
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f3bbad0f54c6242a74c69ab στις 18/08/20 14:46

www.kalamata.gr      /kalamata.gr     /kalamata_GR       2721360700       2721360760      polites@kalamata.gr

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθηνών 99 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αναστασία Κοκκώνη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360829 
FAX : 2721360800

EMAIL : a.kokkoni@kalamata.gr

Προς:
      
Κοιν/ση:

Tην Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας

       Γενική Γραμματέα Δήμου

Θέμα : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
έτους 2021 στο Δήμο Καλαμάτας 

        Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.7.2020 εγκύκλιο, με 
θέμα "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου 
τομέα έτους 2021" καλεί τους υπόχρεους φορείς να αποστείλουν τα αιτήματά τους, 
συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία σε πίνακες, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που 
ανέπτυξε για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Προσλήψεων.
        Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 21.8.2020, 
οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν 
θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική αυτή εφαρμογή.
        Στη συνέχεια τα στοιχεία θα συλλεχθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα επεξεργαστεί 
τις αιτήσεις κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνει απαραίτητες, για να διαμορφώσει τον ετήσιο 
προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των 
φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
        Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της 
απόφασης που απαιτείται, για την υποβολή στο Υπ. Εσωτερικών ηλεκτρονικά του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, σύμφωνα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντες υπόψη:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης», οι προσλήψεις προσωπικού διενεργούνται βάσει ετήσιου 
προγραμματισμού.  

2) Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 117 παρ.2 του ν.4622/2019 «ειδικά για 
τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2021, εφαρμόζονται αναλογικά οι 
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διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν.4590/2019 (Α΄17), ως ίσχυσαν πριν από την 
τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο»  

3) Το με αριθ. πρωτ. 49938/6.8.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
4) Την με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.7.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

με θέμα: "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του 
δημοσίου τομέα έτους 2021"

5) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3072/τ.Β/6.9.2017 και 
τροποποιήθηκε μερικώς με το ΦΕΚ 634/τ.Β/27.2.2019.

6) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται  στον συνημμένο 
πίνακα

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

          Στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Καλαμάτας έτους 
2021, για τις ειδικότητες και τον αριθμό που προτείνονται, για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα.  

Ο Διευθυντής  Διοικητικών 
                

Θεόδωρος Κυριακόπουλος

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΕΤΟΥΣ 2021
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1 1

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) 1 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1 1

ΤΕ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 1

ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 1

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 2

ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 3
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 1

ΥΕ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2 1
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 1

ΣΥΝΟΛΟ 42 25
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας αποδεκτών
Σταδίου 27 (αποστολή μεηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Πληροφορίες:
2131313 274, -257, -259, -282, -270
Για ΟΤΑ:
213136 4335,4389,4388 (διευκρινίσεις για συμπλήρωση στοιχείων)

4373 (μόνιμο προσωπικό)
4369 (Προσωπικό ιδιωτ. δικαίου)

Για Περινοάιιιιατα Θέσεων: 3227,3203
Για Κατάσταση Θέσεων Ψηφιακού Ορνανονράυιιατος: 3133, 3147

ΘΕΜΑ: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού
προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2Ο21

Α. Στο πλαίσιο ης ανάπτυξης και ης λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ης δημόσιας διοίκησης και
ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή ης πολιτικής
προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε ση λήψη
των απαραίητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με η θέσπιση συστήματος
πολυετούς και ετήσιου στραηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και
ειτοχικού προσ137πικού για τους φορείς του Δημοσίου (Ν.4590/2019 και Ν.
4622/2019).

Στόχος των ως άνω ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η
αναβάθμιση και απλοποίηση ης διαδικασίας υποβολής και έγκρισης
αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως
εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και η λειτουργική
διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το σύσημα κινητικόητας, η
κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού
οργανογράμματος ης δημόσιας διοίκησης.

Το έργο των φορέων όσον αφορά στον προγραμματισμό των προσλήψεων
είναι αναμφισβήτητα δύσκολο αλλά αποφασιστικής σημασίας, και ως εκ
τούτου, θα πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο ουσιαστικό, ώστε να επιτευχθεί ο
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επιδιωκόμενος στόχος. Συγκεκριμένα, για την κάλυψη τόσο των πάγιων και
διαρκών όσο και των εποχικών αναγκών, Και προκειμένου να καταστεί, πλέον,
εφικτή η Κατά το δυνατόν πιο ορθολογική κάλυψη των αναγκών κάθε φορέα,
Θα πρέπει, πριν από την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος για πρόσληψη
προσωπικού, να αξιολογείται αν ο φορέας έχει καταφέρει να μεγιστοποιήσει τα
οφέλη του από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του. Ειδικότερα, τα
κριτήρια για την ορθολογική κατανομή του προσωπικού, και κατά συνέπεια
την αξιοκρατία και την καταλληλότητα για η Θέση, και περιλαμβάνουν τις
γνώσεις και τις δεξιόητες των υπαλλήλων, τα γενικά Και ειδικά περιγράμματα
Θέσης, την οργάνωση της εργασίας, την ηλικιακή ισορροπία, την ψηφιακή
εξέλιξη και τα νέα εργαλεία τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό και σε τρεις
βασικούς πυλώνες:

1.Ικανόητες σε άμεση συσχέτιση μετα Γενικά Περιγράμματα Θέσης,
2.Αύξηση Παραγωγικότητας ως απόρροια ης οργάνωσης ης

καθημερινής εργασίας, ης χρήσης νέων τεχνολογιών κλπ και
3.Λριθμός απαιτούμενων υπαλλήλων,

αναπτύσσεται, σταδιακά, το όραμα που (πρέπει να) έχει η Υπηρεσία αναφορικά
με το ανθρώπινο δυναμικό που θα αναλάβει να υλοποιήσει το στρατηγικό της
πλάνο και να εκπληρώσει την αποστολή της.

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 51 του v.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια ης Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της Κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ορίζονται τα ακόλουθα:

<ιΠροσλήψεις 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 πολυετούς και
ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου».

«Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι
υπάγονται στο πεδία εφαρμογής του άρθρου 2 της ΙΙΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο
Πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου».

«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».

«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».
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«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.»
Είναι ιwοφανέc ότι νια την υποΒολή αιτ-ηυάτων νια τον ετήσιο
ιτοονραιrnατισυό του έτουc 2021 . που καλείσθε να υποβάλλετε ιιε την
παρούσα εγκύκλιο Θα ποέπει σι αιτούιιενεc κενές Θέσειc ης υιτηοεσίαc ή
του ωοοέα aac va έΥουν αναρτnΘεί στο Ψηφιακό Οονανόνοαυιια.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις ης παρ. ότου v.4622/2019 προβλέπεται ότι:
« τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό
του άρθρου 3 του ν. 4590/2019, καταστάσεις με το Τακτικό και εποχικό
προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτJξ7cενά~
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στο πλαίσιο των προσχεδίων δράσης τους»

Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιοc προνραιrnατισιιός προσλήψεων Θα πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν εναριιονισμένοι ιιε τον πολυετή προνοαιrnατισμό
προσλήψεων προσωπικού.

. Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συυπεριλαιιβάνεται και το
προσωπικό νια τους εποπτευόιιενους από αυτά φορείς. καθώς Και τιι οικείες
ανεεάρητες αρ~ές.

. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών
(Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ης
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεταιχ ριστό ετήσιο αίτηιια. το οποίο
υποβάλλεται από τις αρμόδιες για τους Ο. A. υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Τα αιηματα πρέπει να συνοδεύονται υπογοεωτικά από~νοπτικήέκθε~’jπου
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

f~3) Τεκμηρίωση αναγκαιόητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των
στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του, στο πλαίσιο των αναγκών του
εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,

~~τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό
προσωπικό),

~τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον
Ν—πρόκειται για εποχικό προσωπικό, η χρονική διάρκεια ης απασχόλησης,

ύψος ης προκαλούμενης δαπάνης για το έτοςιτρόσληψης, τον τρόπο
\‚J~άλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, η

συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος,
— —————=--=-=.Ζ=~—.—--_-_

ανάγκες που καλύπτονται από η διαδικασία ης κινητικότητας.
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Η ιτροαναφερόμενη.άκθε~ δεν χρήζει ξεχωριστής υπο~ώ.ής, καθώς η
καταχωριση στοιχειων υποκαθισταται απο ην ειδικη εφαρμογη, η
χρήση ης οποία περιγράφεται παρακάτω.

