
[1] 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 4ης / 27-03-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βελβεντού. 

 
 Αριθ. απόφασης:17/2020 
 
 
ΘΕΜΑ: 

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου  Ορισμένου 
Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 

   
 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 27η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο 
Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 750/26-03-2020 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 παρακάτω έξι (6) μέλη: 
 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος 1 Τσέγκος Νικόλαος 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   
4 Αγγέλης Δημήτριος   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τέτος Νικόλαος   
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 «Προσωπικό για 
κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ» του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’) 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα,  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. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ  180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας 
σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε 
αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 
 Με την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου (24ο) της από 14-03-2020 (ΦΕΚ 
64 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄και 
β΄βαθμού, να συνάπτουν με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συμβάσεις διάρκειας 
έως τέσσερεις (4) μήνες, ενώ με την παρ. 1 περ.α΄ του άρθρου τριακοστού έβδομου 
(37ο) της από 20-03-2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 
προστίθεται εδάφιο ως εξής :«Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν 
υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α’) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 
του Ν 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) 
μηνών που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄)».  
 Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των  υπηρεσιών και 
συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού 
COVID-19, είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού των παρακάτω 
ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής 
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διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο 
ανθρώπινο δυναμικό.  

Ειδικότητα Αριθμός 
προσωπικού  

Οργανική Μονάδα Στελέχωσης 
/Υπηρεσία 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργων 

1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος /Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος /Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  2 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών) 1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

ΥΕ Εργατών (Γενικών 
καθηκόντων) 

1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

TE Ηλεκτρολόγων  1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/ Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

Σύνολο θέσεων  7  
   
 Ήδη με την αριθμ. 13/2020 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής και στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020, 
εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, η πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, χρονικής 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, των παρακάτω ειδικοτήτων : 
 

Ειδικότητα Αριθμός 
προσωπικού  

 

Οργανική Μονάδα Στελέχωσης 
/Υπηρεσία 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργων 

1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος /Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  2 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών) 1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

ΥΕ Εργατών  1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

Σύνολο θέσεων  5  
 
  Για τον προγραμματισμό των προσλήψεων απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3, παρ. 1 περ. (1στ) του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134), απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.  
  Στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 
3756/11-10-2019/τ.Β’) προβλέπονται δέκα πέντε (15) θέσεις με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων καμία δεν είναι καλυμμένη. 
 Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου θα καλύψει ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα βαρύνει 
αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του Δήμου 
Βελβεντού, οικονομικού έτους 2020.  
α) στον ΚΑ 20.6041.01,  πίστωση ποσού 27.000,00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 
Έκτακτων υπαλλήλων ». 
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β) στον Κ.Α. 20.6054.01, πίστωση ποσού 3.700,00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού » 
γ) στον Κ.Α 25.6041.01, πίστωση ποσού 15.500,00 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου  χρόνου »  
δ) στον Κ.Α. 25.6054.01, πίστωση ποσού 2.100,00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές  
έκτακτου προσωπικού». 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη:  
1. Τις διατάξεις : 
 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’).  
   της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ  134 A’) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» το οποίο αντικατέστησε το9 άρθρο 72 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ  87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
 του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 
(ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού, η 
λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής, δηλ. 
από 01/09/2019, 
 της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου (24ο) της από 14-03-2020 (ΦΕΚ 64 Α΄) 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
 της παρ. 1 περ.α΄ του άρθρου τριακοστού έβδομου (37ο) της από 20-03-2020 
(ΦΕΚ 68 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
2. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 

3208/22-08-2019/τ.Β’)  
3. τις ανάγκες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2020 όπως αποτυπώνονται 

παραπάνω   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, χρονικής διάρκειας 
τεσσάρων (4) μηνών στο Δήμο Βελβεντού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς 
του κορωνοιού COVID-19,  ανά Ειδικότητα, ως εξής:  

Ειδικότητα Αριθμός 
προσωπικού  

Οργανική Μονάδα Στελέχωσης 
/Υπηρεσία 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργων 

1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος /Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος /Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  2 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών) 1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

ΥΕ Εργατών (Γενικών 
καθηκόντων) 

1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/Υπηρεσία 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

TE Ηλεκτρολόγων  1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος/ Υπηρεσία 
Καθαριότητας-Φωτισμού 

Σύνολο θέσεων  7  
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2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα 
καλυφθεί από τους παρακάτω Κ.Α  του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού έτους 
2020 του Δήμου Βελβεντού:   
α. Κ.Α. 20.6041.01 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Έκτακτων υπαλλήλων» πίστωση 
ποσού 27.000,00 €. 
β. Κ.Α 20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» πίστωση 
ποσού 3.700,00 €, 
γ. Κ.Α. 25.6041.01 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου  χρόνου» πίστωση ποσού 15.500,00 €,  
δ. Κ.Α. 25.6054.01 με τίτλο ««Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» πίστωση 
ποσού 2.100,00 €. 
3. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.  

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2020 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  27 Μαρτίου 2020 
Ο Πρόεδρος 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
Δήμαρχος Βελβεντού 
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