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Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-
6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α΄/19-7-2018), σε 
εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 2158/14-01-2022 (ΦΕΚ/Β΄/67) ΚΥΑ, της με αρ. πρωτ: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-01-2022 Εγκυκλίου 72 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη θέσπιση 
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας και της με αρ.πρωτ. 69472/24-09-2021 Εγκυκλίου 643 του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της  με  αρ. 9/2022 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη  με θέμα:

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου, για το έτος 2022 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής 
Αγωγής του Δήμου Nίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

ΜΕΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Λεγάκης Γεώργιος (Πρόεδρος), Βακαλάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος),

Μπακατσέλος Ιωάννης, Μουταφίδου Βασιλική, Μπίχτας Παύλος, Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, 
Σταυρόπουλος Βασίλειος, Βότσης Ευάγγελος, Κατηφές Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Βακαλάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), Μπακατσέλος Ιωάννης, Μπίχτας Παύλος 

Παρών στην συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου ήταν το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Άννινος Νικόλαος, ο οποίος αντικατέστησε το απόν τακτικό μέλος κ. Μπίχτα Παύλο.
Νόμιμος αριθμός μελών της Οικονομικής Επιτροπής Εννέα: (9) 
Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. 2539/21-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Λεγάκη Γεώργιου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα Μέλη του 
Σώματος της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικού 
Συμβουλίου, Δημοτικών Παρατάξεων και Υποστήριξης των Επιτροπών Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής και 
της Οικονομικής Επιτροπής,  κα. Αλεξοπούλου Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου, για το 
έτος 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Nίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 2454/21-01-2022 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού Αορίστου Χρόνου 
και Έκτακτου Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με 
το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής:
                  
  Σχετ: 1.-Το με αρ. πρωτ.: 95989/26-12-2021 (ΑΔΑ: 6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
«Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης 
μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021».

 2.- Το ΦΕΚ 6086/Β΄/31-12-2020 περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, καθώς και το 379/Β΄/2-2-2021 ΦΕΚ περί διόρθωσης σφάλματος.

3.- Οι διατάξεις του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ.10 του 
Ν.3812/2009, τις παρ. 4 και 5 του άρ.40 του Ν.4024/2011, του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 και του 
Ν. 4257/2014 (αρ.10).

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α’166) 
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της 
ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις», επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν. 
4622/2019 (Α’133) και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή 
προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε 
οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 εγκύκλιος, κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 50/4-11-2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, ο 
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το σύνολο των 
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α ́166), ο 
οποίος για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) 
προσλήψεις, μειωμένος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό 
εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 
4829/2021 (Α ́166). Στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού, όσον 
αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε: 
α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, 
σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α` 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α` 143) β) προσωπικό που 
προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 
του ν. 3584/2007 γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 
3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη 
μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια 
ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται για το τρέχον έτος 
(και ως εκ τούτου δεν θα αποσταλούν σχετικά αιτήματα) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
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άρθρου 206 του ν. 3584/2007, καθότι δεν χορηγήθηκαν εγκρίσεις από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για 
το προσωπικό αυτό κατά το προηγούμενο έτος. 
Ως εκ τούτου, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για 
τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, οφείλουν να υποβάλουν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις αναφερόμενες οδηγίες, τα αιτήματά τους για την πρόσληψη των 
κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2022 που αφορούν:
 προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβά-νεται για τον καθαρισμό των 
σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021,
 προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ),
 προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης 
απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί από 
την υπηρεσία μας μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα αιτήματα των φορέων που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης ΑΣΕΠ 
για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, ως ισχύει, 
αυτά θα αποσταλούν, απευθείας από τους φορείς στο ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ4, κατά 
περίπτωση), με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvaseis-ergou@asep.gr, 
μέσω της διαδρομής www.asep→ ΦΟΡΕΙΣ→Έντυπα→Διαδικασίες→Διαγωνισμών Φορέων→Μίσθ. 
Έργου ΣΜΕ.

Τα αιτήματα προς το ΑΣΕΠ (για ΣΜΕ) και το Υπουργείο Εσωτερικών (για ΙΔΟΧ και ΒσΣ) πρέπει να 
αποσταλούν/υποβληθούν από τους φορείς το αργότερο έως τις 21-1-2022. 

