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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 25 IANOYAΡΙΟΥ  2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 3ηΠρ./3ηΣυν./1563/21-1-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου . 
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο, (Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος  6)Χατζή 
Ελένη, τακτικό μέλος,  7)Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 8)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό 
μέλος, 9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  ο 
οποίος αναπληρώθηκε από τον κ. Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 16ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανλής 
Χρήστος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
             

Ο Πρόεδρος εισάγει  το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: 
Προγραμματισμός προσλήψεων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2022 για την 
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 919/14-1-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:  

1. Το υπ’ αριθμό 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μας 
κοινοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021, για το έτος 2022. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’166) «Ενίσχυση διαφάνειας και 
λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του 
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες 
επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’133) και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και 
για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας 
αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

3. Την  υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 εγκύκλιο, κατόπιν της υπ’ αριθ. 
50/4-11-2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ 
άλλων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή 
προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α΄166), ο οποίος για το έτος 
2022 προσδιορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) 
προσλήψεις, μειωμένος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο 
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αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α΄166). 

4. Τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 σχετικά με την κίνηση 
διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού (μόνιμο, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί θητεία, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής) όπου απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/06. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.4 του ν.4024/2011 με τις οποίες ορίζεται ότι δεν 
επιτρέπεται πλέον η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου α) για την κάλυψη διοικητικών 
αναγκών ή γραμματειακής υποστήριξης του φορέα και β) από τις διατάξεις του οικείου 
οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του φορέα  
προβλέπονται οργανικές θέσεις (κενές ή καλυμμένες) ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές 
για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα 
όμως με την παρ.1 του αρ.2 της ΠΝΠ/31-12-12, ΦΕΚ256/τ.Α, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α') αναστέλλεται ο δεύτερος 
περιορισμός και πλέον η ύπαρξη αντίστοιχης ειδικότητας στον Ο.Ε.Υ., δεν αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.  

6. Τις διατάξεις Ν.2190/94, "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης"(ΦΕΚ 28/03.03.1994 τεύχος Α'). 

7. Το άρθρο 6 του Ν.2527/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση έργου. 

8. Τι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν [παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/9.8.2019/τ. 
Α΄)]  

9. Το υπ΄αριθ. 666/11-1-2022 έγγραφο του  Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για 
την Τρίτη ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας με το οποίο μας 
γνωστοποιήθηκαν τα εξής:  

