
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 109/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  9ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-5-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 10152/29-5-2020 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 το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή   πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α λογω COVID 19. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή   πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α λογω COVID 19. 
∆εδοµένου ότι την ∆ευτέρα 1-6-2020 επαναλειτουργεί η Α’/βαθµια εκπαίδευση, απαιτείται η άµεση 
αντιµετώπιση των αναγκών  της υλοποίησης των µέτρων υγιεινής και καθαριότητας – απολύµανσης των 
σχολείων του ∆ήµου Εορδαίας για την προστασία από τον covid19 των µαθητών και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, σύµφωνα µε το υπ’αριθµ ∆1/Γ.Π. οικ 28953/7-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας , όπως 
αυτό µας κοινοποιήθηκε µε το υπ’αριθµ 29725/15-5-2020 διαβιβαστικό του Υπ.Εσ  . ∆εδοµένου ότι το 
υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες για καθαριότητα και απολύµανση, 
προκύπτει η ανάγκη της άµεσης πρόσληψης προσωπικού ( σχολικές καθαρίστριες) για ένα µήνα , µέχρι το 
πέρας του σχολικού έτους 2019-2020.  
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Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της 
συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την συζήτηση του θέµατος  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης πρόσληψης προσωπικού ( σχολικές 
καθαρίστριες) για ένα µήνα , µέχρι το πέρας του σχολικού έτους 2019-2020, στο πλαίσιο της υλοποίησης των 
µέτρων υγιεινής και καθαριότητας – απολύµανσης των σχολείων του ∆ήµου Εορδαίας για την προστασία 
από τον covid19 των µαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την από 27-5-2020 εισήγηση του Προέδρου της 
Α/Βαθµιας Σχολικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 
«Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του αρ.24 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου 64/τ.Α/14/03/2020 «οι συµβάσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού δυνάµει της παρ.1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) 
και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), µπορεί να έχουν διάρκεια έως 
τέσσερις (4) µήνες. 

2. τις διατάξεις της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 90/τ.Α/1-5-2020 «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των 
συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας  του covid 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονοµική κανονικότητα.  

3. το υπ’αριθµ ∆1/Γ.Π. οικ 28953/7-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας , όπως αυτό µας 
κοινοποιήθηκε µε το υπ’αριθµ 29725/15-5-2020 διαβιβαστικό του Υπ.Εσ. και αφορά «Μέτρα 
προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας (µέσω καθαρισµού και εφαρµογής απολυµαντικών µέσων σε 
επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊου SARS-CoV-2 µετά την επιστροφή 
στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» 

4. τις ανάγκες που προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων µετά από την αναστολή 
λειτουργία τους λόγω του COVID-19, την ανάγκη υλοποίησης των µέτρων υγιεινής και καθαριότητας 
- απολύµανσης των σχολείων του ∆ήµου Εορδαίας για την προστασία από τον COVID-19, την 
έλλειψη προσωπικού καθαριότητας,  

προτείνουµε την πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

1 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
15 

1 ΜΗΝΑ 

 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η υπ’αριθµ 10151/29-5-2020 βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
«Από το Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου Eορδαίας βεβαιώνεται ότι, υπάρχει πίστωση στον Π/Υ του 
οικονοµικού έτους  2020 στους αντίστοιχους κωδικούς  15.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων το κόστος ανά εργαζόµενο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το µήνα και 15.6054.0024 για  Εργοδοτικές 
εισφορές, το κόστος ανά εργαζόµενο ανέρχεται στα 300 ευρώ το µήνα, του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Εορδαίας,  για την πρόσληψη 15 ατόµων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ  διάρκειας ενός µηνός , στην 
υπηρεσία καθαριότητας σχολικών κτιρίων. 

 Υπηρεσία καθαριότητας 
σχολικών κτιρίων 

ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑ 
15.6041.0000 
15.6054.0024 

ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΝΑ 
15.000 
4.500 

ΑΔΑ: 6106ΩΡ6-2ΞΑ



Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασιδης κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα µέλη Α. Τερζοπούλου & Στ. Μπίγγας στο σχετικό e-mail τους διατύπωσαν 
την πρόταση, δεοντολογικά να απασχοληθούν 4 άτοµα αναλογικά προτεινόµενα από την µείζονα 
αντιπολίτευση.  

                                          Αριθµ. Απόφ. 109/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το       
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2.το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015και την 
παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του 
Ν.4547/2018 
3.την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020 
4.την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09 
5.   την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣ∆∆Α Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003, την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣ∆∆Α  οικ 
5345/4-2-2005, το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣ∆∆Α  
6.την µε αριθ. Πρωτ. 10151/29-5-2020 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  
7. την από 27-5-2020 εισήγηση του Προέδρου της Α/Βαθµιας Σχολικής Επιτροπής 
8. το υπ’αριθµ ∆1/Γ.Π. οικ 28953/7-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας , όπως αυτό µας κοινοποιήθηκε 
µε το υπ’αριθµ 29725/15-5-2020 διαβιβαστικό του Υπ.Εσ. και αφορά «Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας 
Υγείας (µέσω καθαρισµού και εφαρµογής απολυµαντικών µέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της 
διασποράς του κορωνοϊου SARS-CoV-2 µετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που 
προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην 
καθαριότητα σχολικών κτιρίων, στο πλαίσιο της λήψης µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας (µέσω 
καθαρισµού και εφαρµογής απολυµαντικών µέσων σε επιφάνειες) και αποφυγής της διασποράς του 
κορωνοϊου SARS-CoV-2, µετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες της Α’Βαθµιας Εκπαίδευσης µαθητών 
και εκπαιδευτών, για 1 µήνα, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό µέρος, και συγκεκριµένα: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

15 

1 ΜΗΝΑ 

 
Β. Η δαπάνη των  αποδοχών θα βαρύνουν τους κατωθι αναγραφόµενους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 
2020,ως εξής:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ  15 ΑΤΟΜΑ   18.500        

α/α Υπηρεσία καθαριότητας 
σχολικών κτιρίων 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑ 
 

ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΝΑ 
 

1.  ΥΕ εργατών – 
εργατριών 

καθαριότητας 
εσωτερικών 

χώρων 

15.6041.0000 
15.6054.0024 

15.000 
4.500 

ΣΥΝΟΛΟ  15 ΑΤΟΜΑ  18.500        
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Τα µέλη Α.Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας στο σχετικό e-mail διατύπωσαν την πρόταση δεοντολογικά να 
απασχοληθούν 4 άτοµα αναλογικά προτεινόµενα από την µείζονα αντιπολίτευση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 109/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
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