
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.114/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 

 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 25ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.13785/20-
11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 
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ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά 

Πξνήδξεπζε ν αληηδήκαξρνο θαη αληηπξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αδακνύδεο Ησάλλεο 
(ιόγσ έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Θεζζαινλίθε). 

Ο Πξνεδξεύσλ αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 9ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Η Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο πνπ ππνγξάθεη ν Γηεπζπληήο Καξηεξόο 

Μηράιεο κε ην αξηζκ.πξση.13899/22-11-2019 έγγξαθν ηνπ εηζεγείηαη πξνο ηε νηθνλνκηθή επηηξνπή 

ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ  έηνπο 2020 ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67νηθ.39231/14-11-2019) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

Με ηελ ππ’ αξ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/67νηθ.39231/14-11-2019 (ΑΓΑ: ΦΙΒΘ46ΚΣΙ6-7ΥΤ) 
εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ δίλνληαη νδεγίεο, πξνο όιεο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, 
αλαθνξηθά κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 
έηνπο 2020 (Γηα ην ίδην ζέκα πξνεγήζεθε ε ππ΄αξ. ΓΓΑΓΓΣ:81/24-10-2019 ζρεηηθή εγθύθιηνο ηνπ 
Τπνπξγείνπ  αλαθνξηθά κε ηελ πξνεξγαζία πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπλ νη ελδηαθεξόκελεο Τπεξεζίεο 
ελόςεη ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ 
έηνπο 2020). 

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 Γεκόζην, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ πξνρώξεζε ζηε 
ιήςε ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθώλ πξσηνβνπιηώλ, κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο πνιπεηνύο θαη 
εηήζηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 

(Ν.4590/2019 θαη Ν. 4622/2019 άξζ. 51). 
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 Γεκνζίνπ, όπσο ην ζύζηεκα θηλεηηθόηεηαο, ε θαηάξηηζε πεξηγξακκάησλ 

ζέζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.  
Πεξαηηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.4622/2019, νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ θνξέσλ 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο δηελεξγνύληαη βάζεη εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 
Όπσο όκσο δηεπθξηλίδεηαη ζην άξζξν 117 παξ. 2 ηνπ πξναλαθεξζέληνο λόκνπ, «εηδηθά γηα ηνλ 

εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2020  εθαξκόδνληαη  αλαινγηθά  νη  δηαηάμεηο  ησλ  
άξζξσλ  1  έσο  7  ηνπ λ.4590/2019 (Α’ 17), σο ίζρπζαλ πξηλ από ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηνλ 
παξόληα λόκν». 

Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4590/2019 νξίδνπλ ηα αθόινπζα: 
Άξζξν 1: 
«Πξνζιήςεηο ηνπ πάζεο θύζεσο ηαθηηθνύ θαη επνρηθνύ πξνζσπηθνύ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, όπσο 
εθάζηνηε νξηνζεηείηαη από ηελ Διιεληθή 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». 
Άξζξν 2: 
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 «1. 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 Φεθηαθό Οξγαλόγξακκα ηνπ άξζξνπ απηνύ. 
2. Καη’ εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αληηθεηκεληθά αδύλαην λα πιεξσζνύλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, είλαη δπλαηή ε έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο από ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο ΠΤ 33/2006 (Α` 280), κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ.» 
Άξζξν 4: 
«1. Μέρξη ην ηέινο ηνπ κελόο επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, ηα αξκόδηα Τπνπξγεία θαηαξηίδνπλ, κε βάζε ηνλ πνιπεηή 
πξνγξακκαηηζκό ηνπ άξζξνπ 3, θαηαζηάζεηο κε ην ηαθηηθό θαη επνρηθό πξνζσπηθό πνπ αηηνύληαη λα εγθξηζεί 
πξνο πξόζιεςε γηα ην επόκελν έηνο, αλά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθόηεηα. ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ 
εδαθίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πξνζσπηθό γηα ηνπο επνπηεπόκελνπο από απηά θνξείο, θαζώο θαη ηηο νηθείεο 
αλεμάξηεηεο αξρέο. Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο απηώλ (Τπνηoκέαο S1313 
ηνπ Μεηξώνπ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο) ζπληάζζεηαη ρσξηζηό εηήζην 
αίηεκα, ην νπνίν ππνβάιιεηαη από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο. Σα 
αηηήκαηα θάζε Τπνπξγείνπ ζπλνδεύνληαη από ζπλνπηηθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη: 
α. Σεθκεξίσζε αλαγθαηόηεηαο, γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ, βάζεη ησλ ζηξαηεγηθώλ πξνηεξαηνηήησλ θαη 
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. 
3. Καη’ εμαίξεζε, πξνζιήςεηο ηαθηηθνύ θαη επνρηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ εηήζην 
πξoγξακκαηηζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, εγθξίλνληαη από ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006, ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε απηή, εθόζνλ έρνπλ όισο 
επείγνληα ραξαθηήξα, ππάξρνπλ νη δηαζέζηκεο πηζηώζεηο θαη ζπλνδεύνληαη από εηδηθά αηηηνινγεκέλν αίηεκά ηνπ 
θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ.» 
Άξζξν 7: 
«1. Φνξείο εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, όπσο απηή εθάζηνηε νξηνζεηείηαη από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζην 
Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη νπνίνη ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006, 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ. Γηαδηθαζίεο πξόζιεςεο ηαθηηθνύ θαη 
επνρηθνύ πξνζσπηθνύ, νη νπνίεο εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε έγθξηζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 
33/2006, δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ. Με θνηλή απόθαζε ησλ 
Τπνπξγώλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ, 
επηηξέπεηαη ε ππαγσγή θνξέσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ. ε θάζε 
πεξίπησζε, ζηνπο θνξείο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 
2. Γηα ηνλ πξώην, κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, πνιπεηή πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ θαη 
επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ εηώλ 2020-2023, ηα ηεηξαεηή ζρέδηα πξνγξακκαηηζκνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ 
άξζξνπ 3, ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο κέρξη ηελ 29ε Μαξηίνπ 2019. Σν εηήζην 
ζρέδην πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηνπ άξζξνπ 4 γηα ην έηνο 2020, θαζώο θαη ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη 
ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 γηα ηα έηε 2020 θαη 2021, εγθξίλνληαη εληόο ηνπ δεπηέξνπ 
δεθαπελζεκέξνπ ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019.» 

Καη΄ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζπληάζζνπλ 
θαη ππνβάιινπλ γηα ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ηνπο Ο.Σ.Α. α` θαη β` βαζκνύ θαη ηνπο 
επνπηεπόκελνπο θνξείο απηώλ, δηαθξηηό εηήζην αίηεκα πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 
πξνζσπηθνύ.  

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 εθάζηνηε πνιπεηνύο ζρεδηαζκνύ,  
β. ηνλ αξηζκό ησλ θελώλ ζέζεσλ ηνπ θνξέα (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηαθηηθό πξνζσπηθό),  
γ. ηνλ αλαγθαίν ρξόλν νινθιήξσζεο ησλ πξνζιήςεσλ  & 

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 (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). 

Η πξναλαθεξόκελε έθζεζε δελ ρξήδεη μερσξηζηήο ππνβνιήο, θαζώο ε θαηαρώξηζε ζηνηρείσλ 
ππνθαζίζηαηαη από ηελ εηδηθή εθαξκνγή ηελ νπνία αλέπηπμε ην ΤΠ.Δ., ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ 
νδεγηώλ  θαη ηδίσο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 
πηνζέηεζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ, ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο, θαη κε ζηόρν, κεηαμύ άιισλ, ηελ 
επηηάρπλζε θαη απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο αηηεκάησλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ζηνπο 
θνξείο ηνπ Γεµνζίνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔ δηακνξθώλνπλ ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό γηα ηηο 
πξνζιήςεηο ηνπ επόκελνπ έηνπο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 
ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, θαζώο θαη ηηο 
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δεκνζηνλνκηθέο δπλαηόηεηεο. Ο εηήζηνο απηόο πξνγξακκαηηζκόο θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ. Δίλαη απηνλόεην όηη ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά 
ην δπλαηόλ ελαξκνληζκέλνο κε ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ.  

Δλ ζπλερεία, ν εγθεθξηκέλνο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο απνζηέιιεηαη ακειιεηί ζην Α..Δ.Π., 
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ γηα ηηο πξνζιήςεηο ηαθηηθνύ  πξνζσπηθνύ πνπ 
εκπίπηνπλ ζηελ  αξκνδηόηεηά ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 1 ηνπ άξζ.5) 

Η ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ από ηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί σο θαη ηηο 26-11-2019 
νπόηε θαη ζα είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζηελ εθαξκνγή. Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ ζα 
είλαη δπλαηή πιένλ ε ππνβνιή αηηεκάησλ ζηελ εηδηθή απηή εθαξκνγή. 

Όπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ.39231/14.11.2019 αιιά θαη 
ζην έγγξαθν ΤΠ.Δ.. 81602/18.11.2019 νη Γήκνη θαινύληαη λα θαηαρσξήζνπλ θαη λα ππνβάινπλ 
ζηελ εθαξκνγή αίηεκα πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ηόζν γηα ηνλ ίδην ην θνξέα ηνπο, όζν θαη 
γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη επηρεηξήζεηο αξκνδηόηεηάο ηνπο, σο «επνπηεύσλ» απηώλ 

θνξέαο.  
Γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ΟΣΑ, σο επνπηεύσλ απηώλ θνξέαο, θαη 

άξα αξκόδηνο γηα ηελ θαηαρώξηζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο ζηελ εθαξκνγή, έρεη ηεζεί είηε ν Γήκνο ηεο 
έδξαο ηνπο είηε ε Πεξηθέξεηα, όηαλ πξόθεηηαη γηα «επνπηεπόκελν» από απηή λνκηθό πξόζσπν. 

Δμππαθνύεηαη όηη ηα ίδηα ηα λνκηθά πξόζσπα θέξνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ νξζόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αηηεκάησλ πνπ ζα απνζηείινπλ ζηνπο θνξείο ππνβνιήο πξνο 
θαηαρώξεζε ζηελ εθαξκνγή, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπο θαη 

ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΠ.Δ. 81602/18.11.2019. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο Γήκνπο, όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαρώξεζε ησλ δηθώλ ηνπο αηηεκάησλ ζηελ εθαξκνγή. 

ηελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ.39231/14.11.2019 επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 
α) Από ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, εμαηξνύληαη: 
- νη πξνζιήςεηο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνύ, πνπ ζα δηελεξγεζνύλ κε ηελ εηδηθή 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 91 ηνπ λ. 4583/2018 (Πξόγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη), 
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

- νη πξνζιήςεηο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α΄ Βαζκνύ θαη ζε 
ΝΠΙΓ απηώλ, πνπ ζα δηελεξγεζνύλ κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4479/2017, 
ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 3Κ/2018 πξνθήξπμεο. 
Δπνκέλσο, γηα ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο, δελ ζα ππνβιεζνύλ ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ κε ηε δηαδηθαζία 
πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.  
Οη ζέζεηο πνπ ζα θαιπθζνύλ κε ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ινγίδνληαη δεζκεπκέλεο θαη ζα πξέπεη λα 
αθαηξεζνύλ από ηηο πθηζηάκελεο θελέο ζέζεηο πνπ θαηαρσξνύληαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο 

εθαξκνγήο.  
β) Δληάζζνληαη πιένλ ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό νη πξνζιήςεηο δηθεγόξσλ θαη λνκηθώλ 
ζπκβνύισλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνπο θνξείο κε ζρέζε έκκηζζεο 
εληνιήο, επνκέλσο νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα αηηήκαηα ηνπο, εληόο ηεο 
ηηζέκελεο πξνζεζκίαο, θαζώο κεηά ηε ιήμε απηήο, αηηήκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη δελ ζα 
πξνσζνύληαη πξνο έγθξηζε. 
γ) 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 Γήκσλ από ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
πλεπώο, πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ πιήξσζεο θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ από ην Γήκν ζηελ 
εθαξκνγή, απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί, κε επζύλε ηνπ θνξέα πνπ αθνξά ην αίηεκα, ε ιήςε ησλ 
θάησζη, θαηά πεξίπησζε, απνθάζεσλ : 
- γηα ζέζεηο ησλ Γήκσλ: απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
- γηα ζέζεηο ησλ ΝΠΓΓ, πλδέζκσλ, Ιδξπκάησλ ησλ Γήκσλ,  απόθαζε ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ 

