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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 14ηΠρ./14ηΣυν./7739/1-4-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) Καναβό 
Μιλτιάδη τακτικό μέλος, 7)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος 8)Τσουκαλά 
Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αλατσίδου Ελένη, Τσομπάνογλου Φώτιος, 
Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη,  παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ, 14ηΠρ./14ηΣυν./7739/1-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. 
Τσουκαλάς Παναγιώτης αναπληρωματικό μέλος αντί του κ. Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνου και κατά  την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης αποχώρησε ο κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος). 
 Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 
Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού  
προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2022. Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από 
επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , λόγω της 
μικρής χρονικής προθεσμίας που δόθηκε από την υπ.αριθ.214/30-3-2022 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  
Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 7 
παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 7868/4-4-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπ όψιν της: 
 

1. Την υπ΄ αριθ. 270/13-7-2021 προηγούμενη απόφαση της,  με την οποία εγκρίθηκε το 

αίτημα του Δήμου για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2022. 

2. Την υπ΄ αριθ. 50/4-11-2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου στα πλαίσια  

του Προγραμματισμού  Προσλήψεων έτους 2022, εγκρίθηκαν για το Δήμο Νέας 

Ιωνίας οι κάτωθι θέσεις: 

α) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την  Δ/νση 
Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων. 
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β) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών για την  Δ/νση Υπηρεσίας 
Δόμησης, Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων. 
 
γ) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού για την  Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου. 
 δ) Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για την  Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου. 
 
ε) Μια (1) θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την  Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων. 

 
3. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του ν.4765/2021 (Α’ 6) όπου προβλέπεται 

ότι η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της 

παρ. 1 του άρθρου 2 είναι δυνατό να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα, 

χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του 

Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους 

κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα. 

 
4.  Την υπ΄ αριθ. 214/30-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΗΨ46ΜΤΛ6-ΧΒΩ/31-3-2022) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναφέρεται  ότι οι φορείς  δύνανται,  σύμφωνα με τις 

ανωτέρω διατάξεις,  να αιτηθούν, ύστερα από απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής,  την κάλυψη  των εγκεκριμένων θέσεων από τους πίνακες επιλαχόντων 

της 13Κ/2021 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., η οποία αφορά πλήρωση με σειρά 

προτεραιότητας, χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων σε ΟΤΑ α΄ και β  ́

Βαθμού, γιατί  σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται ομοιογένεια με τους κλάδους και 

τις ειδικότητες των θέσεων που εγκρίθηκαν προς πλήρωση για το έτος 2022. 

Με την προαναφερόμενη διαδικασία επισπεύδεται η πλήρωση των εγκεκριμένων 
θέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα με σκοπό να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με 
ανθρώπινο δυναμικό. 

 
          Βασική προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος είναι η αναζήτηση των 
θέσεων στην 13Κ/2021 προκήρυξη, η ταύτιση της λεκτικής ονομασίας του    κλάδου - 
ειδικότητας, όπως αποτυπώνονται στον οικείο Ο.Ε.Υ. , η ταύτιση των πρόσθετων 
προσόντων που μπορεί να συνοδεύουν την συγκεκριμένη θέση και η προθεσμία 
υποβολής είναι μέχρι 10/4/2022. 

 
5.          Το γεγονός ότι ο υπάλληλος που θα προσληφθεί για την θέση κλάδου ΠΕ 

Οικονομικού Λογιστικού, θα τοποθετηθεί στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 

της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες Προϋπολογισμού και 

Διπλογραφικού, θα πρέπει, εκτός των τυπικών προσόντων που καθορίζονται από το 

Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, να κατέχει  πρόσθετο προσόν, 

επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. 

       
6.         Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 7723/1-4-2022  Βεβαίωση του Τμήματος Προσωπικού ότι οι 

εγκεκριμένες θέσεις όπως έχουν προβλεφθεί στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέας Ιωνίας 

(ΦΕΚ 3264/10-12-2013/τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. 

