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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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2935/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #1.620.000,00€# σε ΚΑΕ μισθοδοσίας για 
την παράταση μέχρι 31-03-2022, συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω 
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
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. Ασημακοπούλου, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη :  
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και 
ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  

6. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 499022/2-9-19 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων 
(ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Ο.Δ.Δ/3-9-2019) 

8. Την υπ’ αριθ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας 
Αττικής 

9. Την υπ’ αριθ. 1002357/28-12-2020 (ΑΔΑ: 6Β8Ρ7Λ7-Ε1Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής 

10. Την υπ’ αριθ. 526516/26-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 494/Υ.Ο.Δ.Δ./28-06-2021) 

11. Τις υπ’ αριθ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) και 161/2021 (ΑΔΑ: 9Κ7Κ7Λ7-90Κ) αποφάσεις 
του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού και την 4η 
αναμόρφωση αυτού, αντιστοίχως, της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021. 

12. Τις με αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 και 147195/19-11-2021 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός  της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021 και η 4η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

13. Το άρθρο 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/6.11.2020), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/23-12-20) : «Ρυθμίσεις για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 
προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και ισχύει 

14. Το άρθρο 176 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) σχετικά με την παράταση διάρκειας 
συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού λόγω COVID-19  

15. Το υπ’ αριθ. 1111110/27-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Μισθοδοσίας αναφορικά με τον 
καθορισμό δαπάνης τακτικής μισθοδοσίας ανά ΚΑΕ, για την παράταση συμβάσεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αποτροπή 
διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, για το χρονικό διάστημα 01/01/2022-31/03/2022.  

16. H με αρ. πρωτ. 1111336/27-12-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού, Τμήμα 
Προϋπολογισμού, στην οποία προσδιορίζεται ανά ΚΑΕ η δαπάνη μισθοδοσίας του 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση των εν λόγω αναγκών καθώς και 
βεβαιώνεται ότι στο φορέα 01072 και στους αντίστοιχους ΚΑΕ έχουν προβλεφθεί οι ακόλουθες 
πιστώσεις, οι οποίες επαρκούν προκειμένου να παραταθούν οι συμβάσεις των εν λόγω 
υπαλλήλων.  

17. Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την παράταση των συμβάσεων 
των τετρακοσίων δεκαπέντε ατόμων (415) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (διαφόρων 
κλάδων) Ι.Δ.Ο.Χ. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως και την 31/03/2022, θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12/2021, το θέμα εισάγεται για συζήτηση εκτός ημερησίας 
διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  
Κατόπιν των ανωτέρω και υπό την αίρεση ότι θα προηγηθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την έγκριση της παράτασης των συμβάσεων προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών εξακολούθησης ύπαρξης και διασποράς του 
κορωνοϊού  COVID-19, 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μισθοδοτικής δαπάνης από την 

παράταση συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως και την 31/03/2022, προσωπικού 
(415 ατόμων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω εξακολούθησης ύπαρξης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, συνολικού ποσού #1.620.000,00€#, όπως αναλύεται ανά ΚΑΕ στον κατωτέρω πίνακα: 
   

  

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και τον ΚΑΕ 0342 κατά το ποσό των 
1.290.000,00€ και ΚΑΕ 0352 κατά το ποσό των 330.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μισθοδοτικής δαπάνης από την 

παράταση συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως και την 31/03/2022, προσωπικού 
(415 ατόμων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω εξακολούθησης ύπαρξης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, συνολικού ποσού #1.620.000,00€#, όπως αναλύεται ανά ΚΑΕ στον κατωτέρω πίνακα: 
   

  

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και τον ΚΑΕ 0342 κατά το ποσό των 
1.290.000,00€ και ΚΑΕ 0352 κατά το ποσό των 330.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021. 

 
 

 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. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΑΕ 0342 ΚΑΕ 0352 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2022 

415 
2021: 1,00€  
2022: 1.289.999,00€ 

2021: 1,00€ 
2022: 329.999,00€ 

1.620.000,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΑΕ 0342 ΚΑΕ 0352 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2022 

415 
2021: 1,00€  
2022: 1.289.999,00€ 

2021: 1,00€ 
2022: 329.999,00€ 

1.620.000,00€ 
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