Το αρμόδιο για Θέματα δημόσιας διοίκησης, Υπουργείο σε συνεργασία με το
αρμόδιο για Θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα
αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στραηγικές προτεραιόητες για
η διαχείριση του ανΘρωπίνου δυναμικού, διαμορφώνουν τον ετήσιο
προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους.

Κατόπιν, το σχέδιο αυτό αιτοστέλλεται σην Προεδρία ης Κυβέρνησης ως
μέρος του Προσχεδίου Δράσης του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τα
Θέματα ανΘρωπίνου δυναμικού του δημοσίου τομέα και εγκρίνεται από το
τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έγκρισης του
ενοιτοιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Κατ’ εξαίρεση. προσλήψεις τακτικού και εποχικού_προσωπικού που δεν έχουν
ενταχΘει στον εησιο προγραμματισμο, εγκρινονται απο ην Επιτροπη ης
παραγράφου Ι του άρΘρου 2 ης ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με ην
διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εφόσον έχουν όλως επείγοντα
~αρακτήρα. υπάσΥσυν σι διαθέσιι.ιεc πιστώσειc και συνοδεύονται από
ειδικά αιτιολονηυένο αίηιια του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Ως εποΥικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο ποσσωπικό εν νένει αλλά
το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για ην κάλυψη επογικών και
επαναλαιιβανόιιενων αναγκών, κατά ην Ιδια περιορισμένη γρονική περίοδο
μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών Κατά η θερινή
περίοδο, προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κατά τους χειμερινούς
μήνες κ.ο.κ). Για ην πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου Β του Ν. 4325/2015 ΙΦΕΚ Α’/ΙΙ
5-2015), δεν απαιτείτο έγκριση από την Επιτροπή ης Π.Υ.Σ. 33/06, όπως
ισχύει αλλά διενεργείτο κατόπιν έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Στις διατάξεις όμως του v.4622/2019 προβλέπεται ότιη πρόσληψη του
εν λόγω προσωπικού εντάσσεται στον προγραμματισμό προσλήψεων
και ως εκ τούτου απαιτείται πλέον η έγκριση από ην Επιτροπή ης ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει και συνεπώς δεν εκδίδεται πλέον η
προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική απόφαση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την αποφυγή λαθών στην υποβολή των αιτημάτων του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων του 2021, αναγκαία Θεωρείται η ενημέρωση
κατάστασης Θέσεων στο Ψηφιακό οργανόγραμμα.

Ειδικότερα:
Ενημέρωση κατάστασης Θέσης στο ψηφιακό οργανόγραμμα: Θα Πρέπει να
ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των Θέσεων ως προς την κάλυψή τους ή μη από
προσωπικό και τη σύνδεσή τους με την καρτέλα του προσώπου που τις
καλύπτει από το υποσύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου.
Η κάθε Θέση του ψηφιακού οργανογράμματος Θα πρέπει να χαρακτηριστεί με
μία από τις παρακάτω Τιμές:
•~k~ή~)0 χρήστης Θα επιλέξει την εν λόγω κατάσταση όταν μια Θέση είναι
‘ηι~Ίς Αυτές Θα είναι και σι Θέσεις που Θα είναι διαθέσιμες για το Ενιαίο

Σύστημα Κινητικότητας ή για διορισμό. Προσοχή σι
προσωποπα\είς/προσωρινές Θέσεις δεν υπτορεί ποτέ να είναι κενές.

.(3,<Καλυμμένη»Ο~)χρήστης επιλέγει την εν λόγω κατάσταση για να δηλώσει
οτι η συγκεκριμενη Θεση καλυπτεται απο καποιον υπαλληλο. Με την
επιλογή πεδίο, εμφανίζονται τα επιπλέον πεδία «Υπάλληλος» και
«Διεύθυνση Προσωπικού». Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Επιλογη Υπαλλήλου»
~ϊ6ϊΓβρίσκεται Πάνω από το πεδίο «Υπάλληλος» του εμφανίζεται η λίστα
όλων των υπαλλήλων του φορέα ώστε να επιλέξει τον αντίστοιχο που
καλύπτειχηνεν λόγω Θέση.

• ~«Δεσμευμένη» Ο χρήστης επιλέγει την εν λόγω κατάσταση για να δηλώσει
ότι ηbυγκεκριμένη Θέση είναι δεσμευμένη για κάποιο λόγο. Με την επιλογή
ης εν λόγω κατάστασης εμφανίζεται ένα νέο πεδία «Αιτιολογία

%~4~μευσης» από το οποίο ο χρήσης επιλέγει τον λόγο για τον οποίο είναι
δεσμευμένη η εν λόγω Θέση. Οι επιλογές του είναι:

- «λόγω προ ‘ υξ ια δισ ~μό» Ο χρήστης επιλέγει την εν λόγω αιτιολογία
για ο ες τις περιπτώσεις που πρόκειται να διοριστεί κάποιος σε αυτή η Θέση.
ΥπενΘυμίζεται ότι η προαναφερόιιενη διαδικασία είναι αναγκαία προκειιιένου
να ιιην επανυποβληΘούν εκ νέου ήδη υποβληΘέντα αιτήυατα που έγουν
εγκριθεί υε την υπ’ αριΘυ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020
απόφαση έγκρισης της Επιτροπήc της ΠΥΣ 33/2006. όπως ισγύει.
- «λόγω προκήρυξης για μετάταξη» Ο χρήστης επιλέγει την εν λόγω αιτιολογία
για την περίπτωση που η Θέση πρόκειται να καλυφΘεί με τη διαδικασία της
μετάταξης.
- «λόγω ύπαρξης προσωποπαγούς θέσης» Πολλές φορές, συνήθως σε
περιπτώFέις μεταφοράς προσωπικού από κατάργηση φορέων, ο νσμοΘέης
έχει προβλέψει την τακτοποίηση του προσωπικού σε συνιστώμενες
προσωποπαγείς Θέσεις με ταυτόχρονη δέσμευση κάποιας κενής οργανικής
Θέσης αντίστοιχου κλάδου ή μη. Για η συγκεκριμένη περίπτωση ο χρήσης Θα
επιλέξει το εν λόγω λεκτικό και στο παρακάτω πεδίο «Σχόλια» Θα καταγράψει
είτε τον κωδικό ης προσωποπαγούς Θέσης για την οποία δεσμεύεται η
οργανική ή Θα την περιγράψει όπως αυτός επιθυμεί Προσοχή οι δεσμευμένες

5
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Θέσεις επειδή στην πραγματικότητα είναι κενές Θέσεις, που για Κάποιο λόγο δεν
μπορούν να καλυφθούν, δεν μπορεί να είναι προσωποπαγείς/προσωρινές.
Επιπλέον στη φόρμα επιλογής ης κατάστασης της Θέσης υπάρχει και το πεδίο
«Σχόλια» στο οποίο ο χρήσης μπορεί να αναφέρει ό,τι επιθυμεί για τη
συγκεκριμένη Θέση (βλ. παραπάνω περίπτωση για δεσμευμένες).

Τέλος, ενόψει του επόμενου Κύκλου Κινητικόητας, ο οποίος Θα ακολουθήσει
μετά την ολοκλήρωση του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, σι
υπηρεσίες καλούνται να συντάξουν τα Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας
για όλες τις Θέσεις, το συντομότερο δυνατό. Θα ακολουθήσει εγκύκλιος με
ειδικότερες οδηγίες για διευκόλυνση.

Ωστόσο, αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-
10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΒΩ4όSΧΘΨ-ΜΧ9) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, καθώς και
στην ιστοσελίδα http://www.apografLgov.gr/perigrammata.html.

