
                               Εαγοπά. 19-08-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                Απιθ.Αποθ 108/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Απιθ ππυη.   8249 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό 17
ηρ

 /2020  Σακηικήρ  (δια πεπιθοπάρ) ςνεδπίαζηρ 

ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος Εαγοπάρ - Μοςπεζίος 

ΘΔΜΑ: «Πεπί εγκπίζευρ εηήζιος ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν ηακηικού 

πποζυπικού έηοςρ 2021, βάζει ηηρ ςπ’ απιθμ.ππυη.:ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-

07-2020 Δγκςκλίος και ηος ςπ’ απιθμ.ππυη.:49938/06-08-2020 εγγπάθος ηος 

Τποςπγείος Δζυηεπικών». 

    Σηε Εαγνξά, ζήκεξα, 19
ε 

 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ 2020 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 

90:00 π.κ.  ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  

ύζηεξα από ηελ 8010/11-08-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα 

κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ,  ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρκρου 77 του Ν. 

4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα επτά (7)  μζλθ, ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1.  ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       1.ΒΑΣΤΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                            
2. ΛΑΜΡΑΔΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΓΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ        
4. ΓΑΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                           
5. ΣΑΜΑΑ ΜΑΙΑ 
6. ΒΑΕΛΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

             Τα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Υπάλλθλο.                                                                                                            

  *Η παροφςα ςυνεδρίαςθ λόγω τθσ λιψθσ μζτρων αποφυγισ διάδοςθσ του κορονοϊοφ 

covid-19,  πραγματοποιικθκε  δια περιφοράσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10τθσ 

ΡΝΡ (ΦΕΚ 55/τεφχοσ Αϋ11-03-2020, τα μζλθ εξζφραςαν τθν ψιφο τουσ επί του κζματοσ 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου).  

  Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην 03
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαηέζεζε εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ζέζεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ πνπ πξέπεη λα 

ππνβιεζνύλ ζην Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κέζσ ηεο εηδηθήο εθαξκνγήο θαη κέρξη ηελ 

21
ε
 Απγνύζηνπ ηνπ 2020: 
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                        ΠΡΟ:  
1. Διμαρχο Ζαγοράσ-Μουρεςίου 
κ.  Παναγιϊτθ Κουτςάφτθ 
                                                          
2. Σακτικά Μζλθ Οικονομικισ Επιτροπισ   
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     2. Βαρελόπουλο Ιωάννθ 
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Ε Ι  Θ Γ Θ  Θ   

ΘΕΜΑ: «Περί εγκρίςεωσ ετιςιου προγραμματιςμοφ προςλιψεων τακτικοφ 

προςωπικοφ ζτουσ 2021, βάςει τθσ υπ’ 

αρικμ.πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 Εγκυκλίου και του υπ’ 

αρικμ.πρωτ.:49938/06-08-2020 εγγράφου του Τπουργείου Εςωτερικϊν». 

         Με ηελ ππ’αξηζκ.πξση.:ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/70/νηθ.15048/29-07-2020  (ΑΓΑ: 

9ΦΖ446ΜΤΛ6-ΣΦΚ) εγθύθιηό ηνπ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ παξαζέηεη ην λνκνζεηηθό 

πιαίζην γηα ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 20201, 

θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ από ηνπο 

θνξείο ζηα επνπηεύνληα Υπνπξγεία. 

Γηα ηελ επηηάρπλζε θαη απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ αηηεκάησλ 

πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ (ΥΠΔΣ) αλέπηπμε εηδηθή ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή γηα ηνλ Δηήζην Πξνγξακκαηηζκό Πξνζιήςεσλ,  ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην 

Μεηξών Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (https://hr.apografi.gov.gr), 

κέζσ ηεο νπνίαο νη θνξείο ζα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ πξνο 

ην ΥΠ.ΔΣ. ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ πξναλαθεξόκελε 

εγθύθιην. 

mailto:dzag.mour@gmail.com
https://dimosnet.gr/blog/laws/255629/
https://hr.apografi.gov.gr/
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Τα αηηήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ζπλνπηηθή έθζεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: 

