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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το 40ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
ΑΠΟΦΑΣH Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, κατηγορίας  ΠΕ, µε σύµβαση 

εργασίας  ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως 30 Νοεµβρίου 2020, 
σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 177, 
τεύχος πρώτο) 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις 21 Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ. 
πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.4682/Α΄/03-04-2020, µε τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄, άρθρο 10), την από 22-09-2020 
(αριθµ. πρωτ.60249/22-09-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθµ. 
300116/16-10-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ.  Εφραίµ Κυριζίδη, 
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων, που επιδόθηκε νόµιµα στις 16-10-2020, προς όλα τα τακτικά 
(10) και αναπληρωµατικά (7) µέλη της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 και του άρθρου 88 
του Ν.4555/2018. 
 
   Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά µέλη 
  1.  Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος   1. Ν. Βαρσάµη 
  2.  ∆. Ακριτίδου                                 2. Στ. Τανιµανίδου 
  3.  ∆. ∆αγκλής         3. Γ. Αβαρλής 
  4.  Μ. Καραγιάννη                     4. Β. Γάκης 
  5.  Ι. Σπάνου   5. Μ. Πασχαλίδου 
  6.  Στ. Καλαϊτζίδης   6. Σπ. Βούγιας 
  7.  Ερ. Θεοτοκάτος   7. Ν. Ζεϊµπέκης 
  8.  Ελ. Χρυσίδου  
  9.  Αν. Κουράκης  
10.  Ι. Κοσµοπούλου  
 
Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωµατικών Μελών ήταν: 
Παρόντες (11) 
 
1.  Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος 7. Στ. Καλαϊτζίδης 
2.  Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος 8. Ερ. Θεοτοκάτος 
3.  ∆. Ακριτίδου 9. Ελ. Χρυσίδου 
4.  ∆. ∆αγκλής       10. Αν. Κουράκης 
5.  Μ. Καραγιάννη 11. Ι. Κοσµοπούλου 
6.  Ι. Σπάνου   
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. ∆ηµήτριο Μητσηνάκη. 
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 
µετά από απόλυτη πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής και την κατά πλειοψηφία  απόφασή 
τους επί των καταµετρηθέντων ψήφων (κατά ψήφισε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Χρυσίδου, 
λευκό ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ.  Καλαϊτζίδης και Κουράκης) για τη συζήτηση, λόγω 
του κατεπείγοντος το 3ο θέµα της Ε.Η.∆. που αφορά: 
 
 «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, κατηγορίας  ΠΕ,  µε σύµβαση εργασίας  ορισµένου χρόνου, 
διάρκειας έως 30 Νοεµβρίου 2020, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 
177, τεύχος πρώτο)» 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι 
σήµερα. 
β)Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) 
γ)Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/Β΄/17-12-2012) 
όπως διορθώθηκε – συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 190/Β΄/04-02-2013. 
δ)Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄64) όπως αυτή 
επικυρώθηκε από το αρ.3 του Ν. 4682/2020. 
ε)Το υπ΄ αριθµ. πρωτ.303867/21-10-2020 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας, της ∆/νσης 
∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. 
στ)Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 304566/21-10-2020 έγγραφο του Τµήµατος Προϋπολογισµού και 
Οικονοµικής Πληροφόρησης, της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης. 
ζ)Την υπ' αριθµ. πρωτ. 305269/21-10-2020 εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων και 
Πόρων (Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών) στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 
   «Σχετικά µε το θέµα σας αναφέρουµε τα ακόλουθα: 
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις  του άρθρου 69 του Ν. 4722/15-9-2020  (ΦΕΚ 177/Α΄):   
1. Η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η 
προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), η οποία 
παρατάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται από τη 
λήξη της έως τις 30.9.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 
102 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), η προθεσµία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσµίας που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4495/2017. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 
30.9.2020.» 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) προστίθενται 
εδάφια ως εξής: «Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες των 
δήµων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι 
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). Για τη διαδικασία της 
πρόσληψης έχουν εφαρµογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού 
τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).» 
Όπως προκύπτει µε το άρθρο 69, παρ. 2 «...είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας 
ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε την 
παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων...» του 
Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 177/15-9-2020 τεύχος πρώτο) «...κύρωση : α) της από 10.8.2020 
Πράξης Νοµοθετικής Περιεχοµένου...και άλλες διατάξεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών 
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητηµάτων», παρατείνεται η 
προθεσµία δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών µέτρων  έως τις 30-9-2020  
 
Οι εν λόγω δηλώσεις, πρέπει να εκκαθαριστούν από το Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών της 
∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων  έως τις  30-11-2020. 
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Έως τις 30-9-2020  υποβλήθηκαν στην πλατφόρµα της ΚΕ∆Ε 65.000 περίπου δηλώσεις για 
δήλωση τετραγωνικών µέτρων. 
 
Ήδη το Τµήµα είναι επιφορτισµένο µε πολλές αρµοδιότητες, όπως προκύπτει από τον Ο.Ε.Υ. 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό έχουν ήδη τοποθετηθεί στο Τµήµα εννέα 
ωφελούµενοι της ∆ράσης «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα...» προκειµένου να συνεισφέρουν στην εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών 
µέτρων και λοιπών αναγκών του Τµήµατος.  
 
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Τµήµατος, την ηµέρα µπορούν να εκκαθαριστούν γύρω 
στις 20 αιτήσεις ανά υπάλληλο, στοιχεία  που αποδεικνύουν την αδυναµία εκκαθάρισης όλων 
των ∆ηλώσεων έως τις 30 Νοεµβρίου. 
 
Από τα προεκτεθέντα καθίσταται σαφές ότι υπάρχον προσωπικό του Τµήµατος Ανταποδοτικών 
Τελών της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων, δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση των 
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν και επιβάλλεται η άµεση υπαγωγή στη διαδικασία 
πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας  ΠΕ, όπως αυτή έχει προβλεφθεί στο άρθρο  69 του Ν. 
4722/15-9-2020 για την  υποβοήθηση της Υπηρεσίας µας στην εκκαθάριση των εν λόγω 
∆ηλώσεων 
 
Για τους λόγους αυτούς µε την υπ' αριθ. 854/30-9-2020 Απόφαση Οικονοµικής εγκρίθηκε 
οµόφωνα η πρόσληψη 25 ΠΕ ∆ιοικητικού και 25 ΤΕ  ∆ιοικητικού. 
 
Ήδη από τις 19-10-2020 έχει αρχίσει η εκπαίδευση των 50 συµβασιούχων η σύµβαση των 
οποίων λήγει στις 30-11-2020. Λόγω του ιδιαίτερα σύντοµου χρόνου που υπολείπεται έως τη 
λήξη της σύµβασής τους (ήτοι ένας µήνας, µετά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους), 
κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθούν µε ακόµη πέντε (5) συµβασιούχους κατηγορίας ΠΕ.    
 
Παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη πέντε (5)  
συµβασιούχων κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,  διάρκειας 
έως 30 Νοεµβρίου 2020,  ως εξής:  
 
Πέντε 5 ΠΕ ∆ιοικητικού  µε αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) 
επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  
 
Η δαπάνη µισθοδοσίας των παραπάνω εργαζόµενων για το αντίστοιχο διάστηµα εκτιµάται σε 
12.000 €, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιµώνται σε 3.000 €. Αυτά τα ποσά θα βαρύνουν τους 
αντίστοιχος κωδικούς του σκέλος των εξόδων της υπηρεσίας, και συγκεκριµένα: 
 
1. τον Κ.Α. 6041.01.01 της Υπηρεσίας 10  µε λεκτικό «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και  
2. τον Κ.Α. 6054.01.01 της Υπηρεσίας 10  µε λεκτικό «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών», 
 
στους οποίους υπάρχουν εγγεγραµµένες επαρκείς πιστώσεις (σχετική η υπ’ αριθ. 304566/21-
10-2020 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης της ∆/νσης 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης. 
 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ψηφοφορία.  
Λευκό ψήφισαν οι ∆.Σ κ.κ Καλαϊτζίδης και Κουράκης  
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε το θέµα και προχώρησε στην λήψη της 
παρακάτω απόφασης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί των καταµετρηθέντων ψήφων) 

 
 

 Α)Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, διάρκειας έως 30 Νοεµβρίου ως εξής:  
 
Πέντε (5) ΠΕ ∆ιοικητικού µε αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) 
επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 177, τεύχος 
α) όπως ισχύουν. 
Οι ανωτέρω προσλήψεις κρίνονται επιτακτικές, ως απόρροια της σχετικής υποχρέωσης για 
επεξεργασία και εκκαθάριση (65.000 περίπου) ∆ηλώσεων που έχουν υποβληθεί στην 
ηλεκτρονική Πλατφόρµα της ΚΕ∆Ε για δήλωση τετραγωνικών µέτρων,   έως τις 30 Νοεµβρίου 
2020 
 
Β) Η δαπάνη για την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού ανέρχεται σε 12.000€ 
(αποδοχές) και σε 3.000€ (εργοδοτικές εισφορές) (σχετ. το υπ’ αρ. 303867/21-10-2020 
έγγραφο Τµήµατος Μισθοδοσίας) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 6041.01.01 «Αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων» & 6054.01.01 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», αντίστοιχα, του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020  στους οποίους υπάρχουν εγγεγραµµένες επαρκείς 
πιστώσεις,  σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.  304566/21-10-2020 βεβαίωση του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης της ∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής 
∆ιαχείρισης  
 
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 928/2020. 
 
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
 
 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
  ΕΦ. ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ                                               (Ακολουθούν υπογραφές 
(Ακολουθεί υπογραφή)                                       των παρόντων µελών) 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                      ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 
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