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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ 31/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/2020 της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ΣυΔΝΑ έτους
2021»
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Πέμπτη
06/08/2020 και ώρα 15:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά
την από 05/08/2020 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη
του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε για το κατεπείγον της πρόσκλησης, ώστε να
ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για την ενημέρωση της εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού όσον αφορά το
Συ.Δ.Ν.Α. για το 2021, έως και την ορισθείσα από το Υπουργείο Εσωτερικών προθεσμία της 2108-2020.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 603/2020 για το θέμα της
ημερησίας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Με τη με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες, προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, αναφορικά με τον ετήσιο
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2021.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και
εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη των
απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού
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σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου (Ν.4590/2019 και Ν. 4622/2019
άρ. 51) .
Στόχος των ως άνω ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η αναβάθμιση και απλοποίηση
της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα,
πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις
πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το
σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος
της δημόσιας διοίκησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 51 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ορίζονται
τα ακόλουθα:
«Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει πολυετούς και ετήσιου
στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου».
«Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της
ΠΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου».
«Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών για θέματα δημόσιας διοίκησης και προϋπολογισμού
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων της παραγράφου 2, στις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, στους φορείς της παραγράφου 2 δεν περιλαμβάνεται η Βουλή
των Ελλήνων».
«Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η
προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού».
«Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της
προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως
ισχύει, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»
Είναι προφανές ότι για την υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2021,
που καλούνται οι φορείς να υποβάλουν με την προαναφερόμενη εγκύκλιο, θα πρέπει οι αιτούμενες κενές
θέσεις του φορέα να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του ν.4622/2019 προβλέπεται ότι:
«…….. τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3 του ν.
4590/2019, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για
το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στο πλαίσιο των προσχεδίων δράσης τους»
Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού.
i. Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους
εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.
ii. Για τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του
Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο
αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες για τους Ο.Τ.Α. υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών
προτεραιοτήτων και αναγκών του, στο πλαίσιο των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,
β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό),
γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό
προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και,
επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο
έτος,
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ε. τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας.
Η προαναφερόμενη έκθεση δεν χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων
υποκαθίσταται από την ειδική εφαρμογή η χρήση της οποίας περιγράφεται παρακάτω.
Το αρμόδιο για θέματα δημόσιας διοίκησης, Υπουργείο σε συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα
προϋπολογισμού Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές
προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για
τις προσλήψεις του επόμενου έτους.
Κατόπιν, το σχέδιο αυτό αποστέλλεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης ως μέρος του Προσχεδίου
Δράσης του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου τομέα και
εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου
προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.
Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο
προγραμματισμό, εγκρίνονται από την Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εφόσον έχουν όλως επείγοντα
χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο
προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη
χρονική περίοδο μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο,
προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κατά τους χειμερινούς μήνες κ.ο.κ). Για την πρόσληψη του
προαναφερόμενου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ Α΄/11-5-2015), δεν απαιτείτο έγκριση από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως ισχύει αλλά διενεργείτο
κατόπιν έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Στις διατάξεις όμως του ν. 4622/2019 προβλέπεται ότι η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού
εντάσσεται στον προγραμματισμό προσλήψεων και ως εκ τούτου απαιτείται πλέον η έγκριση από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και συνεπώς δεν εκδίδεται πλέον η προαναφερόμενη Κοινή
Υπουργική απόφαση.
Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και τη διευκόλυνση της διαδικασίας έχει
δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, η οποία έχει ενταχθεί στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της
αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς, και
τις Ανεξάρτητες Αρχές.
Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως και τις
21-082020 (μέχρι την ως άνω ημερομηνία θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή).
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην
ειδική αυτή εφαρμογή.
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α) Από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, εξαιρούνται οι θέσεις που
έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών «βοήθεια στο σπίτι» σε δήμους που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Π. 22899/10.4.2020 (ΑΔΑ: 64ΝΛ46ΜΤΛΕ-Κ7Π) εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών.
β) Εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών
συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής,
επομένως οι ενδιαφερόμενοι φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα τους, εντός της τιθέμενης
προθεσμίας, καθώς μετά τη λήξη αυτής, αιτήματα που θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας δεν θα
προωθούνται προς έγκριση.
γ) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων.
Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος ν. 4623/2019 στις αρμοδιότητες των συλλογικών
οργάνων των OΤΑ α’ και β’ βαθμού θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
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Με το άρθρο 3, παρ. 1 περ. (1στ) μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης , για τον ετήσιο
προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική
Επιτροπή.
Με το άρθρο 3, παρ. 2 περ. (1στ) προβλέπεται ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού στις Περιφέρειες, εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο και
αποφασίζει.
Συνεπώς, πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το Δήμο /
Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη
των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων :
- για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά
από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των
Περιφερειών, απόφαση του οικείου Συμβουλίου
- για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρ. (β) «βασικά στοιχεία» και παρ. (γ) «αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων» (σελ.10-12 της παρούσας),
ενώ η συνοπτική έκθεση που αναφέρεται στην ενότητα Α δεν χρήζει χωριστής υποβολής, καθώς η καταχώρηση
των στοιχείων της υποκαθίσταται από την ειδική εφαρμογή. Επισημαίνεται δε ότι δεν απαιτείται η αποστολή
οποιουδήποτε δικαιολογητικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.
δ) Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης
πλήρωσης των θέσεων, τόσο για το έτος 2021 όσο και κάθε επόμενο έτος.
2. ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ
(Το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών δεν
συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν.4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019).
Όπως και στον πολυετή προγραμματισμό και για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην Α.Π.
20616/28-3-2019 εγκύκλιο, οι φορείς Τ.Α δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης
διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019
προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των νομικών
προσώπων και των επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν
εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ.
ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων),
είτε εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη
στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λ.π.). Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί
θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών, κ.λ.π. Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις
δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και
συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2021.
Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους
συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους
στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο»
από αυτή νομικό πρόσωπο.
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις κενές οργανικές θέσεις καθώς και οικονομικά
στοιχεία, προτείνουμε την πλήρωση των κάτωθι θέσεων μόνιμου (πλην του Δικηγόρου) προσωπικού του
ΣυΔΝΑ:
4 θέσεις ΠΕ Μηχανικών (σειρά προτεραιότητας 1)
1 θέση ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού (σειρά προτεραιότητας 2)
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1 θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή (σειρά προτεραιότητας 3)
1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (σειρά προτεραιότητας 4)
Για όλες τις ανωτέρω θέσεις προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των προσλήψεων προτείνεται ο
μήνας Σεπτέμβριος 2021.
Η προκαλούμενη δαπάνη που αφορά το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2021 ανέρχεται στο ποσό των
41.931,24 €, ενώ για τα επόμενα έτη ανέρχεται στο ποσό των 125.793,72 €.
Επί των ανωτέρω αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021, κατόπιν συνεκτίμησης των
οικονομικών δεδομένων και των υπηρεσιακών αναγκών του Συνδέσμου, εξεδόθη η με αρ. 602/05-08-2020
βεβαίωση του Δ/ντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την επάρκεια πιστώσεων για την
πρόσληψη.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις που προέρχονται από τις εισφορές των τριών δήμων που
συμμετέχουν στο Σύνδεσμο (0,7% επί των ετήσιων τακτικών τους εσόδων), όπως προβλέπεται στη σύστασή του
(ΦΕΚ 1215/Β/06-04-2017), τα δε ποσά θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του υπό διαμόρφωση
προϋπολογισμού έτους 2021 του Συνδέσμου μας, μετά και από σχετικές αναμορφώσεις προς ενίσχυση αυτών,
αν χρειαστεί:
00.6031.0002,00.6053.0001,00.6053.0002,00.6053.0003,00.6053.0004,
10.6011.0001,10.6012.0002,10.6051.0001,10.6051.0002,10.6051.0003,10.6051.0008, 10.6051.0010,
30.6011.0001,30.6012.0001,30.6012.0002,30.6051.0003,30.6051.0004,30.6051.0009,30.6051.0001,
30.6051.0002,30.6051.0005,30.6051.0007,30.6051.0008.
Ανάλογες πιστώσεις θα βαρύνουν τους Κ.Α. προϋπολογισμού των επόμενων ετών του Συνδέσμου μας».
Σύμφωνα λοιπόν με τα προεκτεθέντα και επειδή για την υποβολή των αιτημάτων
πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων
τακτικού