α. Τεθκεξίσζε αλαγθαηόηεηαο, γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ, βάζεη ησλ 

ζηξαηεγηθώλ πξνηεξαηνηήησλ θαη αλαγθώλ ηνπ, ζην πιαίζην ησλ αλαγθώλ ηνπ εθάζηνηε 

πνιπεηνύο ζρεδηαζκνύ, 

β. ηνλ αξηζκό ησλ θελώλ ζέζεσλ ηνπ θνξέα (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηαθηηθό πξνζσπηθό), 

γ. ηνλ αλαγθαίν ρξόλν νινθιήξσζεο ησλ πξνζιήςεσλ θαη, επηπιένλ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα 

επνρηθό πξνζσπηθό, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο, 

δ. ην ύςνο ηεο πξνθαινύκελεο δαπάλεο γηα ην έηνο πξόζιεςεο, ηνλ ηξόπν θάιπςεο απηήο 

θαη, επηπιένλ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηαθηηθό πξνζσπηθό, ηε ζπλνιηθή πξνθαινύκελε 

επηβάξπλζε γηα θάζε επόκελν έηνο. 

ε. ηηο αλάγθεο πνπ θαιύπηνληαη από ηε δηαδηθαζία ηεο θηλεηηθόηεηαο. 

Ζ πξναλαθεξόκελε έθζεζε όκσο δελ ρξήδεη μερσξηζηήο ππνβνιήο, θαζώο ε 

θαηαρώξηζε ζηνηρείσλ ππνθαζίζηαηαη από ηελ εηδηθή εθαξκνγή. 

Δίλαη απηνλόεην επηζεκαίλεηαη, όηη ο εηήζιορ ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν θα 

ππέπει να είναι καηά   ηο δςναηόν εναπμονιζμένορ με    ηον πολςεηή ππογπαμμαηιζμό 

πποζλήτευν πποζυπικού, ν νπνίνο εγθξίζεθε γηα ηνλ Γήκν καο από ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην κε ηελ ππ’αξηζκ.98/27-03-2019 απόθαζή ηνπ πεξί «εγθξίζεσο ηεηξαεηνύο 

πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (κόληκνπ-ΗΓΑΦ) γηα ηα έηε 2020, 

2021, 2022 & 2023 θαη θαζνξηζκνύ ζηξαηεγηθώλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πεξηόδνπ 2020-2023, βάζεη ηεο ππ’αξηζκ.Δγθπθιίνπ:10/20616/20-

03-2019 ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ». 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη επίζεο ζηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε ηεο Καηάζηαζηρ 

Θέζευν ζην Φηθιακό Οπγανόγπαμμα ηνπ θνξέα, πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ 2021, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε θάζε ζέζε 

σο «Κελή», «Καιπκκέλε» ή «Γεζκεπκέλε» θαη λα ζπλδεζεί κε ηνλ ππάιιειν πνπ ηελ 

θαιύπηεη, ε νπνία ελεκέξσζε έρεη ήδε νξηζηηθνπνηεζεί από ηελ ππεξεζία καο, θαζώο 

επίζεο θαη λα νινθιεξσζνύλ ηα Δηδηθά Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ Δξγαζίαο γηα όιεο ηηο 

ζέζεηο ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο, πνπ επίζεο έρνπλ νινθιεξσζεί. 

  Ζ πξσηνγελήο θαηαρώξηζε ησλ αηηήζεσλ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ, πνπ 

απνηειεί θαη ην Ππώηο ζηάδιο ηνπ θύθινπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ζα πξέπεη 

λα ολοκληπυθεί υρ και ηιρ 21-08-2020, νπόηε θαη ζα είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζηελ 

εθαξκνγή. Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ ζα είλαη δπλαηή πιένλ ε ππνβνιή 

αηηεκάησλ ζηελ εηδηθή απηή εθαξκνγή. 