Β΄, ΦΕΚ 3539/10-10-2017/τ. Β΄ & ΦΕΚ 4268/22-11-2019/τ. Β΄), είναι κενές και 

δεσμευμένες για να καλυφθούν από τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2022 

και σε καμία περίπτωση δεν θα πληρωθούν με άλλη διαδικασία. 

7.         Την υπ΄ αριθ. πρωτ.  7855/4-4-2022 Βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού 

και Λογιστηρίου για την ύπαρξη εγκεκριμένων  πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
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έτους 2022 και την εγγραφή πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων 

ετών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πλήρωση 

των θέσεων. 

8.         Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, (ΦΕΚ 3264/10-

12-2013/τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. Β΄, ΦΕΚ 

3539/10-10-2017/τ. Β΄ & ΦΕΚ 4268/22-11-2019/τ. Β΄). 

 
9.        Το γεγονός ότι, ύστερα από έλεγχο που έκανε η υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι 

στην 13Κ/2021 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. περιλαμβάνονται όλοι οι κλάδοι των 

εγκεκριμένων θέσεων, υπάρχει πλήρης ταύτιση της λεκτικής ονομασίας τους, 

σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και όσον αφορά στον κλάδο που επιθυμούμε 

πρόσθετο προσόν υπάρχει αντίστοιχη θέση στην προκήρυξη.  

10.        Τον με υπ΄αριθ. πρωτ. 7745/1-4-2022 Πίνακα που συνέταξε η υπηρεσία μας, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της προαναφερόμενης εγκυκλίου και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας εισήγησης. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή  καλείται να αποφασίσει:  

 
Α.   Στα πλαίσια της πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων του Προγραμματισμού 
Προσλήψεων 2022 σύμφωνα με  την υπ΄ αριθ. 50/4-11-2021 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, να προστεθεί πρόσθετο τυπικό προσόν, εκτός των τυπικών προσόντων που 
καθορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, στον κλάδο ΠΕ 
Οικονομικού – Λογιστικού η Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. 
 
Β. Την κάλυψη  των κάτωθι εγκεκριμένων θέσεων στα πλαίσια  του Προγραμματισμού  
Προσλήψεων έτους 2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 50/4-11-2021 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 
 

α) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την  Δ/νση 
Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων. 
 
β) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών για την  Δ/νση Υπηρεσίας 
Δόμησης, Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων. 
 
γ) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού για την  Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου. 
 
 δ) Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για την  Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου. 
 
ε) Μια (1) θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την  Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων. 
 

          Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ 7855/4-4-2022 βεβαίωση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η δαπάνη της μισθοδοσίας που θα προκληθεί για το 
υπόλοιπο του έτους 2022 και η ετήσια δαπάνη που προκαλείται,  θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α 
του προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής: 
 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

(ΕΤΟΣ 2023 &  ΕΠΟΜΕΝΑ 
ΕΤΗ) 

Ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Τακτικές αποδοχές Κ.Α. 
40.6011.0001 6.552,00 € 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.40.6011.0001     
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Β.Μ. 1092,00 € 

 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α. 40.6051.0001 

1.433,58 € 

13.104,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.40.6051.0001 2.867,16 € 

Ένας (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

Β.Μ.1092,00 € 

Τακτικές αποδοχές 

 Κ.Α.40.6011.0001 
6.552,00€  

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.40.6051.0001 

1.433,58 € 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.40.6011.0001    
13.104,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.40.6051.0001 2.867,16 € 

Ένας (1) ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 

Β.Μ.1092,00 € 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α. 10.6011.0001 
6.552,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.10.6051.0001 

1.433,58 € 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.10.6011.0001   
13.104,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α. 10.6051.0001 2.867,16 
€ 

Δύο (2) ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

Β.Μ.1037,00 € 

Τακτικές αποδοχές 

 Κ.Α.10.6011.0001 
12.444,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.10.6051.0001 2.722,75 
€ 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.10.6011.0001 24.888,00 
€ 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.10.6051.0001 5.445,49 € 