προσωπικού

έτους

2021

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/15048/29-07-2020

στο

ΥΠΕΣ

απαιτείται,

(ΑΔΑ:9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ)

σύμφωνα
εγκύκλιο

με

την

του

υπ’

αρ.

Υπουργείου

Εσωτερικών, να προηγηθεί απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τους
συνδέσμους, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψιν του το ανωτέρω εισηγητικό και επίσης:
το άρθρο 51 του ν.4622/2019
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.07.2020
το έγγραφο ΥΠ.Ε.Σ. 49938/06.08.2020
την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
το άρθρο 247 του Ν.3463/2006
το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/10 και την εγκύκλιο με αρ. πρ. 7079/25-02-2015 του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου (ΦΕΚ 4753/Β/29-122017)
την ύπαρξη πιστώσεων στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2021
και την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών (βεβαίωση
με αρ. πρ. 602/05-08-2020 της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
τις ανάγκες πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021, όπως αποτυπώνονται στην
απόφαση με αρ. 4/2019 του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΕΡΔΜ46ΜΟΞ9-ΔΞ4) για το Στρατηγικό Προγραμματισμό
Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού του ΣυΔΝΑ 2020-2023
τη με αρ. πρ. 30/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί αποδοχής του κατεπείγοντος της
πρόσκλησης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων επτά (7) ατόμων ως μόνιμου (πλην του
Δικηγόρου)

προσωπικού

του

Συ.Δ.Ν.Α.

έτους

2021,

ανά

κατηγορία

εκπαίδευσης,

κλάδο/ειδικότητα και σειρά προτεραιότητας ως εξής:
4 θέσεις ΠΕ Μηχανικών (σειρά προτεραιότητας 1)
1 θέση ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού (σειρά προτεραιότητας 2)
1 θέσεις Δικηγόρου με έμμισθη εντολή (σειρά προτεραιότητας 3)
1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (σειρά προτεραιότητας 4)
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

