
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 26/16 ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   192/2021. 

  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 Ηοσλίοσ 2021, ημέρα  Παραζκεσή και ώρα 09:00  

ζε ΔΘΣΑΘΣΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

5237/14.07.2021  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, ζη]  Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο θαη δ]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Δηήζιος Προγραμμαηιζμός προζλήυεφν ηακηικού προζφπικού Γήμοσ Βέλοσ- Βότας, 

έηοσς 2022. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΔΘΣΑΘΣΖ καηεπείγοσζας ζσνεδρίαζης,  

εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο ηεο εύξπζκεο θαη,  

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ιόγσ ηεο ηεζείζαο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 16/7/2021,  

γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ . 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρφν 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγκρίνει ηην έκηακηη καηεπείγοσζα ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής. 

     

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  μοναδικό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

 
ΘΔΚΑ: «ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟ ΠΡΟΙΖΦΔΧΛ ΣΑΘΣΗΘΟΤ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ ΓΖΚΟΤ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ  
ΔΣΟΤ 2022». 

ΑΔΑ: ΩΗΘΕΩ9Π-ΨΟΣ



 Α. Με ηελ ππ’ αξ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/75/νηθ.13626/02-07-2021 (ΑΓΑ: ΨΣ0Γ46ΜΣΛ6-7ΘΛ) εγθύθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ δίλνληαη νδεγίεο, πξνο όιεο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δεκνζίνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ εηήζην 

πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα έηνπο 2022.     
        ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 51 ηνπ λ.4622/2019 (Α΄133) «Επηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία 

θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο», νξίδνληαη ηα 
αθόινπζα :  
 
«1. Πξνζιήςεηο ηνπ πάζεο θύζεσο ηαθηηθνύ θαη επνρηθνύ πξνζσπηθνύ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

όπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη από ηελ Ειιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

δηελεξγνύληαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο βάζεη πνιπεηνύο θαη εηήζηνπ ζηξαηεγηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ. 

4. Από 1.1.2020, γηα ηελ έγθξηζε νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ από θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4440/2016, απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε αλάξηεζε 

ηεο νηθείαο θελήο ζέζεο ζην Ψεθηαθό Οξγαλόγξακκα ηνπ άξζξνπ απηνύ». 

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 ε νπνία δελ ρξήδεη μερσξηζηήο ππνβνιήο, 

θαζώο ε θαηαρώξηζε ζηνηρείσλ ππνθαζίζηαηαη από ηελ εηδηθή εθαξκνγή  θαη  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 ησλ αηηεκάησλ από ηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί έσο θαη ηηο 16/07/2021. 

Πεξαηηέξσ, ζηελ εγθύθιην ΤΠ.Ε. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/75/νηθ.13626/02-07-2021 επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

α) 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 Δπηηξνπήο. 
 
β) 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 θαη  4653/2019. 
 
γ) Ελλνείηαη όηη ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη πηζηώζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ησλ πξνο πιήξσζε  ζέζεσλ.  
 
Β. Δηδηθόηεξα επί ησλ αηηεκάησλ πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2022, ζαο γλσξίδνπκε όηη θαηόπηλ 
ζπλεθηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ Δήκνπ, εμεδόζε ε από 13/07/2021 
βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα πηζηώζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε  ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ζην Δήκν καο γηα ην έηνο 2022, ζπλνιηθά ηεζζάξσλ αηόκσλ, αλά θιάδν/εηδηθόηεηα θαη αξηζκό, σο εμήο:   
 

                                                               

ΚΛΑΓΟ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

             

ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
1 

ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
2 

 
ΤΝΟΛΟ 4 

 

 

ΑΔΑ: ΩΗΘΕΩ9Π-ΨΟΣ



Γηα ηε δαπάλε ηεο πξόζιεςεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα πξνβιεθζνύλ νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο  κε εγγξαθή 

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

Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηελ  ππ’ αξ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/75/νηθ.13626/02-07-2021  

εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, όπνπ γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ πιήξσζεο  θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ, ζην 

πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2022 ζην ΤΠΕ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί  

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, εηζεγνύκαζηε γηα ηνλ εηήζην  πξνγξακκαηηζκό πξόζιεςεο ηαθηηθνύ  

πξνζσπηθνύ έηνπο 2022,  αλά θιάδν /εηδηθόηεηα θαη αξηζκό  σο εμήο: 

                                                               
ΚΛΑΓΟ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

             
ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
1 

ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
2 

 

ΤΝΟΛΟ 4 

 
                                   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 

 ην ππ’ αξηζ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02-07-2021 έγγξαθν  ηνπ ΤΠ.Δ..  

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

Ν.4623/19 

 Σελ ππ’ αξηζ. 33/06  Π.Τ.. όπσο ηζρύεη  

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

πξνζσπηθνύ έηνπο 2022 

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

 ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο έηοσς 2022  θαη ηελ 

εγγξαθή αλάινγσλ πηζηώζεσλ ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ επόκελσλ εηώλ (ε από 13-07-2021 

βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο) 

 ηηο αλάγθεο πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2022 όπσο απνηππώλνληαη παξαπάλσ   

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

 
Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2022, γηα ηελ  πρόζληυη ηακηικού 

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

 

 

ΑΔΑ: ΩΗΘΕΩ9Π-ΨΟΣ



                                                               
ΘΙΑΓΟ-ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ 

             
ΑΡΗΘΚΟ 

ΠΔ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
1 

ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
1 

ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
2 

 
ΤΛΟΙΟ 4 

 

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

απαξαίηεηεο γηα ηελ Τπεξεζία, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ 

αλαγθώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 192/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Π. Αθανάζιος 

            6.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΗΘΕΩ9Π-ΨΟΣ
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