ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 1η /2019
της 28-01-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Απόφασης 1/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
28/01/2019 της 1ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:30 π.μ. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του
Δήμου Διονύσου, στον Αγ.Στέφανο Αττικής, στο Δημοτικό Κατάστημα, στη διεύθυνση Λ.Λ.Μαραθώνος 29 τ.κ.
14565, μετά από την υπ’ αριθμ. 5517/25-01-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, κου Ζαμάνη
Διονυσίου, που δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε κάθε μέλος της χωριστά (Ν.3852/2010 άρθρ. 62 & 67), με
θέμα συζήτησης το εξής :
“Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου για την εφαρμογή του
άρθρου 91 του Ν.4583/2018 με τίτλο Ενταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές
μονάδες των Ο.Τ.Α. β' βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό ”
Κατεπείγουσα, λόγω λήξης προθεσμίας ύστερα από το υπ΄αριθ.4947/24-1-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών ”
Διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα εξής επτά (7):
1.Ζαμάνης Διονύσιος,

Δήμαρχος –Πρόεδρος Επιτροπής.

2.Δαρδαμάνης Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
3.Πέππα Αγγελική, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
4. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας
5.Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα ,Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης
6.Ράικος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,Υποδομών και Χωροταξίας
7.Τσούκας Παναγιώτης,Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού
& Κοινωνικών Δομών
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Kεϊσίδου Δήμητρα, Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.
Ομόφωνα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος .
Μετά την εκφώνηση του θέματος από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχο κ. Διονύσιο
Ζαμάνη, ακολούθησε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Δαρδαμάνη Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία έχει ως εξής:

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. Στέφανος
T.K. 145 65
Τηλ. 213 2030653
FAX.: 213 2030630

Αγ. Στέφανος : 25-01-2019
Αριθ. Πρωτ: 5505

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισμού
εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Διονύσου για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018
με τίτλο ‘Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό’’
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

2.
3.
4.
5.
6.

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) και του άρθρου 63 παρ. στ. όπου αναφέρεται
ότι η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδια: (i) Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας.
Το άρθρο 91 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Β΄/18-12-2018) με τίτλο ‘Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.’’
Την υπ’ αρ. 1921/11-1-2019 και την υπ’ αρ. 4947/24-1-2019 διευκρινιστικές εγκύκλιους του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Τον ΟΕΥ του Δήμου Διονύσου (ΦΕΚ 1546/Β/27-6-2011).
Την κοινωνική σπουδαιότητα της παροχής των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και την
επιτακτική ανάγκη για στελέχωση αυτού με μόνιμο προσωπικό.
Την υπ' αριθ.782/9160/31.03.2017 Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων».

Με την παρ.1 του άρθρου 91 του ν.4583/2018, ορίζεται ότι «Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε
μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος,
με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019,
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, μέχρι τις 31.1.2019, να υποβάλουν
προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατη γοριών και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή
σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
και για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυ τών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία
που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220).
Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνονται
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν.
3584/2007 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους, με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Στην παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος κάλυψης των νέων οργανικών θέσεων
από τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων
που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν.
2190/1994.
Στην παρ.4 σημειώνεται ότι «Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δε σμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το διορισμό τους και,
μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν
στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.»
Ενώ, ακόμη προβλέπεται, στην παρ. 5 ότι «Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου
του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυ τών.»
Αναφορικά με τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, ορίζεται στην παρ. 7 ότι «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.»
Στο Δήμο μας, σήμερα απασχολούνται έξι (6) υπάλληλοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 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

Στην υπ’ αρ. 4947/24-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στο Μέρος Α. παρ.2 αναφέρεται ότι κατά τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών με τις
θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ από τους οικείους φορείς, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικότητες […] ανάλογα
με τα τυπικά προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού.
Προτείνεται στην Εκτελεστική Επιτροπή να λάβει απόφαση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212Β),
συστήνοντας έξι (6) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής
Απόφασης Τροποποίησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έως τις 31-1-2019 και να εισηγηθεί αρμοδίως
στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Έγκριση αυτής.
Οι εν λόγω θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία/κλάδο και αριθμό, 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
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.

(Σημειώνεται ότι η προσαύξηση του 7% δεν δύναται να εφαρμοστεί.)
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους
παρέχοντας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, πολύτιμες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες δεν
καλύπτονται από τις βασικές δομές υγείας και πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει και να διαβιβάσει στο
Δημοτικό Συμβούλιο Εισήγηση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Διονύσου, ως προς το άρθρο 3 του ισχύοντος ΟΕΥ (ΦΕΚ 1546/Β΄/27-6-2011), με τη σύσταση έξι (6) νέων
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,
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
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 Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
-Το Ν. 3463 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) ‘’Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’’
-Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
-την εισήγηση του Αντιδημάρχου
Ανθρώπινου Δυναμικού

Δαρδαμάνη Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και

Αποφασίζει

ομόφωνα

Εγκρινει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, ως προς το άρθρο 3
του ισχύοντος ΟΕΥ (ΦΕΚ 1546/Β΄/27-6-2011), με τη σύσταση έξι (6) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου
προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», 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
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 απόφαση αυτή της Ε.Ε. πήρε αύξοντα αριθμό …1/2019…….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

1. Δαρδαμάνης Βασίλειος
2. Πέππα Αγγελική
Διονύσιος Ζαμάνης
3. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη

4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα

5. Ράικος Δημήτριος

6.Τσούκας Παναγιώτης