Ένας (1) ΤΕ  Κοινωνικών Λειτουργών 

Β.Μ. 1037,00 € 

 

Τακτικές αποδοχές 

 Κ.Α.15.6011.0004 

6.222 ,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.15.6051.0002 1.078,27 
€ 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.15.6011.0004 12.444,00 
€ 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.10.6051.0002 

2.722,75 € 

 
 
           Επίσης, βεβαιώνεται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του 
Δήμου έτους 2022 και η δέσμευση ότι αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον 
προϋπολογισμό του έτους 2023 και των επόμενων ετών. 
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Κατόπιν  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ΄ αριθμ.7723/2022 βεβαίωση της Δημάρχου, 

 την υπ΄ αριθμ.7855/2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

 την υπ.αριθ.214/30-3-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 την υπ’αριθμ.7868/2022 εισήγηση. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 
Α.   Στα πλαίσια της πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων του Προγραμματισμού 
Προσλήψεων 2022 σύμφωνα με  την υπ΄ αριθ. 50/4-11-2021 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, να προστεθεί πρόσθετο τυπικό προσόν, εκτός των τυπικών προσόντων που 
καθορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, στον κλάδο ΠΕ 
Οικονομικού – Λογιστικού η Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. 
 
Β. Την κάλυψη  των κάτωθι εγκεκριμένων θέσεων στα πλαίσια  του Προγραμματισμού  
Προσλήψεων έτους 2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 50/4-11-2021 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 
 

α) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την  Δ/νση 
Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων. 
 
β) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών για την  Δ/νση Υπηρεσίας 
Δόμησης, Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων. 
 
γ) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού για την  Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου. 
 
 δ) Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για την  Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου. 
 
ε) Μια (1) θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την  Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων. 
 

          Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ 7855/4-4-2022 βεβαίωση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η δαπάνη της μισθοδοσίας που θα προκληθεί για το 
υπόλοιπο του έτους 2022 και η ετήσια δαπάνη που προκαλείται,  θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α 
του προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής: 
 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

(ΕΤΟΣ 2023 &  ΕΠΟΜΕΝΑ 
ΕΤΗ) 

Ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

  

Β.Μ. 1092,00 € 

 

Τακτικές αποδοχές Κ.Α. 
40.6011.0001 6.552,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α. 40.6051.0001 

1.433,58 € 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.40.6011.0001     
13.104,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.40.6051.0001 2.867,16 € 
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Ένας (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

Β.Μ.1092,00 € 

Τακτικές αποδοχές 

 Κ.Α.40.6011.0001 
6.552,00€  

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.40.6051.0001 

1.433,58 € 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.40.6011.0001    
13.104,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.40.6051.0001 2.867,16 € 

Ένας (1) ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 

Β.Μ.1092,00 € 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α. 10.6011.0001 
6.552,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.10.6051.0001 

1.433,58 € 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.10.6011.0001   
13.104,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α. 10.6051.0001 2.867,16 
€ 

Δύο (2) ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

Β.Μ.1037,00 € 

Τακτικές αποδοχές 

 Κ.Α.10.6011.0001 
12.444,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.10.6051.0001 2.722,75 
€ 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.10.6011.0001 24.888,00 
€ 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.10.6051.0001 5.445,49 € 

Ένας (1) ΤΕ  Κοινωνικών Λειτουργών 

Β.Μ. 1037,00 € 

 

Τακτικές αποδοχές 

 Κ.Α.15.6011.0004 

6.222 ,00 € 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.15.6051.0002 1.078,27 
€ 

Τακτικές αποδοχές  

Κ.Α.15.6011.0004 12.444,00 
€ 

Εργοδοτικές εισφορές 

Κ.Α.10.6051.0002 

2.722,75 € 

 
           Επίσης, βεβαιώνεται σύμφωνα με την με υπ΄ αριθ. πρωτ.  7855/4-4-2022 βεβαίωση 
του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και η δέσμευση ότι αντίστοιχες πιστώσεις θα 
προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2023 και των επόμενων ετών. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
                                        

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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