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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης /12-3-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ (δια περιφοράς)ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του παλιού
Δημαρχείου Προσοτσάνης (Πλατεία Δημοκρατίας) σήμερα την 12η του μηνός Μαρτίου έτους 2021
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:15 η υπάλληλος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Τσιτσοπούλου
Βασιλική ειδική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ.
310/8-3-2021 πρόσκληση της Προέδρου του ΝΠΔΔ, τα emails και τις καταγεγραμμένες –
υποβληθείσες ψήφους ένδεκα (11) μελών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία (προσκλήθηκαν άπαντα)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019, των εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

(Υπέβαλαν-απέστειλαν email ή πίνακα με την ψήφο τους)

(Δεν υπέβαλαν-απέστειλαν email ή πίνακα με την ψήφο
τους)

1. Σωτηριάδου Ευαγγελία
2. Ακριτίδου Ελένη
3. Συμεωνίδης Αναστάσιος
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος
5. Ηλιάδης Μιχαήλ
6. Παυλίδης Πέτρος
7. Καψιμάνη Ευαγγελία
8. Κινατζίδης Ελευθέριος
9. Ταχμαζίδου Παναγιώτα
10. Μαναρίδου Στυλιανή
11. Κιοσέογλου Βάσσα

Ουδείς

Ειδική Γραμματέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική
Αριθμός Απόφασης: 10/2021
«Προγραμματισμός και αποστολή αιτημάτων πρόσληψης
ΘΕΜΑ: 1ο προσωπικού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2021»

εκτάκτου

Η κ. Πρόεδρος του ΔΣ με την πρόσκληση της δια περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης απέστειλε και
την από 8-3-2021 εισήγηση για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,
στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

Τo με αριθμ. πρωτ. οικ. 14626/26-02-2021 έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών περί: «Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών».





Τον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ ΦΕΚ 1410/10-6-2013 με πρόβλεψη 20 θέσεων για προσωπικό ΙΔΟΧ διαφόρων ειδικοτήτων
(άρθρο 10) και την τροποποίηση αυτού ΦΕΚ 623/Β΄/9-3-2016 με πρόβλεψη 25 θέσεων για προσωπικό ΙΔΟΧ
διαφόρων ειδικοτήτων.
Τις ανάγκες και τις ελλείψεις του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε προσωπικό για την αντιμετώπιση εποχιακών ή
άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για τις οποίες πρέπει απαραίτητα να προβεί σε νέες προσλήψεις
έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν.

Κατόπιν τούτων προτείνεται οι θέσεις του έκτακτου προσωπικού που πρέπει να προγραμματιστούν για το 2021 να είναι
οι εξής:
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Προσωπικό ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
Για το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών


1θέση ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού για το Τμήμα του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την εξυπηρέτηση των
αυξημένων υποχρεώσεων του τομέα αυτού που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (Παιδικοί
Σταθμοί, Αθλητισμός) .
Για το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού- Γραφείο Αθλητισμού
(που εποπτεύει 1 κλειστό Γυμναστήριο και 12 Γήπεδα Ποδοσφαίρου)






1θέση ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους .
1θέση ΤΕ Νοσηλευτών για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης και των Γηπέδων του Δήμου Προσοτσάνης κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους .
4 θέσεις ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την κάλυψη
των καθημερινών αναγκών καλλιεργητικής φροντίδας των Γηπέδων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, κατά την
περίοδο Άνοιξης-Καλοκαιριού-Φθινοπώρου.
Για το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού- Γραφείο Πολιτισμού
(που εποπτεύει τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης, τις Βιβλιοθήκες και το Λαογραφικό Μουσείο)







1θέση ΤΕ Μουσικών για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την κάλυψη των
αναγκών αυτής, λόγω χήρευσης της θέσης εξαιτίας του θανάτου του Αρχιμουσικού της και έως κάλυψης της θέσης
με προσωπικό ΙΔΑΧ ( συμπεριλήφθηκε στον προγραμματισμό 2022-2025).
1θέση ΤΕ Μουσειολογίας για το Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την
εξυπηρέτηση και ξενάγηση των επισκεπτών κατά την περίοδο της αυξημένης επισκεψιμότητας , από εκδρομείς και
μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
1θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων για τις Βιβλιοθήκες του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την εξυπηρέτηση των
αναγνωστών- μαθητών και επισκεπτών αυτής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στα πλαίσια των ανωτέρω το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης συνέταξε τον πίνακα Β΄ για την πρόσληψη του ανωτέρω
προσωπικού και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.»

