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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  17/ 13-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  47/ 2022 

ΘΕΜΑ:   «Αίηεκα γηα πιήξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ πίλαθα 

επηιαρφλησλ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α.Σ.Δ.Π. ». 

 

 Σην Σηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ  13
ε
 ηνπ κελφο  Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ψξα 12:00 π.κ.,  ζπλήιζε ζε  λέα  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, 

θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3623/09-05-2022  έγγξαθεο πξφζθιεζεο επαλάιεςεο ηεο ζχγθιεζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ηνπ  Πξνέδξνπ,  ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 

ηνπ Ν. 3852/10. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ (4) 

κειψλ (δχν ηαθηηθψλ θαη δχν αλαπιεξσκαηηθψλ) θαη ηελ απνπζία  πέληε (5) ηαθηηθψλ  κειψλ  (εθ 

ησλ νπνίσλ δχν  ηαθηηθψλ κειψλ αληί απηψλ παξεπξέζεθαλ νη  αλαπιεξσηέο  ηνπο),  ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1)  Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο, (Πξφεδξνο)                              5)  Τνξνπλίδεο Ισάλλεο,                                       
                                                                                       

 2)  Νηθεθφξνπ  Κσλζηαληίλνο                                           6)   Ιληδέο Νηθφιανο                                                                                                                                      

 3)  Λεσλάθεο  Λεσλίδαο                                                    7)  Κνξσλίδεο Παχινο                                       

 4)  Τζίληζηνο  Γεψξγηνο                                                      8)  Γήκνπ Ισάλλεο    

                                                                                             9) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                       

 

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.  

Ο  Πξφεδξνο εηζεγήζεθε ην ηξίην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν είρε σο εμήο:  

«Αίηεκα γηα πιήξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ πίλαθα επηιαρφλησλ 

ΑΔΑ: ΡΚΙΩΩ1Υ-ΝΓΔ



2 

 

 

πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α.Σ.Δ.Π. » πξνεγνπκέλσο είρε δψζεη ζε φια ηα κέιε ηελ εηζήγεζε 

ηεο Πξντζηακέλεο Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα ζπδεηήζνπλ 

ην ζέκα. Η αλσηέξσ εηζήγεζε αθνινπζεί απηνχζηα θαη είλαη: 
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Ο θχξηνο πξφεδξνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ είπε:    Όπσο γλσξίδεηε καο έρνπλ εγθξηζεί ζέζεηο ζην 

πξνζσπηθφ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε άιιε πξφζθιεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Έρνπκε εδψ 

ηελ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ε νπνία ιέεη φηη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.4765/2021 πξνβιέπεηαη φηη ε πιήξσζε ζέζεσλ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ,  είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ 

θνξέα, ρσξίο λέα πξνθήξπμε, απφ πίλαθα επηιαρφλησλ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α.Σ.Δ.Π., 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη λέεο πξνο θάιπςε ζέζεηο (απηέο ηηο ζέζεηο πνπ έρνπκε γηα θάιπςε), 

αθνξνχλ  ίδηνπο θιάδνπο - εηδηθφηεηεο θαη πξφζζεηα πξνζφληα. Τν πιαίζην απηφ παξέρεηαη ζηνπο 

θνξείο (ζε εκάο δειαδή) ε θάιπςεο εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ απφ ηνπο πίλαθεο επηιαρφλησλ ηεο 

13Κ/2021 Πξνθήξπμεο ηνπ ΑΣΔΠ, ε νπνία αθνξά ζηελ πιήξσζε θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, 

ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα νθηψ (1.468) ζέζεσλ ζε ΟΤΑ θαη εθ ησλ νπνίσλ πνιιέο εκθαλίδνπλ 

νκνηνγέλεηα κε ηνπο θιάδνπο – εηδηθφηεηεο πνπ έγηλαλ ζηε 13Κ θαη εγθξίζεθαλ γηα πιήξσζε ην 

2021. Τν αίηεκα ζα ππνβιεζεί κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα, ζην 

Υπνπξγείν  θαη αλάξηεζε ηνπ ζηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΥΠΔΣ γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο νδεγίεο.  Γηα ην δήκν καο εγθξίζεθαλ  θαη ην ηνλίδσ απηφ,  κε ηελ 

αξηζκ. 50/4-11-2021 πξάμε ππνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ ηξεηο (3) ζέζεηο γηα θάιπςε κε ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

