
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ 

π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9984/4-7-2022 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 τέσσερις  (4) και  απόντες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ  Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής  και  

Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος. 

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

κ. Χανακούλας Αθανάσιος. 

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

Δρογγίτη Αλεξάνδρα. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ 3Ο Η.Δ. 

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2023. 

 

        Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

     H τοπική αυτοδιοίκηση, που αντιπροσωπεύει την τοπική κοινωνία, είναι ο κατ’ εξοχήν πολιτικός 

εκφραστής της τοπικής δυναμικής και μπορεί να γίνει και ο φορέας προγραμματισμού και υλοποίησης της 

τοπικής ανάπτυξης. 

     Όραμά μας, είναι να κάνουμε το Δήμο Φιλοθέης –Ψυχικού μια σύγχρονη πόλη, βελτιώνοντας την 

ποιότητα ζωής των δημοτών μας, ώστε να κατοικούν, να εργάζονται, να δημιουργούν, να ψυχαγωγούνται σε 

ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.    

     Η διαφύλαξη της οικιστικής φυσιογνωμίας του προαστίου μας, η ενίσχυση των κοινωνικών μας 

υπηρεσιών, η προστασία του περιβάλλοντας, η υλοποίηση έργων υποδομής, η διαφύλαξη της οικονομικής 

αξιοπιστίας του, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι μερικοί από του βασικούς τομείς που πρέπει να 

στρέψουμε το ενδιαφέρον μας για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους δημότες μας. Κινητήριος 

δύναμη για την υλοποίηση του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματός μας  αποτελεί το προσωπικό του 

Δήμου. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμος στη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης ήταν η δραστική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού και η αδυναμία εισροής νέου προσωπικού με 

γνώσεις και δεξιότητες.   

     Παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου μας τόσα χρόνια δίνουμε καθημερινά έναν άνισο 

αγώνα για να διατηρήσουμε υψηλό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς όφελος των δημοτών μας. 

      Η εκπλήρωση της Αποστολής του ∆ήµου επιτυγχάνεται τόσο από την επαρκή στελέχωσή του, όπως 

αυτή περιγράφεται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του όσο και από την κατανοµή ευθυνών και 

αρµοδιοτήτων στα διάφορα τµήµατα και διευθύνσεις. 

    Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και 

εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη των 

απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού 

σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου (Ν. 4590/2019 και Ν. 

4622/2019 άρθρ. 51). 

 

  Στόχος των ως άνω ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η αναβάθμιση και απλοποίηση της 

διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, 

πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις 

πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το 

σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος 

της  δημόσιας διοίκησης.  

 

     Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, οι προσλήψεις προσωπικού φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. 
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        Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ. 10319/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπ. 

Εσωτερικών, καλούνται οι υπόχρεοι φορείς να αποστείλουν τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού έτους 2023, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία σε ειδική εφαρμογή η οποία έχει ενταχθεί 

στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

       Είναι προφανές ότι για την υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2023 θα πρέπει 

οι απαιτούμενες κενές θέσεις του φορέα να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. 

 

         Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 11-07-2022 

(μέχρι την ως άνω ημερομηνία θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή). 

 

                Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση η οποία δεν χρήζει χωριστής 

υποβολής, καθώς η καταχώρηση στοιχείων υποκαθίσταται από την εδική εφαρμογή και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα:  

Α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας για την πρόσληψη του προσωπικού βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και 

αναγκών του πολυετούς σχεδίου. 

Β. Τον αριθμό των κενών θέσεων του Δήμου (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό) 

Γ. Τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων. 

Δ. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και επί πλέον 

εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο 

οικονομικό έτος 

Ε. Τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας δηλαδή το πλήθος θέσεων αιτούμενου 

κλάδου /ειδικότητας που έχουν καλυφθεί μέσω του κύκλου κινητικότητας έτους 2020. 

 

       Επισημαίνεται ότι στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 μπορούν να συμπεριληφθούν 

θέσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα κάλυψής τους από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο 

κινητικότητας έτους 2021. Οι εν λόγω θέσεις έχουν ήδη αποδεσμευθεί από τα οικεία ψηφιακά 

οργανογράμματα από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

       Με το άρθρο 3, παρ. 1 περ. (1στ) του Ν. 4623/2019 μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης, 

για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην 

Οικονομική Επιτροπή. 

