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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 6ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 24η Ιουνίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στον Πύργο της 

Ηλείας, στα γραφεία της επιχείρησης εις το ΛΑΤΣΕΙΟ Μέγαρο Δημοτικών Υπηρεσιών, 

συνήλθαν ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 

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

ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών παρευρέθηκαν επτά (6) 

μέλη, ήτοι: 

Παρόντες: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

Απόντες: 

7. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

8. Αργυρίου Γεώργιος 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

Της συνεδρίασης προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνοντας τον λόγο έθεσε 

υπόψη του Δ.Σ. τα 

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 

11.  Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του 

δημοσίου τομέα έτους 2023. 

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

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα του Διοικητικού 

Συμβουλίου, είπε: 

Εκδόθηκε η εγκύκλιος  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24.06.2022 σύμφωνα 

με την οποία καλούνται οι Δήμοι να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον  

προγραμματισμό προσλήψεων  τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα 

νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-5 του 

άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133) ρυθμίζονται θέματα για τον «Ετήσιος 

προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου 

τομέα έτους 2023»  στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» ορίζονται τα 

εξής: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%b1%ce%b1%ce%b4%cf%86-2-9-79-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1031924-06-2022/
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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 Κεφαλαίο. 

2. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι 

υπάγονται στο πεδίο 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.» 

Η επιχείρησή μας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 

Παρίσταται η ανάγκη πρόσληψης δύο ατόμων ως ακολούθως: 

α) ενός Πληροφορικού με ειδίκευση στην διοίκηση και οικονομία σύμφωνα με τον 

κανονισμό προσωπικού (ΤΕ), 

β) ενός Δασολόγου και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ/ΤΕ σύμφωνα με τον κανονισμό 

προσωπικού(ΠΕ/ΤΕ) 

γ)ενός Γυμναστή/στρια ΠΕ σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού ΠΕ 

Για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και 

προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή 

οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

Ν.2190/1994 (Α' 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). Η 

έγκριση αυτή απαιτείται επίσης και για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και για την 

έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την 

πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου. (άρθρο 2 παρ.2  της ΠΥΣ 33/2006). 

Η προτεινόμενη παρακάτω διαδικασία ακολουθείτε, ανάλογα με όσα ορίζει ο 

κανονισμός προσωπικού. 

1. Διενεργούνται οι διαδικασίες προγραμματισμού των προσλήψεων, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

2. Η επιχείρηση αφού λάβει την έγκριση της διενέργειας πρόσληψης προβαίνει στη 

σύνταξη προκήρυξης. 

3. Η περίληψη της προκήρυξης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 

επιχείρησης. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια 

ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του νομού. 

4. Για κάθε ανάρτηση - τοιχοκόλληση συντάσσεται αποδεικτικό ανάρτησης. 

5. Συλλέγονται οι αιτήσεις των υποψηφίων. 

https://npid.gr/blog/laws/%CF%80-%CF%85-%CF%83-332006-%CF%86%CE%B5%CE%BA-28028-12-06-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1&searchresults=1
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6. Απόφαση του Δ.Σ. για την πρόσληψη. 

7. Απόφαση Κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. (παρ 21 άρθρο ένατο Ν. 4057/12, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4275/14). 

8. Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης εργασίας αορίστου. 

 

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., 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

αποφασίζει 

 

α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2023 και συγκεκριμένα 

την πρόσληψη προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα και 

Εργασιακή Σχέση ως εξής: 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

Πληροφορική ΤΕ με ειδίκευση στην διοίκηση και οικονομία – ένα (1) άτομο – ΙΔΑΧ 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ/ΤΕ -ένα(1)άτομο-ΙΔΑΧ 

Φυσική Αγωγή ΠΕ-ένα (1)άτομο-ΙΔΑΧ 

β) Εγκρίνει τις ανωτέρω προσλήψεις προσωπικού καθώς και οι λόγοι για τους 

οποίους οι συγκεκριμένοι κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 35/2022 

 

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, 

 
 

ΑΔΑ: 6ΘΘΜΟΕΖΩ-ΑΤΘ


		2022-06-29T11:07:28+0300
	Athens




