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Σε  απαί ντήσή  τής  με  αρίθ.  πρωτ.  5915/12.04.2021  Ερωί τήσής  Κοίνοβουλευτίκουί

Ελείγχου,  ή  οποίία  δίαβίβαί στήκε  στήν  υπήρεσίία  μας  με  το  ανωτείρω  σχετίκοί  είγγραφο,  σας

γνωρίίζουμε, καταί  το μείρος τής αρμοδίοί τήταί ς μας, τα ακοί λουθα: 

Κυί ρία μείρίμνα τής Υπήρεσίίας μας αποτελείί  ή στελείχωσή  με το αναγκαίίο προσωπίκοί

οί λων  των  υπήρεσίακωί ν  μοναί δων  τής  Α.Α.Δ.Ε.,  που  χρήί ζουν  ενίίσχυσής  καί  υπαί γονταί  στήν

αρμοδίοί τήταί  τής, στο μείτρο του δυνατουί , με απωί τερο στοί χο τήν αναβαί θμίσή του ανθρωί πίνου

δυναμίκουί  των υπήρεσίωί ν μας καί, εντευί θεν, τήν αποτελεσματίκήί  αί σκήσή του είργου τους καί

τήν απροί σκοπτή καί ποίοτίκήί  εξυπήρείτήσή των συναλλασσομείνων.

Στο  πλαίίσίο  αυτοί ,  ή  Υπήρεσίία  μας  εξεταί ζεί  δίαρκωί ς  καί  αναπτυί σσεί  οί λες  τίς

προβλεποί μενες αποί  τήν κείίμενή νομοθεσίία δραί σείς στελείχωσής, οί πως προκήί ρυξή δίαγωνίσμωί ν

μείσω Α.Σ.Ε.Π., συμμετοχήί  στους κυί κλους κίνήτίκοί τήτας του Ενίαίίου Συστήί ματος Κίνήτίκοί τήτας

κλπ. 



Εν  προκείμείνω,  ή  Δ.Ο.Υ.  Αγίίου  Νίκολαί ου  προβλείπεταί  να  ενίσχυθείί  με  υπαλλήί λους

κατήγορίίας  ΠΕ  καί  ΔΕ,  τοί σο  αποί  τήν  Προκήί ρυξή  1Γ/2017  (ΦΕΚ  40/01.12.2017  καί  ΦΕΚ

44/21.12.2017,  Τευί χή  Προκήρυί ξεων  Α.Σ.Ε.Π.),  οί σο  καί  μείσω  εγκεκρίμείνων  δραί σεων

στελείχωσής αποί  Προκήρυί ξείς Α.Σ.Ε.Π. καί μείσω του Ενίαίίου Συστήί ματος Κίνήτίκοί τήτας (Ε.Σ.Κ.,

Α’ Κυί κλος 2021). 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ


		2021-04-19T14:48:26+0300




