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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: 
Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και 
Περιβάλλοντος,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 937/14-1-2022 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 
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2022 προσδιορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) 

προσλήψεις, μειωμένος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο 

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 Ν.2190/94, "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθμιση θεμάτων διοίκησης"(ΦΕΚ 28/03.03.1994 τεύχος Α') 

6. 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΄)]  

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του Κ.ΔΚ.Δ.Υ (Ν. 3584/2007) όπου αναφέρεται 

ότι οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί αριθμητικά 

στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της  υπ΄αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352/τ.Β) Υπουργικής 

Απόφασης που αφορούν στην πρόσληψη καθαριστών σχολικών μονάδων. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 3264/τ.Β΄/20-12-2013 όπου 

προβλέπεται Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ τετράμηνο), 

συνολικά 40 θέσεις, 

10. Το υπ΄αριθ. 665/14-1-2022 έγγραφο (ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν τα εξής :  

«Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κρίνεται απαραίτητη η 

πρόσληψη προσωπικού :  

Α) 13 (δεκατρία) άτομα, με σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

τετράμηνης διάρκειας 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

 Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών   λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων 

του τμήματος 

             Τμήμα Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία 

 Δύο (2) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 Δύο (2) ΤΕ Φυσικοθεραπευτών/τριων 

 Δύο (2) ΥΕ Καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων 

 
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών που προέκυψαν από τις συνταξιοδοτήσεις  υπαλλήλων, μετακινήσεων αλλά και λόγω 

της αύξησης των αιτημάτων στη μακρά περίοδο πανδημίας που διανύουμε.  

Συγκεκριμένα,  

α) Υπάρχει έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα Α΄, Β΄, και Γ΄ ΚΑΠΗ για τις ανάγκες 

φυσιοθεραπειών που παρέχονται στα μέλη. 

β) Υπάρχει έλλειψη Κοινωνικού Λειτουργού στα Α΄ και Β΄ ΚΑΠΗ  
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γ) Υπάρχει έλλειψη δύο καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων, με δεδομένο ότι δεν 

υπάρχει μόνιμος καθαριστής/στρια στα κτήρια των Β΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ του δήμου μας.  

             δ) Στον δήμο μας δεν λειτουργεί το «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι», με αποτέλεσμα 

να αδυνατούμε να καλύψουμε τα σχετικά αιτήματα, τα οποία είναι πολλά και συχνά. Η 

πρόσληψη Οικογενειακών Βοηθών, Νοσηλευτών και Οδηγού, είναι απαραίτητη λόγω της 

ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον, ώστε να ενισχυθεί το 

υφιστάμενο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στα 

ΚΑΠΗ και που βλέπει περιστατικά κατ’ οίκον) και να μπορεί να αντιμετωπιστεί το δύσκολο 

αυτό έργο, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας. Αναλυτικά: 

   Ένας (1) ΤΕ Νοσηλευτών 

  Ένας (1) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 

  Τέσσερις (4) ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 

Β) 46 (σαράντα έξι) άτομα με σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για το σχολικό έτος 2022-2023  

Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

Για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος είναι απαραίτητη η πρόσληψη του παρακάτω 

προσωπικού, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 

4821/2021: 

 Σαράντα δύο (42) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, πλήρους 

απασχόλησης 

 Τέσσερις (4) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, μερικής 

απασχόλησης (τρίωρη απασχόληση)» 

 

11. Το υπ΄αριθ. 756/14-1-2022 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η ανάγκη πρόσληψης συνολικού αριθμού 

δεκαοκτώ (18) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

απασχόλησης έως τέσσερις (4) μήνες, ως εξής: 

Για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου 

 Έξι (6) ΥΕ Εργατών Κήπων 

 Ένας (1) ΔΕ Υδραυλικών  

Για τις ανάγκες του Τμήματος  Συντηρήσεων 

 Τρεις (3) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών 

 Δύο (2) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών 

 Τρεις (3) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών  

 Τρεις ( 3)  ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών 
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Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών που προέκυψαν λόγω της αναστολής πρόσληψης μονίμου προσωπικού, της 

συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων, του μεγάλου αριθμού των μετατάξεων, της λήξης των 

συμβάσεων έκτακτου προσωπικού που προσλήφθηκε για την κάλυψη των αναγκών εξαιτίας 

της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αλλά και των αυξημένων 

υποχρεώσεων της Διεύθυνσης. 

