμένουν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μπορούν να καλυφθούν με την επικείμενη προκήρυξη 
από το ΑΣΕΠ και είναι οι ακόλουθες: 
 

Κατηγορία/Κλάδος Αριθμός Θέσεων Σχέση Εργασίας 

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 θέση  ΙΔΟΧ 

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 1 θέση ΙΔΟΧ 

 

Στην υπ΄αριθ.πρωτ. 1921/11-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ότι το 
αίτημα της υπηρεσίας μας θα πρέπει να συνοδεύεται και από απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου  για την πρόσληψη του εν λόγω 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. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
πρόσληψη στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Διονύσου, τακτικού προσωπικού  
προς κάλυψη δύο (2) νέων οργανικών θέσεων και συγκεκριμένα:  

 (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων 
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 (1) υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 

με σκοπό τη μόνιμη στελέχωση του Προγράμματος αυτού το οποίο αποτελεί σημαντικό 
πυλώνα του κοινωνικού κράτους λόγω των σημαντικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
που παρέχει σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές 
δομές υγείας και πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι αιτούμενες θέσεις είναι αναλυτικά οι παρακάτω σε αριθμό, κατηγορία, κλάδο και 
απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 

Κατηγορία/Κλάδος Αριθμός 
Θέσεων 

Τυπικά προσόντα 

ΠΕ Κοινωνιολόγων 1 θέση  Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού 

1 θέση  
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 άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής. 

 

 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 του Ν.4583/18-12-2018, οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό 
πρόσληψη προσωπικού για το έτος 2019 θα καλυφθούν 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.  

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 
3. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
Αρχείο: 
1. Γενικό Αρχείο 
2. Φ. Προγραμματισμού Προσλήψεων 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 


