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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 3ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 3η Μαρτίου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε εξ 

αποστάσεως συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την Αριθμό Εγκυκλίου: 643 (Α.Π.: 

69472/24.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνδυαστικά με το άρθρο 3 της Υ.Α. 

οικ.43254/2007 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους επτά 

(7) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

3. Καραντώνης Χαράλαμπος, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη του 

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

10. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 - 2026. 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα του Διοικητικού 

Σας γνωρίζω το υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689/21-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ρυθμίζονται θέματα για τον «Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού 

δημόσιας διοίκησης 2023-2026» (ΑΔΑ: 9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π). 

Η επιχείρησή μας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 

Σήμερα στην επιχείρηση απασχολούνται η Διευθύντρια και δύο υπάλληλοι του Δήμου Πύργου, 

υπό καθεστώς «παράλληλων καθηκόντων». 

Παρίσταται η ανάγκη πρόσληψης τριών ατόμων ως ακολούθως: 

α) ενός οικονομολόγου / λογιστή α΄ τάξεως (ΠΕ), 

β) ενός πτυχιούχου πληροφορικής (ΤΕ), 

γ) ενός πτυχιούχου σχολής καλών τεχνών, με ειδίκευση ζωγράφου (ΠΕ) και 
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δ) ενός δασολόγου (ΠΕ). 

Η πλήρωση θέσεων εργασίας, ιδανικό είναι να πραγματοποιηθεί εντός του 2023. 

Το υποψήφιο προσωπικό θα προσληφθεί με διαδικασίες πλήρωσης θέσεων εργασίας 

«ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» και θα απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης. 

Το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν προς πλήρωση, είναι ενταγμένες στους 

Κανονισμούς της επιχείρησης -όπου συμπεριλαμβάνεται το οργανόγραμμα- και σήμερα είναι 

«κενές». 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στον Δήμο Πύργου, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό 

«Σχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης2023-

2026». 

Το Δ.Σ. αφού τα Μέλη του άκουσαν τον Πρόεδρο, έλαβαν γνώση των   

α) τους Κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

β) τους Καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης, 

γ) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., 

δ) το υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689/21-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π). 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Εγκρίνει τον «πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-

2026» και συγκεκριμένα την πρόσληψη προσωπικού: 

α) ενός οικονομολόγου / λογιστή α΄ τάξεως (ΠΕ), 

β) ενός πτυχιούχου πληροφορικής (ΤΕ), 

γ) ενός πτυχιούχου σχολής καλών τεχνών, με ειδίκευση ζωγράφου (ΠΕ) και 

δ) ενός δασολόγου (ΠΕ). 

2. Εγκρίνει τις ανωτέρω προσλήψεις προσωπικού, με διαδικασίες πρόσληψης πλήρους 

απασχόλησης, με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

3. Οι διαδικασίες πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων θα διεξαχθεί κατά την χρήση 2023, εάν 

κάποια θέση παραμείνει «κενή», η διαδικασία πρόσληψης θα επαναλαμβάνεται ετησίως μέχρι 

την πλήρωση της θέσεως εργασίας. 

4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον Δήμο Πύργου. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2022. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 
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