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 Συνεδρίαση    10-08-2020 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 104/2020 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού  προσωπικού 2021 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 23ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 

∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 10
η
 του µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  έτους 2020 ηµέρα 

∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  10:00 π.µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ. 7334/06-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 

ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 

παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  µε το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο 

οποίο δηµοσιεύθηκε η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης 

περιορισµού της διάδοσής του», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων». 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   

παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ 

                                                                                  

Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  Πολυχρονάκης Συµεών 

1.Τσιροζίδης Ιωάννης     

2.Χατζησάββας Μηνάς  

3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  

4. Γραφίδου Γεσθηµανή  

5. Παραγιού Άννα  

  

  

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ ∆ιοικητικού του ∆ήµου     

Σταθάκη Ιωάννη. 



Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούµενος το 4
ο
 θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 7337/7-8-2020 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεωργίου  η οποία έχει  ως εξής : 

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών/Τµήµα Προγραµµατισµού Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµόσιου 
Τοµέα µε  την εγκύκλιο του ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/70/ΟΙΚ.15048 /29-7-2020 ζήτησε από τους 
φορείς του δηµοσίου τοµέα να αποστείλουν αιτήµατα για τον ετήσιο προγραµµατισµό 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 λαµβάνοντας υπόψη τις κενές 
οργανικές θέσεις που υπάρχουν στον Ο.Ε.Υ των φορέων και τη δυνατότητα κάλυψης 
της µισθοδοσίας και της ασφάλισης των ατόµων που θα προσληφθούν. 
Στο ∆ήµο Καισαριανής µε δεδοµένο  τις αποχωρήσεις του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδοτήσεων χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης των κενών που 
δηµιουργήθηκαν αφού ουσιαστικά ίσχυε απαγόρευση προσλήψεων εδώ και 10 περίπου 
χρόνια, παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις προσωπικού  ιδίως επιστηµονικού και 
κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη νέων εργαζοµένων. 
Για το σκοπό αυτό και αφού το Υπουργείο Εσωτερικών µας παρέχει τη σχετική 
δυνατότητα, οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις µετά από συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή 
αποφάσισαν να αιτηθούν τις κάτωθι θέσεις τακτικού προσωπικού για το έτος 2020 
λαµβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ του 
∆ήµου Καισαριανής (ΦΕΚ 676/τ.Β/28-2-2019) 
 
 
1 άτοµο κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
3 άτοµα κλάδου ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
4 άτοµα κλάδου ∆Ε Οδηγών Λεωφορείων µε άδεια ∆΄κατηγορίας 
2 άτοµα κλάδου ∆Ε ∆ενδροανθοκηπουρών 
 
Ο ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων είναι εναρµονισµένος µε τον πολυετή 
προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού 2020-2023 που υποβλήθηκε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών την 29-3-2019 σύµφωνα µε την 66/2019 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης προσλήψεων των ανωτέρω εργαζοµένων η ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής χορήγησε την υπ’ αριθµ. πρωτ 
7387/10-8-2020 βεβαίωση µε την οποία βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισµό έτους 
2021 θα εγγραφούν πιστώσεις για την κάλυψη της µισθοδοσίας του ανωτέρω 
προσωπικού που θα καλυφθούν από αύξηση των Κ.Α.Π που θα αιτηθεί  ο ∆ήµος 
Καισαριανής από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό έτους 2021 και των επόµενων 
ετών. 
 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
                                           
 



 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  

Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 

• Την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

• Την µε αριθµό 66/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• Την µε αριθµό 7387/10-8-2020 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

• Την σχετική νοµοθεσία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, όπως  

αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας. 

 

     

             

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 

                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 

                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 

                                                                        4. Γραφίδου Γεσθηµανή 

                                                                        5. Παραγυιού Άννα        

                                                                         

 

            

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

                                                                                          Καισαριανή       10/08/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                             
                                                                           
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


