
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  ΚΑΤΑΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Απριλίου  του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5174/06/4/2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε το 

μοναδικό  θέμα της Η.Δ. της κατεπείγουσα συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του 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 κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση συνίσταται στο γεγονός ότι η υποβολή του αιτήματος για την πλήρωση των 

εγκεκριμένων θέσεων πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 10-04-2022 (Εγκύκλιος 214/2022 Υπουργείο Εσωτερικών). 

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 Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα και Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος, 

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.  

Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Στυλιανή 

Μάντακα. 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΑΔΙΚΟ  Η.Δ. 

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο  

λόγω COVID – 19 (άρθρο 33 N. 4915/22). 

 

       Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε : 

             Με την υπ’ αρ. 188/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίναμε τον ετήσιο προγραμματισμό 

προλήψεων έτους 2022 συνολικά δέκα οκτώ  (18) ατόμων, ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό, ως εξής:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΡΓΑΝ. 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ 

 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  6 1 1 

ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

6 1 1 

ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

5 1 1 

ΔΕ ΔΕ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 1 

ΔΕ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1 1 1 

ΔΕ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 1 1 

ΔΕ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 

1 1 1 

ΔΕ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 

3 1 1 

ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ) 4 1 1 

ΔΕ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

7 1 1 

ΔΕ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

5 1 1 

ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

63 6 6 

ΥΕ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤ. 

ΧΩΡΩΝ 

3 1 1 

 

Με την υπ’ αρ. 214/22 (Αρ. πρωτ. 20728/ 30.3.22) εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εσωτερικών μας ενημέρωσε 

ότι με την υπ’ αρ. 50/21 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων 

Προσωπικού έτους 2022, δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 51 του Ν. 4622/19. Συγκεκριμένα για τον Δήμο μας 

εγκρίθηκε η πρόσληψη :α) μία (1) ΠΕ1 Διοικητικού (κωδικός θέσης 6537651023) β) μία (1) θέση ΠΕ1Διοικητικού 
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Οικονομικού (κωδικός θέσης 9710233116) και γ) μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (κωδικός θέσης 

2588371241).  

 

Επίσης, με την ως άνω εγκύκλιο το Υπουργείο μας ενημέρωσε για τα εξής : 

 

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του ν.4765/2021 (Α’ 6) προβλέπεται ότι η πλήρωση θέσεων 

μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των υπηρεσιών και 

των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 … είναι δυνατό να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα, 

χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι 

οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα.  

Με την ενεργοποίηση των προαναφερθέντων διατάξεων επισπεύδεται η διαδικασία πλήρωσης των 

εγκεκριμένων θέσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, γεγονός που θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως 

από κάθε φορέα και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς εντοπισμό των εν λόγω θέσεων σύμφωνα με τις 

οδηγίες της παρούσης και λήψη απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο για υποβολή σχετικού αιτήματος.  

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα κάλυψης των εγκεκριμένων θέσεων 

από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχη ΑΣΕΠ 66/31-12-2021, 

2/18-1-2022, 6/3-2-2022) , η οποία αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων τετρακοσίων εξήντα 

οκτώ (1.468) θέσεων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εκ των οποίων πολλές εμφανίζουν ομοιογένεια με τους κλάδους – 

ειδικότητες των θέσεων που εγκρίθηκαν προς πλήρωση για το έτος 2022.  

Επισημαίνεται και πάλι ότι, ενόψει της εκτεταμένης ομοιογένειας των κλάδων - ειδικοτήτων των εγκριθέντων 

θέσεων με τις ήδη προκηρυχθείσες θέσεις της 13Κ/2021, το Υπουργείο προκρίνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία ως την πλέον ενδεδειγμένη για να επιτευχθεί η κάλυψη των θέσεων και η ολοκλήρωση των 

προσλήψεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς ενίσχυση των υπηρεσιών σας με ανθρώπινο 

δυναμικό. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να επιλέξετε τη διαδικασία της πλήρωσης θέσεων από 

πίνακες επιλαχόντων για όλες τις εγκεκριμένες θέσεις έτους 2022 που πληρούν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις.  Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι θέσεις των κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, για 

