
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓXΟΥ 
Ταχ. Δ/νση :     Βασ. Σοφίας 15 
Ταχ. Κώδ. :      106 74 Αθήνα 
 
Τηλέφωνο :     213-13 13 040 
e.mail       :koinovouleftikos@ydmed.gov.gr 
 
 

 
Αθήνα,  9   Αυγούστου  2021 
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/ 15911 
 
ΠΡΟΣ: 
Τη Βουλή των Ελλήνων 
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 
 
 
ΚΟΙΝ: 
1.Βουλευτή κ. Απόστολο Πανά  
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
4. Υπουργείο Οικονομικών 
 
 

  

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 7833_/7-7-2021 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή ο 

Βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ κ. Απόστολος Πανάς με θέμα: «Άμεση 

πρόσληψη υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής-Υποστελέχωση 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:: 

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Πάνας 

Απόστολος και αναφορικά με το θέμα της υποστελέχωσης της ΠΕ Χαλκιδικής και ειδικά 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

     Τακτικό Προσωπικό 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και με στόχο αφενός τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο και αφετέρου τον ορθολογικό 

προγραμματισμό κάλυψης των αναγκών των επιμέρους φορέων της, εναρμονισμένα 

τόσο με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, όσο και με το σύνολο των διαρθρωτικών αλλαγών 

που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου (σύστημα 

κινητικότητας, κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, λειτουργία του ψηφιακού 

οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης), το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στη 

θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού 

προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για όλους τους φορείς του Δημοσίου, 

συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού (άρθ. 1-7 ν.4590/2019-ΦΕΚ Α’17 και 

άρθ. 51 ν.4622/2019-ΦΕΚ Α’133). 

Ενόψει του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου, για τον Προγραμματισμό  

Προσλήψεων έτους 2021, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.7.2020 

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ), με την οποία κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι ΟΤΑ 

να προβούν στην αξιολόγηση των αναγκών τους για προσλήψεις τακτικού προσωπικού, 



δυνάμενοι να αιτηθούν την πλήρωση των κενών  θέσεων τους Οργανισμού τους σε 

επίπεδο οργανικής μονάδας, θέτοντας παράλληλα ένδειξη προτεραιότητας για καθεμία 

εξ’ αυτών, στο πλαίσιο διαβάθμισης των αναγκών τους. Η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας ανταποκρίθηκε στην προαναφερθείσα εγκύκλιο και υπέβαλλε αίτημα για την 

έγκριση πλήρωσης κενών θέσεων του οργανισμού της. Με την υπ΄αριθμ. 42/30-09-2020 

Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πλήρωση είκοσι οκτώ (28) θέσεων, από 

τις οποίες οι οκτώ (8) αφορούν στην ΠΕ Χαλκιδικής, στις οποίες περιλαμβάνονται δύο (2)  

θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), μία (1) θέση ΠΕ Γεωτεχνικών (Ιχθυολόγων) και μία 

(1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (κατεύθυνση ποιότητας τροφίμων).  Οι εγκεκριμένες 

θέσεις έχουν αποσταλεί με το Α.Π.49891/05-07-2021 έγγραφό μας στο Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να δεσμευτούν οι θέσεις που θα 

πληρωθούν από προστατευόμενα άτομα του ν. 2643/1998, και εν συνεχεία θα 

αποσταλούν στο ΑΣΕΠ προκειμένου να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη. 

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 

2020, με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.104/13657/16-07-2020 εγκριτική απόφαση της 

ΠΥΣ 33/2006 καθώς και τις ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./148/16115/05-10-2020  και ΔΙΠΑΑΔ / Φ. 

ΕΓΚΡ/46/οικ.8640/17-05-2021 όμοιες τροποποιητικές αυτής, εγκρίθηκαν σαράντα οκτώ 

(48) θέσεις για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων οι δέκα (10) 

αφορούν στην ΠΕ Χαλκιδικής και στις οποίες περιλαμβάνονται επτά (7) ΠΕ Γεωπόνων 

και ένας (1) ΠΕ Κτηνιάτρων. Οι εγκεκριμένες θέσεις διαβιβάστηκαν στο ΑΣΕΠ με το Α.Π. 

44714/15-06-2021 έγγραφό μας προκειμένου να προκηρυχθούν. 