  Οη Γήκνη θαινύληαη λα θαηαρσξήζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηελ εθαξκνγή αίηεκα 

πξνο ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ηόζο για ηον ίδιο ηο θοπέα ηοςρ, όζο και για ηα νομικά 

ππόζυπα και επισειπήζειρ αξκνδηόηεηάο ηνπο, σο «επνπηεύσλ» απηώλ θνξέαο,  ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα E ηεο εγθπθιίνπ (ζει.15). 

Γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο ΟΤΑ θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ΟΤΑ, σο επνπηεύσλ απηώλ 

θνξέαο, θαη άξα αξκόδηνο γηα ηελ θαηαρώξηζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο ζηελ εθαξκνγή, έρεη 

ηεζεί ν Γήκνο ηεο έδξαο ηνπο είηε ε Πεξηθέξεηα, όηαλ πξόθεηηαη γηα «επνπηεπόκελν» από 

απηή λνκηθό πξόζσπν. 

Σην Γεύηεπο ζηάδιο - έλεγσορ αιηήζευν - ηα Υπνπξγεία ζα κπνξνύλ λα 

επεμεξγαζηνύλ ηηο αηηήζεηο ησλ θνξέσλ θάλνληαο όπνηεο παξεκβάζεηο θξίλνπλ 

απαξαίηεηεο θαη λα ηηο πξνσζήζνπλ ζην ΥΠΔΣ. 

Με ηελ ππ’αξηζκ.πξση.:ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/70/νηθ.15048/29-07-2020  εγθύθιην ηνπ 

Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη ην ππ’αξηζκ.πξση.:49938/06-08-2020 έγγξαθό ηνπ, πνπ 

ζηάιζεθε ζπκπιεξσκαηηθά, παξέρνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ πνπ θαηαρσξνύληαη από ηνπο ΟΤΑ ζηελ εηδηθή εθαξκνγή 

θαηαρώξεζεο αηηεκάησλ πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.  

Από ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, εξαιπούνηαι 

νη ζέζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ «Βνήζεηα ζην Σπίηη» ζε δήκνπο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/255629/
https://dimosnet.gr/blog/laws/255629/
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πνπ δελ πινπνηνύλ ην πξόγξακκα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Α.Π. 22899/10.04.2020 

εγθπθιίνπ ηνπ ΥΠΔΣ, ελώ ενηάζζονηαι πιένλ, νη πποζλήτειρ δικηγόπυν και νομικών  

ζςμβούλυν ηυν ΟΣΑ α΄ και β΄ Βαθμού. 

Επιςθμαίνεται ότι, μετά τισ τροποποιιςεισ που επζφερε ο ν. 4623/2019 ςτισ 

αρμοδιότθτεσ των οργάνων των ΟΤΑ, και ειδικότερα το άρκρο 3 αυτοφ, πριν τθν υποβολι 

αιτθμάτων πλιρωςθσ κενϊν οργανικϊν κζςεων από τον Διμο ςτθν εφαρμογι 

απαιτείται: 

- για κζςεισ των Διμων: απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 

- για κζςεισ των ΝΠΔΔ, υνδζςμων, Ιδρυμάτων των Διμων: απόφαςθ του οικείου 

υμβουλίου 

 Οι ωσ άνω αποφάςεισ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν το ςφνολο των 

ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παρ. (β) και παρ. (γ) τθσ εν λόγω ςυνθμμζνθσ 

εγκυκλίου (ςελ. 9-12) 

Εννοείται ότι κα πρζπει να ζχουν εξαςφαλιςτεί οι πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ τθσ 

δαπάνθσ των κζςεων, τόςο για το ζτοσ 2021 όςο και κάκε επόμενο ζτοσ. 

Ππωσ και ςτον πολυετι προγραμματιςμό και για τουσ ίδιουσ λόγουσ που 

αναφζρκθκαν ςτθν Α.Ρ. 20616/28-3-2019 εγκφκλιο του ΥΡΕΣ, οι φορείσ Τ.Α δεν 

απαιτείται να υποβάλουν αιτιματα, μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ, για τθν 

πρόςλθψθ του εποχικοφ τουσ προςωπικοφ, δθλαδι το εποχικό προςωπικό δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτον ετιςιο προγραμματιςμό, όπωσ και οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ 

ζργου, για τθν οποία κα ενθμερωκοφμε με νεότερο ςχετικι εγκφκλιο. 

