ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 27ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 300/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Αυγούστου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
13912/14-8-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας,
έτους 2021.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/µενη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/µενη ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Α. Με την υπ’ αρ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.07.2020 (Α∆Α: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες, προς όλες τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, αναφορικά µε τον ετήσιο
προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δηµόσιου τοµέα έτους 2021.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου
δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης και ειδικότερα για τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό και εφαρµογή της
πολιτικής προσλήψεων στο ∆ηµόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων
νοµοθετικών πρωτοβουλιών, µε τη θέσπιση συστήµατος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασµού
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του ∆ηµοσίου (Ν.4590/2019 και Ν. 4622/2019
άρθ. 51) .
Στόχος των ως άνω ρυθµίσεων είναι ο καλύτερος προγραµµατισµός, η αναβάθµιση και απλοποίηση της
διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτηµάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δηµόσιου τοµέα,
πλήρως εναρµονισµένου µε το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση µε τις πρόσφατες
διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού του ∆ηµοσίου, όπως το σύστηµα
κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραµµάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράµµατος της δηµόσιας
διοίκησης.
Περαιτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης», ορίζονται τα
ακόλουθα:
«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,
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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 πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 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».
«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 προφανές ότι για την υποβολή αιτηµάτων για τον ετήσιο προγραµµατισµό του έτους 2021, θα πρέπει οι
αιτούµενες κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του φορέα να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν.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 έτος,
ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στο πλαίσιο των προσχεδίων δράσης τους»
Για τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθµού και τους εποπτευόµενους φορείς αυτών (Υποτοµέας S1313 του Μητρώου
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτηµα, το οποίο
υποβάλλεται από τις αρµόδιες για τους Ο.Τ.Α. υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα αιτήµατα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α. Τεκµηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και
αναγκών του, στο πλαίσιο των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασµού,
β. τον αριθµό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό),
γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό,
τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
δ. το ύψος της προκαλούµενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον
πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούµενη επιβάρυνση για κάθε επόµενο έτος,
ε. τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας.
Η προαναφερόµενη έκθεση δεν χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από
την ειδική εφαρµογή, την οποία ανέπτυξε το ΥΠ.ΕΣ., στο πλαίσιο των ανωτέρω οδηγιών και ιδίως της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της συντονισµένης προσπάθειας για την υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων,
τεχνικών και εργαλείων διοίκησης, και µε στόχο, µεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας
έγκρισης αιτηµάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του ∆ηµοσίου.
∆ιευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ διαµορφώνουν 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. Ο ετήσιος αυτός προγραµµατισµός κοινοποιείται στο Υπουργείο
Οικονοµικών. Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
εναρµονισµένος µε τον πολυετή προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού.
Εν συνεχεία, ο εγκεκριµένος ετήσιος προγραµµατισµός αποστέλλεται αµελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειµένου να
διαµορφώσει τον προγραµµατισµό του για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητά του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 5).
Η υποβολή των αιτηµάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 21-08-2020 (µέχρι την ως άνω
ηµεροµηνία 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.
Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.07.2020 αλλά και στο έγγραφο ΥΠ.Ε.Σ.
49938/06.08.2020 οι ∆ήµοι καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρµογή αίτηµα προς το
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Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
αρµοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας.
Για τις ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσµους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρµόδιος για
την καταχώριση των αιτηµάτων τους στην εφαρµογή, έχει τεθεί είτε ο ∆ήµος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν
πρόκειται για «εποπτευόµενο» από αυτή νοµικό πρόσωπο.
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.07.2020 επισηµαίνονται τα εξής:
α) Από τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, εξαιρούνται οι θέσεις που έχουν συσταθεί
