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ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ    

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Απφ ην 12/ 13.07.2021 πξαθηηθφ ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ , ΠΑΙΓΔΙΑ  
ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 

 
ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζήκεξα ζηηο 13.07.2021 εκέξα Σρίηη θαη δηα πεξηθνξάο, έιαβε ρψξα ε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο,  χζηεξα απφ ηελ 
ππ’ αξηζ. 4072/09.07.2021  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 96 Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 
114 Α΄/08.06.2006) θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο κε αξ. ΦΔΚ 55 Α/11.03.2020 Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 
θνξνλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαη ηελ εγθχθιην κε αξ. 
40/20930/31.03.2020 «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο 
ηνπ θνξνλντνχ COVID-19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ», κε ηελ 
νπνία θαινχζε ηα κέιε λα ελεκεξψζνπλ γηα ηελ ςήθν ηνπο, κέρξη ηελ Σρίηη 13.07.2021 θαη 
απφ ψξα 13:30 κ.κ. έσο 14:30 κ.κ.ζην email:doulakakim@kkpapp.gr. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν δεθαπέληε (15) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα κέιε δψδεθα (12) ( άξζξν 96 ηνπ Γ.Κ.Κ. ) ήηνη: 

 Παρόνηα Μέλη   Απόνηα Μέλη 
1. Ποϊραηίδου Αλεξάνδρα Πξφεδξνο  1. Καβαλιώτθσ Απόςτολοσ Μέινο 

2. Αϊδιν Χαλιλ Μέινο  2. Δραμανίδου Νίκθ Μέινο 

3. Βαλαςίδου Ευανκία Μέινο  3. Λογαρά Μαρία Μέινο 

4. Βοτάνθ Δζςποινα Μέινο  4.  Μέινο 

5. Δαςτερίδθσ Ηλίασ Μέινο  5.  Μέινο 

6. Θαναθλίδου Αικατερίνθ Μέινο  6.  Μέινο 

7. Γερακόπουλοσ Χριςτοσ Μέινο  7.  

8. Καβαηίδου οφία Μέινο    

9. Κολγιώνθσ Δθμιτριοσ Μέινο    
Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη 

λφκηκα πξνζθιήζεθαλ 
10. Χατηόπουλοσ Ορζςτθσ Μέινο   

11. Ραπτόπουλοσ Νικόλαοσ Μέινο   

12. εραφειμίδθσ Αναςτάςιοσ Μέινο    

13.  Μέινο    
14.  Μέινο    
15.  Μέινο    

 

 
Οη παξφληεο Γεκνηηθνί χκβνπινη, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηα πεξηθνξάο ςεθνθνξία  
νκφθσλα ζπκθψλεζαλ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο,  κε ηελ απνζηνιή ηεο 
ςεθνθνξίαο ηνπο, κέζσ e-mail ζην Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οξγάλσζεο - 
Δπηθνηλσλίαο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο, έσο Σρίηη 13.07.2021 θαη 
απφ ψξα 13:30 κ.κ. έσο 14:30 κ.κ.ζην email: doulakakim@kkpapp. 
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Παξνπζία ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηνπ 
Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οξγάλσζεο - Δπηθνηλσλίαο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θ. Γνπιαθάθε Μαξία, έγηλε ε ιήςε, εθηχπσζε θαη αλάγλσζε 
ησλ e-mail, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έγηλε ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ. 
Η  πξφεδξνο αθνχ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγήζεθε ηα ζέκαηα φπσο 
παξαθάησ: 

 
 

ΘΔΜΑ: 06ο (έκηακηο) ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΗ:  59/2021 

Περίληψη : 

 
 Προγραμμαηιζμός προζλήψεων μόνιμοσ προζωπικού έηοσς 2022. 

 
 
 

Σο θέμα ζσζηηήθηκε ως έκηακηο ζηην ζσνεδρίαζη λόγω προθεζμιών. 
 