Τέινο, θξίλεηαη ζθόπηκν θαη αλαγθαίν, ζύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ εγθύθιην, θαηά 

ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ εθ κέξνπο όισλ ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ, να ληθθούν 

ςπότη οι δημοζιονομικοί πεπιοπιζμοί πος ςπάπσοςν και η πποζπάθεια πος 

καηαβάλλεηαι για ηην ηήπηζη ηυν δημοζιονομικών δεζμεύζευν και ιδίυρ ηος λόγος 

μία (1) αποσώπηζη/μία (1) ππόζλητη για ηο ηακηικό πποζυπικό. 

  Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ζα πξέπεη νη Γήκνη θαη ινηπνί θνξείο λα πξνβνύλ ζε 

ζπλεηή θαη ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο, κε βάζε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο 

άκεζεο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο, ηηο εθηηκώκελεο απνρσξήζεηο ηνπ θνξέα θαη ηηο επείγνπζεο 

αλάγθεο πξνο θάιπςε πνπ ζα πξνθύςνπλ από απηέο ηα επόκελα έηε, πξνθεηκέλνπ ε λέα 

απηή πξνζπάζεηα λα νδεγήζεη ζηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην. 

 Δπίζεο, αλαθέξεηαη όηη ηα αηηήκαηα πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ 

εθθξεκνύλ γηα έγθξηζε από ηε Δπηηξνπή ηεο ΠΥΣ 33/2006, όπσο ηζρύεη θαη δελ έρνπλ 

εγθξηζεί, ζα πξέπεη, εθόζνλ ε αλαγθαηόηεηα πξνο θάιπςε ησλ ζέζεσλ απηώλ εμαθνινπζεί 

λα πθίζηαηαη, λα ππνβιεζνύλ εθ λένπ. 

  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή να αποθαζίζει για ηα 

αιηήμαηα ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν για ηο έηορ 2021, πποκειμένος να 

πποσυπήζοςμε εγκαίπυρ ζηην ςποβολή ηυν αιηημάηυν ππόζλητηρ ηακηικού 

πποζυπικού ζύμθυνα με ηα ανυηέπυ, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή γηα ηνλ 

Δηήζην Πξνγξακκαηηζκό Πξνζιήςεσλ  ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Μεηξών Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (https://hr.apografi.gov.gr), λαμβάνονηαρ ςπότη 

ηοςρ πποαναθεπόμενοςρ πεπιοπιζμούρ, και ηον πολςεηή ππογπαμμαηιζμό πποζλήτευν 

https://hr.apografi.gov.gr/
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πποζυπικού, ν νπνίνο είρε εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην κε ηελ ππ’αξηζκ.98/27-

03-2019 απόθαζή ηνπ πεξί «εγθξίζεσο ηεηξαεηνύο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ 

ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (κόληκνπ-ΗΓΑΦ) γηα ηα έηε 2020, 2021, 2022 & 2023.  

Σηνλ πνιπεηή ππογπαμμαηιζμό πποζλήτευν πποζυπικού γηα ην έηνο 2021 

είρακε ππνβάιιεη αίηεκα γηα μία (1) θέζη ΠΔ Γιοικηηικού θαη μία (1) θέζη ΣΔ 

Μησανικών Πεπιβάλλονηορ. 

Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 

(απσείο excel) έρεη γίλεη εγγξαθή ησλ Υθηζηάκελσλ Κελώλ Θέζεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηά (7) εθ ησλ δέθα (10) πνπ δελ εγθξίζεθαλ γηα ην 2020) 

όπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ καο, όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 

θαζώο θαη ε κεληαία δαπάλε αλά άηνκν, αληίζηνηρα γηα θάζε θαηεγνξία εθπαίδεπζεο. 

 

                         Θ Τπάλλθλοσ 

του Γραφείου Προςωπικοφ 

 

 

 

           Γάκθ πυριδοφλα 

 

υνθμμζνα: 

- Η υπ’ αρικμ.πρωτ.:ΔΙΡΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 εγκφκλιοσ και το υπ’ 

αρικμ.πρωτ.:49938/06-08-2020 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν. 

