ΑΔΑ: 6ΦΖΓ46ΜΓΗΖ-ΦΑΛ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.09.15 08:12:27
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 29ης/14-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 121/2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2802/109-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη
την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Ο Δήμος, καλείται να αντιμετωπίσει μία κατεπείγουσα και πρόσκαιρη ανάγκη
που έχει προκύψει λόγω αναρρωτικής άδειας μίας σχολικής καθαρίστριας σε σχολική
μονάδα του Δήμου Βελβεντού. Έχει κατατεθεί αίτηση αναρρωτικής άδειας διάρκειας
ενός (1) μηνός.
Είναι αναγκαίο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία της σχολικής
μονάδας σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών και λόγω
των ειδικότερων μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοιού, η καθαριότητα να
αντιμετωπιστεί με προσωπικό ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων,
που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.),
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών.
Οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ A’ 143), ορίζουν τα
εξής:
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
….
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
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Επίσης οι διατάξεις της παραγράφου 2 περιπτ. ιε’, του άρθρου 2 του Ν.
4765/2021 (ΦΕΚ Α’ 197), ορίζουν τα εξής:
« ιε. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
38. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή
μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας
που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π.,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων,
εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51.»
Η δαπάνη του προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ειδικότητας
ΥΕ Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικον.
έτους 2021 του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6041.03 με εγγεγραμμένο το
συνολικό ποσό των 15.450,00€ για τακτικές αποδοχές και τον Κ.Α 15.6054.03 με το
εγγεγραμμένο το συνολικό ποσό των 4.272,46 € για εργοδοτικές εισφορές ή θα
καλυφθεί με αναμόρφωση
Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
α) την αιτούμενη αναρρωτική άδεια της καθαρίστριας,
β) την ανάγκη για καθαριότητα της σχολικής μονάδας και
γ) ότι στο Δήμο Βελβεντού δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό αντίστοιχης
ειδικότητας για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και πρόσκαιρης ανάγκης,
εισηγούμαστε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητας ΥΕ
Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και πήρε υπόψη
1.
Τις διατάξεις :

του άρθρου 72, παρ.1, περιπτ. δ’, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1, του άρθρου 38, του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ
62/17-04-2021/τ.Α΄),

του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ A’ 143).
2.
Την με αριθμ. πρωτ. 2537/12-7-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικ.
Υπηρεσιών για τις εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
οικον. έτους 2021.
3.
Την αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας της σχολικής καθαρίστριας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1._ Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας σχολικής μονάδας του Δήμου
Βελβεντού, ως εξής:
Διάρκεια
Αριθμός
Ειδικότητα
απασχόλησης
προσωπικού
ΥΕ Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων

1

Δύο (2) μήνες

2.- Η δαπάνη του προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ειδικότητας
ΥΕ Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικον.
έτους 2021 του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6041.03. για τακτικές αποδοχές και
τον Κ.Α 15.6054.03 για εργοδοτικές εισφορές ή θα καλυφθεί με αναμόρφωση
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3.- Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 121 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 14 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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