Γ. Άμεσες ενέργειες για την υποβολή το ετήσιου Προγραμματισμού
προσλήψεων

Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και η διευκόλυνση της
διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή Ετήσιου
Προγραμματισμού Προσλήψεων, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (httοs://hr.aοοεrafi.~ον.zr)
και η χρήση ης αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των
εποπτευσμένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς, και τις
Ανεξάρτητες Αρχές.

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς Θα πρέπει να ολοκληρωθεί
wc και τιc 21-08-2020 (μεχρι την ως άνω ημερομηνία Θα είναι δυνατή η
είσοδος στην εφαρμογή). Λεπτομέρειες για τα στάδια υποβολής μέσω ης
εφαρμογής παρατίθενται στη συνέχεια.
Μετά το πέρας ης ανωτέρω προθεσμίας δεν Θα είναι δυνατή πλέον η
υποβολή αιτημάτων στην ειδική αυτή εφαρμογή.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρ~ικά σι υιτηοεσίεc νια τιc οποίες έγουν εγκριθεί θέσεις στον
Προ-νραιιιιατισιιό Προσλήψεων του 2020. σύιιφω~α-~-ιιε—την1Y~τ’ αριΘιι.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΕΚR~Ι104/j3657Ί16-7-2020 Απόφαση Ένκρισηc, Θα Πρέπει να
προβούν σfι δέσμευσήJτους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
ΕιδικότεραΝe-ι ηήότέ ιιε ρόλο «Διαγειριστήc Ορνανονράυιιατοc Φορέα» Θα
πρέπει να εισέλθουν στην «Διαγείριση Κατάστασης Θέσεων» Και να
ενημερώσουν την Κατάσταση Θέσης ιιε την ένδειΕη «Δεσιιευιιένη». στη
συνέγεια στην Αιτιολονία Δέσυευσηc Θα επιλέΕουν «Λόγω Προκήρυξης για

ςΔσ~ό»και στα Σχόλια Θα συμπληρώσουν «Προγραμματισμός Προσλήψεων
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Η χρήση ης εφαρμογής από τους φορείς Θα διεκπεραιωθεί σε έναν Κύκλο
προγραμματισμού προσλήψεων που Θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:

• Στο πρώτο στάδιο — Υιτοβ±~ή Αιτήσεων — σι φορείς Θα υποβάλουν τις
αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο
ότι Θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και σι κεντρικές υπηρεσίες των
Υπουργείων.

• Στο δεύτερο στάδιο — Έλεγχος Αιτήσεων — τα Υπουργεία Θα μπορούν να
επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν
απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα Θέσεων, και να τις προωθήσουν
στο ΥΓΙΕΣ (εξαιρούνται σι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων
Ανεξάρτητων Αρχών που δεν Θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο
Υπουργείο).

Τα Υπουργεία για την καλύτερη επισκόπηση των αιτημάτων και για να
υποβοηθηθούν στην επεξεργασία τους, Θα μπορούν να εξάγουν, μέσω ης
εφαρμογής, το σύνολο των αιτήσεων που τους έχουν υποβληθεί σε αρχείο
excel.

1. Πρώτη Φάση - Υποβολή Αιτίισεων Προνραιιιιατισυού Προσλύιhεων
Στην πρώτη φάση, η πρωτογενής καταχώριση των αιτήσεων
Προγραμματισμού προσλήψεων Θα γίνει από τους φορείς προς το
εποπτεύον Υπουργείο τους, ως εξής:
α) Ανεξάρτητες Αρχές
Οι Ανεξάρτητες Αρχές επιλέγουν το οικείο Υπουργείο, εκτός από τις κάτωθι
Ανεξάρτητες Αρχές που υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο
Υπουργείο Εσωτερικών:

- Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
- Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
- Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
- Συνήγορος Του Πολίτη

β) Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και σι Γενικές Γραμματείες.
Οι περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων δεν Θα υποβάλουν ξεχωριστά
αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων, αλλά το αίτημα Θα υποβληθεί
συγκεντρωτικά από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. Π.χ. για τις
περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το
αίτημα Θα υποβληθεί από το Υπουργείο, για τα δικαστήρια Θα υποβληθεί από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κλπ.

γ) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

ζ~5>~μοικαι Περιφέρειες, σι οποίοι Θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους
ίδιους, οσο και για τους φορείς που «εποπτευσυν» συμφωνα με τις

— , ---~-----—,

οδηγιες που αναφερονται σην ενοτητα Ε ης παρουσας εγκυκλιου
(σελ.15). Επομένως τα αιτήματα των Συνδέσμων ΟΤΑ καθώς και των λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.I.Δ. ης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θα υποβληθούν απόΛ~ήjΞWή
— — .

Περ ιφέρεια. -—--—.—..

—
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ε) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
που εποπτεύονται από Υπουργείο. Για παράδειγμα, τα Πανεπισημιακά
Ιδρύματα Θα υποβάλλουν αιτήσεις προγραμματισμού προσλήψεων, τις οποίες
κατά η δεύτερη φάση Θα αξιολογήσει το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Θα υποβάλλουν αιτήσεις
προγραμματισμού προσλήψεων, τις οποίες κατά η δεύτερη φάση Θα
αξιολογήσει το Υπουργείο Υγείας, κλπ. Για τα Κέντρα Υγείας η αίτηση Θα
υποβληΘεί από την ΥΠΕ ή το νοσοκομείο που ανήκουν.

Διαδικασία:
a) Απόδοση του ρόλου «Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού
Προσληψεων»
Ο Προϊστάμενος ης αντίστοιχης Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του
κάθε φορέα που Θα υποβάλει αιτήματα, και έχει ήδη πιστοποιηθεί στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικο’ του Ελληνικού Δημοσίου, ορίζει με απόφασή του
υπαλλήλους με το ρόλο Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού_Προσλήψεων.
• ροΙστάμενος Δϊϊύ’~ΰνσης Διοικητικού/Προσωπικού Θα μπορεί να
αποδώσει ρόλους σε ένανήπερισσότερουςυπαλλήλους,ήκαιστον &~9~
Η απόδοση του ρόλου υλοποιείται ακολουθώντας τα Παρακάτω βήματα:

(3)Είσοδο~ στην εφαρμογή (httρε://hr.aροgrafLgον.g1) του χρήστη με
τον ρόλο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού».

ζΣL~Επιλογή ης μικροεφαρμογής «ΔιαχείρισηΙΙροσωπικού».
3. Εντοπισμός του υπαλλήλου στον οποίο Θα Πρέπει να αποδοθεί ο ρόλος

και επιλογή του συνδέσμου «Ρόλοι» στην εγγραφή του υτταλλήλου.
4. Στην οθόνη που μεταφέρεται ο χρήστης («Ρόλοι Υτταλλήλου») και

σην ενότητα «Προσθήκη νέου ρόλου», επιλέγει τον ρόλο «Υποβολή
Αιτήσεων~ΠρογραμμάεισμούΠ~7λήψεων»_από τη σχετική λίστα, και
πατά το κουμπί «Προσθήκη».

Οι χρήστες με ρόλο «Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων»
αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν, εττεξεργαστούν και υποβάλλουν τις αιτήσεις
προγραμματισμού προσλήψεων για τον φορέα τους και τους υποκείμενους
φορείς/~μικ.~~ρόσωπα. Ό σο W SκΧcς~σκεται σε κατάσταση «Υπο βολή
λιτήσεων» και εντός του αντίστοιγου εύρουc ηιιερουηνιών, η αίτηση
αποθηκεύεται προσωρινά με αυτόματο τρόπο, και πριν την υποβολή ης μπορεί
να τύχει επεξεργασίας ή ακύρωσης. Μετά την υποβολή ης αίηόης και εντός
προθεσμίας μπορεί να γίνει τροποποίησή της.

‚3) Σύνδεση υτταλλήλου με το ρόλο «Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού
Προσλήψεων» σην εφαρμογή kαι υποβολή της αίησης.
ο αρμόδιος υπάλληλος (χρήσης) για ην καταχώριση των αιημάτων
πρόσληψης, εισέρχεται σην εφαρμογή ης Απογραφής (hr.apografi.gov.gr) με
η χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISNET. Στη σελίδα «Επιλέξτε η
θέση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε» επιλέγεται ο ρόλος «Υποβολή Αιτήσεων

jjρογραμματισμού Προσλήψεων».