«Α) Για να λειτουργήσουν τα υπάρχοντα και πλήρως εξοπλισμένα Ιατρεία των τεσσάρων 
ΚΑΠΗ του Δήμου μας, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη 1 (ενός) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας 
Γενικής Ιατρικής και σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης της ανωτέρω ειδικότητας θα 
προτιμηθούν κατά σειρά προτεραιότητας Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ψυχίατρος. Θα 
προηγηθεί ο υποψήφιος που θα αποδείξει προϋπηρεσία σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων. Η σύναψη της σύμβασης αφορά στη χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2022 – 
Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια  της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, αφού  
στα μέσα Δεκεμβρίου του 2022 λήγει η τρέχουσα σύμβαση. Στη νέα σύμβαση, το ποσό της 
αμοιβής, ανέρχεται στα 12.000,00 €, ετησίως.  
Στα καθήκοντά του είναι να παρέχει, στα μέλη των ΚΑΠΗ, τη χορήγηση φαρμακευτικής 
αγωγής με συνταγογράφηση όλων των ειδικοτήτων, την παραπομπή τους για παρακλινικές 
εξετάσεις, για φυσικοθεραπεία, επισκέψεις κατ’ οίκον  και την παροχή ιατρικών οδηγιών 
γενικότερα. 
Οι εξυπηρετούμενοι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες ιατρικής 
παρακολούθησης και περίθαλψης και  χωρίς το συγκεκριμένο προσωπικό είναι αδύνατο να 
λειτουργήσουν τα ιατρεία των ΚΑΠΗ του Δήμου μας. Επίσης η συγκεκριμένη θέση δεν 
καλύπτεται από το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στο τμήμα. 
Τα καθήκοντά του είναι να παρέχει, στα μέλη των ΚΑΠΗ, τη χορήγηση φαρμακευτικής 
αγωγής με συνταγογράφηση όλων των ειδικοτήτων, την παραπομπή τους για παρακλινικές 
εξετάσεις, για φυσικοθεραπεία, επισκέψεις κατ’ οίκον  και την παροχή ιατρικών οδηγιών 
γενικότερα. 
Β) Για να καλυφθούν ανάγκες ασθενών από την ευπαθή ομάδα των ηλικιωμένων σε 
φυσικοθεραπευτική αγωγή, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη: 1 (ενός) ΤΕ Φυσικοθεραπευτή. 
Η σύναψη της σύμβασης αφορά για χρονική περίοδο ενός έτους από την υπογραφή της. Στη 
σύμβαση, προτείνουμε το ποσό της αμοιβής, να ανέρχεται στα 12.000 €, ετησίως. 
Θα προηγηθεί ο υποψήφιος που θα αποδείξει προϋπηρεσία σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων. 
Στα καθήκοντά του είναι η εκτέλεση παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας στους ασθενείς 
ηλικιωμένους, μέλη των ΚΑΠΗ καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικών με τη 
φυσικοθεραπευτική  αποκατάστασή τους, η παροχή πρώτων βοηθειών στο χώρο των ΚΑΠΗ 
ή σε εξωτερικά προγράμματα και η συμμετοχή του στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 
Οι εξυπηρετούμενοι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φυσικοθεραπευτικής 
αγωγής (προληπτική, συντηρητική και αποκατάστασης). Στα εξοπλισμένα 
φυσικοθεραπευτήρια των 4 ΚΑΠΗ του δήμου μας, υπηρετεί ένας φυσικοθεραπευτής (μόνιμος 
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υπάλληλος), μετά τις αποχωρήσεις των φυσικοθεραπευτών που υπηρετούσαν στο τμήμα 
λόγω συνταξιοδότησης ή μετάταξης. Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων ελλείψεων  είναι τα 
αιτήματα των ασθενών να αντιμετωπίζονται με καθυστέρηση και όχι στο χρόνο που 
ενδείκνυται για τη θεραπεία τους». 

10. Την υπ΄ αριθμ. 894/14-1-2022 σχετική βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί 
ύπαρξης/πρόβλεψης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους  
ΚΑΛΕΙΤΑΙ :  
 
Να  εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων  με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου έτους 2022 διάρκειας (1) ενός έτους για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος 
Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας 
 

 ενός (1) ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής και 

 ενός (1) ΤΕ Φυσικοθεραπευτή/τριας  
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνουν αντίστοιχα τον κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 
έτους 2022 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Α. Για τον ένα (1) ΠΕ Ιατρό έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2022 στον ΚΑ: 00.6117.0002 «Αμοιβή για γιατρούς ΚΑΠΗ» ποσού 

12.000 ευρώ  

Β. Για τον ένα (1) ΤΕ Φυσικοθεραπευτή θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στην πρώτη 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 στον ΚΑ: 15.6117.0002 

«Αμοιβή για φυσικοθεραπευτές ΚΑΠΗ» ποσού 12.000 ευρώ  

Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 
αφού οι συμβάσεις θα λήξουν μετά την  31-12-2022. 
 Κατόπιν  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ΄ αριθμ.894/2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

 το υπ΄ αριθ. 31077/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  

 την υπ’αριθμ.919/2022 εισήγηση. 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΝΝΕΑ (9) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 
Α.  Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων  με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
έτους 2022 διάρκειας (1) ενός έτους για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης 
Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
 

 ενός (1) ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής και 

 ενός (1) ΤΕ Φυσικοθεραπευτή/τριας  
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνουν αντίστοιχα τον κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 
έτους 2022 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Α. Για τον ένα (1) ΠΕ Ιατρό έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2022 στον ΚΑ: 00.6117.0002 «Αμοιβή για γιατρούς ΚΑΠΗ» ποσού 

12.000 ευρώ  

Β. Για τον ένα (1) ΤΕ Φυσικοθεραπευτή θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στην πρώτη 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 στον ΚΑ: 15.6117.0002 

«Αμοιβή για φυσικοθεραπευτές ΚΑΠΗ» ποσού 12.000 ευρώ  
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Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 
αφού οι συμβάσεις θα λήξουν μετά την  31-12-2022. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
          
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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