
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 27ην του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

14.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6029/21-4-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος 

Παντελής. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-

2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ.  Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη , Γκιζελή Αλίκη  και Παπαχρόνης Γεώργιος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Μάντακα Στυλιανή. 
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O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2022. 

 

Εισηγούμενoς το ανωτέρω θέμα o Πρόεδρος είπε:  

Α. Στο με αριθ. πρωτ. οικ. 7364/7-2-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα 

ΝΠΙΔ αυτών», οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήματά τους για το έτος 2022, 

για τις κατηγορίες: 

 Από ίδιους πόρους 

 Ανταποδοτικού χαρακτήρα και 

 Με την κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής 

των κρατικών δαπανών. 

 Β.   Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, για τα αιτήματα που αφορούν σε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, και προκειμένου οι προσλήψεις να 

χαρακτηρίζονται ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του 

φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

    

Οι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

στο Υπουργείο Εσωτερικών, και πάντα με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας κ.λ.π.).  

Με το με αριθ. πρωτ. 3993/16-3-2022 έγγραφό της η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου μας κάνει γνωστά τα παρακάτω: 

Το τοποθετημένο, με μόνιμη ή αορίστου σχέση εργασίας, προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης δεν επαρκεί ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού της πόλης. Η 

συνεχής μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη 

λειτουργία της υπηρεσίας. 

Επίσης άδειες, ασθένειες, νοσήσεις του προσωπικού από COVID-19 και λοιποί λόγοι που δεν 

επιτρέπουν προσωρινά την εργασία επιβαρύνουν την κατάσταση σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 

Για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα, απαιτείται τουλάχιστον να καλυφθούν οι παρακάτω θέσεις 

προσωπικού με 8μηνες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: 

 

 Ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, να συντάσσει κάθε είδους 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που αφορά στην προμήθεια-συντήρηση οχημάτων, 

προμήθεια ανταλλακτικών κ.λ.π., λόγω του ότι μετά τη συνένωση των τριών Δήμων το 
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ελλιπές προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι 

αδύνατο να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις 

 Τέσσερα (4) άτομα, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με επαγγελματική άδεια οδήγησης 

Γ΄ κατηγορίας, με πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 

οδηγού) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

 Δύο (2) άτομα, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο) 

 Ένα (1) άτομο, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή) 

 Ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγός Φορτηγού Βυτίου και 

 Είκοσι (20) άτομα, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  

 

Γ. Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου έχουν προβλεφθεί ογδόντα (80) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την 

αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών. 

 

Δ. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Δήμου μας και στους Κ.Α. α) 20.6041 με τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)» έκτακτων υπαλλήλων και β) 20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων 

υπαλλήλων», έχουν γραφεί συνολικές πιστώσεις 367.000,00 € και 99.000,00 € αντίστοιχα, για την 

κάλυψη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη ανωτέρω προσωπικού.  

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ. 

οικ. 7364/2022 έγγραφο, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν το σχετικό πίνακα και δικαιολογητικά, 

λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες , προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα για τον 

προγραμματισμό έτους 2022, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

Παρακαλώ την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε  

με το άρθρο 40 παρ. 1 του  Ν.4735/2020, 

4. Το με αριθ. οικ. 7364/7-2-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,   

5. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3993/16-3-2022 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

6.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2022,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού έτους 2022 με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αμείβεται με 

κάλυψη της δαπάνης από ανταποδοτικά τέλη και  για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

 Ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, να συντάσσει κάθε είδους 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που αφορά στην προμήθεια-συντήρηση οχημάτων, 

προμήθεια ανταλλακτικών κ.λ.π., λόγω του ότι μετά τη συνένωση των τριών Δήμων το 

ελλιπές προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι 

αδύνατο να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις 

 Τέσσερα (4) άτομα, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με επαγγελματική άδεια οδήγησης 

Γ΄ κατηγορίας, με πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 

οδηγού) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

 Δύο (2) άτομα, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο) 

 Ένα (1) άτομο, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή) 

 Ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγός Φορτηγού Βυτίου και 

 Είκοσι (20) άτομα, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

 

Β. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει αντίστοιχα τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022, του σκέλους των εξόδων του Δήμου:  

α) Κ.Α. 20.6041 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων», όπου έχει γραφεί πίστωση 367.000,00 € και 

β) Κ.Α. 20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», όπου έχει γραφεί πίστωση 

99.000,00 €. 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι 

συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2022. 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 

διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 125/2022 

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

27ην Απριλίου 2022 

Ψυχικό, 4-5-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                               ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  
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