Επισημαίνεται ότι κατά την αξιολόγηση των αναγκών των φορέων του Δημοσίου, υπό 

το πρίσμα πάντα των υφιστάμενων  περιορισμών, δόθηκε προτεραιότητα στην κάλυψη 

κενών θέσεων προσωπικού κλάδου κτηνιάτρων στις Περιφέρειες, καθώς επί τη βάσει των 

υποβληθέντων αιτημάτων τους για το σύνολο των Περιφερειών εγκρίθηκε η πρόσληψη 

συνολικά εκατόν πέντε (105) κτηνιάτρων στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών των 

ετών 2020 και 2021 (82 για το έτος 2020 και 23 για το έτος 2021).  

Πρόσφατα εκδόθηκε επίσης η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/2.7.2021 

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΤ0Γ46ΜΤΛ6-7ΘΛ) αναφορικά με τον Προγραμματισμό  Προσλήψεων 

έτους 2022, με την οποία κλήθηκαν και οι ΟΤΑ να προβούν στην αξιολόγηση των 

αναγκών τους και να υποβάλουν ανάλογο αίτημα για κάλυψη των κενών θέσεων του 

Οργανισμού τους με πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας έχει υποβάλλει αίτημα για την πρόσληψη διακοσίων δέκα πέντε 

(215) τακτικών υπαλλήλων, εκ των οποίων οι σαράντα έξι (46) δηλώνει ότι προορίζονται 

για την ενίσχυση της στελέχωσης υπηρεσιακών μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής, 

περιλαμβάνοντας δεκατρείς (13) προσλήψεις υπαλλήλων κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ, 

κλάδου Γεωτεχνικών.  



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των υποβληθέντων αιτημάτων 

προσλήψεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 51 του ν.4622/2019, το αρμόδιο 

για θέματα δημόσιας διοίκησης Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το αρμόδιο για 

θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε 

συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρωπίνου 

δυναμικού, θα διαμορφώσουν το σχέδιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του 

επόμενου έτους. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του άρθρου 77 του ν.4674/2020 η οποία, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, θα υποβάλλει εισήγηση για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 

του έτους 2022 στο τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, το οποίο εγκρίνει τον 

προγραμματισμό στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής 

πολιτικής. 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι για την ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών 

των ΟΤΑ, αυτοί και τα νομικά τους πρόσωπα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016, μέσω του οποίου μπορούν να 

αντλούν προσωπικό για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. 

Ήδη, την 8η Μαρτίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των πράξεων για την 

κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και την προσωρινή κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών με απόσπαση, των φορέων που συμμετείχαν στο πλαίσιο του κύκλου του 

Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) έτους 2020 και έχει ξεκινήσει ο Α΄ Κύκλος του 

2021 (σχετική η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8-4-2021 (ΑΔΑ:6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ 

εγκύκλιός μας). 

     Έκτακτο Προσωπικό 

Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των φορέων, στο πλαίσιο της 

αριθ. πρωτ. 14626/26-2-2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ:ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) «Προγραμματισμός 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄& β΄βαθμού  και στα ΝΠΙΔ 

αυτών» δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, με έγκριση από την Επιτροπή του 

άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει.  

Ειδικά για τις Περιφέρειες δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος κατά 

προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών τους σε κτηνιάτρους, στο πλαίσιο της άμεσης 

αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων με στόχο την προάσπιση της 

δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία του καταναλωτή και τη 

διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.  

Με την 38078/08-04-2021 & 35910/07-04-2021 Εισηγητική Έκθεση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, περιήλθε στην υπηρεσία μας αίτημα 



της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού αριθμού 122 (εκατόν είκοσι δύο) 

θέσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 10 θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την  Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  ειδικοτήτων: 1 ΠΕ 

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 Πολιτικών 

Μηχανικών, 1 Περιβάλλοντος, 1 ΠΕ Βιολόγων-Ιχθυολόγων, 1 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΠΕ 

Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΤΕ Διοικητικών-Λογιστικών, 2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Με 

την αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 εγκρίθηκαν 50 (πενήντα) θέσεις 

για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

         Ο  Υπουργός  

 

 

                Μαυρουδής Βορίδης 
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