-γηα ζέζεηο ησλ ΝΠΙΓ, απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
Οη σο άλσ απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ ελόηεηα Γ, παξ. (β) «Βαζηθά ζηνηρεία» θαη παξ.(γ) «αλαιπηηθά αηηήκαηα πξνζιήςεσλ» (ζει.10-
12 ηεο εγθπθιίνπ ΤΠ.Δ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ.39231/14.11.2019), ελώ ε ζπλνπηηθή έθζεζε πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ελόηεηα Α δελ ρξήδεη ρσξηζηήο ππνβνιήο, θαζώο ε θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
ππνθαζίζηαηαη από ηελ εηδηθή εθαξκνγή. Δπηζεκαίλεηαη δε όηη, , ζηελ παξνύζα θάζε, δελ απαηηείηαη ε 
απνζηνιή νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ, ζε θπζηθό αξρείν, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ. 
δ) Δλλνείηαη 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.   

Οη θνξείο Σ.Α δελ απαηηείηαη λα ππνβάινπλ αηηήκαηα, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, 
γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ επνρηθνύ ηνπο πξνζσπηθνύ, θαζόηη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4590/2019 
πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αηηεκάησλ γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ εθόζνλ απηό εκπίπηεη 
ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006. 
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Χζηόζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηνπο, νη πξνζιήςεηο γηα ηελ θάιπςε ακηγώο επνρηθώλ αλαγθώλ έρνπλ εμαηξεζεί από 
ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ θαη είηε δελ εγθξίλνληαη από θαλέλα όξγαλν (π.ρ. λαπαγνζώζηεο, 
πξνζσπηθό ππξνπξνζηαζίαο, πξνζσπηθό γηα ηε ζηειέρσζε ησλ δεκνηηθώλ θαηαζθελώζεσλ), είηε 
εγθξίλνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (π.ρ. πξνζσπηθό πνπ ακείβεηαη κε αληίηηκν γηα ηε 
ζηειέρσζε πδξνζεξαπεπηεξίσλ θ.ιπ. 

Άιιεο πεξηπηώζεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ εγθξίλνληαη κελ από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 
33/2006 αιιά δελ ραξαθηεξίδνληαη από επνρηθόηεηα, όπσο π.ρ. δηεπζπληέο ζε ΝΠΙΓ επί ζεηεία, 
πξνζσπηθό γηα ηε ζηειέρσζε ΚΑΠΗ, παηδηθώλ ζηαζκώλ θ.ιπ. Δπνκέλσο, όιεο απηέο νη πεξηπηώζεηο 
δελ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό ηνπ λ.4590/2019, όπσο δελ ζα 
ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. 

Σα αηηήκαηα απηά ζα ππνβιεζνύλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ 
έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ. 

Σέινο, θξίλεηαη ζθόπηκν θαη αλαγθαίν θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ εθ κέξνπο όισλ ησλ 
θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ, λα ιεθζνύλ ππόςε νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ θαη ε 
πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ θαη ηδίσο ηνπ 
ιόγνπ κία (1) απνρώξεζε/κία (1) πξόζιεςε γηα ην ηαθηηθό πξνζσπηθό.  

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο παξαθαινύληαη νη θνξείο όπσο πξνβνύλ ζε ζπλεηή θαη ξεαιηζηηθή 
εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο, κε βάζε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο άκεζεο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο, ηηο 
εθηηκώκελεο απνρσξήζεηο ηνπ θνξέα θαη ηηο επείγνπζεο αλάγθεο πξνο θάιπςε πνπ ζα πξνθύςνπλ 

από απηέο ηα επόκελα έηε, πξνθεηκέλνπ ε λέα απηή πξνζπάζεηα λα νδεγήζεη ζηνλ 
απνηειεζκαηηθόηεξν ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην. 

Σα   αηηήκαηα   πξόζιεςεο   ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ εθθξεκνύλ γηα έγθξηζε από ηελ 
Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/ 2006,   όπσο   ηζρύεη   θαη   δελ   έρνπλ  εγθξηζεί, ζα  πξέπεη, εθόζνλ   ε 
αλαγθαηόηεηα πξνο    θάιπςε ησλ   ζέζεσλ απηώλ   εμαθνινπζεί   λα πθίζηαηαη,  λα   ππνβιεζνύλ   
εθ  λένπ   κέζσ   ηεο πξναλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο. 

