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                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 17/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 187/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020. 

 
      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  25 Νοεμβρίου  2019  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  12.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.   23843/21-11-2019 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων επτά (7) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Μούστρης Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Βιλιώτη 
Ηλία). 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν  επίσης η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  του Δήμου κ. Μυλωνά Αναστασία  

και η  Προϊστάμενη Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παπαδάκη Μανωλία. 
 
 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 1ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού / Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου 
που έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 Α. Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67οικ.39231/14-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών δίνονται οδηγίες, προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2020. Για το ίδιο θέμα προηγήθηκε η υπ’ αρ. 
ΓΓΑΔΔΤ:81/24-10-2019 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου  αναφορικά με την προεργασία που θα πρέπει να κάνουν 
οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ενόψει της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημάτων, στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2020. 

 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 σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου (Ν.4590/2019 και Ν. 4622/2019 άρθ. 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.  

 Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», οι προσλήψεις προσωπικού 
φορέων Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Όπως όμως διευκρινίζεται στο άρθρο 
117 παρ. 2 του προαναφερθέντος νόμου, «ειδικά για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2020 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος 2. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης   

6. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

7. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

8. Μούστρης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  
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εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν.4590/2019 (Α’ 17), ως ίσχυσαν πριν από την 
τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο».  

Οι σχετικές διατάξεις του Ν.4590/2019 ορίζουν τα ακόλουθα:  
Άρθρο 1:  
«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».  

Άρθρο 2: 
«1. 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. 

2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατο να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της 
προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.» 

Άρθρο 4: 
«1.Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή 

προγραμματισμό του άρθρου 3, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς 
πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου 
συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες 
αρχές. 

2..........................................................................................................................» 
Άρθρο 7: 
«2......Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα 

που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου 
δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.» 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών συντάσσουν και υποβάλλουν 
για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, διακριτό 
ετήσιο αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού.  

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 εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,  

β. Τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό),  
γ. Τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων  & 
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 (εννοείται 
ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων, τόσο για το 
έτος 2020 όσο και κάθε επόμενο έτος). 

Η προαναφερόμενη έκθεση δεν χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από 
την ειδική εφαρμογή την οποία ανέπτυξε το ΥΠ.ΕΣ., στο πλαίσιο των ανωτέρω οδηγιών  και ιδίως της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και της συντονισμένης προσπάθειας για την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων 
διοίκησης, και με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων 
πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του Δημοσίου. 

 Διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του 
επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες 
για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Ο ετήσιος αυτός 
προγραμματισμός κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός 
προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό 
προσλήψεων προσωπικού.  

 Εν συνεχεία, ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να 
διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού  προσωπικού που εμπίπτουν στην  αρμοδιότητά 
του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 5). 

Σημειώνεται ότι η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 26-11-
2019 οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή, ενώ μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα 
είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων.   

Επίσης, επισημαίνεται ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα υποβάλλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για 
τους φορείς που ‘’ εποπτεύουν’’ σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω Εγκυκλίου, συνεπώς ο Δήμος θα 
συνυποβάλλει στην εφαρμογή και τα τυχόν αιτήματα των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του. 

 Τέλος και σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού, εξαιρούνται: 

 - οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

- οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών, που 
θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 
προκήρυξης. 

Επομένως, για τις ως άνω περιπτώσεις, δεν θα υποβληθούν τα αιτήματα των φορέων με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην ανωτέρω Εγκύκλιο.  
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Οι θέσεις που θα καλυφθούν με τις ανωτέρω διαδικασίες λογίζονται δεσμευμένες και θα πρέπει να αφαιρεθούν 
από τις υφιστάμενες κενές θέσεις που καταχωρούνται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής.  

Καθόσον μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος ν. 4623/2019 στις αρμοδιότητες των συλλογικών 
οργάνων των OΤΑ α’ και β’ βαθμού, η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό 
προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο μεταφέρθηκε στην Οικονομική 
Επιτροπή (άρθρο 3, παρ. 1 περ. (1στ)) πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων 
από το Δήμο  στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη 
απόφασης από την  Οικονομική Επιτροπή. 

Β. Ειδικότερα επί των αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2020, σας γνωρίζουμε ότι 
κατόπιν συνεκτίμησης των οικονομικών δεδομένων και των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, εξεδόθη η υπ’ αρ. 
23828/7349/21.11.2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την επάρκεια πιστώσεων για 
την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας για το έτος 2020,   συνολικά σαράντα  δύο (42) ατόμων, ανά 
κλάδο/ειδικότητα και αριθμό, ως εξής:   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 

ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 2 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1 

ΔΕ30 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 1 

ΔΕ35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 

ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 2 

ΥΕ4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 

ΥΕ16 ΦΥΛΑΚΩΝ 2 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 42 

 
Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθώς και οι λόγοι για τους οποίους οι συγκεκριμένοι 

κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, αναφέρονται αναλυτικά στα υπ’ αρ. 23829/7345, 
23830/7346, 23831/7347, 23832/7348, 23833/7349, 23834/7350 και 23824/7342  έγγραφα των Δ/νσεων: α) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, γ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, δ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, 
στ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ζ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  αντίστοιχα.  

Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις  με εγγραφή 
σχετικών  στους κατωτέρω Κ.Α.: 

1. 10.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΟΣΟ 25.000,00 € 
2. 15.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΟΣΟ 7.500,00 € 
3. 20.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΟΣΟ 15.400,00 € 
4. 30.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΟΣΟ 17.500,00 € 
5. 35.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΟΣΟ 2.000,00 € 
6. 45.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΟΣΟ 3.600,00 € 
7. 50.6011.001 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΟΣΟ 10.000,00 € 
8. 10.6051.001 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ» ΠΟΣΟ 1.1150,00 € 
9. 15.6051.001 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ» ΠΟΣΟ 350,00 € 
10. 20.6051.001 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ» ΠΟΣΟ 700,00 € 
11. 30.6051.001 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ» ΠΟΣΟ 800,00 € 
12. 35.6051.001 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ» ΠΟΣΟ 150,00 € 
13. 45.6051.00 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ» ΠΟΣΟ 250,00 € 
14. 50.6051.001 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ» ΠΟΣΟ 500,00 € 
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15. 10.6051.004 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΕΦΚΑ» ΠΟΣΟ 4.200,00 € 
16. 15.6051.004 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΕΦΚΑ» ΠΟΣΟ 1.300,00 € 
17. 20.6051.004 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΕΦΚΑ» ΠΟΣΟ 2.600,00 € 
18. 30.6051.004 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΕΦΚΑ» ΠΟΣΟ 2.800,00 € 
19. 35.6051.004 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΕΦΚΑ» ΠΟΣΟ 500,00 € 
20. 45.6051.004 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΕΦΚΑ» ΠΟΣΟ 600,00 € 
21. 50.6051.004 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΕΦΚΑ» ΠΟΣΟ 1.600,00 € 
22. 30.6051.003 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΤΣΜΕΔΕ» ΠΟΣΟ 800,00 € 
 
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 
2020 στο ΥΠΕΣ απαιτείται, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 (ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-
7ΧΥ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να προηγηθεί  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ τη λήψη της σχετικής απόφασης σχετικά με την έγκριση του ετήσιου  προγραμματισμού 
πρόσληψης τακτικού  προσωπικού έτους 2020,  ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό  ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 

ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 2 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1 

ΔΕ30 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 1 

ΔΕ35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 

ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 2 

ΥΕ4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 

ΥΕ16 ΦΥΛΑΚΩΝ 2 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 42 

 
Στη συνέχεια η Δήμαρχος έδωσε το λόγο στην Προϊστάμενη Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων 

Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παπαδάκη Μανωλία, η οποία αναφέρθηκε  στη διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων 
μονίμου προσωπικού έτους 2020. 

 
Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις και τοποθετήσεις καθώς και ψηφοφορία επί της εισήγησης του θέματος.   
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 

στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1στ΄. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17) και ειδικότερα των άρθρων 1-7. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) και ειδικότερα των άρθρων 51 και 117 παρ. 2. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4583/2018(ΦΕΚ Α΄ 212)  και ειδικότερα του άρθρου 91. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου  24. 

⎯ Την υπ’ αρ. ΓΓΑΔΔΤ:81/24-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών. 

⎯ Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67οικ.39231/14-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

⎯ Τα υπ’ αρ. πρωτ. 23829/7345, 23830/7346, 23831/7347, 23832/7348, 23833/7349, 23834/7350 και 23824/7342  
έγγραφα των Δ/νσεων του Δήμου: α) Διοικητικής Υποστήριξης, Υποδομών, Καθαριότητας και Πρασίνου β) 
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Διοικητικών Υπηρεσιών, γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, δ) Τεχνικών Υπηρεσιών, ε) Διεύθυνση Περιβάλλοντος & 
Πολεοδομίας, στ) Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και ζ) Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

⎯ Την υπ’ αρ. 23828/7349/21.11.2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 

Μετά από ψηφοφορία, κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. 
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης και ο σύμβουλος του συνδυασμού  «Δημοτική Συμμαχία»  κ. Μούστρης 
Παναγιώτης ανέφεραν ότι ψηφίζουν κατά ως προς τις πέντε (5) θέσεις της κατηγορίας ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Ως προς τις πέντε (5)  θέσεις της κατηγορίας ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Με ψήφους 6 υπέρ – 2 κατά (Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης – Μούστρης Παναγιώτης) 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ως προς τις τριάντα επτά (37) θέσεις των λοιπών κατηγοριών/κλάδων 

 
Εγκρίνει  τον ετήσιο  προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020,  
ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό  ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 

ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 2 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1 

ΔΕ30 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 1 

ΔΕ35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 

ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 2 

ΥΕ4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 

ΥΕ16 ΦΥΛΑΚΩΝ 2 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 42 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  187/2019 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
             Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
5. Κρανιώτης Παναγιώτης 
6. Φειδοπιάστης Αντώνης 
7. Μούστρης Παναγιώτης 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 

 
 
                            Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: ΨΠ10ΩΞ3-0ΛΤ
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