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ΘΔΜΑ: Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε Γ.Δ.Τ.Α.. 

 

 ην Κηάην θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ, ζήκεξα ηελ 22
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 18:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε  η α θ η η θ ή  ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 1522/16-12-2016 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ 

επηδφζεθε ζε θάζε χκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 & 3 ηνπ Ν. 1069/1980. 

    Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7 κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα 7. Ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΟΝΣΑ 

1. ηακαηφπνπινο ππξίδσλ 

2. Θειεξίηεο Γεψξγηνο  

3. Εάξθνο Γεκήηξηνο 

4. αξράλεο Κσλζηαληίλνο  

5. Μπφκπνιαο Ησάλλεο 

6. Κνπηζνχθνο Αλαζηάζηνο 

7. Υξηζηνδνχινπ Παλαγηψηεο  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν νξηζζείο ππάιιεινο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ, θ. Αγγειφπνπινο 

Νηθφιανο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

Θέκα 13
ν 

 

  Ο Γ/ληήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ θ. Νίθαο Παλαγηψηεο, εηζεγνχκελνο ην 13
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί: «Πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε Γ.Δ.Τ.Α..», 

έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην 21/12/2016 έγγξαθν, ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη ζεσξήζεθε απφ ηνλ Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο, κε ζέκα Πξνγξακκαηηζκφο 

πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΗΓΑΥ) φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ (ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ,ΤΔ)  ζε 

Τπεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Σν νπνίν έρεη σο εμήο: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4368/2016 εμαηξέζεθε απφ ηελ πιήξε αλαζηνιή 

πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηεγνξηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Τπνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΗΓ απηψλ κέρξη 31.12.2016, ην κφληκν θαη 

ΗΓΑΥ πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ πνπ απαζρνιείηαη ζε ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

Πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ν ΟΣΑ ή ην ΝΠΗΓ ηεο Απηνδηνίθεζεο (ΓΖΜΟ, ΝΠΓΓ, 

ΦΟΓΑ, ΓΔΤΑ θ.ιπ.) εηζπξάηηεη αληαπνδνηηθά ηέιε απφ ηνπο σθεινχκελνπο θαηνίθνπο θαη 
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αθνξνχλ ηδίσο ηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο, ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, ηεο χδξεπζεο/άξδεπζεο, ηεο 

απνρέηεπζεο, ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ 

Δπίζεο, ε πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ΓΔ θαη ΤΔ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα εμαηξέζεθε 

θαη απφ ηελ απφθαζε θαηαλνκήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

Αληίζεηα, εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3833/2010 φπσο ηζρχεη, 

ην πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ/εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ ΠΔ θαη ΣΔ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. εκεησηένλ φηη, έπεηηα θαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4389/2016, 

γηα ην ηξέρνλ έηνο ν ιφγνο πξνζιήςεσλ/απνρσξήζεσλ θαζνξίδεηαη ζε έλα πξνο πέληε (κία πξφζιεςε 

αλά πέληε απνρσξήζεηο, ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ), ελψ γηα ην 2017 ν ιφγνο ζα είλαη έλα πξνο 

ηέζζεξα θαη γηα ην 2018 έλα πξνο ηξία.  

Δπηπξνζζέησο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ παξ.20α ηνπ λ.4057/2012, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ηαθηηθνχ (κφληκνπ θαη ΗΓΑΥ) 

πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη.  

ην πιαίζην απηφ ην ΤΠ.Δ. εμέδσζε  ηελ ππ΄ αξηζκ. Δγθ.25/40703/16.12.2016 κε ηελ νπνία  

θαινχληαη νη ΟΣΑ  θαη ηα ΝΠΗΓ απηψλ  λα ππνβάιινπλ ζην ΤΠ.Δ. ηα αηηήκαηά ηνπο γηα ηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, νη κελ ΟΣΑ γηα θαηεγνξίεο ΓΔ θαη ΤΔ, ηα δε 

ΝΠΗΓ ησλ ΟΣΑ (ΓΔΤΑ, ΦΟΓΑ) γηα ηαθηηθό πξνζσπηθό (ΗΓΑΥ) αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα 

όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ). 

 Σα αηηήκαηα πξέπεη λα είλαη ηεξαξρεκέλα σο πξνο ην βαζκφ αλαγθαηφηεηάο ηνπο (λα ηεζεί ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο), θαη δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζέζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε 

εθδνζεί πξνθήξπμε ΑΔΠ. 

Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο αηηεκάησλ ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε:  

31.01.2017. 

Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη αηηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνζηαιεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, 

είηε κεκνλσκέλα είηε µέζσ ησλ νηθείσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη αθνξνχλ ζηηο αλάγθεο 

ηνπο ζε πξνζσπηθφ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε αιιά ζα πξέπεη λα επαλππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εγθ.25/40703/16.12.2016 ΤΠ.Δ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο Δπηρείξεζεο, απαηηείηαη ε πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΗΓΑΥ) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. 

