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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Αριθμός Απόφασης:  365/2020 

 
ΘΕΜΑ: Eπιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2020 
 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, 
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 
την 19970/29-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  
παρόντες  στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) 
Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) 
Μανωλόπουλος Βασίλειος  8) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 
Απόντες: Ουδείς. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι : 

Με τις διατάξεις των ν. 4590/2019 και 4622/19 άρθρο 51, εγκαθίσταται σύστημα πολυετούς και ετήσιου 
στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, με σκοπό τον καλύτερο 
προγραμματισμό, την αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης 
προσωπικού στους φορείς του δημόσιου 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.  

Στον Δήμο μας με την 91/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο στρατηγικός 
προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την τετραετία 2020 - 2023, σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4590/2019 και στη συνέχεια ο προγραμματισμός αυτός υποβλήθηκε 
αρμοδίως στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. στ) του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως έχουν αντικατασταθεί 
από τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει 
για το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.   
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Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 248/2019 απόφασή της  ενέκρινε τον ετήσιο προγραμματισμό 
προσλήψεων έτους 2020 ακολουθώντας τις οδηγίες του   με τη με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-
11-2019 έγγραφο - εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ν. 4622/2019 και 4590/2019 εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 
(Ε.Π.Π) για το έτος 2020, για την έναρξη των διαδικασιών πλήρωσης στους Δήμους και τις Περιφέρειες 
της Χώρας συνολικά οχτακοσίων σαράντα πέντε (845) θέσεων τακτικού προσωπικού και ογδόντα έξι (86) 
δικηγόρων –νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου εκ των οποίον 
εγκριθήκαν για τον Δήμο μας 2 συνολικά θέσεις : μια (1) θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ 
Πολιτικού Μηχανικού και μια (1) θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικού  
Μηχανικού. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το με αριθ. πρωτ. 71274/27-10-2020 έγγραφό του με θέμα : «Πρόσθετα 
προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2020 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών. Ζητά την επιβεβαίωσή της ορθότητας των 
θέσεων που εγκρίθηκαν με την Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄). 
Την αριθμ. Πρωτ 19797/23-10-2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής περί ύπαρξης των 
απαιτούμενων πιστώσεων για το τρέχον έτος (2020), με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόμενο έτος για 
την έγκριση προσλήψεων δυο υπαλλήλων :ενός (1) Μόνιμου τακτικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικού 
Μηχανικού και ενός (1) Μόνιμου τακτικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικού  
Μηχανικού. 
Το γεγονός ότι δεν απαιτούνται επιπλέον πρόσθετα προσόντα για τις δυο (2) προαναφερόμενες θέσεις  
εκτός από τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται από το Π.Δ. 50/2001 τα οποία 
καθορίζονται από το ΑΣΕΠ 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  
 
Α) να εγκρίνει και να επιβεβαιώσει ότι για τις δυο (2) παραπάνω θέσεις Τακτικού προσωπικού και 
συγκεκριμένα ενός (1) Μόνιμου τακτικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ενός (1) 
Μόνιμου τακτικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικού  Μηχανικού που εγκρίθηκαν από 
την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 
πληρούνται όλες νόμιμές προϋποθέσεις. 
Β) βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων που αφορούν την μισθοδοσία των δυο (2) 
Τακτικών υπαλλήλων για το τρέχον έτος (2020), με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόμενο έτος  
Γ) βεβαιώνει ότι δεν απαιτούνται επιπλέον πρόσθετα προσόντα για τις δυο (2) προαναφερόμενες θέσεις  
εκτός από τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται από το Π.Δ. 50/2001 τα οποία 
καθορίζονται από το ΑΣΕΠ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω 
εισήγηση του προέδρου 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Εγκρίνει και να επιβεβαιώνει ότι για τις δυο (2) θέσεις Τακτικού προσωπικού και συγκεκριμένα ενός 
(1) Μόνιμου τακτικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ενός (1) Μόνιμου τακτικού 
υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικού  Μηχανικού που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 
33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 πληρούνται όλες νόμιμές 
προϋποθέσεις. 
Β) βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων που αφορούν την μισθοδοσία των δυο (2) 
Τακτικών υπαλλήλων για το τρέχον έτος (2020), με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόμενο έτος  
Γ) βεβαιώνει ότι δεν απαιτούνται επιπλέον πρόσθετα προσόντα για τις δυο (2) προαναφερόμενες θέσεις  
εκτός από τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται από το Π.Δ. 50/2001 τα οποία 
καθορίζονται από το ΑΣΕΠ 
Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  365/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.11.2020  

             
           ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

        O Πρόεδρος  
             
 

                        Καζαντζίδης Γεώργιος 
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