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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 856/25-01-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.

ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ου
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5 θέματος) 10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5ου θέματος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6

ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
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ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 6/2018
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα και έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την
εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικού και Οικονομικού η οποία έχει ως εξής :
«Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικής Υπηρεσίας και
παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης, για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού,
ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για το έτος 2018 σύμφωνα με το υπ’ άριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9.52/οικ.41210 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα και με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στον
προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 έχει προβλεφθεί η πρόσληψη 3 ατόμων με 8 μήνη απασχόληση
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (ΚΑ 20.6041) (20.6054) .
Παρακαλούμε το Σώμα να επιλέξει από τις αντίστοιχες ειδικότητες της Υπηρεσίας
Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, όπως αυτές αναγράφονται στο σχετικό έγγραφο, που σας
διαβιβάζουμε, α) ΤΕ Ηλεκτρολόγων, β) ΔΕ Ηλεκτρολόγων και γ) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με τον
αντίστοιχο αριθμό θέσεων προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες υποβολής αιτήματος
πρόσληψης 3 ατόμων, πλήρους απασχόλησης και 8μηνης διάρκειας.
Οι υπόλοιπες θέσεις αναφέρονται κυρίως σε πάγιες ανάγκες και ελλείψεις σε προσωπικό,
των Υπηρεσιών του Δήμου, για τις οποίες θα πρέπει να αναμένουμε νεότερη εγκύκλιο σχετικά με τις
διαδικασίες πρόσληψης μόνιμού προσωπικού αν και εφόσον το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία».
Στην συνέχεια τέθηκαν υπόψη των μελών του Δ.Σ. οι παρακάτω νομικές διατάξεις:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 της υποπαραγράφου Ζ.5 του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (ΦΕΚ 222/τΑ/12.11.2012) προβλεπόταν ότι :
«Οι εγκρίσεις πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%)
επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».
Για τα επόμενα έτη αν και δεν έχει θεσπιστεί αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση με την
προαναφερόμενη για τον κατ' έτος περιορισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου σε σχέση με το προηγούμενο
έτος, δεδομένου όμως ότι οι ανωτέρω περιορισμοί θεσπίστηκαν ως απαραίτητο δημοσιονομικό
μέτρο για την περιστολή των κρατικών δαπανών και αφού η προσπάθεια που καταβάλλεται για την
ορθή και ασφαλή διαχείριση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας συνεχίζεται, κρίνεται
απαραίτητο ο αριθμός των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018 να διατηρηθεί στα ίδια
επίπεδα με το προηγούμενο έτος. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017).
Ως εκ τούτου καλούνται οι Υπηρεσίες, κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών τους, ο
αριθμός των αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα περιλαμβάνεται στο αίτημά τους
προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το έτος 2018 να μην υπερβαίνει τον αριθμό
των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. (Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017).
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Στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης κ. Παυλίδης Πέτρος ανέφερε ότι
λαμβάνοντας υπόψη τις προκύπτουσες ανάγκες στην Υπηρεσία Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού, την έλλειψη προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων και λόγω
αναρρωτικών αδειών, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες.
Οι ειδικότητες που προτάθηκαν για την πρόσληψη των τριών (3) ατόμων είναι οι εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

Ως ΟΚΤΩ(8) ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

Ως ΟΚΤΩ(8) ΜΗΝΕΣ

20/6041 «Μισθοδοσία»
20/6054 «Εργοδοτικές Εισφορές»
20/6041 «Μισθοδοσία»
20/6054 «Εργοδοτικές Εισφορές»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ..Σ. κάλεσε το σώμα
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Την ισχύουσα νομοθεσία
Το υπ’ άριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9.52/οικ.41210 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Το υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2444/Β΄/2.11.2011 )
την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3751/Β΄/25-10-2017)
την από 11-01-2017 εισήγηση της Δ/ντριας Διοικητικού και Οικονομικού
το από 11-01-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Μαρτιάδη
Γεωργίου.
Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.
Την υπ΄αριθμ. 952/29-01-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης
πιστώσεων στους Κ.Α. 20/6041 και Κ.Α. 20/6054 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου
οικ. έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2018, καθώς και τους σχετικούς πίνακες
προγραμματισμού

που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη

προσωπικού τριών (3) ατόμων με συμβάσεις

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)

μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη πρόσκαιρων και παροδικών αναγκών της
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (ανταποδοτικού χαρακτήρα).
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Αναλυτικότερα οι ειδικότητες , ο αριθμός και η αναγκαιότητα πρόσληψης του προαναφερόμενου
προσωπικού αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α

1

2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγου

Δύο (2) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
(Συνοδοί Απορριμματοφόρων )