Σημειώνεται ότι οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες 
τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και της πρόβλεψης του άρθρου 25 του 
ν.4829/2021 περί περικοπής του συνολικού αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, ο οποίος όπως πραοαναφέρθηκε ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες 
σαράντα τέσσερις (25.344) προσλήψεις για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους φορείς ισχύουν τα κάτωθι:
α) Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 176 του ν.3852/2010, όπως ισχύουν, απαιτείται:
• για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών, απόφαση 
του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
• για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
β) Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α  βαθμού (Δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα), στον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί αριθμητικά οι θέσεις του αιτούμενου 
προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007). Εξαίρεση 
αποτελούν οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων, καθώς δεν απαιτείται η ανωτέρω πρόβλεψη, βάσει του 
άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης.
γ) Για τα ΝΠΙΔ και μόνο για πρόσληψη διευθυντικού στελέχους επί θητεία θα πρέπει στον οικείο 
Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών της επιχείρησης να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης 
διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική 
περίοδο). 
δ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας όλων των φορέων ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό τους έτους 2022 ή και επόμενου/ων έτους/ών, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης.
ε) Στην περίπτωση των ΟΤΑ α  βαθμού, δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης 
παρέχεται μόνο για τους μουσικούς και τους καθαριστές σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του ν.3584/2007 και της αριθμ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης, αντίστοιχα.
Η υποβολή του αιτήματος κάθε φορέα προς το Υπουργείο Εσωτερικών θα πραγματοποιηθεί  
αποκλειστικά με τη συμπλήρωση και ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του για θέματα 
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προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr/, ενότητα «Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης»), του πίνακα-
αρχείου xls με την ονομασία EKTAKTO2022_, όπου πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικά τα στοιχεία των 
αιτημάτων για το έτος 2022.
Τέλος, διευκρινίζεται στο εν λόγω έγγραφο του Υπουργείου ότι για το προσωπικό των φορέων εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης που απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, καθώς και για το προσωπικό 
ανταποδοτικού χαρακτήρα και το προσωπικό με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών 
αντικαταβολών, θα ακολουθηθεί η διαδικασία, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την οποία θα 
ενημερωθούμε με νεότερη εγκύκλιό του. 
Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ορίζεται ότι για να 
προσληφθεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου (με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ) πρέπει να 
χορηγηθεί  βεβαίωση έγκρισης  από το ΑΣΕΠ, μετά από Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία 
θα αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός των ατόμων, οι ειδικότητες που θα προσληφθούν, καθώς και το  ότι 
είναι εγγεγραμμένες  οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους.
Τέλος και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 13/01/2022/Δ.Υ. σχετική αιτιολογική έκθεση η 
Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη υλοποιεί την αρμοδιότητα αγωγής και 
φροντίδας βρεφών και νηπίων στους δεκαέξι (16) Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του φορέα 
μας.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω δομών και στις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβάνεται η ιατρική μέριμνα, η παρακολούθηση και η εξέταση των βρεφών και νηπίων, καθώς 
και η συμβουλευτική αγωγή σε θέματα ψυχοσωματικής ανάπτυξης. Επειδή το έργο αυτό δεν ανάγεται 
στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου μας, καθώς επίσης και ότι η 
συγκεκριμένη ειδικότητα δεν υφίσταται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας και δεν δύναται να εκτελεστεί από το 
υπάρχον προσωπικό, κρίνεται απαραίτητη η σύναψη μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ από 
τους Κ.Α.Π., για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω δομών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής. 
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας Μίσθωσης Έργου, για το έτος 2022, διάρκειας έως ένα (1) έτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
25 του ν. 4829/2021 και συγκεκριμένα ως κάτωθι:
ΕΝΑΣ (1) ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – (ΠΕ), με αντικείμενο την ιατρική μέριμνα, την παρακολούθηση και την εξέταση 
των βρεφών και νηπίων, καθώς και την συμβουλευτική αγωγή σε θέματα ψυχοσωματικής ανάπτυξης. Σας 
ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ανάλογη ειδικότητα στο προσωπικό του Δήμου μας (τακτικό και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου).
Για τις αμοιβές της ανωτέρω  ειδικότητας  της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής επισυνάπτεται το ποσό:

