
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το αριθ. 11/2022 πρακτικό συνεδρίασης 
 
 Σήμερα στις  04 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3958/30-06-22 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.  Κρικώνης  Χρήστος  
2. Βλάχος Αθαν.  2. Κυρίτσης Γεώργιος 
3. Κολλάτος Κων.       3. Κοντογιάννης Ιωάν.       
4. Ζαρδούκας Κων/νος  

 

5. --  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
 ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 2ο) «Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού 
Δήμου Τεμπών, για το έτος 2023»  
Αριθμός Απόφασης ( 139) 
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα είπε τα εξής:  
 Α. Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79 /οικ.10319/24.06.2022 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες, προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, 
αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του 
δημόσιου τομέα έτους 2023.  
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ορίζονται τα ακόλουθα: 
  

«1.Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος βάσει ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Κεφαλαίου. 
2. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο 
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εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 
του παρόντος Κεφαλαίου. 
3. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών για θέματα δημόσιας διοίκησης και 
προϋπολογισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή 
φορέων της παραγράφου 2, στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, 
στους φορείς της παραγράφου 2 δεν περιλαμβάνεται η Βουλή των Ελλήνων. 
4. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού 
προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης 
στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού». 
5. Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν οι 
προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από 
την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.» 
  

Επισημαίνεται ότι το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4440/2016 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.4795/2021 (Α’62) ως εξής: «1. 
Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων 
του Δημοσίου, των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου» και ως εκ τούτου υποχρέωση Ψηφιακού 
Οργανογράμματος έχουν όλοι οι φορείς που το προσωπικό τους απογράφεται στο 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. 
 

Οπότε είναι προφανές ότι για την υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό του 
έτους 2023, θα πρέπει οι αιτούμενες προς πλήρωση κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του 
φορέα να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. 
 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 προβλέπεται 
ότι: « ….. 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» 
 

Για τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 
του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) 
συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες για τους 
Ο.Τ.Α. υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
  

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση η οποία δεν 
χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από την ειδική 
εφαρμογή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων και αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς 
σχεδιασμού, 
β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό), 
γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για 
εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, 
δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής 
και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη 
επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος, 
ε. τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας. 
  Διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ διαμορφώνουν τον ετήσιο 
προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα 
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αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού. Ο ετήσιος αυτός προγραμματισμός κοινοποιείται στο 
Υπουργείο Οικονομικών. Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα 
πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό 
προσλήψεων προσωπικού.  
 

Εν συνεχεία, ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., 
προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού  
προσωπικού που εμπίπτουν στην  αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 5). 
 

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 11 Ιουλίου 
2022.  
 

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., οι Δήμοι καλούνται να καταχωρήσουν και να 
υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το 
φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως 
«εποπτεύων» αυτών φορέας.  
 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79 /οικ.10319/24.06.2022 επισημαίνονται τα εξής: 
Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εντάσσονται οι αναγκαίες θέσεις τακτικού 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι περιπτώσεων: 
α) οι θέσεις που έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών του «βοήθεια στο σπίτι» σε 
δήμους που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Π. 
22899/10.4.2020 (ΑΔΑ: 64ΝΛ46ΜΤΛΕ-Κ7Π) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
β) οι θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και 
των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, ανεξαρτήτως αν είχαν ή όχι υποβληθεί σχετικά αιτήματα από τους 
φορείς, παλαιότερα 
γ) οι θέσεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. 
αυτών, οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής. 
Πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων στην εφαρμογή, 
απαιτείται να ελεγχθεί η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων των θέσεων στο 
Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ως προς την κατηγορία και τον κλάδο/ειδικότητα κάθε θέσης, 
δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει ταύτιση της λεκτικής τους ονομασίας, με την 
αναγραφόμενη στους οικείους ΟΕΥ ή Κανονισμούς Λειτουργίας. 
 

Αποφάσεις συλλογικών οργάνων 
Πριν την υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο/Περιφέρεια στην εφαρμογή, θα πρέπει να 
προηγηθεί η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων, με ευθύνη του φορέα που 
αφορά το αίτημα: 

− για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

− για θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ., Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών 
Προσώπων των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Συμβουλίου, 

− για θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ.: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα 
υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής («Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά 
αιτήματα προσλήψεων», σελ. 8-9 της ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79 /οικ.10319/24.06.2022), 
χωρίς ωστόσο να απαιτείται η αποστολή των αποφάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην 
παρούσα φάση. 
 

Β. Ειδικότερα επί των αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2023, σας 
γνωρίζουμε ότι κατόπιν συνεκτίμησης των οικονομικών δεδομένων και των υπηρεσιακών 
αναγκών του Δήμου, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 4111/8-7-2022 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας αναφορικά με την πρόβλεψη πιστώσεων για την πρόσληψη τακτικού 
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προσωπικού στο Δήμο μας για το έτος 2023,   συνολικά 5 ατόμων, ανά κλάδο/ειδικότητα 
και αριθμό, ως εξής:   
 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  3 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 
 

Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθώς και οι λόγοι για τους οποίους οι 
συγκεκριμένοι κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, αναφέρονται 
αναλυτικά στα συνημμένα έγγραφα της της Διοικητικής Υπηρεσίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και της Κοινωνικής Υπηρεσίας, αντίστοιχα.  
 

Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού θα προβλεφθούν οι αναγκαίες 
πιστώσεις  για τον προϋπολογισμό του 2023 
 
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και επειδή για την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης  
κενών οργανικών θέσεων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού έτους 2023 στο ΥΠΕΣ απαιτείται, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να 
προηγηθεί  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμαστε για τη λήψη της σχετικής 
απόφασης.  
 
 Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Η  Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της Την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας,  για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023, τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, Τη δέσμευση για την εγγραφή ανάλογων 
πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόµενων ετών (υπ.’ αριθ. 4111/8-7-2022 
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφορικά με την πρόβλεψη πιστώσεων), την 
εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, την εισηγητική έκθεση της Διοικητικής 
Υπηρεσίας, εισηγητική έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, τις ανάγκες πρόσληψης τακτικού 
προσωπικού έτους 2023 όπως αποτυπώνονται παραπάνω και μετά από διαλογική 
συζήτηση   
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
Α. Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2023, για την  πρόσληψη 
τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα και αριθμό ως εξής: 
 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  3 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

 
Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθώς και οι λόγοι για τους οποίους οι 
συγκεκριμένοι κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, αναφέρονται 
αναλυτικά στα συνημμένα έγγραφα της της Διοικητικής Υπηρεσίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και της Κοινωνικής Υπηρεσίας, αντίστοιχα.  
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Β.  Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού θα προβλεφθούν οι αναγκαίες 
πιστώσεις  για τον προϋπολογισμό του 2023. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  139/2022 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 
O Πρόεδρος              Τα μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 

   Σίμος Βασίλειος 
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