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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 18 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 & ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε 
ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 2ηΠρ./2ηΣυν./1115/16-1-2023 (ορθή επανάληψη) νόμιμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος, 5)Καρβουνιάρη Αντώνιο, 
αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  Αλατσίδου 
Ελένη, Χατζή Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα,  με την υπ’ αριθμ. 
2ηΠρ./2ηΣυν./1115/16-1-2023 (ορθή επανάληψη)  νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 943/12-1-2023 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, 

απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις 

εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» του 

Υπουργείου Εσωτερικών (Α’ 230), αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την 

οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας των δήμων, τα θέματα 

υπηρεσιακής κατάστασης και πρόσληψης του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής 

αστυνομίας, καθώς και τις ασκούμενες αρμοδιότητες σε συνάρτηση με το μόνιμο πληθυσμό 

του δήμου, την έκταση του και τη στελέχωση των υπηρεσιών του (άρθρο 4 του νόμου). 

2. Την υπ΄ αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ) εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση προσλήψεων ειδικού 

ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στου Δήμους» με την οποία καλούνται οι Δήμοι 

που έχουν οργανική μονάδα Δημοτικής Αστυνομίας να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την 

πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των μονάδων αυτών. 

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 3264/τ.Β΄/20-12-2013, όπως 

τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 510/Β/29-2-2016, 3539/Β/10-10-2017 και 4268/Β/22-11-2019, 

όπου προκύπτει ότι στην υπηρεσία μας έχει συσταθεί Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής 

Αστυνομίας.    
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4. Το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας υπηρετεί σε 

οργανικές θέσεις Δημοσίου Δικαίου όπως έχουν συσταθεί στον ΟΕΥ του Δήμου. Οι θέσεις 

αυτές έχουν καταγραφεί στο ψηφιακό οργανόγραμμα, έχει προσδιοριστεί η κατάστασή τους 

και έχουν συνδεθεί με την καρτέλα των υπαλλήλων που τις καλύπτουν στο Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 

5. Το προσωπικό που υπηρετεί ανά κατηγορία και κλάδο έχει ως εξής: 

α) ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας 

Οργανικές Θέσεις : 5         Προσωπικό που Υπηρετεί : 5           Κενές: 0 

β) ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας 

Οργανικές Θέσεις : 5         Προσωπικό που Υπηρετεί : 5           Κενές: 0 

γ) ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 

Οργανικές Θέσεις : 8         Προσωπικό που Υπηρετεί : 7           Κενές: 1 

6.  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει μία (1) κενή θέση κλάδου ΔΕ Δημοτικής 

Αστυνομίας και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή της με άλλη διαδικασία. (μετάταξη, έγκριση από 

ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κ.λ.π). Η αναφερόμενη θέση έχει συμπεριληφθεί στον 

Πολυετή προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2023-2026, για το 

έτος 2023. 

7. Την υπ΄ αριθμ. 843/11-1-2023 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 

της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί  εγγραφής ανάλογων  πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό του Δήμου 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ :  

 

Α. Να εγκρίνει την πλήρωση της μίας (1) κενής οργανικής θέσης κλάδου ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5003/2022. Τα τυπικά προσόντα διορισμού 
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του νόμου, όπως επίσης   και τα  υποχρεωτικά 
πρόσθετα προσόντα διορισμού, τα οποία ορίζονται ως εξής : 
α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα :  (αα) επεξεργασίας 
κειμένων,(αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου 
β. Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) 
τουλάχιστον κυβικών εκατοστών και 
γ.  Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.   
 
Β. Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, σύμφωνα 
με την υπ΄αριθ. 843/11-1-2023 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 
της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στους 
παρακάτω Κ.Α. στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του έτους 2023 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 10 ΜΗΝΕΣ του 2023: 
 
Κ.Α. 50.6011.0001 “Τακτικές αποδοχές”  με ποσό  8.580,00 € 
Κ.Α. 50.6051.0001 “Εργοδοτικές εισφορές” με ποσό 1.784,64€ 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 
 
Κ.Α. 50.6011.0001“Τακτικές αποδοχές”  με ποσό  10.296,00 € 
Κ.Α. 50.6051.0001 “Εργοδοτικές εισφορές” με ποσό  2.141,57 € 
 
Ανάλογες  πιστώσεις θα προβλεφθούν στους  Κ.Α.  των επόμενων ετών. 
Κατόπιν  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού, 

 Την υπ΄ αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ) εγκύκλιο της Δ/νσης 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών , 

 Την 843/11-1-2023 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 την υπ’αριθμ.943/2023 εισήγηση. 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 
Α. Εγκρίνει την πλήρωση της μίας (1) κενής οργανικής θέσης κλάδου ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5003/2022. Τα τυπικά προσόντα διορισμού 
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του νόμου, όπως επίσης   και τα  υποχρεωτικά 
πρόσθετα προσόντα διορισμού, τα οποία ορίζονται ως εξής : 
α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα :  (αα) επεξεργασίας 
κειμένων,(αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου 
β. Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) 
τουλάχιστον κυβικών εκατοστών και 
γ.  Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.   
 
Β. Την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, σύμφωνα με 
την υπ΄αριθ. 843/11-1-2023 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της  
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στους 
παρακάτω Κ.Α. στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του έτους 2023 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 10 ΜΗΝΕΣ του 2023: 
Κ.Α. 50.6011.0001 “Τακτικές αποδοχές”  με ποσό  8.580,00 € 
Κ.Α. 50.6051.0001 “Εργοδοτικές εισφορές” με ποσό 1.784,64€ 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 
Κ.Α. 50.6011.0001“Τακτικές αποδοχές”  με ποσό  10.296,00 € 
Κ.Α. 50.6051.0001 “Εργοδοτικές εισφορές” με ποσό  2.141,57 € 
 
Ανάλογες  πιστώσεις θα προβλεφθούν στους  Κ.Α.  των επόμενων ετών. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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