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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 33ηΠρ./33ηΣυν./16333/1-7-2022 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)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 3)Χατζή Ελένη, τακτικό 
μέλος, 4) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος, 5)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος, 6)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Σακκαλόγλου 
Αγγελική, Αλατσίδου Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη,  παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ, 33ηΠρ./33ηΣυν./16333/1-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: 
«Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 64/1-3-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
στον Προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της άμεσης ανάγκης της 
αποστολής της απόφασης στο ΑΣΕΠ, για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έκδοση της 
ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.  
Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 6 
παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 16504/5-7-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 

 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις 

οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), 

όπως ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).  

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 Ν. 3584/2007 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  
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6. 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, 

7. Την υπ΄ αριθ. 64/1-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε, στα πλαίσια του Προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) το προσωπικό που 

απαιτείται, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, για το έτος 

2022 και συγκεκριμένα:  

 Επτά (7) ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρων 

 Ένας (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ανυψωτικού) 

 Ένας (1)ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27490/28-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΖ9Θ46ΜΤΛ6-9ΟΕ) έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης εννιακοσίων είκοσι ενός 

(921) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

9. Το υπ΄ αριθμ.27691/29-4-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, με το οποίο εγκρίθηκαν οι εννέα (9) θέσεις που είχε 

αιτηθεί ο Δήμος  με την υπ΄ αριθ. 64/1-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 11438/17-5-2022 ΣΟΧ 1 /2022 ανακοίνωση για την πρόσληψη 

του προαναφερόμενου προσωπικού, η οποία εστάλη για έγκριση στο ΑΣΕΠ,  με το 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 11441/17-5-2022 διαβιβαστικό και συνημμένη την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 

10822/10-5-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας  του 

υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης. 

11. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 16215/1-7-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, το 

οποίο εκδόθηκε ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και καθοδήγηση του ΑΣΕΠ, 

όπου ζητείται η τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 64/1-3-2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  εξαιρώντας  την ειδικότητας του ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 

Ανυψωτικού, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν, σχετικά με τις άδειες 

Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ανυψωτικού και των αδειών κυκλοφορίας των 

οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος, και με σκοπό, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

έγκρισης της ανακοίνωσης, που έχει ήδη αποσταλεί, για το υπόλοιπο προσωπικό. 

12. Το γεγονός ότι, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της προαναφερόμενης απόφασης, 

για να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση της ΣΟΧ/1/2022 

ανακοίνωσης και να δρομολογηθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη διάρκειας 

τεσσάρων μηνών, των επτά (7) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και ενός (1) ΥΕ 

Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού, για τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή καλείται  
 
Να αποφασίσει, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό,  την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 
64/1-3-2022 προηγούμενης απόφασης της, εξαιρώντας την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργων (Ανυψωτικού), από το προσωπικό που έχει εγκριθεί με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 27490/28-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΖ9Θ46ΜΤΛ6-9ΟΕ) απόφαση  του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην έγκριση πρόσληψης με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ 
α΄ βαθμού, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. 
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Κατόπιν  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού, 

 Το με αρ.πρωτ.16215/2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

 την με αρ.64/2022 απόφαση, 

 την υπ’αριθμ.16504/2022 εισήγηση. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 
Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 64/1-3-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
εξαιρώντας την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ανυψωτικού), από το 
προσωπικό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27490/28-4-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΖ9Θ46ΜΤΛ6-9ΟΕ) απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην έγκριση 
πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, στα πλαίσια του προγραμματισμού 
προσλήψεων για το έτος 2022. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
                                        
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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