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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 2023-2026 Δήμου 

Δοξάτου». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 8η του μηνός 

Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 13.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, 

υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2048/04-

03-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-

2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 

παρόντες 4: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Αν και κλήθηκαν  νόμιμα.   

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

1. ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, προσήλθε στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4/08-03-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 26/2022 
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αποχώρησε πριν την έναρξη του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και 

προσήλθε εκ νέου στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , σχετικό 

με την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2096/08-03-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

«…ΘΕΜΑ:  «Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 2023-2026 

Δήμου Δοξάτου». 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-02-2022 

(ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π)  εγκύκλιος του  Υπουργείου Εσωτερικών.   

 

         Παρακαλούμε να εισάγετε το ως άνω αναφερόμενο θέμα προς συζήτηση στη 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τον Πολυετή 

Προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού 2023-2026.   

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών ως το αρμόδιο εποπτεύον 

Υπουργείο των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με την ως άνω σχετική  εγκύκλιό του, καλεί 

τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως εκπονήσουν και αποστείλουν 

ηλεκτρονικά πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού για τα έτη 2023-2026 

μέχρι την 08-03-2022, για τους ΟΤΑ και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, κατά τα 

ειδικότερα διαλαμβανόμενα σ’ αυτή . 

Προκειμένου οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλλουν στο ΥΠΕΣ 

ηλεκτρονικά τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού,  το 

Υπουργείο κρίνει σκόπιμο να έχει προηγηθεί απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες εκπαίδευσης σε συσχετισμό με τους 

κλάδους/ ειδικότητες και τις εργασιακές σχέσεις που θα προβλεφθούν στον Πολυετή 

Προγραμματισμό του Φορέα μας πρέπει να ταυτίζονται (κατά κατηγορία/κλάδο 

κ.λπ.) με τις προβλεπόμενες θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) 

σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου Υπουργείου. Ειδικότερα, για το έτος 2023 θα 

ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υφιστάμενων κενών θέσεων αφού έχουν αφαιρεθεί οι 

δεσμευμένες θέσεις λόγω: α) έγκρισης εκκίνησης διαδικασιών πρόσληψης και β) 

κινητικότητας. Για τα υπόλοιπα έτη, ως υφιστάμενες κενές θέσεις θα καταχωρηθούν 

αυτές που θα προκύψουν από την προσθήκη μόνο των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων 

αποχωρήσεων στις υφιστάμενες κενές θέσεις του προηγούμενου έτους. 

 Εν προκειμένω, στο Δήμο Δοξάτου, παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε 

εξειδικευμένο προσωπικό, σε ευαίσθητους νευραλγικούς τομείς υπηρεσιών όπως 

οικονομικές, διοικητικές καθώς επίσης στις υπηρεσίες περιβάλλοντος. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις σχετικές προτάσεις των υπηρεσιών.  

 Τον Ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου 

(ΦΕΚ  5762/Β΄/10-12-2021) όπως ισχύει  

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το Π.Δ.347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α , το Π.Δ. 44/2005 

Φ.Ε.Κ. 63Α  και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ.115Α . 

 Τα στοιχεία του ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα μας, όπως 

αυτά ισχύουν σήμερα. 

 Τις εκτιμώμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις προσωπικού για την 

περίοδο 2023-2026. 
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Προτείνεται  στην Οικονομική Επιτροπή η έγκριση του Πολυετή Προγραμματισμού 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Φορέα μας, για τα έτη 2023-2026 ως εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2023 2024 2025 2026 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   1  1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1   1 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     1 1 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ     1 1 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    1  1 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1  1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1  1  2 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  1    1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1 2  3 

με την επισήμανση ότι στον ετήσιο προγραμματισμό θα συμπεριλαμβάνουμε θέσεις 

οι οποίες δεν θα εγκριθούν από το πρόγραμμα της κινητικότητας λαμβάνοντας υπόψη 

κάθε φορά τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως λάβει απόφαση 

αναφορικά με την κατάρτιση και έγκριση  του υποβληθέντος κατά τα ανωτέρω 

Πολυετή Προγραμματισμού του φορέα μας, για τα έτη 2023-2026..» 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα και μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά.  

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-02-2022 εγκύκλιο του  

Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π)  .  

6. Τον Ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου (ΦΕΚ  

5762/Β΄/10-12-2021).  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεων) Δήμου 

Δοξάτου ετών 2023-2026 και την υποβολή των σχετικών αιτημάτων προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη κενών θέσεων του Ο.Ε.Υ του δήμου, ως 

εξής:  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2023 2024 2025 2026 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   1  1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1   1 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     1 1 
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ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ     1 1 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    1  1 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1  1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1  1  2 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  1    1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1 2  3 

 

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

πρόσληψης θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ, με την σχετική προκήρυξη, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης απόφασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/08-03-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

    (υπογραφή)                 (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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