
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.405/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Ετήσιος προγραμματισμός προλήψεων τακτικού και εποχιακού προσωπικού 
             του δημοσίου τομέα έτους 2021

 Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  6 Αυγούστου 2020 και  ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των
θυρών)  η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.
Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.14089/31-07-2020 πρόσκληση  του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας   -   Αντιπρόεδρος   1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2 . Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
     3. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος 3. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     4. Κορωναίος Κοσμάς    -    Αναπλ. μέλος
     5. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  
     6. Νίτσας Γεώργιος       -    Τακτικό μέλος   

      Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κ.Κωνσταντάκη.

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  O  Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.  400/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι
ρητά προβλέπεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου, υπ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048 /
από 29.7.2020, {Εξ.Επείγον } με θέμα <Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων  τακτικού
και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021, ότι τα αιτήματα   θα πρέπει  να
υποβληθούν έως 21 Αυγούστου 2020 στο Υπουργείο. 
  Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 5ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την
εισήγηση  του  Τμήματος  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  του  Δήμου  Πρέβεζας
(αρμ.υπάλ.Αθ.Τσουτσάνη), που έχει ως εξής: 
  «... Έχοντας υπ όψη 
α)Την  υπ  αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048   εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  ,
Γεν.Γραμματεία  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημοσίου  Τομέα,  Δ/νση  Προγραμματισμού  και
ανάπτυξης  ανθρώπινου  δυναμικού,  με  θέμα  <Ετήσιος  προγραμματισμός  προσλήψεων
τακτικού και εποχικού  προσωπικού  έτους 2021>, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο της
ανάπτυξης  και  της  λειτουργίας  ενός ολοκληρωμένου  συστήματος διαχείρισης  ανθρώπινου
δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και
εφαρμογή της πολιτικής  προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε
στη  λήψη  των  απαραίτητων  νομοθετικών  πρωτοβουλιών  ,   τη  θέσπιση  συστήματος
πολυετούς  και  ετήσιου  στρατηγικού  σχεδιασμού  προσλήψεων  τακτικού  και  εποχικού
προσωπικού για τους  φορείς του Δημοσίου (Ν.4590/2019 και Ν.4622/2019 αρθ.51).

ΑΔΑ: ΨΒ21ΩΞΧ-0ΚΘ



 Στόχος των ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός , η αναβάθμιση και απλοποίηση
της διαδικασίας υποβολής και έκγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς
του δημοσίου τομέα, πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη
λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές  αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης
ανθρώπινου  δυναμικού  του  Δημοσίου,   όπως  το  σύστημα  κινητικότητας,  η  κατάρτιση
περιγραμμάτων  θέσης  και  η  λειτουργία  του  ψηφιακού  οργανογράμματος  της  δημόσιας
διοίκησης.  
β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4590/2019  όπως  ισχύει οπου  προβλέπεται  οτι  <τα
αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν , με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3 του
ν.4590/2019, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί
προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ,στο πλαίσιο των
προσχεδίων δράσης τους.>
 Επίσης  ,απο  1.1.2020 ,  για  την  έγκριση  οποιουδήποτε αιτήματος  πρόσληψης   τακτικού
προσωπικού  απο  φορείς  που  εμπίπτουν   στο  πεδίο  εφαρμογής  του  αρθρου  16  του
ν.4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη  ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό
Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού>.
 Για την  υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021 θα
πρέπει   οι  αιτούμενες  κενές  θέσεις   του  φορέα  να  έχουν  αναρτηθεί  στο  Ψηφιακό
Οργανόγραμα,  {  ο  φορέας  μας  έχει  προχωρήσει  στην   σύνταξη  του  Ψηφιακού
Οργανογράμματος μέσω της  στήριξης  εταιρίας}.
 Το  εποχικό προσωπικό , σύμφωνα με την  διατάξεις του νόμου  δεν νοείται το έκτακτο
προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών
και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο
έτος. Για την πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.4325/20159ΦΕΚ Α΄11.5.2015), δεν απαιτείτο έγκριση απο
την  Επιτροπή  της  Π.Υ.Σ.33/06,  όπως   ισχύει  αλλά  διενεργείτο  κατόπιν  έκδοσης  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης. Στις διατάξεις  όμως του Ν.4590/2019 προβλέπεται ότι η πρόσληψη
του εν λόγω προσωπικού εντάσσεται στον προγραμματισμό προσλήψεων και ως εκ τούτου
απαιτείται πλέον η έγκριση απο την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και συνεπώς δεν
εκδίδεται πλέον η προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.
  Επι πλέον τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά απο συνοπτική έκθεση  που
περιλαμβάνει  
 α. τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για την πρόσληψη  προσωπικού  βάσει   των στρατηγικών
προτεραιοτήτων και αναγκών  του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού.
 β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (για το τακτικό προσωπικό).
 γ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης  ,δ. τον τρόπο κάλυψης
αυτής και επι πλέον τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για  κάθε επόμενο έτος.

   Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο <οδηγίες για τους φορείς της τοπικής  αυτοδιοίκησης
και μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος Ν.4623/2019 στις αρμοδιότητες των
συλλογικών  οργάνων  των  ΟΤΑ  α΄και  β΄βαθμού  ,  απαιτείται   α)για  θέσεις  των  Δήμων
απόφαση  Οικονομικής  επιτροπής,  β)για  θέσεις  Ν.Π.Δ.Δ.   &  ΝΠΙΔ  απόφαση  του  οικείου
Διοικητικού Συμβουλίου.
 
 Τεκμηρίωση  αναγκαιότητας  
Συγκεκριμένα  στον  Δήμο  Πρέβεζας  κατά  τα   τελευταία  έτη  δεν  πραγματοποιήθηκαν
προσλήψεις  τακτικού προσωπικού .   Οι  μόνες  θέσεις  για τις  οποίες   πραγματοποιήθηκαν
προσλήψεις ήταν μέσω της προκήρυξης 3Κ  που αφορούσε σε προσωπικό καθαριότητας ΥΕ
Εργατών και ΔΕ Ηλεκτρολόγων .Το γεγονός  ότι  δεν έχουν   πραγματοποιηθεί προσλήψεις
σε  ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ΠΕ , ΤΕ προκειμένου να στελεχωθούν νέες θέσεις
στις υπο σύσταση μονάδες  εσωτερικού ελέγχου (διατάξεις του Ν.4622/2019) , καθως και το
γεγονός ότι πρέπει να  στελεχωθούν τμήματα με αρμοδιότητες  που απαιτούν ειδικευμένο
προσωπικό  κυρίως  των  κατηγοριών  ΠΕ  και  ΤΕ   όπως  το  τμήμα   προγραμματισμού,
πολεοδομίας αλλά και να στελεχωθούν  λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων προσωπικού
οι   Οικονομικές και  Διοικητικές υπηρεσίες.  Έτσι  λοιπόν ενώ οι   ανάγκες   σε  προσωπικό
υφίστανται και  αυξάνουν  συνεχώς λόγω  των αυξημένων αρμοδιοτήτων οι συνταξιοδοτήσεις
δημιουργούν κενά που δεν αναπληρώνονται με αποτέλεσμα το υπάρχον προσωπικό να μην
επαρκεί.
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 Κενές θέσεις 
Τα κενά,  σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δήμου ΦΕΚ, 739/τΒ΄12.3.2012  & τροποποιήσεις
με αριθμ.2938 τΒ΄29.8.2017 & 726τΒ΄΄4.3.2019
αφορούν στις  εξής οκτώ (8) θέσεις :

Α/α Κλάδος Ειδικότητα Σχεση εργασίας Κατανομή σε 
υπηρεσία 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ Μόνιμο προσωπικό ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ

2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ Μόνιμο προσωπικό ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ

3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Μόνιμο προσωπικό ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ/
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Μόνιμο προσωπικό ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μόνιμο προσωπικό ΠΡΑΣΙΝΟ

7 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  ή  ΤΕ 
Επιμελητών Δημόσιας υγείας ή  
ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού

Μόνιμο προσωπικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

8 ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Προσωπικό ΙΔΑΧ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ)

 
  Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό θα προβλεφθούν πιστώσεις για την μισθοδοσία και
εργοδοτικές  εισφορές των ανωτέρω θέσεων στους ΚΑΕ  02.106011, 02.156011, 02.206011,
02.3361, 02.356011 & 02.306015 (Αρ.πρωτ.15158 /18-8-2020 βεβαίωση Οικ.Υπηρεσίας για
την κάλυψη της μισθοδοσίας).
 Εισηγούμεθα  για την  ενημέρωση  των κ. κ. Δημοτικών συμβούλων σχετικά με τον  ετήσιο
προγραμματισμό  προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού...».                  
 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ,

Γεν.Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Δ/νση Προγραμματισμού και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, με θέμα <Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων
τακτικού και εποχικού  προσωπικού  έτους 2021>

 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

        
  Εγκρίνει  τον ετήσιο προγραμματισμό  προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.

 Τα κενά  σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δήμου ΦΕΚ 739/τΒ΄12.3.2012  & τροποποιήσεις
με αριθμ.2938 τΒ΄29.8.2017 & 726τΒ΄΄4.3.2019, αφορούν   στις  εξής   οκτώ (8)   θέσεις:
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Α/α Κλάδος Ειδικότητα Σχέση εργασίας Κατανομή σε 
υπηρεσία 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ Μόνιμο προσωπικό ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ

2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ Μόνιμο προσωπικό ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ

3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Μόνιμο προσωπικό ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ/
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Μόνιμο προσωπικό ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μόνιμο προσωπικό ΠΡΑΣΙΝΟ

7 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Μόνιμο προσωπικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

8 ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Προσωπικό ΙΔΑΧ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ)

 Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό  θα προβλεφθούν  πιστώσεις  για  την μισθοδοσία  και
εργοδοτικές  εισφορές των ανωτέρω θέσεων στους ΚΑΕ  02.106011, 02.156011, 02.206011,
02.3361, 02.356011 & 02.306015 (αρ.πρωτ.15158 /18-8-2020 βεβαίωση Οικ.Υπηρεσίας για
την κάλυψη της μισθοδοσίας).

                            

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 405/2020.

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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