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Ν.Π.∆.∆.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 3/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ν.Π.∆.∆ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού του
∆ήµoυ Ορεστιάδας» της 11 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2016
ΘΕΜΑ 1ο: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας
ΠΕ και ΤΕ έτους 2016
Στην Ορεστιάδα σήµερα 11 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισµού του ∆ήµoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.), στο γραφείο του
Προέδρου, ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 169/05-02-2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλους τους
διοικητικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε(5) µέλη και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Μπαρµπούδης Αλέξανδρος
2.-Αρχοντίδης
Αρχοντής
3.-Βαρσαµακίδης ∆ηµήτριος
4.-Μουχταρίδου Βασιλική
5.-Κεσούδη Παναγιώτα

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του
Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας
Κόφκελη Αρετή για τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 1ο και
µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής
των κρατικών δαπανών, είχε περιοριστεί σηµαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α'
βαθµού ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, µε
αποτέλεσµα την υποστελέχωση και αδυναµία εύρυθµης λειτουργίας αρκετών
υπηρεσιών αυτών εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και της
εξυπηρέτησης των πολιτών.
Την κατάσταση επιδείνωσε η µεγάλη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και των
µετατάξεων.
Ειδικότερα, παρατηρείται σηµαντική έλλειψη σε εξειδικευµένο προσωπικό, σε
ευαίσθητους τοµείς υπηρεσιών όπως πολεοδοµίες, παιδικούς σταθµούς,
τεχνικές, οικονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ακόµη και στην περίπτωση
υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική υποστήριξη.

