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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  20ΗΣ  Ιανουαρίου  2022 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το 
έτος 2022 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :1 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1 
 

Σήμερα την  20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 έως 11:00 συνήλθε σε 
έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού με 
τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), κατόπιν 
της αριθμ. πρωτ: 848/19-1-2022 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η 
πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος 
Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – 
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

3 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου 
Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
σώματος το αριθμ. πρωτ. 831/19-1-2022 έγγραφο του Διοικητικού Τμήματος στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022».   
   Σχετ.: α) Το αρ. πρωτ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
              β)Το από 12-1-2022 αίτημα του Τμήματος ΚΕΠ 
              γ) Το αρ. πρωτ. 533/12-1-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος. 
              δ) Το από 12-1-2022 αίτημα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης  
              ε) Το από 13-1-2022 αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
            στ) Το αρ. πρωτ. 536/12-1-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
              ι) Το αρ. πρωτ. 662/14-1-2022 του Τμήματος Κοινωνική Προστασίας και Παιδείας 
Κατόπιν του ανωτέρω α΄ σχετικού, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών 
προς έγκριση μεταξύ άλλων, αίτημα για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης, με 
κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους καθώς και προσωπικού που προσλαμβάνεται 
για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεκάμηνης απασχόλησης, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 57 του ν. 
4821/2021.  
Σύμφωνα με τα β΄ έως ι΄ σχετικά έγγραφα των Τμημάτων και Διευθύνσεων του Δήμου μας, οι ανωτέρω 
ανάγκες σε προσωπικό προέκυψαν λόγω αφενός του μικρού αριθμού του υπάρχοντος προσωπικού που 
πρέπει να φέρει εις πέρας τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει στην υπηρεσία, ο οποίος αριθμός έχει 
μειωθεί από σωρεία αιτήσεων συνταξιοδότησης και μετατάξεων μέσω κινητικότητας και η μη αναπλήρωσής 
τους από αντίστοιχες νέες προσλήψεις και μετατάξεις, καθώς και αφετέρου η συνεχόμενη αύξηση των 
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Δήμων. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αιτηθούμε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών την κατά vόμo έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και 
προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεκάμηνης απασχόλησης, για το έτος 2022, 
εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 ως εξής: 
  

 Τρεις (3) ΔΕ Διοικητικού  

 Έναν (1) ΥΕ Καθαριστών/ριών Εσωτερικών χώρων 

 Έναν (1) ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμο 

 Δύο (2) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

 Τρεις (3) ΥΕ Σχολικών Φυλάκων 

 Τριάντα ένα (31) ΥΕ Σχολικών καθαριστριών πλήρους απασχόλησης 

 Εννέα (9) ΥΕ Σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης  
 

Όσον αφορά τις αναγκαίες πιστώσεις για να καλυφθεί η σχετική δαπάνη, σας γνωρίζουμε ότι έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2022» 
Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει 
σχετικά. 

 

   Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών 
μελών κ.κ. Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκο ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά 
με μεγάλη επιφύλαξη δεδομένου ότι θεωρεί ότι οι θέσεις είναι λίγες και χρειαζόμαστε μόνιμο 
προσωπικό ενώ γενικά είναι αντίθετος με εναλλακτικές λύσεις και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά η 
οποία μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά και θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν 
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μόνιμοί ή αορίστου οι υπάλληλοι αυτοί ενώ για να έχουμε μόνιμο προσωπικό ο μοναδικός 
τρόπος είναι να διεκδικούμε, έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου και συγκεκριμένα του 
αριθμ.πρωτ. 831/19-1-2022 εγγράφου του Διοικητικού Τμήματος, του αρ. πρωτ. 95989/26-12-
2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, του από 12-1-2022 αιτήματος του Τμήματος 
ΚΕΠ, του αρ. πρωτ. 533/12-1-2022 εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος, του από 12-1-2022 
αιτήματος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης, του από 13-1-
2022 αιτήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του αρ. πρωτ. 536/12-1-2022 εγγράφου 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του αρ. πρωτ. 662/14-1-2022 εγγράφου του Τμήματος 
Κοινωνική Προστασίας και Παιδείας και έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του αρθρ.57 του 
Ν.4821/2021, του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019, του Ν.4590/2019 και του Ν. 4071/2012, μετά από διαλογική 
συζήτηση σκέφθηκε και, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου ή συμβάσεις μισθώσεις έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελής Πόρους,  απασχόλησης οκτώ (8) μηνών, για το έτος 2022 το οποίο προβλέπεται 

στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου για τους  αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους, σύμφωνα 

με το αριθμ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, και του 

αριθμ.πρωτ.831/19-1-2022, ως εξής:   

 Τρεις (3) ΔΕ Διοικητικού  

 Έναν (1) ΥΕ Καθαριστών/ριών Εσωτερικών χώρων 

 Έναν (1) ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμο 

 Δύο (2) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

 Τρεις (3) ΥΕ Σχολικών Φυλάκων 

 Τριάντα ένα (31) ΥΕ Σχολικών καθαριστριών πλήρους απασχόλησης 

 Εννέα (9) ΥΕ Σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 

έτους 2022. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                    

             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ        
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
 

 