Στην επόμενη σελίδα επιλέγεται η μικροεφαρμογή «Αιτήσεις Ετήσιου
Προγραμματισμού Προσλήψεων», μέσω της οποίας σι αρμόδιοι υπάλληλόϊ
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Του εκάστοτε φορέα μπορούν να δημιουργήσουν / επεξεργαστούν /
ακυρώσουν Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων.

Στη σελίδα «Αιτήσεις Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήιρεων» ο χ 4
επιλέγει αρχικά τον σωστόfΚΰ~Προγραμμ~ισμού ροση~ΰ~~~

- εάν Θέλει να καταχωρήσει εξαρχής αιτήματα προσλήψεων, επιλέγει: Νέα

‘‘,
- εαν θελει να συνεχισει την καταχωριση αιτηματων που εχει ξεκινησει, εχει

αποθηκεύσει, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει, επιλέγει Εύρεση Και
συνεχίζει την επεξεργασία ης αντίστοιχης αίτησης.

- εάν Θέλει να εντοπίσει μία ήδη υποβληθείσα αίτηση για να την
τροποποιήσει ή να την ακυρώσει, επιλέγει Εύρεση και τροποποιεί την
υποβληθείσα αίτηση.

Για κάθε αία από τιc παραπάνω ενέρνειεc απαιτείται η επιλονι½ σοθού
<ικύκλου Ποογραυιιατισιιού ΠροσλύιΙιεων» ιιέσω του αντίστοινου
«καταρράιcτη» (droD down menul

Με την επιλογή Νέα Αίτηση, ο χρήσης μεταφέρεται στη σελίδα Αίτηση
Προγραμματισμού Προσλήψεων.

‘‘Καθεαιτηση προγραμματισμουπροσληφεων αποτελειται απο:
- Στοιχεία αίτησης
- Βασικά στοιχεία, και
- Αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων

—b (α) Στοιχεία αίτησης:
Στο Πλαίσιο Στοιχεία Αίτησης ο χρήστης’~ενjyμπληρώνει τη φόρμα. Εδώ
Θα εμφανιστεί ο Κωδικος (Αίτησης) και ο Κωδικός Υποβολής όταν αποθηκευτεί
προσωρινά ή υrτοβλιΙθεί ολοκλι~ρωμένιj η αίιηοιι ανιίσ ισιχα.

- Κωδικός: Εμφανίζεται όταν αποθηκευτεί προσωρινά η αίτηση.
- Κατάσταση: Προσωρινά αποθηκευμένη / Υποβλήθηκε
- Κωδικός Υποβολής: Εμφανίζεται όταν υποβληθεί ολοκληρωμένη η

αίτηση.
- Ημερομηνία Υποβολής: Αναλόγως ης ημερομηνίας υποβολής
- Κύκλος Προγραμματισμού Προσλήψεων: Ανάλογα με τον επιλεγμένο

Κύκλο.
- Φορέας Υποβολής: Ο φορέας του χρήση που δημιούργησε την αίτηση.
- «Διεύθυνση Προσωπικού που υποβάλλει το αίτημα»: Αυτό το πεδίο

εμφανίζεται μόνο στις αιτήσεις των Υπουργείων που διαθέτουν
παραπάνω από μία (1) ΔιευΘύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού και
συμπληρώνεται μετην ονομασία της Διεύθυνσης που υποβάλει το αίτημα.

(β)Βασικάστοιχεία: .~ ζ’ιw) Α~0~0 0(kC. (—,~nρ
Η κάθε αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων περιλαμβάνει τα εξής κοινά
πεδία, που μένουν ίδια για όλα τα συγκεκριμένα αιτήματα:

- Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση: Μπορεί να ταυτίζεται μετον φορέα
υποβολής, αλλά μπορεί και να αφοράΰϊ~ο~έϊπου εποπτεύεται από τον
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φορέα υποβολής (όπως π.χ. στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. Και των
~ϊΠ~ευόμενώ~από Υπουργεία νομικών προσώπων). Επιλογή από λίστα

και Εύρεση.
- Υπουργείο: Το Υπουργείο που εποπτεύει το φορέα και είναι αρμόδιο για

την αρχική αξιολόγηση της αίτησης. Το πεδίο εμφανίζεται συμπληρωμένο,
εκτός από τις Ανεξάρτητες Αρχές που επιλέγουν το οικείο Υπουργείο.

- Γενική Κυβέρνηση: Τιμές «Ναι»/«’Οχι», ανάλογα με το αν ο φορέας
εμπίπτει ή όχι στη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με το Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ.

- Περίοδος Αναφοράς: Απενεργοποιημένο, με προεπιλεγμένη την τιμή
«Επόμενο Έτος».

- Συνολικές εκτιμώμενες υποχωρήσεις τακτικού προσωπικού
τρέχοντος έτους: Συμπληρώνεται με το σύνολο των αποχωρήσεων
τακτικού προσωπικού ολόκληρου του φορέα, όλων των κλάδωνκαι
ει.ϊiϊδήτωνγια Το τρέχον έτος_(συμπεριλ~μβανομένων των
αποχωρήσεωνυπαΧλήλωy~qκατέχουνiροσωποπαγήθjgη).

- Παρατηρήσεις (Πεδίο κειμ&ου): Προαιρετική χρήση
Αφού συμπληρώσουμε τα πεδία επιλέγουμε «Αποθήκευση βασικών στοιχείων»
ώστε να προχωρήσουμε.

.._-b~ (“1 Αναλυτικάαιτήματαποοσλι½ι1,εων_~C~1W ΑnτΊ~cr Ο ι ~ Gn ίΊ~
Στο πλαίσιο Αναλυτικά εμφανίζονται οι εγγραφές τις οποίες ο χρήσης
δημιουργεί επιλέγοντας Εισαγωγή οπότε και εμφανίζονται σι δυνατότητες
καταχώρισης:

Αρχικά επιλέγεται Σχέση Εργασίας (μία τιμή από το αντίστοιχο λεξικό):
Μόνιμος — ΙΔΑΧ — ΕιΊόχικό προσωπικό — Έμμισθη εντολή.

Στη συνέχεια ο χρήσης δηλώνει αν το αίτημα που Πρόκειται να καταχωρηθεί
αποτελεί~j~~ή Περίπτωση. Η ειδική περίπτωση αφορά Θέσεις που δεν είναι
αναρημένες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του φορέα όπως: Κληρικοί, Μέλη
ΔΕΠ, icrrpoi ΕΣΥ, Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Εκπαιδεντικό Προσωπικό Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αyωγής, Κύριο Προσωπικό Νομικού
Συμβουλίου τον Κράτους, Σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών Δημοσίου. Σην
περίπτωση αυτή επιλέγεται το λεκτικό της κατάλληλης Ειδικής Περίπτωσης,
όπως εμφανίζεται στη σχετική αναπτυσσόμενη λίστα.

Αν το αίτημα δεν αφορά σε ειδική περίπτωση επιλέγεται ΟΧΙ προκειμένου να
προχωρήσει η αίτηση Θέσεων που είναι αναρημένες στο Ψηφιακό
Οργανόγραμμα του φορέα.

1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡίΠΤΩΣΗ

ο συνδυασμός επιλογών Μόνιμος ή ΙΔΑΧ και Ειδικής περίπτωσης οδηγεί
στη συμπλήρωση των πεδίων Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης
(αριθμητικό πεδίο) και Κατηγορία Εκπαίδευσης (επιλογή από αντίστοιχο
λεξικό). Για ην τιμή Ειδικής περίπτωσης «ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» συμπληρώνεται και το πεδίο Κλάδος/Ειδικότητα.