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του
ν.4057/2012 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού µόνιµου
προσωπικού ή προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280).
Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ.3 της
υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222), για τις
προσλήψεις και τους διορισµούς του µόνιµου προσωπικού και του
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και
ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆. αυτών εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει.
Ωστόσο, στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι οι προσλήψεις και οι διορισµοί του
µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε, όλων των κλάδων και
ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆. αυτών αναστέλλονται
έως την 31η-12-2016.
Ενόψει των ανωτέρω περιορισµών και προς επίλυση των προβληµάτων
υποστελέχωσης υπηρεσιών που παρατηρούνται κρίνεται απαραίτητη η
στελέχωση του Νοµικού Προσωπικού µε τακτικό προσωπικό, ήτοι µόνιµο και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ
και ΤΕ.
Με την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. καλούνται οι ΟΤΑ να
αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. τα αιτήµατά τους σε τακτικό προσωπικό ΠΕ και
ΤΕ αλλά και µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων µέχρι τις
29.02.2016.
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Στην ανωτέρω εγκύκλιο επισηµαίνεται για τα αιτήµατα θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας σε σύνολο το πολύ µέχρι δέκα (10) θέσεων ανά φορέα και
ως εκ τούτου, οι θέσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιεραρχηµένες ως προς την
αναγκαιότητά τους (δηλαδή η θέση που χρήζει άµεσης κάλυψης θα τεθεί
πρώτη στον πίνακα, λαµβάνοντας τον αριθµό «1» κ.ο.κ.) σε κλάδους και
ειδικότητες τοµέων και υπηρεσιών που χρήζουν άµεσης ενίσχυσης σε
προσωπικό.
Επιπλέον επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα που θα υποβληθούν δεν πρέπει να
περιλαµβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη
Α.Σ.Ε.Π. κλπ
Τέλος, διευκρινίζεται ότι αιτήµατα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους
ενδιαφερόµενους φορείς, είτε µεµονωµένα είτε µέσω των οικείων
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και εκκρεµούν στο Υπουργείο δεν λαµβάνονται,
πλέον, υπόψη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου, µε την
διαδικασία που περιγράφεται στην εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρµόδιες υπηρεσίες 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 2016, στην οικεία
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού
κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• 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 της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του
ν.4093/2012 (Α'222)
• Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆.Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.
(ΦΕΚ1827/ Τ.Β΄8.6.2012)
• την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.
• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου έτους 2016 και την εγγραφή ανάλογων
πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών (βεβαίωση
αριθ.222/11.2.2016 της οικονοµικής υπηρεσίας)
• τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 223/11.2.2016 της ∆/νσης προσωπικού ότι οι
προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς
και τον σχετικό πίνακα προγραµµατισµού, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τις εξής,
κατά ιεραρχία, αριθµό ατόµων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:
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1. Έναν (1) ∆ιοικητικού Οικονοµικού ΤΕ για τη στελέχωση του
Γραφείου Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΝΠ∆∆-Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι
για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας
του ΝΠ∆∆-Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο., τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων
και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του και την αποτελεσµατική
διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια
υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του ΝΠ∆∆-Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο..
2. Έναν (1) ∆ιοικητικό Προσωπικό ΤΕ για τη στελέχωση του
γραφείου Κέντρων Σίτισης Ορεστιάδας.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η
επείγουσα ανάγκη στελέχωσης του γραφείου Κέντρων σίτισης Ορεστιάδας
για την τήρηση και διαχείριση του µητρώου σιτιζόµενων, συντονισµός των
θεµάτων που αφορούν στις κοινωνικές παροχές των κέντρων σίτισης ,
συλλογή αιτήσεων µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στα
προγράµµατα
σίτισης, καταστάσεις πληρωµών σίτισης και είσπραξη
τροφείων καθώς και ∆ιοικητική υποστήριξη των
Επιτροπών ελέγχου
δικαιολογητικών για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα προγράµµατα
σίτισης του ∆ήµου.
Στο γραφείο των Κέντρων Σίτισης υπηρετούσε µόνιµη υπάλληλος η
οποία έχει συνταξιοδοτηθεί από το 2013 .
3. Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό
ΠΕ για τη στελέχωση του
Τµήµατος Υπηρεσιών Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών
Οµάδων ΝΠ∆∆-Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι
για την αποτελεσµατική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου, για την εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων
φροντίδας ατόµων της τρίτης ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων και
διενέργεια κοινωνικής µελέτης ή ψυχοκοινωνικής µελέτης όπου κρίνεται
απαραίτητη παρέµβασή.
4. Ένα (1) Επισκεπτριών Αδελφών ΤΕ για τη στελέχωση του
Τµήµατος Υπηρεσιών Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών
Οµάδων ΝΠ∆∆-Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η
µεγάλη αύξηση αναγκών παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε άτοµα
Τρίτης ηλικίας που δεν έχουν στον κόσµο κανέναν ή εκείνων που τα παιδιά
έχουν φύγει στο εξωτερικό λόγω της οικονοµικής κρίσης που έχει περιέλθει η
χώρα µας τα τελευταία χρόνια , σε όλο τον Καλλικρατικό ∆ήµο Ορεστιάδας ο
οποίος καλύπτει µία µεγάλη έκταση 955.591 τετραγ.χιλιοµ. Στον Καλλικρατικό
∆ήµο Ορεστιάδας µέσα από την λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωµένων και της εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής Υγείας
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για την πρόληψη ατόµων τρίτης ηλικίας του ∆ήµου εξυπηρετείται ένας
µεγάλος αριθµός ηλικιωµένων µε τις ανάγκες να αυξάνονται καθηµερινά
σύµφωνα µε τα αιτήµατα που γίνονται δεκτά στο φορέα µας.