ην πιαίζην απηό, δεδνκέλνπ όηη νη Γήκνη αλήθνπλ θαηά ην άξζξν 14 ηνπ Ν.4270/14 ζηνπο 

Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζνύλ κε ηαθηηθό πξνζσπηθό λεπξαιγηθέο 
ππεξεζίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, θαινύληαη νη ΟΣΑ λα ζηείινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο ζην ΤΠ.Δ. γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ έηνπο 2020. 

Η αξκόδηα Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία αιιά θαη 
νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη/εηδηθόηεηεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
Τπεξεζία, εηζεγείηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ πξόζιεςε  ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην Γήκν 
καο γηα ην έηνο 2020, ζπλνιηθά 2 αηόκσλ, αλά θιάδν/εηδηθόηεηα θαη αξηζκό, σο εμήο:   

ΘΙΑΓΟ-ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΚΟ (ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΑ) 

ΓΔ ρεηξηζησλ JCB Γύν (2) 

ΤΛΟΙΟ  

Δπί ησλ αλσηέξσ αηηεκάησλ πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020, θαηόπηλ 
ζπλεθηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ, εμεδόζε ε ππ’ 
αξηζκ.14036/26-11-2019 βεβαίσζε ηνπ Γ/ληή Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ αλαθνξηθά 
κε ηελ επάξθεηα πηζηώζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε. 

Γηα ηε δαπάλε ηεο πξόζιεςεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ έρνπλ πξνβιεθζεί νη αλαγθαίεο 
πηζηώζεηο  κε εγγξαθή ζρεηηθώλ  ζηνπο θαησηέξσ Κ.Α.: 

1) Θ.Α. 30.6011.01 πνζό 168.344,40€ 
2) Θ.Α. 30.6051.01 έσο . 30.6051.10 πνζό 32.198,63€ 
ύκθσλα ινηπόλ κε ηα πξνεθηεζέληα θαη επεηδή γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ πιήξσζεο  

θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 
πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 ζην ΤΠΔ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ  ππ’ αξ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/ 
νηθ.39231/14-11-2019 (ΦΛΒΘ46ΜΣΛ6-7ΥΤ) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, λα πξνεγεζεί  
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:  

 ην άξζξν 51 θαη ην άξζξν 117 παξ. 2 ηνπ λ.4622/2019 
 ηα άξζξα  1  έσο  7  ηνπ λ.4590/2019 (Α’ 17), σο ίζρπζαλ πξηλ από ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε 

ηνλ Ν.4622/19 
 ηελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ.39231/14.11.2019  
 ην έγγξαθν ΤΠ.Δ.. 81602/18.11.2019 
 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  
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 Σελ ππ’ αξηζ. 13899/22-22-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πξνζσπηθνύ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό 
πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 

 ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 3766/ηΒ/26-10-2017) 
 ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2020  θαη ηελ 

εγγξαθή αλάινγσλ πηζηώζεσλ ζηνπο πξνϋπνινγηζµνύο ησλ επόµελσλ εηώλ (βεβαίσζε 
αξηζκ.14036/26-11-2019 ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο) 

 ηηο αλάγθεο πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 όπσο απνηππώλνληαη παξαπάλσ   
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξεύνληνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηελ εηζήγεζε ηεο  
Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο πνπ ππνγξάθεη ν Γηεπζπληήο Καξηεξόο Μηράιεο θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο ηνπ έηνπο 2020, 

θαζώο θαη ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο πξνγξακκαηηζκνύ, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα 

ηεο παξνύζαο γηα ηελ πξόζιεςε κνλίκνπ πξνζσπηθνύ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ Γύν (02) 

αηόκσλ εηδηθόηεηαο ρεηξηζηή JCB ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ 28 
ηνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο (ΦΔΚ 3766/ηΒ/26-10-2017) πξνβιέπνληαη ηξεηο (3) 

ζέζεηο πξνζσπηθνύ εηδηθόηεηαο ρεηξηζηή JCB ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ 28.  

Γηα ηηο παξαπάλσ πξνζιήςεηο ππάξρνπλ ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν πξνϋπνινγηζκό 
ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 2020 θαη εηδηθόηεξα βάζεη ηεο αξηζκ.14036/26-11-2019 ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο νη θάησζη θσδηθνί εμόδσλ : 

1) Θ.Α. 30.6011.01 πνζό 168.344,40€ 
2) Θ.Α. 30.6051.01 έσο . 30.6051.10 πνζό 32.198,63€ 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 114/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΡ22Ω9Β-1ΔΦ
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