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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            
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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 27/ 12 Ασγούζηοσ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   173/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 12η Ασγούζηοσ 2020, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6252/07.08.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο, ζη] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο : Δηήζιος προγραμμαηιζμός προζλήυεφν ηακηικού προζφπικού Γήμοσ Βέλοσ- 

Βότας, έηοσς 2021. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηρίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

ΔΙΗΓΗΗ 
 
ΘΔΜΑ: « ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ  
ΔΣΟΤ 2021.» 
ρεηηθά κε ην ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη: 
 Α. Με ηελ ππ’ αξ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/70/νηθ.15048/29-07-2020 (ΑΓΑ: 9ΦΗ446ΜΣΛ6-ΥΚ) εγθύθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ δίλνληαη νδεγίεο, πξνο όιεο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δεκνζίνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ εηήζην 
πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα έηνπο 2021.     
  ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη εηδηθόηεξα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 
πξνζιήςεσλ ζην Δεκόζην, ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθώλ πξνρώξεζε ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθώλ 
πξσηνβνπιηώλ, κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο πνιπεηνύο θαη εηήζηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 
πξνζσπηθνύ γηα ηνπο θνξείο ηνπ Δεκνζίνπ (Ν.4590/2019 θαη Ν. 4622/2019) . 
ηόρνο ησλ σο άλσ ξπζκίζεσλ είλαη ν θαιύηεξνο πξνγξακκαηηζκόο, ε αλαβάζκηζε θαη απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ππνβνιήο θαη έγθξηζεο αηηεκάησλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ζηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πιήξσο 
ελαξκνληζκέλνπ κε ην δεκνζηνλνκηθό πξόγξακκα, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθή δηαζύλδεζε κε ηηο πξόζθαηεο 
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ Δεκνζίνπ, όπσο ην ζύζηεκα 
θηλεηηθόηεηαο, ε θαηάξηηζε πεξηγξακκάησλ ζέζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο.  
    ύκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.4622/2019 «Επηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο 
Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο», νξίδνληαη ηα αθόινπζα :  
 
«Πποζλήτειρ ηος πάζηρ θύζευρ ηακηικού και εποσικού πποζυπικού θοπέυν ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζης, 

όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρτή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κσβέρνησης, 

διενεπγούνηαι από ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ βάζει πολςεηούρ και εηήζιος ζηπαηηγικού 

ππογπαμμαηιζμού, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος παπόνηορ Κεθαλαίος».  

ΑΔΑ: 6Ε5ΦΩ9Π-ΤΗ0



Γηα ηνπο ΟΣΑ α΄θαη β΄βαζκνύ θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο απηώλ , ζπληάζζεηαη ρσξηζηό εηήζην αίηεκα , ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη από ηηο αξκόδηεο γηα ηνπο ΟΣΑ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

Σα αηηήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ζπλνπηηθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: 

α. Σεθκεξίσζε αλαγθαηόηεηαο, γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ, βάζεη ησλ ζηξαηεγηθώλ πξνηεξαηνηήησλ θαη 

αλαγθώλ ηνπ, ζην πιαίζην ησλ αλαγθώλ ηνπ εθάζηνηε πνιπεηνύο ζρεδηαζκνύ, 

β. ηνλ αξηζκό ησλ θελώλ ζέζεσλ ηνπ θνξέα, 

γ. ηνλ αλαγθαίν ρξόλν νινθιήξσζεο ησλ πξνζιήςεσλ θαη, επηπιένλ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα επνρηθό πξνζσπηθό, ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο, 

δ. ην ύςνο ηεο πξνθαινύκελεο δαπάλεο γηα ην έηνο πξόζιεςεο, ηνλ ηξόπν θάιπςεο απηήο, θαη, επηπιένλ, εθόζνλ 

πξόθεηηαη γηα ηαθηηθό πξνζσπηθό, ηε ζπλνιηθή πξνθαινύκελε επηβάξπλζε γηα θάζε επόκελν έηνο. 

Η ππνβνιή ηωλ αηηεκάηωλ από ηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα νινθιεξωζεί έωο θαη ηηο 21-08-2020. 

Πεξαηηέξσ, ζηελ εγθύθιην ΤΠ.Ε.ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/70/νηθ.15048/29-07-2020  επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 
α) Από ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, εμαηξνύληαη νη ζέζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ «Βνήζεηα ζην ζπίηη» ζε δήκνπο πνπ δελ πινπνηνύλ ην πξόγξακκα  , ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Α.Π. 22899/10.04.2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 
 
β) Με ην άξζξν 3, παξ. 1 πεξ. (1ζη) ηνπ Ν.4623/19 κεηαθέξζεθε ε αξκνδηόηεηα ιήςεο ηεο απόθαζεο, γηα ηνλ 
εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ησλ Δήκσλ από ην Δεκνηηθό πκβνύιην ζηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή. 
 