 ΕΝΑΣ (1) ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – (ΠΕ) = 12.000 €.
Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω αναφερόμενες συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του 
εργαζομένου, οι ανάλογοι φόροι, ΟΧΙ όμως οι εργοδοτικές εισφορές.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού και για τον κλάδο και την ειδικότητα γίνεται από τους ίδιους τους 
ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας, με τη διαδικασία και τα κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 
και 5 του άρθρου 40 του Ν.4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 και η μισθοδοσία τους θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 στον οποίο έχουν ήδη προβλεφθεί οι σχετικές 
πιστώσεις στους  Κ.Α.00.6117.0006 και  15.6054.0002 και θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις και στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023.
  
Καθώς και τις παρακάτω διατάξεις και δικαιολογητικά:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
4. Το αρ. 58 παρ.6 του Ν. 3852/10 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4558/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) περί Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κλεισθένης.
6. Το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

και περιφερειών».
7. Το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού».
8. Την με αρ. 3082/1-9-2021 απόφαση Δημάρχου α) περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας 

– Αγ. Ι. Ρέντη (από 1/9/2021 έως 31/8/2022) β) περί ανάθεσης στον Αντιδήμαρχο των 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λεγάκη Γεώργιο της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της 
Δ/νσης Οικονομικών.

9. Την με αρ. 2/09-01-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή Τακτικών & 
Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη για τη 
δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία από 9-1-2022 έως 31-12-2023)».

10. Την με αρ. 220/11-01-2022 απόφαση Δημάρχου με θεμα: «Απόφαση ορισμού Προέδρων και 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

11. Την με αρ. 1/27-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εκλογή Αντιπροέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, για την περίοδο 2022-2023, βάσει των 
αρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύουν και του αρ.2 παρ.11 του Ν.4623/2019 (Α΄134) 
περί «Συγκρότησης – Εκλογής Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».  

12. Την με αρ. 129/20-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση 
Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2022, 
κατόπιν της με αρ. 2197/10-12-2021 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
Ο.Τ.Α.» και την με αρ. 4055/12-01-2022 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

13. Το με αρ. πρωτ.: 95989/26-12-2021 (ΑΔΑ: 6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
«Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 
σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021».

14. Το ΦΕΚ 6086/Β΄/31-12-2020 περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, καθώς και το 379/Β΄/2-2-2021 ΦΕΚ περί διόρθωσης σφάλματος.

15. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
Ν.3812/2009, τις παραγράφους  4 και 5 του άρθρου 40 του Ν.4024/2011, του άρθρου 9 του 
Ν.4057/2012 και του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014.

μετά από σχετική συζήτηση                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Nίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2022, διάρκειας έως ένα (1) 
έτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 και συγκεκριμένα ως κάτωθι:

ΕΝΑΣ (1) ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – (ΠΕ), με αντικείμενο την ιατρική μέριμνα, την παρακολούθηση και την εξέταση 
των βρεφών και νηπίων, καθώς και την συμβουλευτική αγωγή σε θέματα ψυχοσωματικής ανάπτυξης. Σας 
ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ανάλογη ειδικότητα στο προσωπικό του Δήμου μας (τακτικό και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου).

Για τις αμοιβές της ανωτέρω  ειδικότητας  της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής επισυνάπτεται το ποσό:
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 ΕΝΑΣ (1) ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – (ΠΕ) = 12.000 €.

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω αναφερόμενες συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του 
εργαζομένου, οι ανάλογοι φόροι, ΟΧΙ όμως οι εργοδοτικές εισφορές.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού και για τον κλάδο και την ειδικότητα γίνεται από τους ίδιους τους 
ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας, με τη διαδικασία και τα κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 
και 5 του άρθρου 40 του Ν.4024/2011 και του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 και η μισθοδοσία τους θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 στον οποίο έχουν ήδη προβλεφθεί οι σχετικές 
πιστώσεις στους  Κ.Α. 00.6117.0006 και  15.6054.0002 και θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις και στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση  να αναρτηθεί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr).
                                                                            

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                       
                 ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                           

                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΕΓΑΚΗΣ
              ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ                                                                     ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
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