ηελ ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο θ. Πνΐξαδίδνπ Αιεμάλδξα αθνχ εηζεγήζεθε ην 06 ν (έκηακηο) 

ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο , είπε ηα εμήο: 
 
Με ηελ αξηζ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/75/νηθ.13626/02.07.2021 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα, (ε νπνία 
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν καο ηελ 06-07-2021 θαη έιαβε αξ.πξση.20833), δεηείηαη ν εηήζηνο 
πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έηνπο 
2022. 
χκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.4622/2019 «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 
δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο», 
νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο δηελεξγνχληαη βάζεη εηήζηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ. Όπσο φκσο δηεπθξηλίδεηαη ζην άξζξν 117 παξ. 2 ηνπ πξναλαθεξζέληνο 
λφκνπ, «εηδηθά γηα ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2021 εθαξκφδνληαη 
αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 7 ηνπ λ.4590/2019 (Α' 17), σο ίζρπζαλ πξηλ απφ ηελ 
ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηνλ παξφληα λφκν». 
Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4590/2019 νξίδνπλ ηα αθφινπζα: 
Άξζξν 1: 
«Πξνζιήςεηο ηνπ πάζεο θχζεσο ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο, φπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζην Μεηξψν 
Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δηελεξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο βάζεη 
πνιπεηνχο θαη εηήζηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Κεθαιαίνπ». 
Άξζξν 2: 
«1. Απφ 1.1.2020, γηα ηελ έγθξηζε νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
λ. 4440/2016, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε αλάξηεζε ηεο νηθείαο θελήο ζέζεο ζην Φεθηαθφ 
Οξγαλφγξακκα ηνπ άξζξνπ απηνχ.  
2. Καη' εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαην λα πιεξσζνχλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, είλαη δπλαηή ε έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ 
επηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (Α' 280), κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.» 
Άξζξν 7: 
«1. Φνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο απηή εθάζηνηε νξηνζεηείηαη είηε απφ ηελ Διιεληθή 
ηαηηζηηθή Αξρή ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη νπνίνη ππάγνληαη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006, εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Κεθαιαίνπ. Γηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο 
εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έγθξηζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006, δελ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Με θνηλή απφθαζε 
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ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, επηηξέπεηαη ε ππαγσγή θνξέσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ζηνπο θνξείο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.» 
 
Α. Δηήζην ρέδην Πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4590/2019 πξνβιέπεηαη φηη: 
«Μέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαηαξηίδνπλ, κε 
βάζε ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ άξζξνπ 3, θαηαζηάζεηο κε ην ηαθηηθφ θαη επνρηθφ 
πξνζσπηθφ πνπ αηηνχληαη λα εγθξηζεί πξνο πξφζιεςε γηα ην επφκελν έηνο, αλά θαηεγνξία, 
θιάδν θαη εηδηθφηεηα». 
 
Β. Άκεζεο ελέξγεηεο βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4590/2019 
1. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ 
εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ θαη κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο 
δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνβιέπεηαη φηη: 
«Σν εηήζην ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηνπ άξζξνπ 4 γηα ην έηνο 2020, θαζψο θαη 
ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 γηα ηα έηε 2020 θαη 
2021, εγθξίλνληαη εληφο ηνπ δεπηέξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 
2019.». 
 
χκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/70/νηθ.15048/29-07-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
-Γηεχζπλζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηνπο θνξείο ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νξίδεηαη φηη: 
 

1. ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 
 
α) Απφ ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, εμαηξνχληαη: 
 
- νη πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ΟΣΑ α ' βαζκνχ, πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε ηελ εηδηθή 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 91 ηνπ λ. 4583/2018 (Πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη), 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

- νη πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α' Βαζκνχ θαη ζε 
ΝΠΙΓ απηψλ, πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4479/2017, 
ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 3Κ/2018 πξνθήξπμεο. 

- Δπνκέλσο, γηα ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, δελ ζα ππνβιεζνχλ ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην. 

Οη ζέζεηο πνπ ζα θαιπθζνχλ κε ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ινγίδνληαη δεζκεπκέλεο θαη ζα πξέπεη 
λα αθαηξεζνχλ απφ ηηο πθηζηάκελεο θελέο ζέζεηο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο 
εθαξκνγήο. 

β) Δληάζζνληαη πιένλ ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ νη πξνζιήςεηο δηθεγφξσλ θαη λνκηθψλ 
ζπκβνχισλ ησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνπο θνξείο κε ζρέζε έκκηζζεο 
εληνιήο, επνκέλσο νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα αηηήκαηα ηνπο, 
εληφο ηεο ηηζέκελεο πξνζεζκίαο, θαζψο κεηά ηε ιήμε απηήο, αηηήκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη 
ζηελ ππεξεζία καο δελ ζα πξνσζνχληαη πξνο έγθξηζε. 

