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     Γ/νση Γιοικητικών Τπηπεσιών 
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                     143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα 
Πληπ.        : Πιέζζαο Κσλ/λνο 
Σηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1/2023 ηαθηηθήο  πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 
Αξηζ. Απφθαζεο : 3/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ηελ 
πιήξσζε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ  θιάδνπ 
ΠΔ/ΣΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζην Γήκν». 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 11 ηνπ κήλα Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Ν. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 
Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 292/1/5-1-2023 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 

ΑΔΑ: 6ΣΥ446ΜΩ0Ι-ΟΔΓ



 2 

 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο, 2) Σάθαο Ηιίαο 3) Κνπεινχζνο 
Υξήζηνο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο 6) Λέθθαο 
Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο θαη 7) Κνζθνιέηνο σηήξηνο, 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξφεδξνο 2) Κνπηζάθεο Μηραήι 3) 
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 4) Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ 
θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξψηνπο εμ απηψλ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 578/11-1-2023 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 
 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε πιήξσζεο θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θιάδνπ ΠΔ/ΣΔ Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο. 
ΥΔΣ.: Η ππ΄ αξηζκ. πξση. 10/467/3-1-2023 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
 
 
    Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 5003/2022 «Γεκνηηθή Αζηπλνκία, Φνξείο Λατθψλ Αγνξψλ, 
απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ κεηαμχ Ο.Σ.Α. θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ξπζκίζεηο 
εμνκάιπλζεο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Α'230), αλακνξθψζεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 
δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ησλ 
δήκσλ, ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη πξφζιεςεο ηνπ εηδηθνχ έλζηνινπ 
πξνζσπηθνχ δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, θαζψο θαη ηηο αζθνχκελεο αξκνδηφηεηεο ζε 
ζπλάξηεζε κε ην κφληκν πιεζπζκφ ηνπ δήκνπ, ηελ έθηαζή ηνπ θαη ηε ζηειέρσζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (άξζξν 4 ηνπ λφκνπ).  
    Αθνινχζσο εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 10/467/3-1-2023  εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή απφ ηνπο δήκνπο 
αηηεκάησλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θιάδνπ δεκνηηθήο 
αζηπλνκίαο ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
αηηεκάησλ πιήξσζεο ησλ πθηζηάκελσλ θελψλ ζέζεσλ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο νξίζηεθε έσο 18 Ιαλνπαξίνπ 2023. 
    Σα θαηά θαηεγνξία ηνπ θιάδνπ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ.5003/2022. Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο (ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ), σο 
ππνρξεσηηθά πξφζζεηα πξνζφληα δηνξηζκνχ νξίδνληαη ηα εμήο: 
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α. Γλψζε ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Η/Τ) ζηα αληηθείκελα: (αα) 
επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (αβ) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (αγ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, 
β. ε θαηνρή άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β' θαηεγνξίαο ή δίθπθιεο κεραλήο, 
πελήληα (50) ηνπιάρηζηνλ θπβηθψλ εθαηνζηψλ, θαη 
γ. ε θαιή ηνπιάρηζηνλ γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθή γιψζζαο. 
 
     ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 352/ηεχρνοβ΄/9-2-
2017) ππάξρνπλ δχν (2) θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ & ΣΔ Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο αληίζηνηρα, γηα ηηο νπνίεο ην Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έρεη 
αηηεζεί ηελ πιήξσζή ηνπο κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 15015/30-6-2022 έγγξαθφ ηνπο. 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί, ζα 
πξνβιεθζεί ε απαηηνχκελε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 
έηνπο (γηα ην δ΄ ηξίκελν) θαζψο θαη ησλ επφκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 
 
     χκθσλα  κε φζα αλαθέξζεθαλ θαη επεηδή γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ 
πιήξσζεο  θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ΠΔ/ΣΔ/ΓΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο απαηηείηαη, 
ζχκθσλα κε ηελ  ππ’ αξηζκ. 10/467/3-1-2023  εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, λα πξνεγεζεί  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εηζεγνχκαζηε γηα 
ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο πιήξσζεο ησλ δχν (2) θελψλ νξγαληθψλ 
ζέζεσλ ΠΔ & ΣΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, αληίζηνηρα. 
 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 1/2023 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
ιφγσ ηεο αξηζ. 2377/2022 πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ .η.Δ. κε ηελ νπνία 
θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ 
ζχλζεζε ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ.. πξνο 
απηέο. 

 
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 
παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 
4735/20, θαζψο επίζεο: 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 5003/2022 «Γεκνηηθή Αζηπλνκία, Φνξείο Λατθψλ 
Αγνξψλ, απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ κεηαμχ Ο.Σ.Α. θαη Απνθεληξσκέλσλ 
Γηνηθήζεσλ, ξπζκίζεηο εμνκάιπλζεο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαηνίθσλ 
εμσηεξηθνχ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Α'230) 
 

 Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 10/467/3-1-2023 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
 

 Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 352/ηεχρνο Β΄/9-2-
2017) 

 
 

θαη κειέηεζε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγκπίνει ηελ ςποβολή αιτήματορ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξφζιεςεο θαη ηελ 
πλήπωση ησλ δχν (2) θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ΠΔ & ΣΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπ 
ππάξρνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 352/ηεχρνο Β΄/9-
2-2017), γηα ηηο νπνίεο ην Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έρεη αηηεζεί ηελ 
πιήξσζή ηνπο κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 15015/30-6-2022 έγγξαθφ ηνπ. Γηα ηελ 
θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί, ζα 
πξνβιεθζεί ε απαηηνχκελε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 
έηνπο (γηα ην δ΄ ηξίκελν έηνπο 2023) θαζψο θαη ησλ επφκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 
Σα θαηά θαηεγνξία ηνπ θιάδνπ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ.5003/2022. Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο (ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ), σο 
ππνρξεσηηθά πξφζζεηα πξνζφληα δηνξηζκνχ, νξίδνληαη ηα εμήο: 
 
α. Γλψζε ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Η/Τ) ζηα αληηθείκελα: (αα) 
επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (αβ) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (αγ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, 
β. ε θαηνρή άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β' θαηεγνξίαο ή δίθπθιεο κεραλήο, 
πελήληα (50) ηνπιάρηζηνλ θπβηθψλ εθαηνζηψλ, θαη 
γ. ε θαιή ηνπιάρηζηνλ γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθή γιψζζαο. 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  3/2023 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
Δσωτεπική Γιανομή :  
 

1. Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
2. Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
3. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ  
4. Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
5. Αληηδήκαξρν Οηθνλ. Τπεξεζηψλ                
6. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

7. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
8. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
9. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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