
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 188/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-7-2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.13821/1-7-2021 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 οικ33506/28-5-2021 
(ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη πρόσληψης προσωπικού σε πρόγραµµα του Ο.Α.Ε.∆. µε τίτλο «Πρόγραµµα Απασχόλησης 
Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµητριος Σπόντης 

 

5. Τερζοπουλου Αθηνα 
6. Μπίγγας Στεφανος 

 

7.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.  Έγκριση ή µη πρόσληψης προσωπικού σε πρόγραµµα του Ο.Α.Ε.∆. µε τίτλο «Πρόγραµµα Απασχόλησης 
Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών». 
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι απαιτείται η άµεση υλοποίηση της απόφασης ένταξης  του ∆ήµου 
µας στο εν λόγο πρόγραµµα.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Την συζήτηση του θέµατος  λόγω του απαιτείται η άµεση υλοποίηση της απόφασης ένταξης  του ∆ήµου µας 
στο εν λόγο πρόγραµµα. 

 Θέτουµε υπόψη σας την από 1-7-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/σης στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Ο 
∆ήµος µας µετά την υπ΄αριθµ. πρωτ. 42119/15-07-2020 ∆ηµόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.∆. η οποία 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2855/Β/13-07-2020 αιτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 665878186/23-03-2021 
Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση την έγκριση τεσσάρων(4) θέσεων εργασίας ειδικότητας «Λοιποί υπάλληλοι 
γραφείου» και δύο (2) θέσεις ειδικότητας «Εργατών Γενικών Καθηκόντων». Ο Ο.Α.Ε.∆ ενέκρινε την ένταξη 
του ∆ήµου µας στο εν λόγω πρόγραµµα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 22/2021/000079611438/02-06-2021 
απόφαση. 

 Μετά από τα παραπάνω εισηγούµαστε την πρόσληψη: 
Τεσσάρων (4) θέσεων ειδικότητας “Λοιποί υπάλληλοι γραφείου” 
∆ύο (2) θέσεων ειδικότητας “Εργατών Γενικών Καθηκόντων”» 
Από το Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου Εορδαίας µε το υπ’αριθµ 13815/1-7-2021 έγγραφο του, βεβαιώνεται ότι, 
στα πλαίσια του προγράµµατος απασχόλησης µακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55 έως 66 ετών, υπάρχει 
πίστωση στον Π/Υ του οικονοµικού έτους  2021 στους αντίστοιχους κωδικούς :  
 
30.6041.0003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων το κόστος για έναν  εργάτη γενικών καθηκόντων 
ανέρχεται στα 1.200 ευρώ το µήνα και  
30.6054.0024 για  Εργοδοτικές εισφορές 300 ευρώ το µήνα 
 
 
35.6041.0003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων το κόστος για έναν εργάτη γενικών καθηκόντων, 
ανέρχεται στα 1.200 ευρώ το µήνα και  
35.6054.0024 για  Εργοδοτικές εισφορές 300 ευρώ το µήνα  ,  
 
 
70.6041.0003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων το κόστος για τέσσερεις λοιπούς υπαλλήλους 
γραφείου, ανέρχεται στις 4.800 ευρώ το µήνα και  
70.6054.0024 για  Εργοδοτικές εισφορές 1200 ευρώ το µήνα και βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη των 
αναγκών θα προβλεφθούν εκ νέου πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς του Π/Υ του οικονοµικού έτους 
2022. 
 
 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΑΤΟΜΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

70.6041.0003   28.800€ 

   >> 70.6054.0024    7.200€ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

1 ΑΤΟΜΟ        ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

30.6041.0003    7.200€ 

    30.6054.0024     1.800€ 

 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΑΤΟΜΟ        ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

35.6041.0003     7.200€ 

                >> 35.6054.0024     1.800€ 

ΣΥΝΟΛΟ    ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕ

Σ 

  43.200€ 
  10.800€ 
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ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       54.000€ 

 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

                                          Αριθµ. Απόφ. 188/2021 

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. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 22/2021/000079611438/02-06-2021 απόφαση του ΟΑΕ∆ 
3. την από 1-7-2021 εισηγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών 
4. την υπ’αριθµ. 13815/1-7-2021 βεβαίωση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1.Αποδεχεται τους όρους της υπ’αριθµ πρωτ. 42119/15-07-2020 ∆ηµόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.∆. & την 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 22/2021/000079611438/02-06-2021 απόφαση του ΟΑΕ∆, για την ένταξη του ∆ήµου 
Εορδαίας στο πρόγραµµα απασχόλησης µακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών και εγκρίνει την πρόσληψη των 
κατωθι αναγραφόµενων ειδικοτήτων , για το χρονικό διάστηµα ενός έτους µε έναρξη από τον Ιούλιο του 2021 
και  µε δυνατότητα ανανέωσης ενός ακόµη έτους, ως εξης: 
Τεσσάρων (4) θέσεων ειδικότητας «Λοιποί υπάλληλοι γραφείου» 
∆ύο (2) θέσεων ειδικότητας «Εργατών Γενικών Καθηκόντων 
2. Η δαπάνη των  αποδοχών των προαναφερόµενων , θα αντιµετωπιστούν από τον προϋπολογισµό οικ. 
έτους 2021, σύµφωνα µε την 13815/1-7-2021   βεβαίωση της Ο.Υ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 188/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 Σπόντης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στεφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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