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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2749/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Καθορισμός ειδικοτήτων και πρόσθετων προσόντων για την κατηγορία ΤΕ Μηχανικών κατόπιν 
έγκρισης προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Νοδάρα, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’  28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4440/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., 
ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Τις διατάξεις του αρ. 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις», αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας. 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και 
λοιπές διατάξεις».  
8. Τις διατάξεις της με αριθ. 37419/13479/11-05-18 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 
9. Την αριθμ. πρωτ. 864073/14-10-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων και Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή του Περιφερειάρχη» στην 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΦΕΚ 4832/Β/19-10-2021).  
10. Το υπ’αρ. πρωτ. 47668/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας 
γνωστοποιείται ότι, δυνάμει της με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/104/13657/16-07-2020 απόφασης 
έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α), 
εγκρίθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής συνολικά 61 θέσεις στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, εκ των οποίων οι 11 θέσεις 
αφορούν σε πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή και οι λοιπές 50 σε πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού. 
11. Την υπ’αρ. 2340/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι 
ειδικότητες και τα πρόσθετα προσόντα των πενήντα (50) εγκεκριμένων στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 θέσεων τακτικού προσωπικού. 
12. Την υπ’αρ. 266/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
καθορίστηκαν οι ειδικότητες και τα πρόσθετα προσόντα των πενήντα (50) εγκεκριμένων στο 
πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 θέσεων τακτικού προσωπικού. 
13. Την υπ’αρ. 34177/31-5-2021 (ΦΕΚ 2445/Β/8-6-2021) απόφαση Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα:  «Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
(Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 
και κατανομή των θέσεων αυτών.» 
14. Τα τηρούμενα στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στοιχεία. 
 
 
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής τα εξής: 
 
Με την 2340/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σχετ. 11) και την υπ’αρ. 266/2020 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (σχετ. 12) καθορίστηκαν οι ειδικότητες και τα 
πρόσθετα προσόντα των πενήντα (50) εγκεκριμένων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2020 θέσεων τακτικού προσωπικού. Ειδικότερα, για τις τρεις (3) θέσεις 
κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Μηχανικών με τις παραπάνω αποφάσεις δεν εξειδικεύτηκε περαιτέρω ο 
κλάδος/ειδικότητα και προσδιορίστηκαν μόνο τα πρόσθετα προσόντα.   
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών ενημερωθήκαμε για την 
αναγκαιότητα καθορισμού ειδικοτήτων για τις τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών 
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που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 προκειμένου 
να προχωρήσει η έκδοση της σχετικής προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.  
Κατόπιν των ανωτέρω,  λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ανάγκες των υπηρεσιών και τα 
τηρούμενα στην υπηρεσία μας στοιχεία και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της 
προκήρυξης για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων τακτικού προσωπικού  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τον καθορισμό των ειδικοτήτων και των πρόσθετων προσόντων των τριών (3) εγκεκριμένων 
θέσεων κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Μηχανικών, όπως αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα. 
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχείο (13) υπουργική απόφαση 
μία εκ των τριών θέσεων κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Μηχανικών παρακρατήθηκε για την προκήρυξή 
της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και προτείνουμε η εν λόγω θέση να είναι αυτή με 
κωδικό 1259134711.  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ & Π.Ε. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

1185355119 

ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ή 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

1259134711 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
'Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ή 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

4144411724 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 'Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
'Η 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

1 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Τον καθορισμό των ειδικοτήτων και των πρόσθετων προσόντων των τριών (3) εγκεκριμένων 
θέσεων κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Μηχανικών, όπως αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα. 
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχείο (13) υπουργική απόφαση 
μία εκ των τριών θέσεων κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Μηχανικών παρακρατήθηκε για την προκήρυξή 
της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και προτείνουμε η εν λόγω θέση να είναι αυτή με 
κωδικό 1259134711.  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ & Π.Ε. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

1185355119 
ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ή 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΞΥ37Λ7-1ΞΙ



 

 4 

1259134711 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
'Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ή 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

4144411724 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 'Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
'Η 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

1 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Αγγέλης Σπυρίδων  απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και Ανδρουλακάκης 

Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  υπερψηφίζει την ως άνω 

απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Θα υπερψηφίσουμε αλλά θέλουμε για άλλη μια φορά να 
επισημάνουμε ότι το θέμα των προσλήψεων είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το θέμα των προσλήψεων του 
τακτικού προσωπικού για το έτος 2020 απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 24η Συνεδρίαση 
στις  20/11/2019, δηλαδή πριν από δύο χρόνια και αποφάσισε να ζητήσει την πρόσληψη 289 μονίμων 
υπαλλήλων και 11 δικηγόρων. Έπειτα ήρθε η συζήτηση για τον καθορισμό ειδικοτήτων και πρόσθετων 
προσόντων και το Υπουργείο  Εσωτερικών εγκρίνει  50 από τους 289 που αιτήθηκε η Περιφέρεια Αττική 
και όλους τους δικηγόρους. Μετά από δύο χρόνια η Διοίκηση της Περιφέρειας διαπίστωσε ότι ξέχασε να 
καθορίσει ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα για την κατηγορία ΤΕ Μηχανικών. Αυτό και μόνο δείχνει σε 
όλο της το μεγαλείο πως αντιμετωπίζει και αυτή η Διοίκηση την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών 
που εξυπηρετεί το 40% και πλέον του ελληνικού Λαού που ζει και εργάζεται στην Αττική. Είναι γνωστό ότι 
στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής υπάρχουν περισσσότερες από χίλιες κενές οργανικές θέσεις που 
και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή της κας Δούρου φρόντισε να τις διατηρήσει κενές.  Οι ανάγκες σε 
προσωπικό καθορίζονται από την οργανωτική συγκρότηση των υπηρεσιών και κυρίως σύμφωνα με τον 
πολιτικό προσανατολισμό της κάθε Διοίκησης που πλέον δεν είναι άλλος από την εκχώρηση σε ιδιώτες 
μιας σειράς σημαντικών αρμοδιοτήτων για να μοιραστούν τα χρήματα του λαού σε εργολάβους και 
μεγάλες επιχειρήσεις.  Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, αφού οι 
προσλήψεις γίνονται τα 15 περίπου τελευταία χρόνια με το σταγονόμετρο ενώ στις συνθήκες της 
πανδημίας, ήταν ευκαιρία να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με προσωπικό για να είναι σε θέση σήμερα να 
καλυφτούν οι αυξημένες ανάγκες.  Αντί να διεκδικήσετε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 
προτιμήσατε μαζί με την ομογάλακτή σας κυβέρνηση να ενισχύσετε τις υπηρεσίες με συμβασιούχους» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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