Ιο
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2. ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

- 0 συνδυασμός επιλογών Μόνιμος ή ΊΔΑΧή Έμμισθη_Εντολή και ΟΧΙ
οδηγεί στη συμπλήρωση των πεδίων Πλήθος ΑΕήjιάτων Πρόσληψης
(αριθμητικά πεδίο), Κατηγορία Εκπέϊί~Ϊίjj~ς (επιλογή από αντίστοιχο
λεξικό) και στη aί~έχεια Κλάδος/Ειδ__ότητα. Οι τιμές που
εμφανίζονται στο πεδίο Κλάδος/Ειδικότητα ταυτίζονται με τις
αντίστοιχες στο ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα.

- Η επιλογή Ειτοχικό Π οσωπικό δεν συνδυάζεται με επιλογή ειδικής
θέσης άρα ο ηγεί απευθείας στη συμπλήρωση των πεδίων Πλ’θος
Αιτημάτων Πρόσληψης, Κατηγορία Εκπαίδευσης και
Κλάδος/Ειδικότητα.

Τα προαναφερθέντα πεδία συμπληρώνονται ως εξής:

-Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης (αριθμητικό πεδίο): Ο αριθμός του
αιτουμενου προσωπικου της συγκεκριμενης Κατηγοριας,
Κλάδου/Ειδικότητας και Εργασιακής σχέσης. Το πλήθοc των αιτημάτων
πρέπει να είναι ιιικρότερο ή. το πολύ. ισο με το πλήθοc των
υφιστάυενων κενών θέσεων. εάν πρόκειται νια τακτικό προσωπικό.
οπως αυτό περιγράφεται παρακάτω.

- Κατηγορία ΕκιταΙδευσης: Επιλογή τιμής από το αντίστοιχο λεξικό (ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ, YE, ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΕΕ”, ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ).

- Κλάδος/Ειδικότητα: Επιλογή τιμής από το αντίστοιχο λεξικό. Στην
περίπτωση που ο φορέας δεν βρει στο λεξικό την ακριβή ονομασία του
κλάδου/ειδικότητας (χωρίς την ένδειξη ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, YE) αποστέλλεται e
mail στο a.faitakί@νυes.~ον.gr με θέμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» και η τιμή θα εμφανιστεί την επόμενη ημέρα
από την αποστολή του e-mail.

Ο χρήστης επιλέγει Συνέχεια για την περαιτέρω συμπλήρωση των Αναλυτικών
στοιχείων.

Το κάθε αναλυτικό αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων περιλαμβάνει τα
εξής πεδία:

Πλήθος Αιχημιkτων Πρόσληψης. (αριΟμητικόπεδίο): Εμφανίζεται εδώ
προσυμπληρωμένο αλλά μπορεί να τροποποιηθεί.
Τα πεδία Ειδική ΠερίιττώώjΓΚατγ7ρΓΕκιταίδέυάής Σχέση
Εργασίας και Κλάδος/ΕιδικότηΕέ εμ~ρανίζονται ε~iίί&ή~
προσυμπληρωμένα αλλά μη τροποποιήσιμα (τροποποίησή τους
επιτρέπεται στο προηγούμενο στάδιο).
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\~‘Ε5ςΪί~rnοβληθεί αντίστοιχο αίτημα στον Πολυετή_Προγραμματισμ~)
Επιλογή μίας τιμής από το αντίστοιχο λεξικό: «Ναι»/«’Οχι»/ιιΔεν
υποβλήθηκε καθόλου αίτημα πολυετούς προγραμματισμού από τον
φορέα».

Η τιμή ~Ξι/όχιεπιλέγεται όταν ο φορέας υπέβαλε πολυετή
*b~ά~Fι~ϊο 20202023, καιπροκειμενουγια την επιλογη της τιμηζ
ναι, αρκει να εχει συμπεριλαβει αντίστοιχο αίτημα κατηγορία και
κλάδου/ειδικότητας. .

—--. -‘-. - —~ ,_&_~ , , ‘Η τιμη -~ _υποβληθηκεj καθολου αιημα πολυετους
προγραμματισμου” ειτιλέγεται για κάθε εγγραφή του αιτήματος από τους
φορείς που, για διάφορους λόγους, δεν υπέβαλαν καΘόλου~yτολυετή
προγραμματισμο.
~Επιλογή μίας τιμής από το αντίστοιχο

λέ~ϊiϊό, ιερα~fώντας ΞήV~*ιο σημαντική αιτιολογία από τις εξής
διαθέσιμες: 1) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης - 2) ‘Ελλειψη
προσωπικού Ίό~ώ κινητικόητας — !ΓΑσκηση επιπλεον yεων
αρμοδιοτητων - 4) Οργανωτικη αναδιαρΘρωση - 5) Συσσωρευμ~y~ς

., —---— -η~~ ~-υιτηρεσιακες εκκρεμοτητες. Το πεδιq~~~εμφανιζεται οταν επιλεγεται
RϊΕ*~dΠΤροσωπ~ό~Έ~ Σχέση Εργασίας. ____

- ~ψο~οκαλούμε’nις Δαπάνης - Έτος Πρόσληψης (ιτοσόσε ευ~Ξ~Ό
Μϊ~υπωση της δαπανης των προσληι[ιεων του αιτουμενου προσωπικου
ης συγκεκριμένης Κατηγορίας, Κλάδου/Ειδικόητας και Εργασιακής
σχέσης βάσει ης εκτιμώμενης ημερομηνίας πρόσληψης (π.χ. για αιτήματα
τακτικού προσωπικού ύψος δαπάνης για τελευταίο τετράμηνο του 2021).

— — — - —

Υψος Προκαλούμενης Δαπάνης - Επόμενα Έτη (ποσό σε ευρώ):
Αποτύπωση ης δαπάνης των προσλήψεων του αιτούμενου προσωπικού
ης συγκεκριμένης Κατηγορίας, Κλάδου/Ειδικότητας και Εργασιακής
σχέσης για ολόκληρο το επόμενο έτος (έτος 2022). Αν το αίτημα αφορά
εποχικο προσωπικό συμπληρώνουμε μηδέν (0).
Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του ύψους των ανωτέρω
προκαλούμενων δαπανών, Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των
Διευθύνσεων Δισ ικητικού/Προσωττικού και των Οικονομικών Υπηρεσιών
των Φορέων προκειμένου τσ προκαλούμενο κόστος να υπολογιστεί κατά
τρόπο όσο τσ δυνατόν πιο ακριβή και ορθολογικό, κατά κατηγορία και
βαθμίδα, εντός του πλαισίου πάντα των κειμένων μισθολογικών
διατάξεων στις οποίες εμπίπτει το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό.

ξΊ~ο7ϊΖΰijΊj~ Αποτύπωση του τρόπου κάλυψης της πρσκαλούμενης
δαπάVήζΕπιλογή τιμής από το αντίστοιχο λεξικό.
Για την επιλογή ης τιμής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πηγή κάλυψης
ης δαπάνης, είτε--εν-όλω,-είτεκατάπομεγαλύχερο ποσοστό ης.

- Αναγκαίος_χρόνοςολοκλήρωσηςπρο±~±ε~~~Ό Με βάση την
αμεσσητα της αναγκης πληρωσης των αιτουμενων Θεσεων,
συμπληρώνεται ο μήνας που σ φορέας εκτιμά ότι η ανάγκη Θα πρέπει να
έχει καλυφθεί, σε συμφωνία με το χρονικό διάσημα με βάση το οποίο
υπολογίσηκε το «Υjηjς.jΤρρκαλούμενης Δαπάνης - Έτοςπρόσληψης
(ποσό σε ευρώ)». Όσον αφορά στα αιτήματα γι εποχικ προσωπίΊώ
συμπληρώνεται ο επιδιωκόμενσ j~ή~ς έναρ ης ης σύμβασης.
Συμπληρώνεται 6/2021 όταν εκτιμάται ως χρόνος έναρξης ης
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απασχόλησης ο Ιούνιος του 2021, επί παραδείγματι για προσωπικό
κατασκηνώσεων. __________ _____ —~

~Πλήθος__Εκτιμώμενων Αποχωρήσεωνί~κiϊ~ϊκού Προσωπικού~’
αιτίύμενπ~Σά~ΰ7Ήϊsε&τητάflτης αιτού μενη ξίί~τη~’ο p ίας και
κλάδου/ειδικότητας): Δεδομένου ότι πρόκειται για προγραμματισμό
προσλήψεων του_202~~~αιτείταικαταγρ~qφ~ή._τωyΙ~ίοχQρήq~φ~~ου

~Ο20, ~συμπε~ιΧa~μf3ανομένωντων αποχωρήσεων_προσωπικοτQ’
~Ίέ~ει προ&ώποπαγείς Θέσεις. Το πεδίο αυτώ δεν~μφανίζεται όταν στην
Ε~ασιαi~Ί~έση-επιλέγεται «Εποχικό.Προσωπικό»..