ΠΔ Μεραλνιφγσλ-κεραληθψλ 

ΤΔ Τερλνιφγσλ ηνπνγξάθσλ 

ΤΔ Πιεξνθνξηθήο 

Σπλέρηζε ν θχξηνο Πξφεδξνο ιέγνληαο φηη:  Η δηαδηθαζία φπσο εηζεγείηαη θαη ε ππεξεζία απνηειεί  

ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε γηα λα εγθξηζεί ε θάιπςε ησλ ζέζεσλ θαη ε νινθιήξσζε ησλ πξνζιήςεσλ 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ινηπφλ,  πξνο ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ  κε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γη΄ 

απηφ ην ιφγν καο θαιεί ε ππεξεζία λα επηιέμνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πιήξσζεο ζέζεσλ απφ πίλαθεο 

επηιαρφλησλ γηα φιεο ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο έηνπο 2022, φπσο  απηνχο πνπ είπακε: 

ΠΔ Μεραλνιφγσλ-κεραληθψλ 

ΤΔ Τερλνιφγσλ ηνπνγξάθσλ 

ΤΔ Πιεξνθνξηθήο 

Γειαδή αληί λα πάεη ζηε Κ17 λα κπνξέζνπκε λα ηνπο πάξνπκε, νχησο ψζηε λα ζπλερίζνπκε ζηε Κ17 

εθφζνλ είλαη ίδηεο νη ζέζεηο. Με κεγάιε κνπ ραξά ζαο αλαθνηλψλσ φηη απφ ηα δεθαηξία άηνκα πνπ 

έρνπκε δεηήζεη έρνπλ εγθξηζεί ηα επηά. Λνηπφλ ηα ηξία άηνκα ζπκπίπηνπλ θαη κε ηηο δχν 

πξνθεξχμεηο θαη καο ξψηεζε ην ππνπξγείν    … ζέιεηε απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνθήξπμε απφ ηνπο 
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αλαπιεξσκαηηθνχο λα πάξνπκε θαη λα ζαο ζηείινπκε (δελ αθνχζηεθε θαζαξά ε ιέμε) ;  ε  εηζήγεζε 

απφ ηελ ππεξεζία  Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ  είλαη ζεηηθφηαηε,  γηαηί ζα επηηαρπλζεί πάξα πνιχ 

ν ρξφλνο. Σπληνκφηαηα κέζα ζην έηνο θαη πξνηνχ ηειεηψζεη ζα καο έξζνπλ απηνί.  Χεθίδσ ινηπφλ 

φπσο  είπε θαη ε ππεξεζία λαη.   

Σηε ζπλέρεηα   θάιεζε  ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά. Όια ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ςήθηζαλ ζεηηθά ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ θαη έηζη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Α. Τελ θάιπςε κε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 50/4-11-2021 πξάμε ππνπξγηθνχ 

Σπκβνπιίνπ,  φπνπ έρνπλ εγθξηζεί ηξεηο (3) ζέζεηο γηα θάιπςε κε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ην δήκν 

καο θαη ζπγθεθξηκέλα:    

1. ΠΔ Μεραλνιφγσλ-κεραληθψλ  (Δλδ. Κσδ. Θέζεο 1169) θαη ηα πξφζζεηα πξνζφληα  001, 002. 

2. ΤΔ Τερλνιφγσλ ηνπνγξάθσλ   (Δλδ. Κσδ. Θέζεο 2084) θαη ηα πξφζζεηα πξνζφληα  001. 

3. ΤΔ Πιεξνθνξηθήο   (Δλδ. Κσδ. Θέζεο 2045) 

απφ ηνπο πίλαθεο επηιαρφλησλ ηεο 13Κ/2021 Πξνθήξπμεο ηνπ ΑΣΔΠ (ΦΔΚ Τεχρε ΑΣΔΠ 66/31-12-

2021, 2/18-1-2022, 6/3-2-2022),  (φπσο πξνηείλεη θαη ζηελ εηζήγεζή ηεο ε Πξντζηακέλε  

Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ). 

Β. Τν αίηεκα ζα ππνβιεζεί κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην αξρείν xls κε ηελ νλνκαζία EGR2022_ θαη αλάξηεζε ηνπ ζηνλ εηδηθφ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΥΠΔΣ γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο νδεγίεο. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ  47/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                          Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

Αθξηβέο    Απφζπαζκα 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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