Οη ππεξεζίεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ (Γηνηθεηηθή –Οηθνλνκηθή, Σερληθή) έρνπλ απνδπλακσζεί 

χζηεξα απφ ηηο ζπλερείο απνρσξίζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ ηεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ή άιισλ 

ιφγσλ.  Ζ ππεξεζία  ιεηηνπξγεί  κε ην  1/5 ηνπ  πξνζσπηθνχ  πνπ  πξνβιέπεη  ν  Οξγαληζκφο 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, (ΦΔΚ 624/Β’/2002).  Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαγφξεπζε 

ησλ πξνζιήςεσλ πνπ ίζρπε κέρξη πξφζθαηα, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ λα κελ 

επαξθεί.   

      Σν δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ιεηηνπξγνχλ θαζ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ θαη έηζη ππάξρεη αδπλακία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ 

λα αληαπνθξηζεί ζηνηρεησδψο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ επείγνπζεο  εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ. 

      Ζ  επεξρφκελε ρσξηθή επέθηαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ ζην ζχλνιν ηνπ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ νπνίνπ επεθηείλνληαη ζε πνιχ κεγάιε έθηαζε κε 

απνκαθξπζκέλεο θαη δηάζπαξηεο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, (Γήκνη ηπκθαιίαο θαη Φελενχ) έρεη σο 

απνηέιεζκα ε αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ θαη επηβεβιεκέλσλ εξγαζηψλ  απνθαηάζηαζεο δηαξξνψλ ή 

άιισλ πξνβιεκάησλ πδξνδφηεζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ λα θαζίζηαηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δπζρεξήο έσο αδχλαηε. 

Αληίζηνηρεο ειιείςεηο ππάξρνπλ θαη γηα Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ κε 

επάξθεηα θαη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε φιεο νη ππεξεζίεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη λα εμππεξεηνχληαη νη 

αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο.  

      Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο 

δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο πξνζσπηθνχ (θαλνληθέο άδεηεο ή αζζέλεηεο θ.η.ι.), πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη αδπλακία εθηέιεζεο πιήζνπο εξγαζηψλ απφ 

ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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     ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ  έρνπλ πξνβιεθζεί  θελέο ζέζεηο 

πνπ  επηηξέπνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.   

     Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

άθξσο απαξαίηεηεο αλάγθεο  ζε πξνζσπηθό, ζπλέηαμαλ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, γηα ηελ 

πξόζιεςε ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (ΗΓΑΥ) αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

βαζκίδσλ (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηά ηεξαξρία, αξηζκφ αηφκσλ, θαηεγνξία θαη θιάδν σο εμήο:  

 

Α/

Α 

Κιάδνο - 

Δηδηθόηεηεο 

Αξηζκόο 

Οξγαληθώλ 

Θέζεσλ 

Ο.Δ.Τ. 

Αξηζκόο 

Καιιπκ-

κέλσλ 

Θέζεσλ 

Αξηζκόο 

Κελώλ 

Θέζεσλ 

Αξηζκόο 

Εεηνύκε-

λσλ 

Θέζεσλ 

εηξά 

πξνηεξαηόηεηαο 

1 
Πνιηηηθνί 

Μεραληθνί Π.Δ. 
3 0 3 1 1 

2 
Πνιηηηθνί 

Μεραληθνί Σ.Δ. 
2 0 2 1 2 

3 
Σερλίηεο - 

Τδξαπιηθνί  Γ.Δ. 
10 2 8 2 3,10 

4 

Βνεζνί - Δξγάηεο 

γεληθψλ 

θαζεθφλησλ Τ.Δ. 

30 8 22 3 4,5,11 

5 
Ζιεθηξνηερλίηεο  

Γ.Δ. 
2 0 2 1 6 

6 
Γηνηθεηηθνί – 

Λνγηζηηθνί Γ.Δ. 
7 3 4 2 7,12 

7 

Υεηξηζηέο 

Μεραλεκάησλ 

έξγσλ Γ.Δ. 

4 0 4 1 8 

8 
Καηακεηξεηέο – 

Τδξνκεηξεηέο Γ.Δ. 
6 1 5 1 9 

 ΤΝΟΛΟ  64 12 52 12 - 
 

      Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ πξνθαιείηαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

αηηνχκελνπ, πξνο πξφζιεςε, πξνζσπηθνχ (ζπλνιηθά 12 άηνκα), εθηηκάηαη ζε 182.651,00 € θαη' έηνο, 

      Αλάινγα ζα εγγξαθνχλ νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνζιήςεηο θαη ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εγγξαθή ησλ αλαγθαίσλ 

πηζηψζεσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ εηψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. 

     Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαιείηαη λα εγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ  πξφζιεςε ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (ΗΓΑΥ) αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, 

ΤΔ). 

     Μεηά ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην Γ.. απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξ.2 

ηεο ΠΤ 33/2006 θαη εηζήγεζε ηνπ Γήκνπ ηθπσλίσλ κε ηελ νπνία ζα θξίλεηαη ε επηβεβιεκέλε 

αλάγθε πξφζιεςεο ηαθηηθνχ  πξνζσπηθνχ ζηε Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ γηα ηελ θάιπςε πάγησλ 

αλαγθψλ. 