Γ. .~- .~.—“-——--- .—- .— —.--—

- %&έή~2S_ΙΨ323έμ!!~L Κενών Θέσεων αιτού μενο7~)
Κλάδου/Ειδικότητας: Το πλήθος των υφιστάυενων κενώV~ έή~
συγκεκριμένης Καηνορίας και Κλάδου/Ειδικόητας Ικάτcτγραφή των
κενών θέσεων όπως προβλέπονται στον Ορνανισμό/Κανονισιιό
Λειτουρνίας του Φορέα. κατά την ηυ.ερουηνία υποβολής του αιτήιιατος.
αφού έΥουν αφαιοεΘεί σι δεσιιευιιένεc Οέσειι. π.γ. λόγω
κινnτικότη-ταc. αττσνώρησηc προσωπικού ιιε προσωπσπανή Θέση.
κ.ο.κ.). Δ ν θεωσούνται κενέc σι Θέσειc νια τιι οποίεc ένει νοοηγιιΘεί
ένκοιση νια πρόσληιΙiη Ιπ.ν σι θέσειc που εγκρίθηκαν νια το έτος
2020 με τιιν υπ’ αριΟμ. ΔΙΙΙΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/Ι6-7-2020
απόφαση ένκρισηcτηc Ειτιτροπ~cτηc ΠΥΣ 33/2006~ καιεπίκειταιη
ολοκλήρωσn τηc διαδικασίαι πλήρωσύc τουc. π.γ. έκδοση
ποοκύουίηc. αποτελεσιιάτων κλπ.
Το Πεδίο αυτό δεν εμφανίζεται όταν στην Εργασιακή Σχέση επιλέγεται
«Εποχικό Προσώiϊϊiϊόϊ

.— ————--——-~.!.-- -. .---~.- -.--

- \Ι<ΠλήΘος θέσεών αιτούμενου κλάδου/ειδικότητας που έ~ϊΪ)
\yθείμέσωΚινητικότητας».._._

- (Θεσμικόπλαίσιοπουδιέπει την πρό~Χή~: Αναφέρονται σι διατάξεις
σύμφωνα με τις οποίες ~δίϊVέjή’ηθέίή πρόσληψη των αιτούμενων
θέσεων. .χ. άρ. 18 του Ν.2190/1994 Το πεδίο αυτό δεν~μφμνjζ~αιj5jαν
στην Εργασιακή Σχέση επιλέγεται «Εποχικό Προσωπικό». _____

-ι Ίρονική ΔιάρΙΤέϊ& όληϊWδ~ΈWύ προσώiϊΊ~δύD
Ιενερνοποιείται ιιονο οταν στην Εργασιακη Σ~εση επιλενεται «Επογικο
προσωπικό»): Αποτύπωση του αριθμού μηνών απασχόληg.ης.

- Αφού εισάγει τα παραπάνω στοιχεία ο χρήσης επιλέγείλποθήκευση.

Κάθε αίτημα μετά την επιλογή Αποθήκευση εμφανίζεται ως εγγραφή στο
πλαίσιο Αναλυτικά.

Κάθε εγγραφή μπορεί να υποστεί Διαγραφή και Επεξεργασία.

Προσοχή! Προκειμένου να ιτροκηρυχθεί Θέση στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων Θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι
χαρακτη p ισμένη στο ‘Ρηφ ιακόοργ&ΐό~αμμαωςκενήΓ~

ο χρήσης στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει στο~ξί_άκρο ης_εγγρα~~?ή~
επιλογή Θέσεις ώστε να διεκπεραιώσει την ενέ~γεια fl~6~Θήκη Θέσεων και
αφού επιλέ~Γσυγκεκριμένη εγγραφή Κωδικού Θέσης — Μονάδας - Ειδικού
περιγράμματος να επιλέξει Προσθήκη. Αφού ο χρήσης βεβαιωθεί ότι
προσέθεσε τη σωστή εγγραφή, κλείνει το πλαίσ ο «Διαχείριση Θέσεων» και

13
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Τώρα στα Αναλυτικά στο δεξί άκρο δίπλα στις Θέσεις εμφανίζεται εντός
παρενθέσεων ο αριθμός των θέσεων.

ο χρήσης επιλέγει ση συνέχεια ξανά την Εισαγωγή όσες φορές χρειαστεί για
να καταχωρήσει όλα τα αιτήματα.

λ~7Γολοκληρωθεί η καταχώριση ο χρήσης επιλέγειΠρ~~ϊότητα
~ΘίϋέίΊνμέWω ης οποίας δύ~WΪΪ ήΕ?έΤόλVή ~Σέβb~ των αιτημάτων,
~&ιΊ~ΰ’ετώντας στο σχετικό αναδυόμενο πλαίσιο τον αριθμό Ι (ένα) στο πεδίο

της «Προτεραιόητας», στο δεξί άκρο ης εγγραφής της θέσης η κάλυψη της
οποίας προηγείται σε σπουδαιότητα. Αφού ολοκληρωθεί η ιεράρχηση μέρους ή

\ όλ: Lwv θέσεων, επιλέγεται Αποθήκευση και κλείνει το αναδυόμενο πλαίσιο.]
~Κάθ’ όλη η διάρκεια ης εγγραφής των αιτημάτων, η αίηση αποθηκεύεται
αυτόματα ώστε ο χρήσης να μπορεί με τον ικό ΑΙτ gης (που εμφανίζεται
όταν αποθηκεύεται προσωρινά η αίησή μας στο πλαίσιο Στοιχεία Αίτησης)
να ανακτήσει την αίτησή του με τον τρόπο που προαναφέρθηκε (στη σελίδα
«Αιτήσεις Προγραμματισμού Προσλήψεων»).

Όταν ολοκληρώσει τις εγγραφές και ορίσει την προτεραιότητά τους ο χρήσης
επιλέγει Υποβολή. Μετά την Υποβολή, και μέχρι τη λήξη ης προθεσμίας
υποβολης αιημάτων, υπάρχει δυνατότητα Τροποποίησης και επανυποβολής
ης Αίτησης.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα για η Διαγραφή Αίτησης που έχει ήδη
καταχωρηθεί.

Στη σελίδα «Αιτήσεις Προγραμματισμού Προσλήψεων» ο χρήσης μπορεί
επίσης να βλέπει συγκεντρωμένα όλα τα αιτήματα που έχει υποβάλει, μαζί με
τους κωδικούς αίτησης και υποβολής, καθώς και η δυνατόητα Προβολής τους
(για πιθανό έλεγχο, τροποποίηση ή ακύρωση).
Επιπλέον, σι χρήστες θα μπορούν να εξάγουν όλα τα αιτήματα σε μορφή
αρχείου excel ώστε να κάνουν έναν τελικό έλεγχο πριν τα υποβάλουν.

2. Δεύτερη Φάση - Στάδιο ελέwου και ένκρισηc αιτήσεων
Στο δεύτερο στάδιο — Έλεγχος Αιτήσεων — τα Υπουργεία θα μπορούν να
επεξεργαστούν τις αιτήσεις των εποπτευόμενων φορέων τους, κάνοντας όποιες
παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων
(τροποποίηση ή ακύρωση), και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται σι
αιτήσεις ορισμένων Ανεξάρητων Αρχών).
Συνεπώς τα Υπουργεία υποβάλουν τον οριστικό, συνολικό προγραμματισμό,
αφού επεξεργαστούν τα αιτήματα των φορέων, ο οποίος θα είναι και ο τελικός
προγραμματισμός. Για η διακριτή αυτή διαδικασία που αφορά μόνο τα
Υπουργεία, Θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος με τις σχετικές οδηγίες.
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Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗFJΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α) Από τον ετήσιο Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού,
εξαιρούνται οι Θέσεις που έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών_«βοήθεια
‚~~~τι»σεδ’ους που δεν υλοποιούν_τ~’~ρόγραμμα, σύμφωνα με τις
οδηγίες ης Α.Π. 22899/10.4.2020 (MA: 64ΝΑ46ΜΤΑΕ-Κ7Π) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών.

β) Εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραμματισμό σι προσλήψεις δικηγύρων
και νομικώV&iμβούλων των ΟΤΑ ήκαι β’ βαθμού, όι οποίο’ι &υνδέονται με
τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής, επομένως σι ενδιαφερόμενοι φορείς,
Θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα τους, εντός της τιθέμενης προθεσμίας,
ι~Έθ~ύς μετα ι-η ληξη αυτης, αιηματα που Θα αποστελλονται στην υττηρεσια μας
δέVθα προωθόύντάϊπρος έγκριση.

γ) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων.
Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος ν. 4623/2019 στις
αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θέτουμε
υπόψη σαςτα εξής:
Με το άρθρό 3, παρ. 1 περ. (Ιστ) μεταφέρθηκεηαρμοδι&ιητα λήψης ης
απόφασης, για τον ετήσιο προγραμματισμόπροσλήψεωνιτροσωπικού των
λήμών α~~ΰ’~ήμοτικό Συμβούλιο qτηνΩικονομική Επιτροπή.
Με το άρθρο 3, παρ’ 2 περ. (Ιστ) προβλέπεται ότι για τον ετήσιο
προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στις Περιφέρειες, εισηγείται η
Οικονομική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει.
Συνεπώς, ριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών
θέσεων από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει
προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη των κάτωθι,
κατά περίπτωση, αποφάσεων:

- για Θέσεις ιων Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- για Θέσεις των Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η

οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση ης Οικονομικής Επιτροπής
- για Θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και

Νομικών Προσώπων των Περιφερειών, απόφαση του οικείου
Συμβουλίου

- για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι ως άνω αποφάσεις Θα πρέπει να συjιπεριλαμβάνουν το σύνολο των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. ζ(~r~παρ.(γ)
«αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων» (σε .10-12 ης παρούσας), ενώ
συνοπτική έκθεση που αναφέρεταιστην ενότητα ~χρήζειχωριστής
υποβολης, καθωςηκαταχωρηση των στο~ε~V~ήξϊΞ’ΊΕ2~αται απο την
ειδική εφαρμογή. Επισημαίνεται δε ότι δεν α~αΞί?ΤΠjά~ίΰ&Τδλή

~~—..—-——

ό~ϋΐaΰδήποτε δικαιολογητικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.
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δ) Εννοείται ότι Θα πρέπει νιτ έχουν εξασφαλιστεί σι πιστώσεις για την κάλυψη
της δαπάνης ιτλήρωσης των Θέσεων, τόσο για το έτος 2021 όσο Και κάθε
επόμενο έτος.

2. ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ
(Το έκτακτο Προσωπικό των ΟΤΑ α’& β’ βαθμού και των νομικών προσώπων
αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των
v.45907201 9, 4622/2019 και 4635/2019)
‘Οπως και στον πσλυετή Προγραμματισμό και για τους ίδιους λόγους που
αναφέρθηκαν στην Α.Π. 20616/28-3-2019 εγκύκλιο, οι φορείς Τ.Α δεν
απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω ης συγκεκριμένης διαδικασίας, για
την πρόσληψη του εποχικού τους *~ό~&ώϋίiϊού ~κάθόϊι ίπό τις διατάξεις του
ν.4590/2019~ήjϊάϊών για την πρόσληψη εποχικού
προσωπικού ~φόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής τηςΠΥΣ
33/2006. Ωστόσο, στην περί~~ή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των νομικών

~9ί~~σώπων και των επιχειρήσεων τους, σι προσλήψειςγιατην κάλυψη αμιγώς
εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεΘείαπόjΊ~έγjςq~gη της Επιτροπής της ΠΥΣ και
ειτ~δ~εγ~ιν~αι Qμο_κανενα..~οργανο... (π χ ναυαγοσωστες, προσωπικο
~
~
—— ‚ ‚ ‘ -,(π.χ~προσωπικο που αμειβεται με αντιτιμογια

υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.). Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού
Έ~4Έ~?νονται μεν από ττjVΕΙϊϊέροπή ης ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται
από εποχικόητα, όπως π.χ. διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη
στελέχωση , παιδικών σταθμών κ.λπ. Επομένως, όλεςαυτέςοι
ττεριτττωσεις δεν Θα συμπεριληφθουν στον ετησιο ιτρογραμματισμοτου
-— --— , __,_, ‚

~4590/2019, οπω ‘α~
Τα αιτήματα αυ . Θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου

‘ —~προγραμματισμου προσληψεων εκτακτου προσωπικου’.~ετους 2021? για την
6.___~___ _.

οποια Θα ενημερωθειτε με σχετικη εγκυκλιο.

7~3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ‘ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ
kΕΙ~ΡΜΟΓΗΣ

- ΚατιγJορία Εκπαίδευσης
• σε περίπτωση που στο Πεδίο αυτό επιλεγεί ΕΕΠ,_τότε στη στήλη 10

«Σχέση Εργασίας» Θα πρέπει να επιλεγεί «ΙΔΑΧ».
ο η τιμή «άνευ κατηγορίας~εκπαίδευσης» δεν πρέπει να επιλεγεί, καθώς

αφορά απογεγραμμένους που δεν αποτελούν προσωπικό (π.~~δροι,
_~jj4.Σ_καΘώς και συμβασιούχ~ έργου και απασχολούμενους με

σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για τους φορείς
Τ.Α

η τιμή «ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ», αφορά Θέσεις που προβλέπονται διακριτά στον
Υπαλλη~Κ~Τ~’7~Τκώς για τους ΟΤΑ α’ βαΘμού στα άρθρα 161-165
v.3584/2007). Λαμβάνοντας επομένως υπόψη το πεδίο εφαρμογής του
ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, η συγκεκριμένη τιμή Θα επιλέγεται
από τους ΟΤΑ μόνο όταν πρόκειται για «Δικηγόρουψ /« Νqμικ~ς
Συμβούλους με έμμισΘη εντολή», και στην περίπτωση αυτή στο πεδίο

Ιό
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«σχέση ε γασία » Θα Πρέπει να έχει επιλεγεί η τιμή «Εμμισθη εντολ’» και
~το πεδίο «Κλάδος / Ειδικότητα», να επιλεγεί η ένδειξη ικηγόρος / νομικός
σύμβουλο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο ΟΕΥ. Οι επί θητεία
ιευθυντικές Θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ των ΟΤΑ λογίζονται έκτακτο Προσωπικό

και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό.

. Κατά το σκέλος που αφορά στον καθορισμό αναγκών πρόσληψης από τους
‘‘ ‘~__1 ‘“ΟΤΑ α βαθμου προσωπικο~’j~ΑΧ,..»υπενθυμιζεται οτι βασει του

v.3584/2007 όπως ισχύει, σι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ μπορούν να έχουν κενέ
θέσεις ΙΔΑΧ μόνο ης ειδικόητας των~3ίουσιkϊ~ΐ, καθώς και ειδικό
επιστημονικό προσωπικό (άρθρο 168 ΚΚΔΥ). Επομένως, σι ανάγκες για
προσω*ϊΊ2ΤΔλΤθα πρέΊϊει να περιορίζονται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις
και τούτο να προκύπτει από τις σχετικές καταχωρήσεις των πεδίων
«Κατηγορία Εκπαίδευσης» (τιμή ΕΕΠ), «Κλάδος / Ειδικότητα» και
«Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη».