- Ρίνακασ excel για ςυμπλιρωςθ. 
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Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θα Σακαξά Μαξία & Βαξειόπνπινο Ησάλλεο  θαηέζεζαλ 

ηηο απόςεηο ηνπο, ηόζν επί ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηεο  17
εο

 Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όζν θαη επί ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο : 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΣΑΞΘ ΜΕΙΗΟΝΟ ΜΕΙΟΨΘΦΙΑ 

ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ  

ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ  ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

      ΖΑΓΟΡΑ   

19 Αυγοφστου  2020 

ΠΡΟ 

Τον κο Κουτςάφτθ Ραναγιϊτθ του Αποςτόλου, Διμαρχο  του Διμου Ζαγοράσ-

Μουρεςίου και Ρρόεδρο τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  

Δθμοτικοί Σφμβουλοι μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ζαγοράσ 

Μουρεςίου  

ΔΙΑ 

Του κου Κρινάκθ Γεωργίου ,Γραμματζα τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  του Διμου 

Ζαγοράσ-Μουρεςίου Ρ.Ε.Μαγνθςίασ. 

Κφριε Διμαρχε και Ρρόεδρε τθσ ΟΕ  

Κφριοι Δθμοτικοί Σφμβουλοι, μζλθ τθσ ΟΕ  

Διαμαρτυρόμαςτε εντόνωσ διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται ςυνεδρίαςθ 

τθσ ΟΕ δια περιφοράσ και μζςω mail για τόςο ςοβαρά ηθτιματα του διμου μασ .  

Συνεχίηεται τθ διεξαγωγι των ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ διά 

περιφοράσ και μζςω mail. 

Επιμζνετε ςε μια διαδικαςία που είχε ζκτακτο χαρακτιρα, αλλά από ότι φαίνεται 

αποκτά μόνιμα χαρακτθριςτικά με αποτζλεςμα να διερωτϊμεκα , αν αυτό ςασ 

βολεφει ? 

Είςτε θ μοναδικι δθμοτικι αρχι ςε όλθ τθ χώρα που ςυνεχίηει τισ  δια περιφοράσ 

ςυνεδριάςεισ τθσ ΟΕ και μάλιςτα με ςθμαντικά κζματα που αφοροφν τθν 

οικονομικι και διοικθτικι βιωςιμότθτα του διμου μασ κακώσ και τθν 

κακθμερινότθτα των δθμοτών μασ. 
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Ραρά τισ παραινζςεισ και τισ προτάςεισ μασ για να ςταματιςουν οι διά περιφοράσ 

ςυνεδριάςεισ, αρνείςτε και επιμζνετε ςε αυτι τθ διαδικαςία διότι ςασ βολεφει.  

Είναι μια ανικουςτθ διαδικαςία που όταν επαναλαμβάνεται ςυνιςτά υποβάκμιςθ 

του κεςμικών ρόλων των αιρετών.  

Ιδιαίτερα όταν αφορά  τόςο ςοβαρά ηθτιματα όπωσ :  

 Ρροςλιψεισ και προγραμματιςμό προςλιψεων προςωπικοφ, 

 αναγκαιότθτα ςφναψθσ δανείου και 

 διαγραφι χρεϊν  

Εμείσ ωσ δθμοτικοί ςφμβουλοι , ανταποκρινόμενοι ςτον κεςμικό μασ ρόλο 

ςασ καταγγζλουμε για τθν παραπάνω τακτικι υποβιβαςμοφ των κεςμικϊν 

ρόλων των οργάνων διοίκθςθσ, ωςτόςο ςυναιςκανόμαςτε τθν κεςμικι μασ 

ευκφνθ και για να μθν πζςει ςε τζλμα διοίκθςθσ και οικονομικοφ μαραςμοφ 

ο διμοσ μασ ςασ κατακζτουμε τισ ειςθγιςεισ μασ.  

