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ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ


Νέα Φιλαδέλφεια 8/4/2022
Αριθ. Πρωτ. : 7506

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ.
: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2022 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 80/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Προγραμματισμός
προσλήψεων
τακτικού
προσωπικού του Δήμου έτους 2022 και υποβολή
αιτήματος για την κάλυψη των εγκεκριμένων
θέσεων από τους επιλαχόντες της αριθ. 13Κ/2021
προκήρυξης ΑΣΕΠ».
Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα στις 8 του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρες 9-10 π.μ. συνήλθε διά περιφοράς σε τακτική Συνεδρίαση,
κατόπιν συναίνεσης των 8 εκ των 9 μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020, καθώς και των αριθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίων του
Υπ. Εσωτερικών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας μετά από την από 7/4/2022 σχετική ηλεκτρονική (μέσω e-mail), λόγω
κατεπείγοντος, ενημέρωση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου,
που απεστάλη μαζί με τη σχετική εισήγηση σε όλα τα μέλη της Ο.Ε., σύμφωνα με τις
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διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, όπως ισχύει, παρισταμένου ως
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος
2) Κοσκολέτος Σωτήριος,
Αντιπρόεδρος 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Τάφας Ηλίας 5) Κοπελούσος Χρήστος 6)
Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) Ουσταμπασίδης Ιωάννης και 8) Γρετζελιάς Παντελής,
αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ».
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, ο οποίος με το από 7/4/2022 ηλεκτρονικό του
μήνυμα (e-mail) γνωστοποίησε ότι δεν συμφωνεί με την διά περιφοράς
Συνεδρίαση και 2) Αναγνώστου Γεώργιος, ο οποίος δεν συμμετείχε, αν και
νόμιμα κλητεύθηκε, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7493/7-4-2022 εισήγηση του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου επί του θέματος :
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 και
υποβολή αιτήματος για την κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων από τους επιλαχόντες
της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626/02.07.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών δόθηκαν οδηγίες, προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, αναφορικά με
τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα
έτους 2022.
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού αυτού υποβάλλαμε κατόπιν της υπ΄ αριθμ.
188/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αίτημα για την έγκριση πλήρωσης
των κάτωθι αναφερόμενων κενών οργανικών θέσεων:
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ Δικηγόρων
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
2
5
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Ακολούθως με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20728/30-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών μας γνωστοποιήθηκε ότι με την υπ΄ αριθμ. 50/04-11-2021 πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού
έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019. Ειδικότερα,
όσον αφορά το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας εγκρίθηκε η πλήρωση
των κάτωθι αναφερόμενων κενών οργανικών θέσεων:
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ Δικηγόρων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

1

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού

1

ΣΥΝΟΛΟ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής
Υπηρεσίας
Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών-Τμήμα
Προϋπολογισμού,
Διπλογραφικού & Φορολογικών
Υποθέσεων

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
α)-του μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 624, τις παρ. 7-8 του άρθρου 25 και τα άρθρα 28-30 του Ν. 4765/2021. Κατά
περίπτωση, η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία διεξαγωγής
πανελλήνιου ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ βάσει
προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ νέας προκήρυξης, με πλήρωση
των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
β)-των δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την
περ. ιβ΄ της παρ. 2, του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 και το άρθρο 43 του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, Α΄28).
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 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
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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. Το αίτημα θα υποβληθεί μέσω της
συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων του πίνακα που περιλαμβάνεται στο αρχείο xls με
την ονομασία EGR2022_ και ανάρτηση του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ
για θέματα προσωπικού. Η ανάρτηση του ως άνω αναφερόμενου πίνακα στον ειδικό
διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 10 Απριλίου 2022 και
ώρα 23.00.
Επισημαίνεται ότι, ενόψει της εκτεταμένης ομοιογένειας των κλάδων- ειδικοτήτων
των εγκριθέντων θέσεων με τις ήδη προκηρυχθείσες θέσεις της 13Κ/2021, το
Υπουργείο Εσωτερικών 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 με
ανθρώπινο δυναμικό.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι διαπιστώθηκε πως υπάρχει ομοιογένεια
των θέσεων που εγκρίθηκαν στο Δήμο μας προς πλήρωση για το έτος 2022, με
αντίστοιχες θέσεις της προκήρυξης 13Κ/2021, τόσο ως προς τα κύρια προσόντα όσα
και ως προς τα πρόσθετα και επιπροσθέτως υπάρχει επιτακτική ανάγκη άμεσης
κάλυψης των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων για την εύρυθμη λειτουργία
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εισηγούμαστε την υποβολή αιτήματος για
την κάλυψη των θέσεων α)-ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και β)-ΠΕ ΟικονομικούΛογιστικού από επιλαχόντες της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
Για τη κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του
προσωπικού αυτού έχουν προβλεφθεί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 7492/7-4-2022
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αναγκαίες πιστώσεις στους ΚΑ:
02.10.6011.001 και 02.10.6051.014 των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2022.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 7474/7-4-2022 έγγραφο του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού βεβαιώνεται ότι οι θέσεις αυτές είναι κενές και δεν εκκρεμεί η
πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κλπ.).
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20728/30-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και τον συνημμένο πίνακα που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
σχετικής απόφασης, για την κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων α)-ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού και β)-ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού από τους επιλαχόντες της 13Κ/2021
προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο
αριθ. 12/2022 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την
Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
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Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :










Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως
ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20
Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626/02.07.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών
Τα άρθρα 6-24, τις παρ. 7-8 του άρθρου 25 και τα άρθρα 28-30 του Ν.
4765/2021.
Τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχη
ΑΣΕΠ 66/31-12-2021, 2/18-1-2022, 6/3-2-2022)
Τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου
Την ανάγκη στελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου με επιπλέον προσωπικό.
Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20728/30-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Την υπ’ αρ. πρωτ. 7492/7-4-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7474/7-4-2022 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή εκ μέρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
αιτήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20728/30-3-2022
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τον συνημμένο πίνακα που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για την κάλυψη των εγκεκριμένων
κενών οργανικών θέσεων α)-ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και β)-ΠΕ ΟικονομικούΛογιστικού από τους επιλαχόντες της αριθ. 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
Για τη κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του
προσωπικού αυτού έχουν προβλεφθεί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 7492/7-4-2022
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αναγκαίες πιστώσεις στους ΚΑ:
02.10.6011.001 και 02.10.6051.014 των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7474/7-4-2022 έγγραφο του
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, βεβαιώνεται ότι οι θέσεις αυτές είναι
κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ,
μετάταξη κλπ.).
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2022
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου
Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Α/δημάρχου Οικον. Υπηρεσιών
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Συνημμένος: Πίνακας EGR 2022
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