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Αρ. Απόφασης         3 / 2017                                                                                                                                                                                                                        
 
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 
 
   Στο Βύρωνα σήμερα 25/1/2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  συνήλθε σε τακτική Δημόσια 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος, ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 1212/19-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον 
Δήμαρχο. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) 
   Ο Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών 
Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23)  και ονομαστικά : 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
  1. Αγγέλης Κωνσταντίνος     ΠΡΟΕΔΡΟΣ 13. Κορρές Νικόλαος 
  2. Αγραφιώτη Γεωργία 
  3. Αρβανίτης Γεώργιος 

14. Κοσκινάς Αθανάσιος 
15. Μαυρίκης Ιωάννης 

  4..Γεωργαντάς Αντώνιος 16. Μαυρόπουλος Αναστάσιος 
  5. Γώγος Χρήστος 17. Μπαντής Μιλτιάδης 
  6. Δάφνη Πηνελόπη 18. Οικονόμου Αθανάσιος 
  7. Ζούμπος Κωνσταντίνος 19. Πάλμος Παναγιώτης 
  8. Καραγιάννης Μιχαήλ 
  9. Κατωπόδης Μάριος 
10. Κλωνάρη Λεμονιά 
11. Κόκκαλης Δημήτριος 
12. Κόνσουλας Παναγιώτης 

20. Σπυρόπουλος Χρήστος 
21. Σωτηρόπουλος Αλέξιος 
22. Τζιορτζιώτης Σταύρος 
23. Χαρδαλιά-Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα 

  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

   1. Αλαβάνος Αλέξανδρος 
   2. Βασιλοπούλου Ελένη 
   3. Λοβέρδος Ιωάννης 
    
    Αν και κλήθηκαν νόμιμα                                                              

   4. Παπαδημητρίου Αθανάσιος 
   5. Σώζος Χαράλαμπος 
   6. Τριγάζης Νικόλαος 

                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

      Ο Δήμαρχος κ. Κατωπόδης  Γρηγόρης προσκλήθηκε κκκ                                                               και παρέστη στη συνεδρίαση 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Σταυρούλα Κοττάκη – Προμπονά 
Καθήκοντα ειδικού Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών άσκησε η υπάλληλος του Δήμου 
Αθανασία Στεργίου 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 1ης /25-1-2017 

τακτικής συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ 
  

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ντόβολος Γεώργιος, Τσατσαρώνης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη 
Σοφία, Κιούπη Ιουλία, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Σάρολα Βασιλική, Κριατσιώτης Γεώργιος,Τέγος 
Ευθύμιος και Φραγκιαδάκης Ιωάννης προσήλθαν κατά τη συζήτηση των ανακοινώσεων-
αναφορών 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γείτονας Ευάγγελος και Βλαδιμήροβιτς Μαρία  προσήλθαν κατά 
τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης  

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Ελευθέριος προσήλθε στην έναρξη συζήτησης του 
2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 Η Δημοτική Σύμβουλος κα Χαρδαλιά-Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα αποχώρησε κατά τη 
συζήτηση του 3ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ντόβολος 
Γεώργιος και Κιούπη Ιουλία αποχώρησαν  μετά τη ψήφιση του ιδίου θέματος 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κόνσουλας Παναγιώτης, Πάλμος Παναγιώτης,Γείτονας Ευάγγελος, 
και Δάφνη Πηνελόπη αποχώρησαν στο τέλος της  συζήτησης του 2ου θέματος 

 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 Το υπ' αριθμ. 2Ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναβλήθηκε κατόπιν πρότασης του Προέδρου 
για επόμενη συνεδρίαση 

 Το υπ' αριθμ.8Ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αποσύρθηκε κατόπιν πρότασης του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννη Μιχαήλ 

 Το υπ' αριθμ. 18Ο θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης αναβλήθηκε κατόπιν πρότασης του 
Προέδρου προκειμένου να επανεξεταστεί 

 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης  και έθεσε υπόψη    των 
μελών του Σώματος την με αριθμ. Πρωτ. 1564/24-1-2017 εισήγηση του Δημάρχου, όπως 
κατωτέρω:  
  
Κύριοι Σύμβουλοι, 
΄Εχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις  του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄/2016) <<Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις>> , προβλέπονται τα εξής : 
«…..3. Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την 
ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο 
δήμο. Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισμοί προσώπων των ανωτέρω 
κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/1998».  
 
2. Την υπ΄αριθ. 9/16-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με 
θέμα <<Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4368/2016 (Α΄21), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α>>, όπου 
αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή οι διορισμοί και 
προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, δηλαδή προσωπικού που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες Καθαριότητας, ΔΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισμού, 
Ύδρευσης – Άρδευσης, Αποχέτευσης και Δημοτικών Κοιμητηρίων κλπ. Το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών 
ΥΕ και ΔΕ που θα καλύπτει κενές θέσεις ειδικά των ανωτέρω Υπηρεσιών προσλαμβάνεται χωρίς πλέον να 
απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του ν.  
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3833/2010, όπως ισχύει. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του 
ν.4057/2012 εξακολουθούν να ισχύουν. Συνεπώς για την κίνηση διαδικασιών νέων προσλήψεων και του εν 
λόγω προσωπικού θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».  
 
3. Την υπ΄αριθ. 25/16-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον προγραμματισμό 
προλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού 
του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ. 
 
