
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 65/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6588/13-
3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Προγραµµατισµός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και στα 
Ν.Π.Ι.∆. αυτών. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email)τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε τα εξής : Όπως γνωρίζετε, και 
σύµφωνα µε τα όσα έχουν ήδη διευκρινιστεί µε την εγκύκλιο ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 (Α∆Α: 
ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) και το Α.Π. 81602/18-11-2019 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ α’ και 
β’ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών δεν συµπεριλαµβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό 
προγραµµατισµό των ν. 4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019. 

Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού (∆ήµοι, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Σύνδεσµοι, Ιδρύµατα) και στα ΝΠΙ∆ της 
Αυτοδιοίκησης, οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήµατά τους για το έτος 2020, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση και την ανάγκη 
περιστολής των κρατικών δαπανών, για την ικανοποίηση της οποίας, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα 
των φορέων του δηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως 
προσλήψεων. 

Οι φορείς µπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή τη 
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την 
πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων. 

Σε περίπτωση που τα αιτήµατα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών, σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 9 του 
ν.3812/2009, , όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για 
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τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους  και µετά από αίτηση του αρµόδιου φορέα 
εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του 
οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε την 
οποία καθορίζεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων για κάλυψη εποχικών αναγκών και 
εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι 
περιορισµοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011.  

Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύναψης συµβάσεων έργου 
για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήµατος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειµένου να λάβουν 
έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε µε την έκδοση Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, είναι οι εξής: 

• για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου 

από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  

• για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου 

στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους 

• για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 

Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' βαθµού και ΝΠΙ∆ 

αυτών,  

• για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε 

κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου 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 2020 στην οικεία 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε 
συµβάσεις µέγιστης διάρκειας οκτώ µηνών µε κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους για 
την κάλυψη παροδικών αναγκών ως εξής: 

• ∆ύο (2) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ο οποίος θα στελεχώσει  την υπηρεσία Κοινωνικής 
Πολιτικής της οποίας το έργο έχει αυξηθεί σηµαντικά διότι ο αριθµός των δηµοτών οι οποίοι, 
ζητούν την βοήθεια  των Κοινωνικών Υπηρεσιών, έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά την τελευταία 
χρονική περίοδο. 

• Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες-Εργάτριας Γενικών Καθηκόντων  οι οποίοι θα εργασθούν στον 
καθαρισµός των κτιρίων του ∆ήµου. Στην υπηρεσία δεν υπάρχουν µόνιµοι υπάλληλοι µε την 
αντίστοιχη ειδικότητα µε αποτέλεσµα ο καθαρισµός των κτιρίων να γίνεται περιστασιακά και 
πληµµελώς. 

• Ένα (1)  ΠΕ Ψυχολόγων ο οποίος θα στελεχώσει την υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας. 

• ∆ύο (2) ΠΕ Κτηνιάτρων ο οποίος θα εργασθεί στο ∆ηµοτικό Κυνοκοµείο. 

• Ένα (1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων δεδοµένου ότι στον ∆ήµο δεν υπηρετεί 
υπάλληλος µε την συγκεκριµένη ειδικότητα. 

• ∆ύο (2) ∆Ε Υδραυλικού και ελλείψει αυτού ∆Ε Βοηθού Υδραυλικού, στον ∆ήµο 
Εορδαίας δεν υπηρετεί πλέον κανείς µε την ειδικότητα του Υδραυλικού, αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα να µην µπορούν να αντιµετωπισθούν τα όποια προβλήµατα δηµιουργούνται στα 
πλαίσια της λειτουργίας του ∆ήµου,  π.χ. σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις.  

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου , Στ.Μπίγγας , Κυρ. Αντωνιάδης , ∆ηµ. Σποντης & Ευσ. Κοκκινιδης 

ψήφισαν θετικά µε σχετικό email ,  ο ∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

και η Ζαφ. Σεβαστού ψήφισε θετικά .  

                                          Αριθµ. Απόφ. 65/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  

• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 

• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  

• την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του 
Ν.4623/19  

• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν) 

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• το άρθρο 28 του ν. 2190/1994 

• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ  823/β/9-4-2013 ) 

• την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 11072/18.02.2020 

• το άρθρο 89 του ν.4604/2019 (50/Α΄) 

• την εγκύκλιο ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 (Α∆Α: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) ΥΠ.ΕΣ. 

• το Α.Π. 81602/18-11-2019 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ 

• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  Εορδαίας έτους 2020  (βεβαίωση 
αριθ. 6874/17-3-2020 της οικονοµικής υπηρεσίας)   

• τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2020, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 
προγραµµατισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, για την   πρόσληψη προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού ∆έκα τριών ( 13 ) ατόµων για 
την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου µας  για τις εξής κατά αριθµό ατόµων , ειδικότητες και την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

• ∆ύο (2) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ο οποίος θα στελεχώσει  την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής 

• Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες-Εργάτριας Γενικών Καθηκόντων  οι οποίοι θα εργασθούν στον καθαρισµός των 
κτιρίων του ∆ήµου. 

• Ένα (1)  ΠΕ Ψυχολόγων ο οποίος θα στελεχώσει την υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας. 

• ∆ύο (2) ΠΕ Κτηνιάτρων ο οποίος θα εργασθεί στο ∆ηµοτικό Κυνοκοµείο. 

• Ένα (1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων για τα συνεργεία του ∆ήµου µας 

• ∆ύο (2) ∆Ε Υδραυλικού και ελλείψει αυτού ∆Ε Βοηθού Υδραυλικού, για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας  

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α.  ανά κατηγορία υπαλλήλων του προϋπολογισµού 
έτους  2020 του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ( 2 ΤΕ )  ΚΑΕ 15.6041.0000-15.6054.0024  26.600,00  

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ( ΥΕ 5 ) ΚΑΕ 10.6041.0000-10.6054.0024 € 55.000,00  
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ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ( ΠΕ 1) ΚΑΕ 15.6041.0000-15.6054.0024 € 13.650,00 €  

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ( ΠΕ 2) ΚΑΕ 35.6041.0000-35.6054.0024 € 31.500,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ((∆Ε 1 ) ΚΑΕ 70.6041.0000-70.6054.0024 € 11.250,00 € 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ελλείψει αυτού ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ( ∆Ε 2 ) 25.6041.0000-25.6054.0024 € 23.000,00  

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον πρ/σµό οικ. Έτους 2021 εφόσον οι συµβάσεις λήγουν µετά 
την 31-12-2020. 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου να δροµολογηθούν οι 
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 65/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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