 

       Συνεπώς, πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το Δήμο στην 

εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων, απαιτείται  απόφαση του οικείου Συμβουλίου 

-για θέσεις των ΝΠΙΔ, απαιτείται απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου 

 

       Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα υποβληθούν 

μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής «Βασικά στοιχεία» και  «αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων» (σελ.8-9) 

της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24-06-2022, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η αποστολή 

των αποφάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών στην παρούσα φάση.  

 

      Τέλος, εννοείται ότι για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων θα πρέπει να έχουν 
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εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των προς πλήρωση θέσεων. 

 

Η πρότασή μας για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου, έτους 

2023 βασίζεται: 

α) στις ιδιαιτερότητες του Δήμου για τη διαφύλαξη της οικιστικής φυσιογνωμίας του και τις άμεσες 

προτεραιότητές του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών,  β) στις εκτιμήσεις των αποχωρήσεων 

τακτικού προσωπικού (αυτοδίκαιες),  γ) στο σύνολο των υφισταμένων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων 

προσωπικού,  δ) στις εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα που 

αναρτήθηκαν στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δήμου προκειμένου αυτή η νέα προσπάθεια να οδηγήσει στον 

αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογής της πολιτικής προσλήψεων στο Δήμο,  ε) τις εισηγήσεις των επί 

μέρους Διευθύνσεων του Δήμου  και αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΡΓΑΝ.ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΚΕΝΕΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

63 7 7 

ΥΕ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 1 1 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

3 1 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15 2 2 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 1 1 

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 1 

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 

3 1 1 

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1 1 1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6 
 

1 1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 12 1 1 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

4 3 3 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

7 2 2 

 

       Επί των ανωτέρω αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2022, κατόπιν συνεκτίμησης των 

οικονομικών δεδομένων θα προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις με εγγραφή στους κατωτέρω Κ.Α. του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

Συγκεκριμένα:  

-Κ.Α. 10.6011.0001, Κ.Α. 10.6051.0001, Κ.Α. 15.6011, Κ.Α. 15.6051.0001, Κ.Α. 20.6011, Κ.Α. 20.6051.0001, 

Κ.Α. 30.6011,  Κ.Α. 30.6051.0001,  Κ.Α. 50.6011, Κ.Α 50.6051.0001  

  

       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 του Ν. 3852/2010, 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 περιπτ. στ' παρ.1  Ν. 3852/2010, 
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όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 51 και  117 παρ. 2 του Ν. 4622/2019, 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του Ν. 4590/2019 (Α’ 17), 

ως ίσχυσαν πριν από την τροποποίησή τους με τον Ν. 4622/2019, 

6. Την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ. 10319/24-06-2022,   

7. Την υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει, 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2368/τ.β/28-08-2012), 

9. Τη δέσμευση για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στον προϋπολογισµό έτους 2023 

καθώς και των επόμενων ετών, 

10. Tις ανάγκες πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2023, 

όπως αποτυπώνονται παραπάνω στην εισήγηση της απόφασης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2023, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, 

ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα, ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΡΓΑΝ.ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΚΕΝΕΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

63 7 7 

ΥΕ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 1 1 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

3 1 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15 2 2 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 1 1 

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 1 

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 

3 1 1 

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1 1 1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

6 
 

1 1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 12 1 1 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

4 3 3 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

7 2 2 

 

Οι αναγκαίες πιστώσεις θα προβλεφθούν με εγγραφή στους κατωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2023 και των επόμενων ετών με χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ. 

Συγκεκριμένα:  

-Κ.Α. 10.6011.0001, Κ.Α. 10.6051.0001, Κ.Α. 15.6011, Κ.Α. 15.6051.0001, Κ.Α. 20.6011, Κ.Α. 20.6051.0001, 

Κ.Α. 30.6011,  Κ.Α. 30.6051.0001,  Κ.Α. 50.6011, Κ.Α. 50.6051.0001  

 

Β. Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθώς και οι λόγοι για τους οποίους οι συγκεκριμένοι 

κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό της 
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παρούσας απόφασης. Η αρμόδια υπηρεσία κατά την υποβολή του αιτήματος στην ειδική εφαρμογή θα 

συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στην ενότητα ‘’Βασικά στοιχεία’’ και ‘’αναλυτικά 

αιτήματα προσλήψεων’’ (σελ.8-9) της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ. 10319/24-06-2022. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 213/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 8ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 8-07-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Μπονάτσος Χαράλαμπος. 

Χανακούλας Αθανάσιος 
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