4.  Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. (ΦΕΚ 96/Β΄/23-1-2017), στον οποίο αναφέρονται οι οργανικές θέσεις, ήτοι :  
α. Εννέα (9) οργανικές θέσεις στην κατηγορία ΔΕ κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων εκ των οποίων οι 
πέντε (5) είναι κενές. 
 
β. Ενενήντα δύο (92) οργανικές στην κατηγορία ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας, εκ των οποίων οι πενήντα 
επτά (57) είναι κενές. 
 
5. Την με αρ.πρωτ. 1592/24-1-2017  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας 
σύμφωνα με την οποία έχουν προβλεφθεί  πιστώσεις στους Κ.Α του προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό 
έτος 2017, ως εξής: 
α) Στον Κ.Α. 20.6011.0002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (νέες προσλήψεις)» ποσό 
121.600,00 ευρώ. 
β) Στον Κ.Α. 20.6051.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων (νέες προσλήψεις)» ποσό 78.000,00 
ευρώ. 
 Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό  των επόμενων ετών. 
 
6. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βύρωνα. 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 
 Την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα συνολικά δεκατριών 
(13) ατόμων για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016  
και συγκεκριμένα : 
       1.   Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων έργων και 

 2.   Έντεκα (11) ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας. 
 

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ 50/2001 , 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα : 
 
Α. Για την κατηγορία ΔΕ κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ειδικότητας 1.3 , ομάδας 
Β΄  [(Π.Δ 113/2012) και την (Υ.Α. αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) ΦΕΚ Β519/6-3-2013), σε αντιστοιχία 
με το π.δ. 31/1990 ομάδα Β΄ (Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεως). Για σύνθετο εκσκαπτικό και φορτωτικό μηχάνημα 
(τύπου JCB) 
β) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ειδικότητας 1.5 , ομάδας 
Β΄  [(Π.Δ 113/2012) και την (Υ.Α. αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) ΦΕΚ Β519/6-3-2013), σε αντιστοιχία 
με το π.δ. 31/1990 ομάδα Ε΄ (Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεως). Για φορτωτή λαστιχοφόρο παντός τύπου, (τύπου 
BOBCAT ) 
γ) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ειδικότητας 4.1 , ομάδας 
Β΄  [(Π.Δ 113/2012) και την (Υ.Α. αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) ΦΕΚ Β519/6-3-2013), σε αντιστοιχία 
με το π.δ. 31/1990 ομάδα Ι΄ (Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεως). Για μηχανικά σάρωθρα (σκούπες) παντός τύπου και 
συστήματος λειτουργίας.  
 
δ) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος των σχολικών μονάδων της  
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ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
ε) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ειδικότητας 4.1 , ομάδας 
Β΄  [(Π.Δ 113/2012) και την (Υ.Α. αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) ΦΕΚ Β519/6-3-2013), σε αντιστοιχία 
με το π.δ. 31/1990 ομάδα Ι΄ (Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεως). Για μηχανικά σάρωθρα (σκούπες) παντός τύπου και 
συστήματος λειτουργίας.  
 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών , μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) ) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ειδικότητας 1.5 , ομάδας 
Β΄  [(Π.Δ 113/2012) και την (Υ.Α. αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) ΦΕΚ Β519/6-3-2013), σε αντιστοιχία 
με το π.δ. 31/1990 ομάδα Ε΄ (Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεως). Για φορτωτή λαστιχοφόρο παντός τύπου, (τύπου 
BOBCAT ) 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών , μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ειδικότητας 1.3 , ομάδας 
Β΄  [(Π.Δ 113/2012) και την (Υ.Α. αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) ΦΕΚ Β519/6-3-2013), σε αντιστοιχία 
με το π.δ. 31/1990 ομάδα Β΄ (Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεως). Για σύνθετο εκσκαπτικό και φορτωτικό μηχάνημα 
(τύπου JCB) 
 
β) Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
 
 
Β. Για την κατηγορία ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας, τα εξής : 
 
<<Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος  
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κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής>>. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Τ Ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  μ ε τ ά  α π ό  σ υ ζ ή τ η σ η  
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 
3. Την με αρ.πρωτ. 1592/24-1-2017  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Βύρωνα σύμφωνα με την οποία έχουν προβλεφθεί  πιστώσεις στους Κ.Α του προϋπολογισμού 
για το τρέχον οικονομικό έτος 2017, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 
 
 Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 
συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4368/2016  και συγκεκριμένα :  

 Δύο  (2) ατόμων κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  
 Έντεκα (11) ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας  

 
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ 50/2001 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Για την δαπάνη Μισθοδοσίας του τακτικού Προσωπικού για το έτος 2017, έχουν προβλεφθεί  
πιστώσεις στον Προϋπολογισμό Εξόδων του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2017, ως εξής: 
α) Στον Κ.Α. 20.6011.0002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (νέες προσλήψεις)» ποσό 
121.600,00 ευρώ. 
β) Στον Κ.Α. 20.6051.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων (νέες προσλήψεις)» ποσό 78.000,00 
ευρώ. 
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους Προϋπολογισμούς  των επόμενων ετών. 
 
 
 
Η    απόφαση      αυτή      έλαβε     αύξοντα     αριθμό                                          3  /2017 
...................................................................................................................................................................... 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
           Αγγέλης Κωνσταντίνος 
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