- Τρόποι Κάλυψης τηι δαπάνης
Οι φορείς Τ.Α Θα πρέπει να εττιλέξουν μία τιμή εκ των ακολούθων:
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΤΕΛΏΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ Κ.Α.Π, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Θεσαικό πλαίσιο πρόσληιΙmc
Οι ενδεδειγμένες τιμές για τους ΟΤΑ είναι:
- άρθρο 19 v.2190/1994 (για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό)
- π.δ 524/1980 (για Μουσικούς)
- άρθρο 43 v.4194/2013 (για έμμισθη εντολή)
- άρθρο 18 v.2190/1994 (για Μόνιμους & ΙΔΑΧ)

4Ί~Φ0ΡΕΙΣΤ.Α ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ
ΦΑΡΜΟΓΗ~ ~ .

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν
στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το
φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς

—, , —‚-—-———. , ,τους, ως «εποπτευων» αυτων φορεας. Για τις ανωνυμες εταιρειες ΟΤΑ και τους
, —,- , , , —‚συνδεσμους ΟΤΑ, ως εποπτευων αυτων φορεας, και αρα ~ρμοδιος...για την

καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ΔήjΊίbς’ τής
έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή
νομικό πρόσωπο.
Η Διεύθυνση Διοίκησης ης έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει
στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της
Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις περιφερειακές ενότητες ης (καθώς και για
τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα).
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ΣΤ. ΤΕΛΪΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι σι φορείς πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε τα
αιτήματα_να υποβληθούν με ορθό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες ης

(Ί~’ύσης, από 31/7 έως 21/8Π\
-———— ---

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο Κατά ην υποβολή των αιημάτων εκ
μέρους όλων των φορέων και υπηρεσιών, να ληφθούν υπόψη:
Α. η προσπάθεια που καταβάλλεται για ην τήρηση των δημοσιονομικών
δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου μία (1) αποχώρηση/μία (1) πρόσληψη για το
τακτικό προσωπικό, ενώ όσον α άΗ1&εποχικό_προσωπικόθαπρέπεινα

~οφέΰ~Θϊι~bξή~ήτουαιτουμενουαριθμου σε σχεση μετοπροσωπικο που
εγκρίθηκε κατάτο έτος 2020.
Β. η υπ’ αριθj~ ώ~ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/Ι6-7-2020 απόφαση
έγκρισης της Επιτροπής ης ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ανά φορέα Και
Υπουργείο προς αποφυγήν υποβολής__αιτημάτων__ομοίων__κλάδων και
ειδικοτήτων,έφό~~ανοποιϊ~θή’~εειαρκώς το υποβληθών α~7~α, έτσι
- -. - -—-— ___-_—--——--

ώστε να προβείτε σε συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών σας, με
βάση τις ιδιαιτερόητες και τις άμεσες προτεραιότητες σας, τις εκτιμώμενες
αιτοχωρήσεις του φορέα και τις επείγουσες ανάγκες προς κάλυψη που θα
προκύψουν από αυτές τα επόμενα έτη, προκειμένου η προσπάθεια αυτή να
οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή ης πολιτικής
προσλήψεων στο Δημόσιο.

~jΕπίσης. σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού

( που εκκρευούν νια έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/ 2006. όπως ισγύει
~~και-δεν έχουν εγκριθεί. Θα πρέπει, εφόσον η ανανκαιόητα πσσς κάλυψη των

θέσεων αυτών εΤακολουθεί να υφίσταται. να υποβληθουν εκ νέου ‘kέσω της
προαναφερόυενης διαδικασίας.

Κατόπιν των προεκτεθέντων παρακαλούνται όλοι σι αποδέκτες της παρούσας
εγκυκλίου για τις αναγκαίες και εμπρόθεσμες ενέργειές τους.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
httυs://www.νυes.εr/, ση διαδρομή: Το Υπουργείο — Αναρτηθέντα Έγγραφα —

Εγκύκλιοι (httυs://www.νοes.~r/e2υk1ίοί/)
httu://rninadmin.vves.ur/. στη διαδρομή: Προκηρύξεις — Προσωπικό —

Προσλήψεις

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΚΡΙΗΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ~ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών

αι, Λnνnθέτη 7n’ιτέτι,

Πίνακας αποδεκτών:
1) ‘Ολα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Γενικές και
Ειδικές Γραμματείες
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-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού-Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων
(με ην παράκληση να κοινοποιήσουν ην παρούσα στα νομικά Πρόσωπα ης εποπτείας
τους)
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(για τις δικές τους ενέργειες με ην παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους
ΟΤΑ A’ και B’ βαθμού ης εποπτείας τους καθώς καιστα νομικά πρόσωπα αυτών)
3) Ανεξάρητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
5) Προεδρία ης Κυβέρνησης
6) Γενική Γραμματεία Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Κτίριο Βουλής, E-mail: gge(Ιb~k2r

ΚΟΙΝ.:
1) Υπουργεία

-Γραφεία κ.κ Υπουργών, Υφυπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία κ.κ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων

2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία κ.κ Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Εσωτεοική Διανουή (ιιε ηλεκτρονικό τατυδροιιείοΙ
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως
- Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας
Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- e-mail: ίnfο~)νυes.gr
- web.support@vpes.ar. μετην παράκληση να αναρηθεί σην ιστοσελίδα του
Υπουργείου, στη διαδρομή «Προκηρύξεις — Προσωπικό — Προσλήψεις».
- d.chrίstοhίdουά~νυes.gr. μετην παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ypes.gr, στη διαδρομή Το Υπουργείο — Αναρηθέντα Έγγραφα— Εγκύκλιοι
(httυs://www.yυes.~r/e~υkΙiοi I)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 10-8-2020
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 132112

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΙΙΙΟΛΗΣ

ΤαΧ.Δ/νση : Γεωργίου A’ 17-21 ΠΡΟΣ:
Ταx.Κώδικας: 22132 Τρίπολη 1. Περιφερεια
Πληροφορίες: Γ.Τσουκάτου Πελοποννιισου
Τηλέφωνο: 2710—243224 2.Δημους Χωρικης
Fax: 2710 — 227745 μας αρμοδιοτητας
E-mail: taιιρ-triρ~4816.syzefxis.gον.gν

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝ: (3)

Θέμα: Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων
έτους 2021
Σχετικά:
α) Η αριθμ. ΔΙΓΙΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ. 15048/29-7-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών.
β) Το αριθμ. 131872/10-8-2020 έγγραφό μας.
γ) Το αριθμ. 49938/6-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέxεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών, σας υπενθυμίζουμε το αριθμ.
49938/6-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Ειδικές οδηγίες
για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήιρεων έτους 2021», που
ήδη σας έχει αποσταλεί απευθείας από το Υπουρ~είο και παρακαλούμε για την
πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτό, όπου σuντρέxει περίπτωση.

Πρόσθετα παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για το ανωτέρω έγγραφο και τα
Νομικά σας Πρόσωπα.

Με εντολή Συντονιστή

Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

του Τμήματος
κ.α.α.

Αικατερίνη Καραγιάννη





Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 10-8-2020

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 131872
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ

ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΙΠΟΑΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Γεωργίου A’ 17-2 1 ΠΡΟΣ:
Ταx.Κώδικας: 22132 Τρίπολη 1. Περιφερεια
Πληροφορίες: Γ.Τσουκάτου Πελοποννησου
Τηλέφωνο: 2710—243224 2.Δημους Χωρικης
Fax: 2710— 227745 μας αρμοδιοτητας
E-mail: taυρ-triρ~4816.syzcfxis.gον.gr

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝ: (3)

Θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποxιακού προσωπικού
του δημοσίου τομέα έτους 2021
Σχετ: Η αριθμ. ΔΙΙΙΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών

Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος
«Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΛΛ: 9Φ1-Ι446ΜΤΛ6-ΣΧΚ η με αριθμ. πρωτ.
ΛΙΠΛΛΛ/Φ.2.9/70/οικ. 15048/29-7-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
με Θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποxιακού
προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021» και παρακαλούμε όπως την
αναζητήσετε για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειές σας σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα σε αυτή.

Πρόσθετα παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για την ανωτέρω εγκύκλιο και τα
Νομικά σας Πρόσωπα.

Με εντολή Συντονιστή

Α.Δ.ΤΙ.ΔΕ.& Ι.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

του Τμήματος
κ.α.α.

Αικατερίνη Καραγιάννη
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