
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 9/16 Καρηίοσ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   59/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 16η Καρηίοσ 2021, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1710/12.03.2021  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. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, β] 

Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο θαη απόληεο νη : α]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 2ο  : Πολσεηής προγραμμαηιζμός ανθρωπίνοσ δσναμικού δημόζιας διοίκηζης 2022-2025. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηερο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο  

θάησζη : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: Πολσεηής  προγραμμαηιζμός  ανθρώπινοσ δσναμικού δημόζιας διοίκηζης   2022-2025. 
    
      ηιρ διαηάξειρ ηοσ άρθροσ 3 ηοσ ο ν.4590 /2019 «Ενδςνάμυζη Ανώηαηος ςμβοςλίος Επιλογήρ Πποζυπικού 
(Α..Ε.Π.), ενίζσςζη και αναβάθμιζη Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και άλλερ διαηάξειρ» πποβλέπεηαι όηι ηα απμόδια ςποςπγεία 
αποζηέλλοςν ζηην απμόδια διεύθςνζη ηος Τποςπγείος Εζυηεπικών επικαιποποιημένα ηεηπαεηή ζσέδια ππογπαμμαηιζμού 
ανθπώπινυν πόπυν, ζηα οποία πεπιλαμβάνονηαι για κάθε έηος ηης επόμενης ηεηραεηίας: 
 
α. Οι εκηιμήζειρ ηυν αποσυπήζευν ηακηικού πποζυπικού  
β. ηο ζύνολο ηυν ςθιζηάμενυν και ηυν εκηιμώμενυν κενών θέζευν πποζυπικού, 
γ. οι εκηιμώμενερ ανάγκερ ζε πποζυπικό ανά καηηγοπία, κλάδο και ειδικόηηηα και οι ηπόποι κάλςτηρ αςηών, μέζυ 
μεηαηάξευν ή πποζλήτευν, ζύμθυνα με ηην ιζσύοςζα νομοθεζία. 
δ. Οι ζηπαηηγικέρ πποηεπαιόηηηερ ηος θοπέα για ηη διασείπιζη ηος ανθπώπινος δςναμικού ηος. 
      ύμθυνα με ηην ςπ΄απ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ2775/3-3-2021 εγκύκλιο ηος ΤΠΕ , καλούνηαι οι Ανεξάπηηηερ Απσέρ , οι 
Κενηπικέρ και Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ ηυν Τποςπγείυν , οι Αποκενηπυμένερ Διοικήζειρ και οι Δήμοι να ςποβάλοςν ζηο 
ΤΠΕ ηλεκηπονικά ηον πολςεηή ππογπαμμαηιζμό πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού μέσπι 17/3/2021. 
    Επίζηρ, πποκειμένος για ηοςρ Δήμοςρ , ππιν ηην ςποβολή ηυν ζσεδίυν Πολςεηούρ Ππογπαμμαηιζμού 
Πποζλήτευν ,απαιηείηαι να έσει πποηγηθεί απόθαζη ηης Οικονομικής Επιηροπής. 

Καηόπιν ηυν πποεκηεθένηυν  , καλούμαζηε να ςποβάλλοςμε ηα ηεηπαεηή ζσέδια ππογπαμμαηιζμού ανθπώπινυν πόπυν  
ηων εηών 2022-2025 . 

ΑΔΑ: Ω368Ω9Π-ΥΞΛ



 
      Λαμβάνονηαρ ςπότη και ηιρ εκηιμώμενερ αποσυπήζειρ μέζα ζηην επόμενη ηεηπαεηία ηακηικού πποζυπικού λόγυ 
ζςνηαξιοδοηήζευν ,ηιρ κενέρ οπγανικέρ θέζειρ ,ζύμθυνα με ηον ΟΕΤ καθώρ και ηιρ ςπηπεζιακέρ ανάγκερ ηος Δήμος ,  
πποηείνοςμε ηα εξήρ: 

ΕΤΟΣ 
 

                        ΘΕΣΕΙΣ 

 
2022 

- 1 θέζη  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
- 1 θέζη  ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 
2023 

-1 θέζη    ΔΕ ΥΕΙΡΙΣΩΝ Μ.Ε. 
-1 θέζη   ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

 
2024 

-1 θέζη         ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΗΠΩΝ 
- 2 θέζειρ     ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
 

 
2025 

-  2 θέζειρ     ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 
 

 
Η Αν/ηπια Πποφζη.  Δ/νζηρ  Διοικηηικών Τπηπεζιών 

 
                                   Ελένη Δαζκαλοπούλος 

 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όπσο απνθαζίζνπλ ζρεηηθά 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

  Δγκρίνει ηνλ πξνγξακκαηηζκό  αλζξώπηλσλ πόξσλ  ηων εηών 2022-2025, για ηο Γήμο Βέλοσ- 

Βότας, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ν λ.4590 /2019 «Δλδπλάκσζε Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.), ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο 

παξαθάησ :  

ΔΣΟ 

 

                        ΘΔΔΗ 

 

2022 

- 1 ζέζε  ΠΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

- 1 ζέζε  ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

2023 

-1 ζέζε    ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΩΝ Μ.Δ. 

-1 ζέζε   ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

 

2024 

-1 ζέζε         ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΗΠΩΝ 

- 2 ζέζεηο     ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

 

2025 

-  2 ζέζεηο     ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ 

 

   Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 59/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

ΑΔΑ: Ω368Ω9Π-ΥΞΛ



  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

ΑΔΑ: Ω368Ω9Π-ΥΞΛ
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