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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 297/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  34ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 22931/18-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή της 2ης Ένταξης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα απασχόλησης µακροχρόνιων ανέργων 55-67 
ετών του ΟΑΕ∆.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι  µε την 
υπ΄αριθµ. 232/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, εγκρίθηκε η υποβολή 
αιτήµατος του δήµου, για 2η φορά, στο Πρόγραµµα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών του 
ΟΑΕ∆, το οποίο είναι επιδοτούµενο κατά 75% από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού. 
 Με την υπ΄αριθµ.  πρωτ. 21968/08-10-2021 απόφαση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών. 
Μετά από το  αίτηµα µε αρ. πρωτ. 16748/ 05-08-2021 της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Εορδαίας, µε το οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι ανάγκες του δήµου για πρόσληψη προσωπικού, 
προτάθηκαν οι παρακάτω ειδικότητες για την άµεση ενίσχυση του οργανισµού: 
1)Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (2 θέσεις) 
2)Υδραυλικούς (1 θέση) 
3)Οδηγούς (2 θέσεις) 
4)∆ιοικητικοί Υπάλληλοι ∆Ε (2 θέσεις) 
5)Τεχνίτες ∆οµικών (3 θέσεις) 
6)Καθαρίστριες  (7 θέσεις) 
Οι παραπάνω 17 θέσεις των προαναφερόµενων ειδικοτήτων θα καλύψουν κενά και ανάγκες των υπηρεσιών 
του δήµου. Η δαπάνη των αποδοχών των προαναφερόµενων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. 
Έτους 2021, σύµφωνα µε την 21624/05-10-2021 βεβαίωση της Ο.Υ.  
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Την αποδοχή ένταξης για 2η φορά στο Πρόγραµµα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών του 
ΟΑΕ∆ και την πρόσληψη των παραπάνω αναγραφόµενων ειδικοτήτων. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 297/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. την (υπ΄αριθµ.  πρωτ. 21968/08-10-2021 δικό µας) απόφαση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών την 
ανωτέρω εισήγηση 
3. την υπ’αριθµ. 21624/05-10-2021 βεβαίωση της Ο.Υ 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Αποδεχεται την υπ΄αριθµ.  πρωτ. 21968/08-10-2021 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 Νοέµβριο του 
2021 και  µε δυνατότητα ανανέωσης ενός ακόµη έτους, ως εξής: 
1)Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (2 θέσεις) 
2)Υδραυλικούς (1 θέση) 
3)Οδηγούς (2 θέσεις) 
4)∆ιοικητικοί Υπάλληλοι ∆Ε (2 θέσεις) 
5)Τεχνίτες ∆οµικών (3 θέσεις) 
6)Καθαρίστριες  (7 θέσεις) 
2. Η δαπάνη των  αποδοχών των προαναφερόµενων , θα αντιµετωπιστούν από τον προϋπολογισµό οικ. 
έτους 2021, σύµφωνα µε την 21624/05-10-2021 βεβαίωση της Ο.Υ. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 297/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
 

 

ΑΔΑ: 6Ψ9ΡΩΡ6-ΣΟΘ


