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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  03/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 19/2019
Στα Ψαρά σήμερα την  4η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας

Δευτέρα και ώρα  18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 162/30-1-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της Απόφασης
Υπ.  Οικονομικών  οικ.  2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019  (ΦΕΚ  104/24.01.2019  τεύχος  Β’)
«Καθορισμός  λειτουργίας  τραπεζικών  λογαριασμών  και  ταμειακός  προγραμματισμός,  των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.
4270/2014 όπως ισχύει»

2. Υποβολή  πρότασης  ένταξης  και  χρηματοδότησης  του  έργου  «Ολοκληρωμένη  Διαχείριση
Στερεών  Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»  στο  Ε.Π.  «Βόρειο  Αιγαίο»  με  Κωδικό  πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του
περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,  με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με
τίτλο:  «Δράσεις  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  στο  πλαίσιο  Ολοκληρωμένων  Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Η.Ν.
Ψαρών και του Δήμου Χίου

3. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και
του  Δήμου  Χίου  για  τη  διοικητική  υποστήριξη  του  Δήμου  Η.Ν.  Ψαρών  στον  τομέα  των
τεχνικών υπηρεσιών
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός  προσλήψεων  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
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Το κατεπείγον του 1ου θέματος έγκειται στο γεγονός της καταληκτικής ημερομηνίας που θέτει η
εκδοθείσα απόφαση Υπ. Οικονομικών οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος
Β’) και αφορά στο υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης φορέων
γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω
απόφασης (δηλ. εντός 30 ημερών από την 24.01.2019).
Το  κατεπείγον  του  2ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  δρομολόγησης  των
διαδικασιών που απαιτούνται (συγκέντρωση δικαιολογητικών, δημιουργία φακέλου κλπ) για την
έγκαιρη (έως 1/3/2019) υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»
με  Κωδικό  πρόσκλησης  ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83  (Α/Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ:  3450)  καθώς  έχει  οριστεί
καταληκτική ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2019.
Το κατεπείγον  του  3ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης ανάγκης σύναψης σύμβασης
διαδημοτικής  συνεργασίας  με  το  Δήμο  Χίου  προκειμένω  να  εκτελεστεί  ομαλά  το  τεχνικό
πρόγραμμα και να υλοποιηθούν τα έργα, μελέτες προμήθειες και υπηρεσίες του δήμου για τα έτη
2019 & 2020.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  το  κατεπείγον  των  ανωτέρω  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων  και  αποδέχεται  την
πρόταση της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 
Όπως  γνωρίζετε,  το  έτος  2019  αποτελεί  έτος  αυτοδιοικητικών  εκλογών,  και  ως  εκ  τούτου
καθίσταται  ενεργή  η  πρόβλεψη  του  άρθρου  28  του  ν.  2190/1994,  όπως  ισχύει,  με  την  οποία
αναστέλλονται  οι  πάσης  φύσεως  προσλήψεις  και  υπηρεσιακές  μεταβολές,  καθώς  και  οι
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των
εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  πρόκειται  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  οι  φορείς  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη
εποχικών,  παροδικών  ή πρόσκαιρων  αναγκών,  για  την  πραγματοποίηση συγκεκριμένων  έργων,
καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Επιπλέον, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και στο
πλαίσιο  της  περιστολής  των  κρατικών  δαπανών,  έχει  περιοριστεί  δραστικά  η  δυνατότητα  των
φορέων  του  δημοσίου,  ΟΤΑ και  λοιπών  ΝΠΔΔ ως  προς  την  πραγματοποίηση  πάσης  φύσεως
προσλήψεων.
Οι  φορείς  μπορούν  να  προβαίνουν  στην  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου  ή  τη  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  για  την  κάλυψη  εποχικών,  παροδικών  ή
πρόσκαιρων  αναγκών,  για  την  πραγματοποίηση συγκεκριμένων  έργων,  καθώς  και  στο  πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9
του  ν.3812/2009,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  8  του  Ν.  4325/2015,
προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και
μετά  από  αίτηση  του  αρμόδιου  φορέα  εκδίδεται  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και
Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  Οικονομικών  και  του  οικείου  κατά  περίπτωση  Υπουργού,  που
δημοσιεύεται  στο  Φύλλο  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  με  την  οποία  καθορίζεται  ο  μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή
φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του
άρθρου 37 του Ν.3986/2011. 
Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε το
πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010
τεύχος  Α)  και  αντικαταστάθηκε  εκ  νέου  με  την  παρ.3  του  άρθρου  37  του  Ν.  3986/11  (ΦΕΚ
152/01.07.2011 τεύχος  Α),  και  με  το  άρθρο πρώτο περιπτ.  1  και  2  υποπαρ.Ζ.5  του  ν.4093/12
ορίζονται  τα  εξής:  «Οι  εγκρίσεις  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
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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.  Οι  ανωτέρω  περιορισμοί  δεν  ισχύουν  για  τις  εγκρίσεις  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο
πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ'
οιονδήποτε τρόπο τον  Κρατικό Προϋπολογισμό.  Ο περιορισμός αυτός  δεν ισχύει  για  προσλήψεις
προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.»
Στην  εγκύκλιο  Υπ.  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017  είχε
ζητηθεί από τους φορείς να διατηρήσουν για το έτος 2018 τον αριθμό των εγκρίσεων για πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης
έργου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια νεότερη οδηγία για τον αριθμό των εγκρίσεων για το έτος 2019,
θεωρούμε ότι η ανωτέρω οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί και φέτος.
Οι  περιπτώσεις  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  ή  σύναψης
συμβάσεων  έργου  για  τις  οποίες  απαιτείται  αποστολή  αιτήματος  από  τους  φορείς  της
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, είτε με την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι εξής:

1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών με κάλυψη της δαπάνης από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 

2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους

3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 
παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) (άρθρο 10 
του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, 

4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών(άρθρο 
12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) (άρθρο 
10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
•Οι  πάσης  φύσεως  επιχειρήσεις,  εταιρείες  κ.λπ.  των  ΟΤΑ  α'  και  β'  βαθμού,  των  οποίων  οι
συμβάσεις  εγκρίνονται  πλέον  από  την  Επιτροπή  της  ΠΥΣ 33/2006  όπως  ισχύει  (άρθρο  ένατο
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015). 
Έτσι,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  τη  σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι
ανωτέρω  φορείς  πρέπει  να  αποστείλουν  τα  αιτήματά  τους  διά  των  υπηρεσιών  των
Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  ή  στο  ΑΣΕΠ  προκειμένου  για
συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση. 
Στα  πλαίσια  των  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.
οικ.3955/21.01.2019  τα αρμόδια τμήματα του δήμου μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες
και  δικαιολογητικά,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  άκρως  απαραίτητες  ανάγκες  σε  προσωπικό,
προκειμένου  να  υποβληθούν  τα  αιτήματα  για  τον  προγραμματισμό  του  έτους  2019,  στην
οικεία  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού    ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 
 την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 

 τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του 
Ν.4483/17

 Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως 
ισχύουν)

 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 το άρθρο 28 του ν. 2190/1994
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄) όπως έχει 

τροποποιηθεί (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’) & (ΦΕΚ 2998/1-09-2017 τ.Β’)
 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ.3955/21.01.2019
 την εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017
 την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου

2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ με την οποία για το έτος 2018 εγκρίθηκε η απασχόληση 1
ατόμου  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019    
 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών

έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2019, καθώς και τους σχετικούς πίνακες
προγραμματισμού,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας, για  την  πρόσληψη
προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικού
αριθμού  ενός  (1)  ατόμου  ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ  για  χρονικό
διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων
το προσωπικό αμείβεται με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για να καλύψει ο δήμος την ανάγκη
καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων του (Δημοτικό Κατάστημα, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων,
«Ξενώνας»,  Κέντρο  Νεότητας  κλπ)  για  το  μεταβατικό  στάδιο  μέχρι  τη  δρομολόγηση  των
διαδικασιών για  την  επίλυση  αυτού  του  θέματος,  αφού  δεν  υπηρετεί  μόνιμος  υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας για να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία.

Τα  τυπικά  προσόντα  ανάλογα  με  την  ειδικότητα,  η  διαδικασία  και  οι  προϋποθέσεις,  θα
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου. 

 Κ.Α. 10-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων επι συμβάση» και 
 Κ.Α. 10-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ»

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β -   ΟΤΑ α’ & β’ Βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο.Τ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.:  
Προσωπικό (Ν.2190/1994)  

Λοιπό Προσωπικό* Συνολικά
αιτήματα

Σ.Μ.Ε.
για το
2018

Αριθμός Φ.Ε.Κ. του
ισχύοντος Ο.Ε.Υ.

Προβλεπόμενε
ς θέσεις

Ι.Δ.Ο.Χ. στον
Ο.Ε.Υ.

Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισμού

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (για
κάθε ειδικότητα

χωριστά)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΥΣ

ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ **
ΠΕ

**
ΤΕ

**
ΔΕ

**
ΥΕ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ    1  

(ΦΕΚ 2019/9-9-2011
τ.Β΄) όπως έχει

τροποποιηθεί (ΦΕΚ
1854/13-06-2012

τ.Β’) & (ΦΕΚ 2998/1-
09-2017 τ.Β’) 

8

10.6041.001
&

10.6054.001

8.240,00€
&

2.104,94€ 1/1

           
           
           
           
            
           
           
* Αναγράφονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
**Συμπληρώνεται τον αριθμό των ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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