Τα προσόντα που αντίστοιχα προβλέπονται για την κάλυψη των
ανωτέρω θέσεων είναι όπως αυτά αναφέρονται στο Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/53-2001 τ. Α΄) «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του
δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύει µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις του.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του
προϋπολογισµού έτους 2016
του σκέλους των εξόδων του ΝΠ∆∆Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.
α) Στον ΚΑ 02.15.6011 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016
µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού .» ποσό 485.000,00 €
β) Στον Κ.Α 02.15.6051 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016
µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση
∆ηµοσίου
∆ικαίου» ποσό 63.000,00
€ για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης
µισθοδοσίας του προσωπικού.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου
να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων
προσλήψεων.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθµό 19/2016.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος

Μπαρµπούδης Αλέξανδρος
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1

Α/Α
Γραμμής

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2016
2
3
4

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ή "ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ" ΔΗΜΟΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ όταν πρόκειται για
ΝΠΔΔ ή Ίδρυμα
(επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη
λίστα για κάθε γραμμή εγγραφής)

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ /
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ /
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΤΑ
(συμπληρώνεται μόνο
από ΝΠΔΔ, Ιδρύματα &
Συνδέσμους για κάθε
γραμμή εγγραφής)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Α.Π / Ημερομηνία αποστολής του
Πίνακα στο ΥΠΕΣΔΑ (3) :

224/12.2.2016

Α.Π / Ημερομηνία του σχετικού
εγγράφου του φορέα προς την
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (4)
:

232/12/2/2016

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΤΥΠΟΣ
ΦΟΡΕΑ
(επιλέξτε
από την
αναπτυσσ
όμενη
λίστα για
κάθε
γραμμή
εγγραφής)

5

6

7

8

9

10

11

ΚΛΑΔΟΣ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ
ΙΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝ
ΗΣ ΘΕΣΗΣ
(επιλέξτε
από την
αναπτυσσ
όμενη
λίστα για
κάθε
γραμμή
εγγραφής)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΣΧΕΣΗ
ΣΕΙΡΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΘΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Σ
(επιλέξτε από ΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΩ ΚΑΛΥΜ
ΑΙΤΟΥΜΕΝ
την
Ν ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΝΩΝ
αναπτυσσόμ ΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ
(1)
ενη λίστα για
κάθε γραμμή
εγγραφής)

12

13

14

15
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΚΡΕΜΩ
Ν
ΔΙΟΡΙΣΜΩ
Ν ΑΠΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΤΗΣΙΑ
Σ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟΣΠΑΣ
ΚΕΝΩΝ
ΜΕΝΩΝ
ΣΜΑΤΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΑΙ
ΣΤΟ
Σ
ΦΟΡΕΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΑ
(σε ευρώ)
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟ
ΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΚΔΟΘΕΙΣ

16
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΚΡΕΜΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΩ
Ν ΑΠΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΑ
ΑΣΕΠ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΝ
ΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΚΔΟΘΕΙΣΕ
Σ

17
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΛΥΜΜΕ
ΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜ
ΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ
ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΟΥ

ΝΠΔΔ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕ

ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ

1

3

0

3

0

0

18.041,40

0

0

0

ΝΠΔΔ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕ

ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ

2

3

0

3

0

0

18.041,40

0

0

0

ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΕ

ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ

3

3

0

3

0

0

18.863,40

0

0

0

ΝΠΔΔ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ

ΤΕ

ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ

4

3

1

2

0

0

18.041,40

0

0

1

Καθεμία θέση κλάδου/ειδικότητας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, θα πρέπει να λαμβάνει διακριτό αριθμό προτεραιότητας, ακόμα και εάν πρόκειται για πολλαπλές θέσεις ίδιου κλάδου/ειδικ./εκπαιδ.βαθμίδας
Συμπληρώνονται όλες οι στήλες του πίνακα, με εξαίρεση τη στήλη 3 που συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΠΔΔ/Ιδρύματα/Συνδέσμους και τη στήλη 2 που δεν συμπληρώνεται από τους Συνδέσμους
Συμπληρώνεται το ίδιο Α.Π/Ημνια με αυτό που αναγράφεται στο διαβιβαστικό έγγραφο του Πίνακα που αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς το ΥΠΕΣΔΑ από το φορέα
Συμπληρώνεται το Α.Π/Ημνια του εγγράφου με το οποίο απέστειλε ο φορέας το αίτημα και τα δικαιολογητικά στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μπορούν να συμπληρωθούν μόνο οι γραμμές 1-10, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα

