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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 26/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 3/29-01-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού 
ορισμένου χρόνου για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, 
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 10:00 
(ώρα έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της 
από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1467/25-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα 
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος 1. Παρισόπουλος Γεώργιος  

     (αναπληρωματικό μέλος) 
2. Ζιακούλης  Ηλίας    
 

2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
 

3. Λαζαρίδης Αριστείδης      
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Σκαρλάτος Παντελής 
       (προσήλθε κατά τη συζήτηση  

του 4ου θέματος ημ.διάταξης) 
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία(3) 
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 13/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
 Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών με την 
από 25-01-2021 εισήγηση του μας παραθέτει τα εξής: 
 
  ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων 

και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19. 

  Με το αριθμ. 495/13-01-2021 έγγραφο της , η Δ/νση «Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας και Παιδείας  Πολιτισμού και Αθλητισμού» αιτείται την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για 

την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας  Επισημαίνεται ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας λόγω της 

πανδημίας covid -19 είναι αυξημένες καθώς αρκετοί υπάλληλοι έλαβαν τη δικαιούμενη  άδεια 

τους καθώς επίσης και  αναρρωτικές άδειες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο των 

υπηρεσιών της ανωτέρω Δ/νσης .  

 

 Έχοντας υπόψη :  

 Με το αριθμ. 495/13-01-2021 έγγραφο της  Δ/νσης «Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας και Παιδείας  Πολιτισμού και Αθλητισμού» με το οποίο  αιτείται την πρόσληψη 
προσωπικού ΙΔΟΧ για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας   

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστό τέταρτο (Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών) της 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
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διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ. Α΄), ορίζουν : «2. Εφόσον 
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-
19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.  

 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστό έβδομο (Κατεπείγουσες διατάξεις 
λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/20-03-2020 τ. Α΄), ορίζουν : «1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο 
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 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, Α΄ 143) και της περ. ιε’ 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό 
των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 
134).». β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της 
παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 55).». 

 Το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 175 Ν. 
4764/2020 « H Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 
4745/2020 (Α ́ 214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:«2. 
Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης 
λήψης προ-ληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 
υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), γίνεται με απόφαση της οικεί-
ας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση 
για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. 
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ 
εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του 
προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α 1́34), 
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρό-
νου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά 
πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο 
προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια 
ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β ́ 4709) κοινής 
υπουργικής απόφασης» 

Εισηγούμαστε την έγκριση πρόσληψης του ακόλουθου προσωπικού ΙΔΟΧ  για το χρονικό 

διάστημα έως 5/07/2021 :  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 Υ.Ε  φύλακες κτιρίων  7 

Δ.Ε. Οδηγός   1 

 Υ.Ε  Οικογενειακή Βοηθός 1 
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Υ.Ε. Καθαρίστρια εσωτερικού χώρου 1 

ΥΕ  Γενικών Καθηκόντων  4 

Σύνολο 14 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους 
αντίστοιχους σχετικούς  Κ.Α. 15.6041.1005  «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου», και Κ.Α. 15.6054.1005 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου», όπου 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 
 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου 
Μισθοδοσίας & Εκκαθάρισης με το Α.Π.1636/2021 έγγραφό του βεβαιώνει ότι για την 
αντιμετώπιση της δαπάνης της ανωτέρω πρόσληψης, έχει γίνει πρόβλεψη ποσού 
80.062,50 ευρώ στον Κ.Α. 15.6041.1005  «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου» και στον Κ.Α. 15.6054.1005  «Εργοδοτικές εισφορές Ορισμένου 
χρόνου»  προϋπολογισμού έτους 2021. 
  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΜΕΙΚΤΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ (25%) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υ.Ε. Φύλακες 
Κτιρίων 

7 5 29.750,00 € 7.437,50€ 37.187,50€ 

Δ.Ε. Οδηγών 1 5 4.650,00€ 1.162,50€ 5.812,50€ 
Y.Ε. Οικογενειακή 

Βοηθός 
1 5 4.650,00€ 1.162,50€ 5.812,50€ 

Υ.Ε. Καθαρίστρια 
Εσωτερικού 

Χώρου 

1 5 5.000.00€ 1.250.00€ 6.250.00€ 

Υ.Ε. Γενικών 
Καθηκόντων 

4 5 20.000,00€ 5.000,00€ 25.000,00€ 

Σύνολο 80.062,50€  
 
 
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της. 
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
4. Τις από 14-03-2020 και 20-03-2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
5. Το άρθρο 74 του Ν.4745/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 175 Ν. 

4764/2020. 
6. Το 495/13-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
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7. Την από 25-01-2021 εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής 
Μέριμνας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

8. Το υπ’αρ πρωτ. 1636/2021 έγγραφο του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου 
Μισθοδοσίας & Εκκαθάρισης. 

9. Την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, ορισμένου χρόνου, για την 
κάλυψη των αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας covid -19, της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το χρονικό διάστημα έως τις 05-07-
2021 σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 και συγκεκριμένα την πρόσληψη 
δεκατεσσάρων (14) ατόμων ως εξής: 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Υ.Ε  φύλακες κτιρίων  7 

Δ.Ε. Οδηγός   1 

Υ.Ε    Οικογενειακή Βοηθός 1 

Υ.Ε. Καθαρίστρια εσωτερικού χώρου 1 

ΥΕ  Γενικών Καθηκόντων  4 

Σύνολο 14 

 
 

Για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού έχει προβλεφθεί 
η σχετική πίστωση συνολικού ποσού 80.062,50 ευρώ στους κάτωθι  ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού έτους 2021: 
 
Κ.Α. 15.6041.1005  «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 
ποσό 64.050,00 ευρώ και  
Κ.Α. 15.6054.1005  «Εργοδοτικές εισφορές Ορισμένου χρόνου» ποσό 16.012,50 
ευρώ. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 26/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΩΗΖ-Θ6Κ



Ορθή επανάληψη 
( ως προς την κατηγορία της ειδικότητας Οικογενειακή Βοηθός) 
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 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  

ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΩΗΖ-Θ6Κ
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