πλεπώο, πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ πιήξσζεο θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ από ην Δήκν ζηελ εθαξκνγή, 
απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 
 
γ) Σν έθηαθην πξνζσπηθό ησλ ΟΣΑ  α΄θαη β΄βαζκνύ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ εηήζην ζηξαηεγηθό πξνγξακκαηηζκό ησλ λ.4590/2019,4622/2019 θαη4653/2019. 
 
δ) Ελλνείηαη όηη ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη πηζηώζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ, 
ηόζν γηα ην έηνο 2020 όζν θαη θάζε επόκελν έηνο.   
 
Β. Δηδηθόηεξα επί ηωλ αηηεκάηωλ πξόζιεψεο ηαθηηθνύ πξνζωπηθνύ έηνπο 2021, ζαο γλωξίδνπκε όηη θαηόπηλ 
ζπλεθηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ Δήκνπ, εμεδόζε ε από 04-08-2020 
βεβαίσζε ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα πηζηώζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε ηαθηηθνύ 
πξνζσπηθνύ ζην Δήκν καο γηα ην έηνο 2021,   ζπλνιηθά πέληε αηόκωλ, αλά θιάδν/εηδηθόηεηα θαη αξηζκό, σο εμήο:   
 

 

ΚΛΑΓΟ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

                          ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                   1 

                         ΔΕ ΥΕΙΡΙΣΩΝ Μ.Ε. 1 

                         ΔΕ30 ΣΕΥΝΙΣΩΝ 1 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 2 

ΤΝΟΛΟ 5 

 

Γηα ηε δαπάλε ηεο πξόζιεςεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ έρνπλ πξνβιεθζεί νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο  κε 

εγγξαθή ζρεηηθώλ  ζηνπο αληίζηνηρνπο  Κ.Α., όπσο ε ζπλεκκέλε βεβαίσζε ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηα παξαπάλσ θαη επεηδή γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ πιήξσζεο  θελώλ νξγαληθώλ 

ζέζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2021 ζην ΤΠΕ 

απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ  ππ’ αξ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/νηθ.15048/29-07-2020 (9ΦΗ446ΜΣΛ6-ΥΚ) εγθύθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, λα πξνεγεζεί  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, εηζεγνύκαζηε σο εμήο γηα ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , σο εμήο: 

Δηζεγνύκαζηε γηα ηνλ εηήζην  πξνγξακκαηηζκό πξόζιεψεο ηαθηηθνύ  πξνζωπηθνύ έηνπο 2021,  αλά 

θιάδν /εηδηθόηεηα θαη αξηζκό  ωο εμήο: 

ΚΛΑΓΟ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

                          ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                   1 

ΑΔΑ: 6Ε5ΦΩ9Π-ΤΗ0



                         ΔΕ ΥΕΙΡΙΣΩΝ Μ.Ε. 1 

                         ΔΕ30 ΣΕΥΝΙΣΩΝ 1 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 2 

ΤΝΟΛΟ 5 

 

πλεκκέλα: 

1)Η από 04-08-2020 βεβαίσζε ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

                                   Η Αλ/ηξηα Πξντζη.  Δ/λζεο  Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
                                 Ειέλε Δαζθαινπνύινπ 

 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύγνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηεο : 

 ην άξζξν 51 ηνπ λ.4622/2019 

 ηελ εγθύθιην ΥΠ.ΔΣ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/70/νηθ.15048/29.07.2020 

 ην έγγξαθν ΥΠ.Δ.Σ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/71/νηθ.15448/05.08.2020 

 ην έγγξαθν ΥΠ.Δ.Σ. 49938/06.08.2020 

 ηελ πεξίπη.ζη' παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Ν.4623/19 

 Τελ ππ’ αξηζ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπσο ηζρύεη  

 Τελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πξνζσπηθνύ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ έηνπο 2021 

 ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 622/ηεύρνο Β΄/26-2-2019) 

 ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο έηοσς 2021  θαη 

ηελ εγγξαθή αλάινγσλ πηζηώζεσλ ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ επόκελσλ εηώλ (ε από 04-08-

2020 βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο) 

 ηηο αλάγθεο πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2021 όπσο απνηππώλνληαη παξαπάλσ   

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2021, γηα ηελ  πρόζληυη ηακηικού 

προζφπικού, αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, Κιάδν/Δηδηθόηεηα θαη Δξγαζηαθή Σρέζε σο εμήο: 

ΚΛΑΓΟ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

                          ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                   1 

                         ΔΕ ΥΕΙΡΙΣΩΝ Μ.Ε. 1 

                         ΔΕ30 ΣΕΥΝΙΣΩΝ 1 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 2 

ΤΝΟΛΟ 5 

 

Β.- Οη αλσηέξσ πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαζώο θαη νη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη/εηδηθόηεηεο 

θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ Υπεξεζία, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 173/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

ΑΔΑ: 6Ε5ΦΩ9Π-ΤΗ0



                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 

           

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ε5ΦΩ9Π-ΤΗ0
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