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ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ  7ηρ ΤΝΔΓΡΗΑΖ (έκηακηη) ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ, ΔΣΟΤ 2019 

 

            Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ ( Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, 

ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ  7η  έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2019, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 ηνπ 

κήλα Ηοςνίος ηνπ έηνπο 2019, εκέξα  Πέμπηη θαη ώξα 7:30 μ.μ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη 

αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:  

 

Α/Α 

Απόθαζηρ 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

135 «Λήτη απόθαζηρ για ηην ππόζλητη μόνιμος 
πποζυπικού για ηη ζηελέσυζη οπγανικών 
μονάδυν ηος Γήμος ζηο πλαίζιο ηος 
ππογπάμμαηορ «Βοήθεια ζηο ζπίηι». 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.     Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ζην ΥΠ.ΔΣ. γηα ηελ πξόζιεςε 
κόληκνπ πξνζσπηθνύ, κε ζθνπό ηε ζηειέρσζε ησλ νξγαληθώλ 
κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Βνήζεηα ζην ζπίηη» σο εμήο: 

 
Θέζειρ πος αθοπούν πποζυπικό πος ήδη απαζσολείηαι ζηον 
οικείο θοπέα. 
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Α/Α  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

  

ΚΛΑΓΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΩΝ 

 

ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 ΣΔ ΣΔ Κοινωνικών 

Λειτουργών 

2  Κοινωνικών Λειτουργών 

2 ΓΔ  ΓΔ Βοηθών 

Νοσοκόμων 

1 Βοηθών Νοσοκόμων 

3 ΤΔ ΤΔ 

Οικογενειακών 

Βοηθών 

1 Οικογενειακών Βοηθών 

 

 
Π  Ρ  Ο    Ο  Ν  Σ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Ο 

 

1.  ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ 
 
ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ - ΝΟΜΟΘΔΗΑ  
Τα πξνβιεπόκελα ζην Π.Γ. 50/2001 (Α΄39) ή/θαη ζηηο νηθείεο νξγαληθέο 
δηαηάμεηο. 

 

 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΤΔΙ ή ην νκώλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην 
νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 
 

 ΄Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ή Κνηλσληθήο 
Δξγαζίαο (ΤΔ) ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ 
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Λεηηνπξγνύ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο.  
 

2.  ΒΟΖΘΩΝ ΝΟΟΚΟΜΩΝ 

 

ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ - ΝΟΜΟΘΔΗΑ  
 

Σα πποβλεπόμενα ζηο Π.Γ. 50/2001 (Α΄39) ή/και ζηιρ οικείερ οπγανικέρ 
διαηάξειρ. 

 

 Γηα ηνπο θιάδνπο ΓΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ ε 
νλνκαζία είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία : 

Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ ή Πηπρίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ 
ζπνπδώλ Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Απνιπηεξίνπ 
ηίηινπ: - Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή - Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Λπθείνπ ή - Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ή - Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή - 
άιινπ ηζόηηκνπ ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο  ή αιινδαπήο, 
πξνζόλ δηνξηζκνύ νξίδεηαη ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα 
ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαπάλσ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε θελώλ ζέζεσλ 
από ππνςεθίνπο κε ην αλσηέξσ πξνζόλ επηηξέπεηαη ν δηνξηζκόο κε 
πξνζόλ απνιπηήξην ηίηιν ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο πνπ νξίδεηαη θάζε 
θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 
 
Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη σο πξνζόλ δηνξηζκνύ ε 
θαηνρή απνιπηεξίνπ ηίηινπ Δληαίνπ Λπθείνπ, λνείηαη όηη πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε θαηνρή πηπρίνπ Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.Δ.) 
Β΄ θύθινπ, (παξ. 23, άξζξν 6, Ν. 3027/2002, ΦΔΚ 152 Α΄).  

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  
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3.  ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΩΝ  ΒΟΖΘΩΝ  
 
Ο απνιπηήξηνο    ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ        γπκλαζίνπ ή γηα  ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη 
θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ  ζρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο 
ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970, ή  απνιπηήξηνο ηίηινο 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ  
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000. 
 
Β.     Από ηελ απόθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία, δπλάκεη ηεο 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 91, ηνπ Ν. 4583/2018, εηδηθά γηα ην νηθνλνκηθό 
έηνο 2019, ε κηζζνινγηθή δαπάλε ηνπ πξνζσπηθνύ θαιύπηεηαη από 
ηηο πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Σπίηη» πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ. 4483/2017, νη 
νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Υπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ θαη απνδίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 
Δζσηεξηθώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο δήκνπο, ελώ από ην 2020 θαη εθεμήο, 
εγγξάθεηαη εηδηθή πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Υπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ, ε νπνία απνδίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 
Δζσηεξηθώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο δήκνπο (Α.Λ.Δ./Υπ. Δζσηεξηθώλ 
2310401001). 

Γ.   Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο 
– Σηεξεάο Διιάδαο καδί κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 
πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 
αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ. 
 

                

                     Ζ Ππακηικογπάθορ 

 

 

                            Πίκος Δςαγγελία 