ΘΕΜΑ 3ο : «Περί εγκρίςεωσ ετιςιου προγραμματιςμοφ προςλιψεων τακτικοφ 

προςωπικοφ ζτουσ 2021, βάςει τθσ υπ’Αρικμ.πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/70/ 

οικ.15048/29-07-2020 Εγκυκλίου και του υπ’ αρικμ.πρωτ.:49938/06-08-2020 

εγγράφου του Τπουργείου Εςωτερικϊν». 

Ππωσ αναφζρεται ςτθν ειςθγθτικι ζκκεςθ θ πρωτογενισ καταχϊριςθ των αιτιςεων 

προγραμματιςμοφ προςλιψεων, που αποτελεί και το Ρρϊτο ςτάδιο του κφκλου 

προγραμματιςμοφ προςλιψεων κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ωσ και τισ 21-08-2020, 

οπότε και κα είναι δυνατι θ είςοδοσ ςτθν εφαρμογι. Μετά το πζρασ τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ δεν κα είναι δυνατι πλζον θ υποβολι αιτθμάτων ςτθν ειδικι αυτι 

εφαρμογι. 

Επίςθσ τα αιτιματα πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από ςυνοπτικι ζκκεςθ 

που 

περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

α. Τεκμθρίωςθ αναγκαιότθτασ, για τθν πρόςλθψθ του προςωπικοφ, βάςει των 

ςτρατθγικϊν προτεραιοτιτων και αναγκϊν του, ςτο πλαίςιο των αναγκϊν του 

εκάςτοτε πολυετοφσ ςχεδιαςμοφ, 

β. τον αρικμό των κενϊν κζςεων του φορζα (εφόςον πρόκειται για τακτικό 

προςωπικό), 

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλιρωςθσ των προςλιψεων και, επιπλζον, εφόςον 

πρόκειται για εποχικό προςωπικό, τθ χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ, 
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δ. το φψοσ τθσ προκαλοφμενθσ δαπάνθσ για το ζτοσ πρόςλθψθσ, τον τρόπο 

κάλυψθσ αυτισ και, επιπλζον, εφόςον πρόκειται για τακτικό προςωπικό, τθ 

ςυνολικι προκαλοφμενθ επιβάρυνςθ για κάκε επόμενο ζτοσ. 

Τζλοσ επιςθμαίνεται πωσ αυτονόθτο είναι  ότι ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ 

προςλιψεων κα πρζπει να είναι κατά   το δυνατόν εναρμονιςμζνοσ με    τον 

πολυετι προγραμματιςμό προςλιψεων προςωπικοφ. 

ωτοφμε λοιπόν εάν είςτε ζτοιμοι να προχωριςετε ςτθν πρωτογενι καταχϊρθςθ 

του προγραμματιςμοφ προςλιψεων που τόςο ανάγκθ ζχει ο διμοσ μασ αφοφ θ 

διαδικαςία είναι χρονοβόροσ και ιδιαίτερα απαιτθτικι (ωσ τισ 21/08/2020) και αν 

ζχετε ζτοιμθ ςυνοπτικι ζκκεςθ με όλα τα ανωτζρω για να προχωριςετε τθ 

διαδικαςία του προγραμματιςμοφ των προςλιψεων ι κα χάςετε και αυτι τθ 

προκεςμία.  

Ζθτοφμε να μασ κατακζςετε όλα τα ανωτζρω και  ψθφίηουμε κετικά το κζμα. 

Δθμοτικοί ςφμβουλοι, τακτικά μζλθ ΟΕ 

ΒΑΕΛΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΑΜΑΑ ΜΑΙΑ 

 

Καηόπηλ ν πξόεδξνο αλέθεξε όηη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ καο, ηηο 

απνρσξήζεηο/ζπληαμηνδνηήζεηο θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ζπληάρζεθε ν 

θάησζη πίλαθαο εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ θαη επνρηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ  έηνπο 2021: 
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Φορζ
ασ  

Εποπτεφω
ν φορζασ                              
(εμφανίηε

ται 
αυτόματα 
μετά τθν 
επιλογι 

του 
φορζα 

ςτθ ςτιλθ 
1) 

