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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  6/08-03-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:  22/2022 

ΘΕΜΑ:   "Πολσεηής  προγραμμαηιζμός προζλήυεφν ηακηικού προζφπικού ηοσ Δήμοσ 

ΙΝΣΙΚΗ  περιόδοσ 2023 - 2026" 

 

     Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  8
ε
 ηνπ κελόο Μαξηίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Τξίηε 

θαη ώξα 14:00 κ.κ. , ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ 

Σηληηθήο, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 1713/08-03-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ε νπνία  επηδόζεθε  λόκηκα. 

Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε  πξαγκαηνπνηήζεθε  κε ηειεδηάζθεςε 

(ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππεξεζία  e:Presence.gov.gr),  ζε εθαξκνγή ηεο κε  αξηζκό 643/24-

09-2021 εγθπθιίνπ ηνπ  Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη  

(6) κειώλ θαη ηελ απνπζία ελόο (1) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

1) Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                                7)  Κνξσλίδεο Παύινο 
                    

2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο   

3) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

4) Ιληδέο Νηθόιανο   

5) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   

6) Δήκνπ Ισάλλεο                        

 

     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.    

      Ο  Πξόεδξνο  εηζεγήζεθε  ην  ζέκα ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο ην νπνίν είλαη :  "Πνιπεηήο  πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ηνπ Δήκνπ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  πεξηόδνπ 2023 - 2026",   ην νπνίν εηζήρζε έθηαθηα σο ζέκα γηα 

ζπδήηεζε θαηόπηλ ηνπ ππ΄ αξηζκό 1712/08-03-2022 εγγξάθνπ ηεο Πξντζηακέλεο Δηεύζπλζεο 

Δηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ θαη  ην νπνίν απηνύζην έρεη σο εμήο:  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             
ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                           
ΓΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

Γ/λζε ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
                                              Ππορ             

                                                     Σην  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

                                                                   

 ρεηηθά κε ην ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη: 

 Α. Με ηελ ππ’ αξ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21.02.2022 (ΑΓΑ: 

9ΔΒΞ46ΜΣΛ6-Ψ9Π) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ δίλνληαη νδεγίεο, πξνο 

όιεο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκό 

πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2023 - 

2026.  

 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 θαη 

επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεµνζίνπ (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 «Δπηηειηθό 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 Κςβέπνηζηρ, όπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη από ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

διενεπγούνηαι από ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ βάζει πολςεηούρ 

και εηήζιος ζηπαηηγικού ππογπαμμαηιζμού, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο Κεθαιαίνπ». 

  

ΘΔΜΑ: 

"Πολςεηήρ  ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού ηος Γήμος 

ΙΝΣΙΚΗ  πεπιόδος 2023 - 2026" 
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«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». 

  

«Με θνηλή απόθαζε ησλ αξκόδησλ Τπνπξγώλ γηα ζέκαηα δεκόζηαο δηνίθεζεο 

θαη πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ, επηηξέπεηαη ε 

ππαγσγή θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 2 δελ πεξηιακβάλεηαη ε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ». 

  

«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». 

  

«Καη` εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αληηθεηκεληθά αδύλαηνλ λα 

πιεξσζνύλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, είλαη δπλαηή ε 

έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο από ηελ Δπηηξνπή ηεο Π.Τ.. 33/2006, όπσο ηζρύεη, κεηά 

από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ.» 

 

Δίλαη  πξνθαλέο όηη γηα  ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ γηα ηνλ πνιπεηή 

πξνγξακκαηηζκό ηεο πεξηόδνπ 2023-2026, θα ππέπει οι αιηούμενερ κενέρ 

θέζειρ ηηρ ςπηπεζίαρ ή ηος θοπέα να έσοςν αναπηηθεί ζηο Ψηθιακό 

Οπγανόγπαμμα. 

 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4622/2019 

πξνβιέπεηαη όηη: 

« ηα αξκόδηα Τπνπξγεία θαηαξηίδνπλ, κε βάζε ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκό 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4590/2019, θαηαζηάζεηο κε ην ηαθηηθό θαη επνρηθό 

πξνζσπηθό πνπ αηηνύληαη λα εγθξηζεί πξνο πξόζιεςε γηα ην επόκελν έηνο, αλά 

θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθόηεηα, ζην πιαίζην ησλ πξνζρεδίσλ δξάζεο ηνπο» 

Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α` θαη β` βαζκνύ θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο απηώλ 

(Τπνηνκέαο S1313 ηνπ Μεηξώνπ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο) ππνβάιινληαη ζρέδηα ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο, όζν θαη γηα ηα 

λνκηθά ηνπο πξόζσπα. 