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη
του προσωπικού αυτού είναι ότι στο Δήμο μας
υπηρετεί
σήμερα με την ιδιότητα του
ηλεκτρολόγου και με σχέση εργασίας μόνιμου
προσωπικού ένας (1) ηλεκτρολόγος, διότι ο
δεύτερος κατέθεσε αίτηση συνταξιοδότησης
στις
08/01/2018.
Αυτός
σημειωτέον
υπηρετούσε στο Δήμο Προσοτσάνης με την
αρχική διοικητική του δομή (πριν ακόμη και την
εφαρμογή του Προγράμματος «Καποδίστριας».
Σήμερα λοιπόν, μετά και την εφαρμογή του
προγράμματος «Καλλικράτης», ο Δήμος
Προσοτσάνης αριθμεί πληθυσμιακά 13066
κατοίκους (στοιχεία απογραφής 2011), και
διαρθρώνεται σε δύο (2) Δημοτικές Ενότητες
(Προσοτσάνης – Σιταγρών), με συνολικά
δεκαοκτώ (18) Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες και εικοσιένα (21) οικισμούς. Όπως
λοιπόν είναι εμφανές αυτός ο ένας
ηλεκτρολόγος δεν μπορεί να ανταποκριθεί
έγκαιρα και ορθά στα καθήκοντά του που
αφορούν κύρια στην αντιμετώπιση των βλαβών
(αντλιοστάσια, οδοφωτισμός κλπ), και δεν
μπορεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών να λάβει
ούτε τη νόμιμη του άδεια (κανονική).
Για το λόγο αυτό κρίνεται άμεση και επιτακτική
ανάγκη να προσληφθεί ένας (1) Δ.Ε.
Ηλεκτρολόγος.
Ο λόγος για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη
του προσωπικού αυτού έγκειται στο γεγονός
ότι ο Δήμος διαρθρώνεται σε δύο (2) Δημοτικές
Ενότητες(Προσοτσάνης– Σιταγρών),με συνολικά
δεκαοκτώ (18) Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες και εικοσιένα (21) οικισμούς στους
οποίους ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες
αυξάνεται κατά πολύ ο πληθυσμός τους με ότι
αυτό συνεπάγεται αύξηση απορριμμάτων .
Σήμερα στο Δήμο μας υπηρετούν με την
ειδικότητα του εργάτη καθαριότητας δώδεκα
(12)μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι
χρησιμοποιούνται κύρια στην αποκομιδή
απορριμμάτων σύμμικτων και
ανακυκλούμενων (πράσινος και μπλε κάδος).
Πρόσφατα (9/2017) ο ένας συνταξιοδοτήθηκε
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με αποτέλεσμα να μειωθεί το προσωπικό
ακόμη περισσότερο. Επιπρόσθετα μία
εργαζόμενη πέρασε τριμελή επιτροπή η οποία
έκρινε ότι δεν μπορεί εφάπαξ να ασχοληθεί με
την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω
ιατρικού προβλήματος.
Για τον λόγο αυτό υπάρχει επιτακτική ανάγκη
για την πρόσληψη δυο (2) ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας( Συνοδοί Απορριμμάτων)
προκειμένου να συνεχισθούν απρόσκοπτα οι
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και
να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία , καθ΄ότι το
ήδη υπάρχον τακτικό προσωπικό του Δήμου
δεν επαρκεί.

Β. Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου:.
•

Τον Κ.Α. 20/6041 για τακτικές αποδοχές στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 54.200,00€ στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.

•

Τον Κ.Α. 20/6054 για εργοδοτικές εισφορές στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 14.600,00€ στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.

Γ. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί
προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και έπειτα από τη σχετική έγκριση
της επιτροπής ΠΥΣ 33/06.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:
Ο.Τ.Α.:
Προσωπικό (Ν.2190/1994)
Εποχιακό προσωπικό (άρθρο 21 παρ. 1)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟ∆ΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ )

**
ΠΕ

**
ΤΕ

**
∆Ε

**
ΥΕ

1

2

Αριθµός Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος
Ο.Ε.Υ.

Προβλεπόµενες
θέσεις Ι.∆.Ο.Χ.
στον Ο.Ε.Υ.

***Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισµού

- 20/6041 ( Τακτικές

2444/ τ.Β’ / 2-11-2011 όπως
τροποποιήθηκε µε το 3751/τ.
Β΄/25-10-2017

20

2444/ τ.Β’ / 2-11-2011 όπως
τροποποιήθηκε µε το 3751/τ.
Β΄/25-10-2017

20

Αποδοχές)
-20/6054 (εργοδοτικές
εισφορές )
- 20/6041 ( Τακτικές
Αποδοχές)
-20/6054 (εργοδοτικές
εισφορές )

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για
κάθε ειδικότητα
χωριστά)

12. 500,00 €
(µε τις εργοδοτικές
εισφορές)

24.000,00 €
(µε τις εργοδοτικές
εισφορές)

* Αναγράφονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου.
**Συµπληρώνεται τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα.
***Συµπληρώνεται υποχρεωτικά..
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α

***
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

36.500,00 €

