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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 74/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-3-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 5868/18-3-2021 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 Προγραµµατισµός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 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 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού  
3.∆ηµητριος Καρακασιδης 
4. Κυριακος Αντωνιαδης 

 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου  
7. Στεφανος Μπίγγας  
8. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης . Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το ανωτερω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε 
ότι σύµφωνα µε τα όσα έχουν ήδη διευκρινιστεί µε την εγκύκλιο ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 (Α∆Α: 
9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) ΥΠ.ΕΣ., το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των νοµικών προσώπων 
αυτών δεν συµπεριλαµβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραµµατισµό των ν. 4622/2019 και 4635/2019. 
Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 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 2021, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.  
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ. 14626/26.02.2021 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 2021, στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου  µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Στην υπ’αριθµ.5704/17-
3-2021 εισήγηση του Τµήµατος ∆/σης Ανθρώπινου ∆υναµικού αναφέρονται τα εξής:  
«ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού 
και στα Ν.Π.Ι.∆. αυτών 
 Σχετ.: 14626/26-02-2021 οικ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών                                    
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Με τον παρόν προγραµµατισµό ζητούµε την πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου 
µε συµβάσεις µέγιστης διάρκειας οκτώ µηνών µε κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους 
για την κάλυψη παροδικών αναγκών, κατόπιν εισηγήσεων των αρµόδιων υπηρεσιών ως εξής: 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1       

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ       16 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1       

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ έλλειψη αυτού ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ     1   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   1     

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)     1   

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     1   

∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     1   

∆ΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ 3       

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ      1   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1       

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1     

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1       

ΣΥΝΟΛΑ 7 2 5 16 

Επιπλέον σας κάνουµε γνωστό τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας 
έτους 2021, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 5704/17-3-2021 βεβαίωση  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 74/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 
3. τις διατάξεις του άρθρου 37 ν.4765/2021   
4. τις διατάξεις του άρθρου 205 παρ.1 ν.3584/2007 
5. τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 
παρ. 1α του Ν. 4325/2015  
6. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του 
Ν.4623/19  
7. την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν) 
8. τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
9. τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (ΦΕΚ  823/β/9-4-2013.) 
10. την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 14626/26.02.2021  
11. την εγκύκλιο ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 ΥΠ.ΕΣ. 
12. τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2021  (βεβαίωση αριθ. 
5704/17-3-2021 της οικονοµικής υπηρεσίας)   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2021, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 
προγραµµατισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, για την   πρόσληψη προσωπικού µε 
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σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα (30) ατόµων 
,µε σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αµείβεται µε κάλυψη της δαπάνης 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής,  κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες και την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο : 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1       

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ       16 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1       

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ελλείψη αυτού ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ     1   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   1     

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)     1   

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     1   

∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     1   

∆ΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ 3       

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ      1   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1       

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1     

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1       

ΣΥΝΟΛΑ 7 2 5 16 

2. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2021 του σκέλους 
των εξόδων του ∆ήµου Εορδαίας ως εξής:   

10.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων το κόστος για 4 υπαλλήλους (1 Λογιστικού και 3 
∆ιοικητικού), ανέρχεται στα 5.600 ευρώ το µήνα και 10.6054.0024 για  Εργοδοτικές εισφορές 1.400 ευρώ το 
µήνα, 
 
15.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων το κόστος για έναν κοινωνικό λειτουργό ΠΕ, 
ανέρχεται στα 1.400 ευρώ το µήνα και 15.6054.0024 για  Εργοδοτικές εισφορές 350 ευρώ το µήνα, 
  
25.6041.0000 τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων το κόστος για 1 υδραυλικό ανέρχεται στα 1.200 ευρώ 
το µήνα και 25.6054.0024 για εργοδοτικές εισφορές 300 ευρώ το µήνα,  
 
70.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων το κόστος για έναν κτηνίατρο ΠΕ, ανέρχεται στα 
1.400 ευρώ το µήνα και 70.6054.0024 για  Εργοδοτικές εισφορές 350 ευρώ το µήνα  , και 70.6041.0000 το 
κόστος για 1 ελαιχρωµατιστή ανέρχεται στα 1.200 ευρώ το µήνα και 70.6054.0024 για εργοδοτικές 350 ευρώ 
το µήνα 
 
30.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων το κόστος για 4 υπαλλήλους ΠΕ (∆οµικών Έργων, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών) ανέρχεται στα 5.600 ευρώ το 
µήνα και 30.6054.0024 για  Εργοδοτικές εισφορές 1.400 ευρώ το µήνα 
 
35.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων το κόστος για 18 άτοµα, (16 εργάτες γενικών 
καθηκόντων, 1 χειριστή και 1 τεχνίτη οχηµάτων) ανέρχεται στα 21600 ευρώ το µήνα και 35.6054.0024 για  
Εργοδοτικές εισφορές 5400 ευρώ το µήνα. 
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Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον πρ/σµό οικ. Έτους 2022 εφόσον οι συµβάσεις λήγουν µετά  

την 31-12-2021. 

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

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  74/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνα Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΟΚΤΑΜΗΝΟ 

 ΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 1 ΑΤΟΜΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 10.6041.0000 11.200 

   >> 10.6054.0024 2.800 

 >> 3 ΑΤΟΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 10.6041.0000 33.600 

   >> 10.6054.0024 8.400 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΟΜΟ 
 

ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕ 15.6041.0000 
 

 11.200 
              

   >> 15.6054.0024 2.800 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 1 ΑΤΟΜΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 25.6041.0000 9.600  

   >> 25.6054.0024 2.400  

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΠΕ 70.6041.0000 11.200   

   >> 70.6054.0024 2.800   

 >> 1 ΑΤΟΜΟ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΣΤΗΣ 70.6041.0000 9.600 

   >> 70.6054.0024 2.400 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30.6041.0000 11.200  

                   >> 30.6054.0024 2.800   

 >> 1 ΑΤΟΜΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 30.6041.0000 11.200  

                  >> 30.6054.0024 2.800   

 >> 1 ΑΤΟΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 30.6041.0000 11.200  

                >> 30.6054.0024 2.800   

 >> 1 ΑΤΟΜΟ  ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 30.6041.0000 11.200  

                >> 30.6054.0024 2.800   

 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 16 ΑΤΟΜΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

35.6041.0000 153.600 

                >> 35.6054.0024 38.400 

 >> 1 ΑΤΟΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 35.6041.0000 9.600 

                >> 35.6054.0024 2.400 

 >> 1 ΑΤΟΜΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 35.6041.0000 9.600 

                 >> 35.6054.0024 2.400 

ΣΥΝΟΛΟ    ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 

304.000  
76.000  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

    380.000€ 
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