 Σα ζρέδηα γηα ηνλ Πνιπεηή Πξνγξακκαηηζκό Πξνζιήςεσλ ζα πξέπεη 

ππνβιεζνύλ ζηελ εθαξκνγή πνπ έρεη εληαρζεί ζην Μεηξών Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (https://hr.apografi.gov.gr) θαη ε ρξήζε 

ηεο αθνξά ζηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ 

θνξέσλ ηνπο, ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ηνπο 
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Ο.Σ.Α. α` θαη β` βαζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ 

ηνπο.  

Σα ζρέδηα 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 (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηαθηηθό 

πξνζσπηθό), 

γ. 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 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. 

  

Η ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ από ηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί σο θαη 

ηηο 08-03-2022 (κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία 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.2.9/78/οικ.2689/21.02.2022 (ΑΓΑ: 9ΔΒΞ46ΜΣΛ6-Ψ9Π) 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. 

 

ηελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21.02.2022 (ΑΓΑ: 

9ΔΒΞ46ΜΣΛ6-Ψ9Π) επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4590/2019 «Δλδπλάκσζε Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.), ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» πξνβιέπεηαη όηη ηα αξκόδηα Τπνπξγεία απνζηέιινπλ ζηελ αξκόδηα 

Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ επηθαηξνπνηεκέλα ηεηξαεηή ζρέδηα 
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πξνγξακκαηηζκνύ αλζξώπηλσλ πόξσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη γηα θάζε έηνο ηεο 

επόκελεο ηεηξαεηίαο :  

α. Οη εθηηκήζεηο ησλ απνρσξήζεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ,  

β. Σν ζύλνιν ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ εθηηκώκελσλ θελώλ ζέζεσλ πξνζσπηθνύ,  

γ. Οη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ηνπ,  

δ. Οη εθηηκώκελεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό αλά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθόηεηα θαη νη 

ηξόπνη θάιπςεο απηώλ, κέζσ κεηαηάμεσλ ή πξνζιήςεσλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία.  

ε. ηα πξναπαηηνύκελα ησλ ζηνηρείσλ α’, β’, γ’, δ’, γηα ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο θαη 

ηηο νηθείεο αλεμάξηεηεο αξρέο. 

 

Αποθάζειρ ζςλλογικών οπγάνυν. 

Μεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν πξόζθαηνο λ. 4623/2019 ζηηο αξκνδηόηεηεο 

ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ OΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα εμήο: 

Με ην άξζξν 3, παξ. 1 πεξ. (1ζη) μεηαθέπθηκε η απμοδιόηηηα ιήςεο ηεο 

απόθαζεο , γηα ηνλ πνιπεηή θαη εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ησλ 

Γήκσλ από ηο Γημοηικό ςμβούλιο ζηην Οικονομική Δπιηποπή. 

πλεπώο, ππιν ηην ςποβολή ηυν αιηημάηυν πιήξσζεο θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ 

από ην Γήκν / Πεξηθέξεηα ζηελ εθαξκνγή, απαιηείηαι να έσει πποηγηθεί, κε επζύλε 

ηνπ θνξέα πνπ αθνξά ην αίηεκα, ε ιήςε ησλ θάησζη, θαηά πεξίπησζε, απνθάζεσλ : 

- γηα ζέζεηο ησλ Γήμυν: απόθαζε ηεο Οικονομικήρ Δπιηποπήρ. 

- γηα ζέζεηο ησλ Πεξηθεξεηώλ: απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία 

ιακβάλεηαη κεηά από εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

- γηα ζέζεηο ησλ ΝΠΓΓ, ςνδέζμυν, Ιδπςμάηυν ηυν Γήμυν θαζώο θαη Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ, απόθαζη ηος οικείος ςμβοςλίος 

- γηα ζέζεηο ησλ ΝΠΙΓ, απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γιοικηηικού ςμβοςλίος. 

 

Σέινο, θξίλεηαη ζθόπηκν θαη αλαγθαίν θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ εθ κέξνπο όισλ 

ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ, να ληθθεί ςπότη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ θαη ηδίσο ηνπ ιόγνπ μία (1) 

αποσώπηζη/μία (1) ππόζλητη γηα ην ηαθηηθό πξνζσπηθό. 