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:












Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς.
Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου
67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019.
Την με αρ 20930/31-03-2020 /40 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την με αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Του με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου και της 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.
Τo με αριθμ. πρωτ. οικ. 14626/26-02-2021 έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών .
Τον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ΦΕΚ 1410/10-6-2013 /Β ΄ καθώς και την τροποποίηση αυτού ΦΕΚ
623/9-3-2016 /Β΄.
Την με αριθμ. 349/12-3-2021 Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων .
Το γεγονός ότι συμμετείχαν 11 από τα 11 μέλη του ΔΣ, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 2/3 που απαιτείται.
Τον πίνακα με τις ψήφους των μελών του ΔΣ που συμμετείχαν στη συνεδρίαση:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σωτηριάδου Ευαγγελία (Πρόεδρος)
Ακριτίδου Ελένη
Συμεωνίδης Αναστάσιος
Χατζηγεωργίου Γεώργιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παυλίδης Πέτρος
Καψιμάνη Ευαγγελία
Κινατζίδης Ελευθέριος
Μαναρίδου Στυλιανή
Ταχμαζίδου Παναγιώτα
Κιοσέογλου Βάσσα

ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Α. Και διαπιστώνει την αναγκαιότητα Προγραμματισμού και αποστολής αιτημάτων πρόσληψης
έτους 2021, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ
Δήμου Προσοτσάνης, των εξής θέσεων:









Προσωπικό ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
Για το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
1θέση ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού για το Τμήμα του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την
εξυπηρέτηση των αυξημένων υποχρεώσεων του τομέα αυτού που προκύπτουν κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους (Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητισμός) .
Για το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού- Γραφείο Αθλητισμού
(που εποπτεύει 1 κλειστό Γυμναστήριο και 12 Γήπεδα Ποδοσφαίρου)
1θέση ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με
οκτάμηνη σύμβαση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Κλειστού Γυμναστηρίου
Προσοτσάνης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους .
1θέση ΤΕ Νοσηλευτών για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για
την εξυπηρέτηση των αναγκών του Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης και των Γηπέδων
του Δήμου Προσοτσάνης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους .
4 θέσεις ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων για το Γραφείο Αθλητισμού του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη
σύμβαση, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών καλλιεργητικής φροντίδας των Γηπέδων
του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, κατά την περίοδο Άνοιξης-Καλοκαιριού-Φθινοπώρου.

Για το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού- Γραφείο Πολιτισμού
(που εποπτεύει τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης, τις Βιβλιοθήκες και το Λαογραφικό Μουσείο)
 1θέση ΤΕ Μουσικών για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση,
για την κάλυψη των αναγκών αυτής, λόγω χήρευσης της θέσης εξαιτίας του θανάτου του
Αρχιμουσικού της και έως κάλυψης της θέσης με προσωπικό ΙΔΑΧ ( συμπεριλήφθηκε στον
προγραμματισμό 2022-2025).
 1θέση ΤΕ Μουσειολογίας για το Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη
σύμβαση, για την εξυπηρέτηση και ξενάγηση των επισκεπτών κατά την περίοδο της αυξημένης
επισκεψιμότητας , από εκδρομείς και μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 1θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων για τις Βιβλιοθήκες του ΝΠΔΔ με οκτάμηνη σύμβαση, για την
εξυπηρέτηση των αναγνωστών- μαθητών και επισκεπτών αυτής κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους.
Για την κάλυψη της δαπάνης πληρωμής του παραπάνω προσωπικού έχει προβλεφθεί πίστωση στους
ΚΑ του προϋπολογισμού 2021 :
ΚΑ 10/6041 «Τακτικές Αποδοχές» για δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού δίμηνης οκτάμηνης
ενδεκάμηνης διάρκειας ΕΠΑΣ Μαθητείας κλπ, ποσό 63.500,00 ευρώ
Κ.Α 10/6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 19.0000,00 ευρώ
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικ. έτους 2022.
Β. Εγκρίνει τον πίνακα Β΄ για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού και ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ΔΣ.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Ευαγγελία

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 10/2021
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Η Ειδική Γραμματέας
Τα Μέλη
Τσιτσοπούλου Βασιλική
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