Μεηά ηνλ ιφγν έιαβε ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θ. ηακαηφπνπινο ππξίδσλ, ν νπνίνο θάιεζε ην 

Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ:  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.1069/80 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ 

Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4057/2012, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ Ν. 4325/2015,  

 ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη.3 ηεο παξαγξ. Σ ηεο ππνπαξ.Σ1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

λ.4093/2012 (Α'222), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 4368/2016 (Α΄21), 

 Σελ ππ’ αξηζ. 33/06  Π.Τ.. φπσο ηζρχεη, 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

 ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ (ΦΔΚ 624/ Β΄/2002), 
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 ηελ εγθ.25/40703/16.12.2016 ΤΠ.Δ., 

 Σν  χςνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο, 182.651,00 € θαη' έηνο, πνπ πξνθαιείηαη γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ πξνο πξφζιεςε πξνζσπηθνχ  θαη ηελ εγγξαθή αλάινγσλ πηζηψζεσλ ζηνπο 

πξνυπνινγηζµνχο ησλ επφµελσλ εηψλ, 

 Σν φηη νη αηηνχκελεο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΟΔΤ είλαη θελέο.  

 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθσλα 

 

 

 

Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έηνπο 2017, γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ (ΗΓΑΥ) αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ (ΠΔ, ΣΔ, 

ΓΔ, ΤΔ) θαηά ηεξαξρία, αξηζκφ αηφκσλ, θαηεγνξία θαη θιάδν σο εμήο:  

 

 

Α/

Α 

Κιάδνο - 

Δηδηθόηεηεο 

Αξηζκόο 

Οξγαληθώλ 

Θέζεσλ 

Ο.Δ.Τ. 

Αξηζκόο 

Καιιπκ-

κέλσλ 

Θέζεσλ 

Αξηζκόο 

Κελώλ 

Θέζεσλ 

Αξηζκόο 

Εεηνύκε-

λσλ 

Θέζεσλ 

εηξά 

πξνηεξαηόηεηαο 

1 
Πνιηηηθνί 

Μεραληθνί Π.Δ. 
3 0 3 1 1 

2 
Πνιηηηθνί 

Μεραληθνί Σ.Δ. 
2 0 2 1 2 

3 
Σερλίηεο - 

Τδξαπιηθνί  Γ.Δ. 
10 2 8 2 3,10 

4 

Βνεζνί - Δξγάηεο 

γεληθψλ 

θαζεθφλησλ Τ.Δ. 

30 8 22 3 4,5,11 

5 
Ζιεθηξνηερλίηεο  

Γ.Δ. 
2 0 2 1 6 

6 
Γηνηθεηηθνί – 

Λνγηζηηθνί Γ.Δ. 
7 3 4 2 7, 12 

7 

Υεηξηζηέο 

Μεραλεκάησλ 

έξγσλ Γ.Δ. 

4 0 4 1 8 

8 
Καηακεηξεηέο – 

Τδξνκεηξεηέο Γ.Δ. 
6 1 5 1 9 

 ΤΝΟΛΟ  64 12 52 12 - 

 

 

Β. Οη ζπλνιηθά δψδεθα (12) αηηνχκελεο ζέζεηο πξνβιέπνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ 

(ΦΔΚ 624/ Β΄/2002) θαη είλαη θελέο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

Γ. Σα πξνζφληα ηνπ πξνο πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39Α΄), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα Π.Γ/ηα.: 347/2003 (315 Α΄), 44/2005 (63Α΄), 

116/2006 (115Α΄) θαη 146/2007 (185 Α΄), θαζψο θαη κε ηνπο Ν.4115/2013 (24Α΄),  4148/2013 (99Α΄) 

θαη 4440/2016 (224Α΄). 

Γ. Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2190/94 (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ).  

Δ. Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ πξνθαιείηαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνο πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ  αλέξρεηαη ζε 182.651,00 € θαη' έηνο κε επηβάξπλζε ησλ Κ.Α. 60.00 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ» θαη ζηνλ Κ.Α. 60.03 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο έκκηζζνπ 

Πξνζσπηθνχ». Αλάινγεο πηζηψζεηο ζα εγγξαθνχλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ εηψλ κε 

επηβάξπλζε ησλ αλσηέξσ Κ.Α.  

ΑΔΑ: ΨΦ11ΟΕΚΠ-ΩΦΨ



Σ. Ζ παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε καδί κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ.  

                  

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 111/2016. 

πληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη. 

 

Σα κέιε Ο Πξφεδξνο 

1. Θειεξίηεο Γεψξγηνο  

2. Εάξθνο Γεκήηξηνο 

3. αξράλεο Κσλζηαληίλνο  

4. Κνπηζνχθνο Αλαζηάζηνο 

5. Υξηζηνδνχινπ Παλαγηψηεο 

 

 

 

 

ηακαηφπνπινο ππξίδσλ 

 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

απφ ην Πξαθηηθφ 

 Κηάην 23-12-2016 

 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

ηακαηφπνπινο ππξίδσλ 
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