Γενικι 
Κυβζρνθ

ςθ                                     
(επιλζξτ
ε τιμι 

από τθν 
αναπτυς
ςόμενθ 
λίςτα) 

Περίοδοσ 
αναφοράσ  

Πολυετισ 
προγραμμα

τιςμόσ                                                
(επιλζξτε 
τιμι από 

τθν 
αναπτυςςό
μενθ λίςτα) 

χζςθ εργαςίασ                                          
(επιλζξτε τιμι από 

τθν 
αναπτυςςόμενθ 

λίςτα) 

Κατθγορ
ία 

εκπαίδε
υςθσ                           

(επιλζξτε 
τιμι από 

τθν 
αναπτυς
ςόμενθ 
λίςτα) 

Κλάδοσ 
Ειδι
κότθ

τα 

Αναγκ
αίοσ 

χρόνοσ 
ολοκλι
ρωςθσ 
προςλ
ιψεων 

Σεκμθρίωςθ 
αναγκαιότθτασ 
προςλιψεων 

Υψοσ 
Προκαλοφμ

ενθσ 
Δαπάνθσ - 

Σρζχον Ζτοσ 
(ποςό ςε 

ευρϊ) 

Υψοσ 
Προκαλ
οφμενθ

σ 
Δαπάνθ

σ - 
Επόμεν
α Ζτθ 
(ποςό 

ςε 
ευρϊ) 

Σρόποσ Κάλυψθσ 

Πλικοσ 
Τφιςτάμε

νων 
Κενϊν 

Θζςεων 

Πλικοσ 
Εκτιμϊμεν

ων 
Αποχωρις

εων 
Σακτικοφ 

Προςωπικ
οφ 

Πλικοσ 
Αιτθμάτ

ων 
Πρόςλθ

ψθσ 

ΔΗΜ
ΟΣ 

ΖΑΓΟ
ΑΣ-

ΜΟΥ
ΕΣΙΟΥ 

ΥΡΟΥΓΕΙ
Ο 

ΕΣΩΤΕΙΚ
ΩΝ 

ΕΝΤΟΣ 2021 ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     
ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 

ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

3 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛ

ΟΓΩΝ 
    

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 
ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 1 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ 
ΤΟΡΟΓΑΦΩ

Ν 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

    
ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

    
ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 

ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ 

ΙΣΤΟΙΑΣ-
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Σ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΩΡΟΛΟ

ΓΙΑΣ 

    
ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ     
ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩ
Ν ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ 

(ΖΩΪΚΗΣ ι 
ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΡΑΑΓΩΓΗΣ) 

    
ΑΡΟΧΩΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 1317,17 €  
το άτομο 
ανά μινα  

  
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 
1 0 1 
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        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΓΕΩΡΛΗΟΦ
ΟΙΚΗΣ & 

ΤΟΡΟΓΑΦΙΑ
Σ 

    
ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 

ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1317,17 €  
το άτομο 
ανά μινα  

  
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 
1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΕ 
ΧΕΙΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΓΩΝ 

    
ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 1304,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ 

ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΕ 

ΣΥΝΤΗΗΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ

ΩΝ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΩΝ 
ΕΓΟΔΗΓΩΝ 

    
ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 1304,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ 

ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 

2 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΣ 
    

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 
ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1317,17 €  
το άτομο 
ανά μινα  

  
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 
1 0 1 

               
ΤΝΟΛΟ: 11 
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Θ Οικονομικι Επιτροπι    αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 

- τθν ειςιγθςθ του προζδρου & ηος Γπαθείος Ανθπώπινος Γςναμικού και 

Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ 
- υπ’ αριθμ.πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 Εγκυκλίου  
- υπ’ αριθμ.πρωτ.:49938/06-08-2020 εγγράυου του Υπουργείου Εσωτερικών». 