 

Α. Αςηοδίκαιερ αποσυπήζειρ ηακηικού πποζυπικού ηην πεπίοδο 2023 – 2026. 

Κλάδοσ - Ειδικότητα  
Αποχωρήςεισ 

2023 
Αποχωρήςεισ 

2024 
Αποχωρήςεισ 

2025 
Αποχωρήςεισ 

2026 

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ    1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1    

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  1   

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ - 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

1    
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ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

   2 

ΣΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

1    

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ 

1    

ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ 2    

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ    1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟ - ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ 

  1  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

   1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ   1  

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

3 2   

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1    

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

   1 

ΣΎΝΟΛΟ 10 3 2 6 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 2023 – 2026 ν αξηζκόο ησλ απηνδίθαησλ απνρσξήζεσλ ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο αλέξρεηαη ζηνπο 21. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ πξνηείλεηαη ζηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηεο πεξηόδνπ 2023 – 

2026 νη ζέζεηο απηέο λα αλαπιεξσζνύλ κε εηδηθόηεηεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ πνπ ρξήδνπλ ζηειέρσζεο. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό 

λα ηνληζηεί όηη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ εηήζησλ πξνγξακκαηηζκώλ 

πξνζιήςεσλ νη εηδηθόηεηεο κπνξεί λα αλαζεσξεζνύλ αλάινγα πάληα κε ηηο 

πξνθύπηνπζεο αλάγθεο. 

 

Β. Ππόηαζη ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν πεπιόδος 2023 – 2026. 

 

Κλάδοσ - Ειδικότητα   2023 2024 2025 2026 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1    

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ     

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ - 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

1    

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  1   

ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

   2 
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ΣΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

1    

ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ 2   1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ    1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ 

1  2  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

   1 

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

3 2   

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1    

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

   1 

ΣΎΝΟΛΟ 10 3 2 6 

 

 

Οη αλσηέξσ πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ηληηθήο.  

ύκθσλα ινηπόλ κε ηα παξαπάλσ θαη επεηδή γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεδίσλ 

πνιπεηνύο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2023 - 2026 ζηελ ςεθηαθή 

εθαξκνγή απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ  ππ’ αξ. ΓΙΠΑΑΓ / Φ.2.9 / 78 / οικ.2689 / 

21.02.2022 (ΑΓΑ: 9ΔΒΞ46ΜΣΛ6-Ψ9Π) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, λα 

πξνεγεζεί  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εηζεγνύκαζηε σο εμήο γηα ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.  

 

 ΠΡΟΣΑΗ  ΑΠΟΦΑΗ

Δγκπίνεηαι ο πολςεηήρ ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν ηος Γήμος 

ινηικήρ για ηην πεπίοδο 2023 - 2026,  ανά κλάδο /ειδικόηηηα και απιθμό υρ 

εξήρ: 

Κλάδοσ - Ειδικότητα   2023 2024 2025 2026 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1    

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ     

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ - 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

1    

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  1   
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ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

   2 

ΣΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

1    

ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ 2   1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ    1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ 

1  2  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

   1 

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

3 2   

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1    

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

   1 

ΣΎΝΟΛΟ 10 3 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πποφζηάμενη Γιεύθςνζηρ 

Γιοικηηικών και Οικονομικών 

Τπηπεζιών 

 

 

 

 

Κοζμίδος Όλγα 

 

                                

                                            

 

Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε δηαινγηθή  ζπδήηεζε  αλαθνξηθά κε ηνλ πνιπεηή  

πξνγξακκαηηζκό  πξνζιήςεσλ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2023 - 2026,  αλά 

θιάδν /εηδηθόηεηα  θαη έηζη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 

Αποθαζίζει ομόθφνα  
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Εγθξίλεη ηελ πξναλαθεξόκελε πξόηαζε απόθαζεο ηεο  Πξντζηακέλεο Δηεύζπλζεο 

Δηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ  θαη έηζη ν πνιπεηήο πξνγξακκαηηζκόο 

πξνζιήςεσλ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2023 - 2026,  αλά θιάδν /εηδηθόηεηα θαη 

αξηζκό σο εμήο: 

Κλάδοσ - Ειδικότητα   2023 2024 2025 2026 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1    

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ     

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 1    

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  1   

ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ    2 

ΣΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

1    

ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ 2   1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ    1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ 1  2  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ    1 

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3 2   

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1    

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

   1 

ΣΎΝΟΛΟ 10 3 2 6 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 22/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                  Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       ( ππνγξαθέο) 

    

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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