γ) Απνθάζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

Μεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν πξφζθαηνο λ. 4623/2019 ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα εμήο: 

Με ην άξζξν 3, παξ. 1 πεξ. (1ζη) κεηαθέξζεθε ε αξκνδηφηεηα ιήςεο ηεο απφθαζεο , γηα ηνλ 
εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ησλ Γήκσλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

2. ΔΠΟΥΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΟΣΑ 
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(Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ) 

Όπσο θαη ζηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 
Α.Π. 20616/28-3-2019 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, νη θνξείο Σ.Α δελ απαηηείηαη λα ππνβάινπλ 
αηηήκαηα, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ επνρηθνχ ηνπο 
πξνζσπηθνχ, θαζφηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4590/2019 πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αηηεκάησλ γηα 
ηελ πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ εθφζνλ απηφ εκπίπηεη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
ΠΤ 33/2006. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, νη πξνζιήςεηο γηα ηελ θάιπςε ακηγψο επνρηθψλ αλαγθψλ έρνπλ 
εμαηξεζεί απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ θαη είηε δελ εγθξίλνληαη απφ θαλέλα φξγαλν  

(π.ρ. λαπαγνζψζηεο, πξνζσπηθφ ππξνπξνζηαζίαο, πξνζσπηθφ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 
δεκνηηθψλ θαηαζθελψζεσλ), είηε εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (π.ρ. 
πξνζσπηθφ πνπ ακείβεηαη κε αληίηηκν γηα ηε ζηειέρσζε πδξνζεξαπεπηεξίσλ θ.ιπ.). Άιιεο 
πεξηπηψζεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ εγθξίλνληαη κελ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/2006 αιιά 
δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ επνρηθφηεηα, φπσο π.ρ. δηεπζπληέο ζε ΝΠΙΓ επί ζεηεία, πξνζσπηθφ 
γηα ηε ζηειέρσζε ΚΑΠΗ, παηδηθψλ ζηαζκψλ θ.ιπ. Δπνκέλσο, φιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο δελ 
ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λ.4590/2019, φπσο δελ ζα 
ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. 

ηφρνο ησλ σο άλσ ξπζκίζεσλ είλαη ν θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο, ε αλαβάζκηζε θαη 
απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζεο αηηεκάησλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζηνπο 
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πιήξσο ελαξκνληζκέλνπ κε ην δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα, αιιά 
θαη ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε ηηο πξφζθαηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ην ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο, ε θαηάξηηζε 
πεξηγξακκάησλ ζέζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο. 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε : 

1) ηελ αξηζ.83/2019 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , «Λήςε απφθαζεο 

πεξί έγθξηζεο επί ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ εηψλ 2020-

2023 Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο », κε ηελ νπνία είρε πξνγξακκαηηζζεί γηα ην έηνο 2020 ε 

αλαγθαηφηεηα θάιπςεο ησλ παξαθάησ ζέζεσλ κε πξφζιεςε: 

 Μία (1) ζέζε ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ θαη 

 Μία (1) ζέζε ΠΔ Οηθνλνκηθνχ Λνγηζηηθνχ  

 Μία (1) ζέζε ΣΔ17 Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ 

 Μία (1) ζέζε ΓΔ29 Οδεγψλ 

2) Σν γεγνλφο φηη απφ ην έηνο 2011 κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία 

πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο 

Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο . Αληηζέησο πξνθχπηνπλ εμήληα 

δχν (62) θελέο κε δεζκεπκέλεο ζέζεηο νη νπνίεο είηε δελ θαιχθζεθαλ πνηέ , είηε 

πξνέθπςαλ απφ απνρψξεζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, κεηαηάμεσλ ή 

θηλεηηθφηεηαο.  

3) Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ππνζηειέρσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ , κεηαθηλήζεηο ιφγσ θηλεηηθφηεηαο , 

κεηαηάμεηο, αιιά θαη ιφγσ ηεο παξφδνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ηειεπηαία 

πξνθήξπμε πξνζσπηθνχ ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ησλ πξνζιήςεσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο Παηδείαο θαη 

Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο  κε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ. 
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Θέηνπκε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πίλαθα κε ην εηήζην ζρέδην 
πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ έηνπο 2022, πνπ αθνξά ην Κέληξν 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη 
παξαθαινχκε φπσο πξνβείηε ζηελ έγθξηζή ηνπ. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην , έιαβε ππφςε ηνπ:   
 

 
Τπνρξεσηηθά  επηδφκαηα:  100,00  επξψ  επίδνκα  παξακεζνξίνπ  γηα  φινπο 
Δπίδνκα  επηθίλδπλεο  θαη  αλζπγηεηλήο  εξγαζίαο:  150,00  επξψ  γηα  ηνλ  νδεγφ 
 
 
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 
ηνπ Ν.4623/2019. 
β) Σν άξζξν 51 θαη ην άξζξν 117 παξ. 2 ηνπ λ.4622/2019 
γ) Σα άξζξα 1 έσο 7 ηνπ λ.4590/2019 (Α’ 17), σο ίζρπζαλ πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε 
ηνλ Ν.4622/19 
δ) Σελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/75/νηθ.13626/02.07.2021  
ε) Σελ πεξίπη.ζη' παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 
3 ηνπ Ν.4623/19  
ζη) Σελ ππ’ αξηζ. 33/06 Π.Τ.. φπσο ηζρχεη 
δ) Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο 
Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο  (ΦΔΚ 1593/Β'/10-05- 2012)φπσο απηφο 
δηνξζψζεθε - ζπκπιεξψζεθε κε ην ΦΔΚ 2517/Β’/8-10-2013 θαη ην ΦΔΚ 4280/Β΄/7.12.2017 
ε) Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
Αιιειεγγχεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο  έηνπο 2022 θαη ηελ 
εγγξαθή αλάινγσλ πηζηψζεσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ εηψλ (βεβαίσζε αξηζ. 
4132/12-07-2021 ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ)  
η) Σηο αλάγθεο πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ έηνπο 2022 φπσο απνηππψλνληαη παξαπάλσ. 
 

Α/Α ΚΛΑΔΟ - ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΕΝΕ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕ 

ΘΕΕΙ 

2020 

ΕΚΣΙΜΧΜΕΝΕ 

ΑΠΟΥΧΡΗΕΙ 

ΕΣΟΤ 2021 

ΕΚΣΙΜΧΜΕΝΕ 

ΑΝΑΓΚΕ ΓΙΑ 

ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΣΑΚΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

ΕΣΟΤ 2021 

ΕΥΟΤΝ 
ΚΑΛΤΦΘΕΙ ΑΠΟ 
ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 
ΔΑΠΑΝΗ 3ου 

ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ 

 ΕΣΟΤ 2022 

ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΣΟΤ 2023 ΚΑΙ 

ΕΠΟΜΕΝΧΝ ΕΣΧΝ 

1. 
ΣΔ17 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ  
 

1 --- 1 0 5.763,12 17.289,37 

2. 
ΣΔ2  ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΔΡΓΑΙΑ 

2 --- 1 0 5.763,12 17.289,37 

3. 
ΣΔ9 
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ 

3 6 2 0 10.533,91 31.601,74 

4. 
ΓΔ8  ΒΟΗΘΧΝ 
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΧΝ 

2 3 1 0 4.894,04 14.682,12 

5. ΓΔ32 ΜΑΓΔΙΡΧΝ 14 --- 2 0 9.788,08 29.364,25 

6. ΓΔ29 ΟΓΗΓΧΝ 1 --- 1 0 4.894,04 14.682,12 

7. 
ΤΔ16  ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

19 1 2 0 9.584,35 28.753,06 

 
 
 
 
 
 
 
 

 44 10 10 0 51.220,66      153.662,03 
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Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο πξνέθπςε απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ δηά πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη 
ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο,  
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  (ομόθωνα) 
 

Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο  έηνπο 2022, 
σο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ. 
εκεηψλεηαη φηη γηα φιεο ηηο σο άλσ ζέζεηο ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηνλ Οξγαληζκφ 
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο Παηδείαο θαη 
Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, ε δε δαπάλε γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο έρεη πξνβιεθζεί 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2022, ζχκθσλα κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ - 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.  

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ελψ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ 
πξφζιεςε πξνζφληα θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 50/2001. 
 

 
                   Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ    59/2021 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

Η  Πξφεδξνο              Ο Γξακκαηέαο                 Σα Μέιε 
                       Α θ ν ι ν π ζ ν χ λ        π π ν γ ξ α θ έ ο 

σζηφ Απφζπαζκα 
Η  Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 
 
 

Πντξαδίδνπ Αιεμάλδξα 
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