
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 08/29-03-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Παρασκευή (29) είκοσι εννέα 

του µηνός Μαρτίου του χρόνου 2019 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 296/26-03-2019 πρόσκληση 

του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

   

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

Καρίνας Γεώργιος  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

 

 

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

 

             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  04 

 

 

Αριθµός Απόφασης:  35  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύµφωνα µε το υπ αριθµόν 20616/20-03-2019 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικής ∆/νσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µας ζητείται 

να κάνουµε στρατηγικό προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού για τα έτη 2020-2023. 

Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται τα εξής: 

'' Σχετικά έγγραφα : H υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.9816/28-2-2019 (Α∆Α: 97ZΒ465ΧΘΨ-

ΖΓ5) εγκύκλιος του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως διορθώθηκε, κατά το µέρος που 

αφορά την 9η στήλη του συνηµµένου της Παραρτήµατος Α, µε το υπ’ αριθµ. 

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/65/οικ.11639/14-3- 2019 έγγραφό του.  

Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο του, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Υ.∆.ΑΝ) 

γνωστοποίησε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4590/2019 που αφορά στο αντικείµενο του 

θέµατος, καλώντας τους υπόχρεους φορείς να αποστείλουν τα πολυετή σχέδια προγραµµατισµού 

ανθρώπινων πόρων των ετών 2020-2023, συµπληρώνοντας τα απαιτούµενα στοιχεία τους σε τρία (3) 

υποδείγµατα πινάκων1 , τα οποία ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Η εν λόγω εγκύκλιος 

εστάλη από το Υ.∆.ΑΝ και στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας, µε την παράκληση να την 

 

Στρατηγικός προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού 

2020-2023 για την ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ 

ΑΔΑ: ΩΙΘΙΟΕΥ9-ΩΚΒ



κοινοποιήσουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού της εποπτείας τους καθώς και στα νοµικά πρόσωπα 

αυτών. ∆εδοµένου ωστόσο ότι τα στοιχεία του εν θέµατι προγραµµατισµού, κατά το µέρος που 

αφορούν φορείς Τ.Α, θα πρέπει, βάσει των προαναφερθέντων διατάξεων, να συλλεχθούν από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, ελέγχου και ανάλυσης τους να 

προωθηθούν από αυτό στο Υ∆.ΑΝ για τις περαιτέρω, κατά νόµο, ενέργειές του, σας γνωστοποιούµε τα 

κάτωθι : 

ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (δεν συµπεριλαµβάνεται στον πολυετή προγραµµατισµό) : 

Σηµειώνεται ότι στο πρότυπο, προς συµπλήρωση, αρχείο δεν περιλαµβάνεται το παρασχεθέν, από το 

Υ∆ΑΝ, υπόδειγµα που αφορά στον πολυετή προγραµµατισµό του εποχικού προσωπικού, το οποίο δεν 

θα πρέπει να συµπληρωθεί από τους φορείς της Τ.Α  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ από τους ΟΤ.Α και τα νοµικά πρόσωπα 

αυτών. Οι ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών θα πρέπει να αποτυπώσουν τις ανάγκες τους όσον 

αφορά τον τετραετή προγραµµατισµό τακτικού προσωπικού (µόνιµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου) για όσες περιπτώσεις προσλήψεων/διορισµών υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής της 

ΠΥΣ 33/2006.  

Τέλος, επισηµάνεται ότι ο πολυετής προγραµµατισµός προσωπικού του κάθε νοµικού προσώπου θα 

πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις κενές οργανικές θέσεις Ι∆ΑΧ, του ΟΕΥ ή Κανονισµού Προσωπικού 

του κάθε φορέα. ''  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω θα πρέπει να συµπληρώσουµε και να αποστείλουµε τους πίνακες 

που αφορούν τον πολυετή προγραµµατισµό προσωπικού για την ΑΞΤΑ∆Α. Η επιχείρηση µας  

διαθέτει 6 άτοµα µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και βάση των όσων 

αναγράφονται στον κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης και των κενών οργανικών θέσεων 

Ι∆ΑΧ που έχουν προβλεφθεί µπορούµε να καλύψουµε κάποια κενά σε προσωπικό που έως τώρα 

καλύπτονταν µε εποχικό προσωπικό. Προτείνω λοιπόν να αποστείλουµε τις εξής θέσεις που έχουν 

προβλεφθεί στον κανονισµό της ΑΞΤΑ∆Α, σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες της,  ως εξής: 

• ∆Ε- Υπάλληλος γραφείου Ι∆ΑΧ (1) για το Κεντρικό της Επιχείρησης  

• ΤΕ- Γραµµατεία Ι∆ΑΧ (1) για την Αίθουσα 3D της Επιχείρησης 

• ∆Ε -Υπάλληλος Υποδοχής Ι∆ΑΧ (1) για το Parking της Επιχείρησης  

• ΥΕ- Εργάτης Καθαριότητας Ι∆ΑΧ (1) για το Camping της Επιχείρησης 

• ∆Ε- Συντηρητής Ι∆ΑΧ (1) για την Αίθουσα 3D της Επιχείρησης 

• ∆Ε- Φύλακας Ι∆ΑΧ (1) για το Άλσος της Επιχείρησης».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέµα 

 

ΑΔΑ: ΩΙΘΙΟΕΥ9-ΩΚΒ



                                                           Αποφασίζει  οµόφωνα 

Α) Εγκρίνει την κατάρτιση του στρατηγικού προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού Ι∆ΑΧ 

για τα έτη 2020-2023, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης και σύµφωνα µε τα όσα 

προβλέπονται στον κανονισµό προσωπικού της ΑΞΤΑ∆Α,  και εγκρίνει τους σχετικούς πίνακες 

πολυετούς, οι οποίοι θα περιλαµβάνουν τις εξής θέσεις προσωπικού Ι∆ΑΧ: 

• ∆Ε- Υπάλληλος γραφείου Ι∆ΑΧ (1) για το Κεντρικό της Επιχείρησης  

• ΤΕ- Γραµµατεία Ι∆ΑΧ (1) για την Αίθουσα 3D της Επιχείρησης 

• ∆Ε -Υπάλληλος Υποδοχής Ι∆ΑΧ (1) για το Parking της Επιχείρησης  

• ΥΕ- Εργάτης Καθαριότητας Ι∆ΑΧ (1) για το Camping της Επιχείρησης 

• ∆Ε- Συντηρητής Ι∆ΑΧ (1) για την Αίθουσα 3D της Επιχείρησης 

• ∆Ε- Φύλακας Ι∆ΑΧ (1) για το Άλσος της Επιχείρησης 

 

Β) Την αποστολή των σχετικών πινάκων πολυετούς προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού 

2020- 2023, στο ΥΠΕΣ.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 35/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 29-03-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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