12. Την υπ΄ αριθμ. 907/14-1-2022 σχετική βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί 

ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους  

ΚΑΛΕΙΤΑΙ :  

    
Να  εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων 
Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος συνολικά εβδομήντα επτά (77) ατόμων, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια απασχόλησης έως 
τέσσερις (4) μήνες, ως εξής: 
 
 Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

 Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών   λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων 

του τμήματος 

             Τμήμα Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία 

  Δύο (2) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

  Δύο (2) ΤΕ Φυσικοθεραπευτών/τριων 

  Δύο (2) ΥΕ Καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων 

 Ένας (1) ΤΕ Νοσηλευτών 

  Ένας (1) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 

  Τέσσερις (4) ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 

 
Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

 Σαράντα δύο (42) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, πλήρους 

απασχόλησης 

 Τέσσερις (4) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, μερικής 

απασχόλησης (τρίωρη απασχόληση)» 

 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
Για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου 

 Έξι (6) ΥΕ Εργατών Κήπων 

 Ένας (1) ΔΕ Υδραυλικών  

Για τις ανάγκες του Τμήματος  Συντηρήσεων 

 Τρεις (3) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών 
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 Δύο (2) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών 

 Τρεις (3) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών  

 Τρεις ( 3)  ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών 

 
Β.  Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι 

Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2022 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Κ.Α. 15.6041.0009 με ποσό 52.520,00 € 

Κ.Α. 15.6054.0005 με ποσό 12.778,12 € 

Κ.Α. 15.6041.0006 με ποσό 430.665,60 € 

Κ.Α. 15.6054.0003 με ποσό 114.184,70 € 

Κ.Α. 35.6041.0001 με ποσό 27.752,00 € 

Κ.Α. 35.6054.0001 με ποσό 6.752,06 € 

Κ.Α. 30.6041.0001 με ποσό 43.120,00 € 

Κ.Α. 30.6054.0002 με ποσό 11.792,54 € 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 

εφόσον οι συμβάσεις 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.907/2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

 το με αρ.756/14-1-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 

 το με αρ. 665/2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 

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

 την υπ’αριθμ.937/2022 εισήγηση. 
 
 
 
 

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

 
Α.  Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων 
Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος συνολικά εβδομήντα επτά (77) ατόμων, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια απασχόλησης έως 
τέσσερις (4) μήνες, ως εξής: 
 
 Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
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 Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών   λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων 

του τμήματος 

             Τμήμα Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία 

  Δύο (2) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

  Δύο (2) ΤΕ Φυσικοθεραπευτών/τριων 

  Δύο (2) ΥΕ Καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων 

 Ένας (1) ΤΕ Νοσηλευτών 

  Ένας (1) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 

  Τέσσερις (4) ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 

 
Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

 Σαράντα δύο (42) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, πλήρους 

απασχόλησης 

 Τέσσερις (4) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, μερικής 

απασχόλησης (τρίωρη απασχόληση)» 

 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
Για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου 

 Έξι (6) ΥΕ Εργατών Κήπων 

 Ένας (1) ΔΕ Υδραυλικών  

Για τις ανάγκες του Τμήματος  Συντηρήσεων 

 Τρεις (3) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών 

 Δύο (2) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών 

 Τρεις (3) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών  

 Τρεις ( 3)  ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών 

 
Β.  Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι 

Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2022 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Κ.Α. 15.6041.0009 με ποσό 52.520,00 € 

Κ.Α. 15.6054.0005 με ποσό 12.778,12 € 

Κ.Α. 15.6041.0006 με ποσό 430.665,60 € 

Κ.Α. 15.6054.0003 με ποσό 114.184,70 € 
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Κ.Α. 35.6041.0001 με ποσό 27.752,00 € 

Κ.Α. 35.6054.0001 με ποσό 6.752,06 € 

Κ.Α. 30.6041.0001 με ποσό 43.120,00 € 

Κ.Α. 30.6054.0002 με ποσό 11.792,54 € 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 

εφόσον οι συμβάσεις 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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