για την παροχή υπηρεσιών «βοήθεια στο σπίτι» σε δήµους που δεν υλοποιούν το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Α.Π. 22899/10.4.2020 (Α∆Α: 64ΝΛ46ΜΤΛΕ-Κ7Π) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραµµατισµό οι προσλήψεις δικηγόρων και νοµικών συµβούλων των ΟΤΑ
α’ και β’ βαθµού, οι οποίοι συνδέονται µε τους φορείς µε σχέση έµµισθης εντολής, εποµένως οι ενδιαφερόµενοι
φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήµατα τους, εντός της τιθέµενης προθεσµίας, καθώς µετά τη λήξη αυτής,
αιτήµατα που θα αποστέλλονται στο ΥΠ.ΕΣ. δεν θα προωθούνται προς έγκριση.
γ) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων
Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος ν. 4623/2019 στις αρµοδιότητες των συλλογικών οργάνων των
OΤΑ α’ και β’ βαθµού θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
Με το άρθρο 3, παρ. 1 περ. (1στ) µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα λήψης της απόφασης , για τον ετήσιο
προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού των ∆ήµων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην Οικονοµική Επιτροπή.
Συνεπώς, πριν την υποβολή των αιτηµάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το ∆ήµο / Περιφέρεια στην
εφαρµογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, µε ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτηµα, η λήψη των κάτωθι, κατά
περίπτωση, αποφάσεων :
- για θέσεις των ∆ήµων: απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
- για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µετά από εισήγηση
της Οικονοµικής Επιτροπής
- για θέσεις των ΝΠ∆∆, Συνδέσµων, Ιδρυµάτων των ∆ήµων καθώς και Νοµικών Προσώπων των
Περιφερειών, απόφαση του οικείου Συµβουλίου
- για θέσεις των ΝΠΙ∆, απόφαση του οικείου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. (β)
«Βασικά στοιχεία» και παρ.(γ) «αναλυτικά αιτήµατα προσλήψεων» (σελ.10-12 της ΥΠ.ΕΣ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.07.2020), ενώ η συνοπτική έκθεση που αναφέρεται στην ενότητα Α δεν χρήζει
χωριστής υποβολής, καθώς η καταχώρηση των στοιχείων της υποκαθίσταται από την ειδική εφαρµογή.
Επισηµαίνεται δε ότι δεν απαιτείται η αποστολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.
δ) Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των
θέσεων, τόσο για το έτος 2021 όσο και κάθε επόµενο έτος.
Οι φορείς Τ.Α δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήµατα, µέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του
εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτηµάτων για την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εµπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεων τους, οι
προσλήψεις για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ
και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη
στελέχωση των δηµοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ.
προσωπικό που αµείβεται µε αντίτιµο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.).
Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται µεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν
χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. διευθυντές σε ΝΠΙ∆ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ,
παιδικών σταθµών κ.λπ. Εποµένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συµπεριληφθούν στον ετήσιο
προγραµµατισµό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συµπεριληφθούν και συµβάσεις µίσθωσης έργου.
Τα αιτήµατα αυτά θα υποβληθούν µέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού.
Τέλος, κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο κατά την υποβολή των αιτηµάτων εκ µέρους όλων των φορέων και
υπηρεσιών, να ληφθούν υπόψη:
Α. η προσπάθεια που καταβάλλεται για την τήρηση των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και ιδίως του λόγου µία (1)
αποχώρηση/µία (1) πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό.
Β. η υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, ανά φορέα και Υπουργείο προς αποφυγήν υποβολής αιτηµάτων οµοίων κλάδων και
ειδικοτήτων, εφόσον ικανοποιήθηκε επαρκώς το υποβληθέν αίτηµα, έτσι ώστε οι φορείς να προβούν σε συνετή και
ρεαλιστική εκτίµηση των αναγκών τους, µε βάση τις ιδιαιτερότητες και τις άµεσες προτεραιότητες τους, τις
εκτιµώµενες αποχωρήσεις 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 της
πολιτικής προσλήψεων στο ∆ηµόσιο.
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Τα αιτήµατα πρόσληψης τακτικού προσωπικού που εκκρεµούν για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/
2006, όπως ισχύει και δεν έχουν εγκριθεί, θα πρέπει, εφόσον η αναγκαιότητα προς κάλυψη των
θέσεων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται, να υποβληθούν εκ νέου µέσω της προαναφερόµενης
διαδικασίας.
Β. Ειδικότερα επί των αιτηµάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021, σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν
συνεκτίµησης των οικονοµικών δεδοµένων και των υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου, προτείνουµε συνολικά (4)
τέσσερα άτοµα, ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθµό, ως εξής:
ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
1
1
1
1
4

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων
ΣΥΝΟΛΟ

Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις σύµφωνα µε
την υπ’ αρ. 1601/19.8.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι για τη λήψη της σχετικής απόφασης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την υποβολή αιτήµατος πρόσληψης τακτικού προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2021, ως
ακολούθως:
ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
1
1
1
1
4

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων
ΣΥΝΟΛΟ

Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις σύµφωνα µε
την υπ’ αρ. 1601/19.8.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 300/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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