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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  12/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:6/12-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 491/2019 

 
 
Στη Ρόδο σήμερα   την 12η Απριλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 12.30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ. 2/18224/8.4.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήμαρχος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

31.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 

15. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

16. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Τα εκτός Η/Δ θέματα με αύξοντα αριθμό 8,9,10 & 11, 
συζητήθηκαν με τα θέματα της 2ης ενότητας της Ημερήσιας 
Διάταξης.  
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Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 
για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δήμου Ρόδου για 
στελέχωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» αρ.πρωτ. 
2/19383/2019.   
 
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ε.Κορναρόπουλος εισηγούμενος το 
θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το 
υπ΄αριθ.πρωτ. 2/19450/2019 αίτημα  την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/19383/2019 
εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 
Με  τις  διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ. 
Α΄/18.12.2018) περί «ένταξης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε 
οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο 
προσωπικό»  οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού οι οποίοι  
α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 
2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο διοίκησης 
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 κατηγοριών 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» συμπεριλαμβανομένων  και των 
συμβασιούχων ου προσλήφθηκαν μετά την ισχύ  τουΝ.4483/2017. 
 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%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του 
οικείου Ο.Τ.Α. και  οπωσδήποτε  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). 
Οι αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των 
ΟΤΑ α βαθμού  και σύστασης νέων θέσεων οι οποίες και υποβάλλονται 
προς έγκριση στον Συντονιστή  της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
μέχρι το αργότερο την 31η-1-2019 λαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο 
το Δημοτικό Συμβούλιο  σύμφωνα με του άρθρο 10 του Ν.3584/2007 μη 
εφαρμοζομένων των παραγράφων 3 και 5 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με 
τις οποίες α. δεν απαιτείται η σύνδεση  του μισθολογικού κόστους  των 
νέων θέσεων με τα τακτικά έσοδα των οικείων ΟΤΑ καλυπτόμενης  της 
μισθολογικής δαπάνης από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών που αποδίδονται στους δικαιούχους δήμους  με 
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών β. επιτρέπεται η τροποποίηση των 
Οργανισμών των ΟΤΑ κατά το τελευταίο εξάμηνο της δημοτικής  περιόδου 
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και γ. δεν απαιτείται η διατύπωση γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.  
Επί των αποφάσεων αυτών εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο η εντός 
μηνός σχετική εγκριτική πράξη δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και εντός δεκαήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση 
της  υποβάλλονται τα αιτήματα των δήμων στο Υπουργείο 
Εσωτερικών για την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ όπως ισχύει και 
την έκδοση της σχετικής προκήρυξης από το ΑΣΕΠ  .  Επισημαίνεται ότι  
για το σύνολο των προσλήψεων που θα διενεργηθούν με τη διαδικασία 
που     ορίζεται στο εν θέματι άρθρο, δεν θα εφαρμοστούν: α) το άρθρο 3 
του ν.2643/1998, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, β) 
οι παρ.6 και 7 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, γ) καθώς επίσης και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του 
ν.2190/1994. 
 