τις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης από τους πίνακες επιλαχόντων ή δεν θα ενταχθούν από τους 

φορείς στη διαδικασία αυτή, θα προκηρυχθούν στο μέλλον από το ΑΣΕΠ με τη διαδικασία του πανελλήνιου 

γραπτού διαγωνισμού που προβλέπεται στα άρθρα 8-24 του ν. 4765/2021, ενώ αντίστοιχα για τις θέσεις των 

κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ θα εκδοθεί προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 28-30 του 

ν.4765/2021καθώς και τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50/04-11-2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τις  εγκεκριμένες θέσεις του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού στα πλαίσια του 

προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 2022, ήτοι: α) μία (1) ΠΕ1 Διοικητικού (κωδικός θέσης 6537651023) 

β) μία (1) θέση ΠΕ1Διοικητικού Οικονομικού (κωδικός θέσης 9710233116) και γ) μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού 

Λογιστικού (κωδικός θέσης 2588371241), 

 

πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης από τον πίνακα επιλαχόντων ομοίου κλάδου της 13Κ/2021 

προκήρυξης με  τα απαιτούμενα προσόντα στο ΠΔ 50/01, καθότι:   

1. Οι εγκεκριμένες, με την υπ’ αριθ. 50/04-11-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θέσεις που αφορούν 

στον Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2022, προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία. 
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2. Σύμφωνα με τη με αριθ. Πρωτ. 5193/7-4-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

στον προϋπολογισμό του έτους 2022 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις ,ανάλογες  των οποίων θα 

προβλεφθούν και για τα επόμενα έτη 

3. Οι ενδεικτικοί κωδικοί θέσεων της προκήρυξης 13Κ/2021 που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες  θέσεις του 

φορέα μας, που μπορούν να πληρωθούν από επιλαχόντα, έχουν ως κατωτέρω: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 13Κ/2021 ΠΕ1 Διοικητικού 993 

             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 13Κ/2021 ΠΕ1Διοικητικού Οικονομικού 1051 

           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 13Κ/2021 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1823  

 

Συνεπώς, παρακαλώ την Οικονομική Επιτροπή όπως λάβει απόφαση για την υποβολή αιτήματος για την 

πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 2022 από τον πίνακα επιλαχόντων 

της 13Κ προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. και συγκεκριμένα από επιλαχόντες του φορέα μας ήτοι: 

 α) μία (1) ΠΕ1 Διοικητικού (κωδικός θέσης 6537651023), με ενδεικτικό κωδ. θέσης 13Κ/2021 993  

 β) μία (1) θέση ΠΕ1Διοικητικού Οικονομικού (κωδικός θέσης 9710233116), με ενδεικτικό κωδ. θέσης   13Κ/2021 

1051 και  

 γ) μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (κωδικός θέσης 2588371241), με ενδεικτικό κωδ. θέσης 13Κ/2021 1823.  

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ.6 Ν. 4555/2018, 

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

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4.Τη με αριθμ. 214/2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις 

Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022./ Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες 

προηγούμενης προκήρυξης», 

5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021 (Α΄6), 

6. Τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, 

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, 

8. Τη με αριθ. πρωτ.5193/7-4-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

9. Τη με αριθ. Πρωτ. 5251/8-4-2022 Βεβαίωση ύπαρξης κενών θέσεων για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το κατεπείγον της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και  

2. Την κάλυψη τριών (3) θέσεων μονίμων υπαλλήλων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 

προσλήψεων έτους 2022 και συγκεκριμένα: 
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α) μία (1) ΠΕ1 Διοικητικού (κωδικός θέσης 6537651023), με ενδεικτικό κωδ. θέσης Προκήρυξης 13Κ/2021 

του ΑΣΕΠ 993  

β) μία (1) θέση ΠΕ1Διοικητικού Οικονομικού (κωδικός θέσης 9710233116), με ενδεικτικό κωδ. θέσης   

Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ 1051 και  

γ) μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (κωδικός θέσης 2588371241), με ενδεικτικό κωδ. θέσης 

Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ 1823 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

8ην Απριλίου 2022 

Ψυχικό, 8-4-2022 

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου – Χαρλάυτη Ελένη 

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος  

  

              

 
          ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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