- άρθρο 77 του Ν.4555/18)  
  

            ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει ηνλ πίλαθα εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ θαη επνρηθνύ πξνζσπηθνύ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ γηα ην έηνο 2021, ζπλνιηθά έληεθα (11) αηόκσλ αλά θιάδν / 

εηδηθόηεηα θαη αξηζκό σο αθνινύζσο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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Φορζ
ασ  

Εποπτεφω
ν φορζασ                              
(εμφανίηε

ται 
αυτόματα 
μετά τθν 
επιλογι 

του 
φορζα 

ςτθ ςτιλθ 
1) 

Γενικι 
Κυβζρνθ

ςθ                                     
(επιλζξτ
ε τιμι 

από τθν 
αναπτυς
ςόμενθ 
λίςτα) 

Περίοδοσ 
αναφοράσ  

Πολυετισ 
προγραμμα

τιςμόσ                                                
(επιλζξτε 
τιμι από 

τθν 
αναπτυςςό
μενθ λίςτα) 

χζςθ εργαςίασ                                          
(επιλζξτε τιμι από 

τθν 
αναπτυςςόμενθ 

λίςτα) 

Κατθγορ
ία 

εκπαίδε
υςθσ                           

(επιλζξτε 
τιμι από 

τθν 
αναπτυς
ςόμενθ 
λίςτα) 

Κλάδοσ 
Ειδι
κότθ

τα 

Αναγκ
αίοσ 

χρόνοσ 
ολοκλι
ρωςθσ 
προςλ
ιψεων 

Σεκμθρίωςθ 
αναγκαιότθτασ 
προςλιψεων 

Υψοσ 
Προκαλοφμ

ενθσ 
Δαπάνθσ - 

Σρζχον Ζτοσ 
(ποςό ςε 

ευρϊ) 

Υψοσ 
Προκαλ
οφμενθ

σ 
Δαπάνθ

σ - 
Επόμεν
α Ζτθ 
(ποςό 

ςε 
ευρϊ) 

Σρόποσ Κάλυψθσ 

Πλικοσ 
Τφιςτάμε

νων 
Κενϊν 

Θζςεων 

Πλικοσ 
Εκτιμϊμεν

ων 
Αποχωρις

εων 
Σακτικοφ 

Προςωπικ
οφ 

Πλικοσ 
Αιτθμάτ

ων 
Πρόςλθ

ψθσ 

ΔΗΜ
ΟΣ 

ΖΑΓΟ
ΑΣ-

ΜΟΥ
ΕΣΙΟΥ 

ΥΡΟΥΓΕΙ
Ο 

ΕΣΩΤΕΙΚ
ΩΝ 

ΕΝΤΟΣ 2021 ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     
ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 

ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

3 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛ

ΟΓΩΝ 
    

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 
ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 1 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ 
ΤΟΡΟΓΑΦΩ

Ν 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

    
ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

    
ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 

ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ 

ΙΣΤΟΙΑΣ-
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Σ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΩΡΟΛΟ

ΓΙΑΣ 

    
ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ     
ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ 

 1383,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩ
Ν ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ 

(ΖΩΪΚΗΣ ι 
ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΡΑΑΓΩΓΗΣ) 

    
ΑΡΟΧΩΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 1317,17 €  
το άτομο 
ανά μινα  

  
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 
1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΓΕΩΡΛΗΟΦ
ΟΙΚΗΣ & 

ΤΟΡΟΓΑΦΙΑ
Σ 

    
ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 

ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1317,17 €  
το άτομο 
ανά μινα  

  
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 
1 0 1 
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        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΕ 
ΧΕΙΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΓΩΝ 

    
ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 1304,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ 

ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 

1 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΕ 

ΣΥΝΤΗΗΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ

ΩΝ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΩΝ 
ΕΓΟΔΗΓΩΝ 

    
ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 1304,3 €  το 
άτομο ανά 

μινα  
  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η ΜΕΣΩ 

ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 

2 0 1 

        ΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΣ 
    

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΙΡΛΕΟΝ/ΝΕΩΝ 
ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 1317,17 €  
το άτομο 
ανά μινα  

  
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η ΜΕΣΩ Κ.Α.Ρ. 
1 0 1 

               
ΤΝΟΛΟ: 11 
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Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 108/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Τα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
                                       ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ   

ΑΔΑ: Ω5ΑΤΩΡΚ-ΔΩ9
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