Ειδικότερα:  
1. Ο Δήμος Ρόδου όπως και η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου (ΑΜΚΕ) είχαν 
συμβληθεί  το έτος  2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε.(ΕΕΤΑΑ Α.Ε) και κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, 
δηλ. την 18η-12-2018, απασχολούσαν  προσωπικό για την παροχή των 
υπηρεσιών του συγκεκριμένου προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 153 του ν.4483/2017 μέχρι 31-12-2019 ,   και επομένως 
συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις  για το Δήμο Ρόδου  που ορίζονται 
από τον εν λόγω νόμο. 
2. ο Δήμος Ρόδου δια του Δημοτικού του Συμβουλίου, ενέκρινε με την 
αριθμ. 75/2019 απόφαση του την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι»   σε οργανικές  μονάδες και την στελέχωση αυτών με μόνιμο 
προσωπικό. Επιπλέον για το σκοπό αυτό προέβη στην τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και τη  δημιουργία 
Γραφείου «Βοήθεια στο σπίτι» υπό του Τμήματος Προστασίας Τρίτης 
Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας   καθώς επίσης 
και τη σύσταση είκοσι έξι (26) τακτικών θέσεων με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα: μία (1) ΠΕ Ψυχολόγων, μία (1) ΠΕ 
Κοινωνιολόγων, πέντε (5) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, τριών (3) ΤΕ 
Νοσηλευτών/τριών, τεσσάρων (4) ΔΕ Νοσηλευτών/τριών και δώδεκα (12) 
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.     
3. Η έγκριση της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 
1083/τΒ΄στις 2-4-2019 και ο Δήμος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 
να υποβάλλει το αίτημα του για την κάλυψη των θέσεων στο Υπουργείο 
Εσωτερικών δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προκειμένου να 
αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 και στη συνέχεια 
να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ. 
4. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1921/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 
του ν.4583/2018 Ένταξη του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» σε 
οργανικές  μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο 
προσωπικό» απαιτούμενο δικαιολογητικό για την αποστολή του αιτήματος 
του Δήμου αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα 
αναφέρονται οι οργανικές θέσεις που προτίθεται ο Δήμος να καλύψει και 
τα τυπικά προσόντα αυτών. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ.2 του ιδίου άρθρου, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα 
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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. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:  
Ι. το αρ. πρωτ. 14/1629/14.01.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας  σύμφωνα με το οποίο στο Δήμο Ρόδου 
απασχολούνταν με ενεργές συμβάσεις  εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Νόμου 4583/2018 και οι οποίες και παρατάθηκαν  σε εφαρμογή των 
διατάξεων  του άρθρου 153 του Ν.4483/2017 έως 31-12-2019   
προσωπικό συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18)ατόμων και συγκεκριμένα το 
παρακάτω κατά αριθμό και ειδικότητα προσωπικό: δύο (2) άτομα 
ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών/-τριών, τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών, τρία (3) άτομα ειδικότητας ΔΕ Νοσηλευτών/-
τριών και εννέα (9) άτομα  ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.  
ΙΙ. Το αρ πρωτ. 19/14.1.2019 έγγραφο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου (ΑΜΚΕ) 
σύμφωνα με το οποίο απασχολείται στην εταιρεία στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με ενεργές συμβάσεις κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου 4583/2018  οι οποίες και 
παρατάθηκαν  σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 153 του 
Ν.4483/2017 έως 31-12-2019 προσωπικό έξι (6) συνολικά άτομα με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
συγκεκριμένα το  παρακάτω κατά αριθμό και ειδικότητα προσωπικό: ένα 
(1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, ένα (1) άτομο ειδικοτητας ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών, ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΔΕ Νοσηλευτών και 
τρία(3) άτομα ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.  
ΙΙΙ. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ. Β’/30.12.2011) όπως 
τροποποιήθηκε με την 75/2019 (ΦΕΚ. 1083/τ. Β΄/02.04.2019) για τη 
διαπίστωση ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. 

Εισηγούμαστε 
   Την έγκριση για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τη 
στελέχωση του Γραφείου «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με  τις  διατάξεις 
του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ. Α΄/18.12.2018) περί 
«ένταξης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες 
των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό»  όπως 
παρακάτω: 
 
Α) Θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο 
φορέα. 
 

 

α/
α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σ 

ΚΛΑΔ0Σ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 

Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας 

1. Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Ψυχολόγου 
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ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ
Ν 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

5 

1.  
A. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

B. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής 
Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 

 

ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩ
Ν/ΤΡΙΩΝ 

2 

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  και αντίστοιχος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος  και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας 
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. 

ΔΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩ
Ν/ΤΡΙΩΝ  

4 

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 (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής 
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (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 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή/-τριας ή βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή/-τριας.. 
 

ΥΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ 

12 

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 
1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος 
τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή 
απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής ή άλλος ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής 

ΣΥΝΟΛΟ  24  
       
Β) Επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 του  N.2643/1998 

     Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 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  και 
αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
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Συνολικός αριθμός συσταθησομένων θέσεων κατά ειδικότητα και 
συνολική δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών: 

 
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αρ.  2570/2019     έγγραφο  
βεβαιώνει την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2019  στους 
κωδικούς  15-6011.0001 αποδοχές  μονίμων υπαλλήλων  και 15-
6051.0001  Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  καθώς  για την 
πρόβλεψη  του συνόλου της δαπάνης και στον προϋπολογισμό  και των 
επόμενων ετών 
 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος  και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- 
Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας 
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. 

 

2    ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 

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

α/α ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2019  

ΣΕ ΕΥΡΩ 
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 1.700,00 17.000,00 4.250,00 

2
ΠΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 
1 

1.500,00 
15.000,00 3.750,00 

3 ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

5 
1.600,00 

80.000,00 20.000,00 

4 ΤΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 

1.400,00 
14.000,00 3.500,00 

3 ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

2 
1.700,00 

34.000,00 8.500,00 

4 ΔΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

4 
1.500,00 

60.000,00 15.000,00 

5 ΥΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΩΝ 
12 

1.250,00 

150.000,0
0 

37.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 26  370.000,00 92.500,00 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και οι 
Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Μ.Καραγιάννη και Αικ.Μπιλιά, 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  της 

Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 

93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών 

του Σώματος, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα  

1. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος επειδή 

συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με την 

υπ΄αριθ.462Α/12-4-2019 απόφαση του Δ.Σ.  

2. Την έγκριση για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τη 

στελέχωση του Γραφείου «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με  τις  

διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ. 

Α΄/18.12.2018) περί «ένταξης του Προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση 

αυτών με μόνιμο προσωπικό»  όπως παρακάτω: 

 
Α) Θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο 
φορέα. 
 

 

α/
α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σ 

ΚΛΑΔ0Σ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 

Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας 

2. Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Ψυχολόγου 

 

ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ
Ν 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

5 

2.  
C. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

D. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής 
Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 

 

ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩ
Ν/ΤΡΙΩΝ 

2 

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  και αντίστοιχος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
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ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος  και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας 
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. 

ΔΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩ
Ν/ΤΡΙΩΝ  

4 

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 (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής 
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (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 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή/-τριας ή βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή/-τριας.. 
 

ΥΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ 

12 

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 
1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος 
τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή 
απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής ή άλλος ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής 

ΣΥΝΟΛΟ  24  
       
Β) Επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 του  N.2643/1998 

     Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 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  και 
αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος  και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 
Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- 
Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας 
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. 
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Συνολικός αριθμός συσταθησομένων θέσεων κατά ειδικότητα και 
συνολική δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών: 
 

 

 
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αρ.  2570/2019     έγγραφο  
βεβαιώνει την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2019  στους 
κωδικούς  15-6011.0001 αποδοχές  μονίμων υπαλλήλων  και 15-
6051.0001  Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  καθώς  για την 
πρόβλεψη  του συνόλου της δαπάνης και στον προϋπολογισμό  και των 
επόμενων ετών. 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

2    ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 

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

α/α ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2019  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 
ΠΕ 

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
1 

1.700,00 
17.000,00 4.250,00 

2 
ΠΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 
1 

1.500,00 
15.000,00 3.750,00 

3 ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

5 
1.600,00 

80.000,00 20.000,00 

4 ΤΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 

1.400,00 
14.000,00 3.500,00 

3 ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

2 
1.700,00 

34.000,00 8.500,00 

4 ΔΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

4 
1.500,00 

60.000,00 15.000,00 

5 ΥΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΩΝ 
12 

1.250,00 

150.000,0
0 

37.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 26  370.000,00 92.500,00 
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