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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 15η/22.12.2020     Αρ. Θέματος: 11 

 

Θέμα: Έγκριση πινάκων ωρομίσθιου προσωπικού για τις ανάγκες της ΕΠΑ.Σ. 

Καλαμπάκας-πρόσληψη προσωπικού. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 

Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4800/29.12.2017), 

1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) και 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 

3570/25.09.2019) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.». 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες,  στο 

ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, 

εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

5. Την αριθμ.919/131869/20.10.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2889/Β/27.10.2014) με θέμα: «Οργανισμός του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ- (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ιδρυτικού Νόμου του συγχωνευθέντος ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

2520/97 (ΦΕΚ 173/Α/1.09.97), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις 

διατάξεις του άρθρου 23  του  Ν. 2945/01, σύμφωνα με τα οποία το αναγκαίο εκπαιδευτικό 

προσωπικό για την επαγγελματική εκπαίδευση προσλαμβάνεται με ωριαία αντιμισθία με 

προκήρυξη, που εκδίδεται από τον Οργανισμό.  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. γ του Ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 1 παρ. 2, περ. β, του Ν. 3812/09, σύμφωνα με τις οποίες το εκπαιδευτικό προσωπικό 

των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών δεν υπάγεται στις διατάξεις του συστήματος 

προσλήψεων που εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα. 

8. Την αριθμ.945/135326/5.06.2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με θέμα: « Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης». 
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9. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./106/12338/17.07.2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1, του 

άρθρου 2, της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης σαράντα ενός 

(41) ατόμων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  

10. Την αριθμ.38130/22.07.2020 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου  (ΑΔΑ:624ΣΟΞ3Μ-68Ο) 

σχετικά με την έγκριση νέας κατανομής και πρόσληψης σαράντα ένα (41) ατόμων, ως 

ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Σ.. 

11. Την αριθμ. 15/13η/22-10-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάγκη 

επαναπροκήρυξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω εξάντλησης των υποψηφίων 

του πίνακα κατάταξης για τη θέση  ΠΕ 08:ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ή ΠΕ 81: ΠΟΛ. 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ή ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.02: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή   ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΕΠΑ.Σ. 

Καλαμπάκας. 

12. Την αριθμ. 59903/12.11.2020 (ΑΔΑ:6ΒΑΝΟΞ3Μ-Ο5Υ) Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου 

εκπαιδευτικού προσωπικού δύο (02) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ 08:ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ή ΠΕ 81: ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ή ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.02: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή   ΠΕ 89.01 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη αναγκών της ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας. 

13. Την αριθμ.63144/30.11.2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου συγκρότησης τριμελούς επιτροπής 

για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού  - ΕΠΑ.Σ.  Καλαμπάκας. 

14. Τo αριθμ.510/11.12.2020 έγγραφο της ΕΠΑ.Σ Καλαμπάκας με το οποίο μας διαβιβάζει το από 

11.12.2020 πρακτικό και τους πίνακες κατάταξης – επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

15. Το γεγονός  ότι  για τη θέση 101 ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων ή ΠΕ 81 Πολ.Μηχανικών -

Αρχιτεκτόνων  ή ΠΕ 89 Εφαρμοσμένων Τεχνών /ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και παραγωγής 

προϊόντων ή ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών σπουδών κατατέθηκε μία (1) αίτηση η οποία 

συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που η αριθμ. 59903/12.11.2020 

προκήρυξη αναφέρει. 

16. Την ανάγκη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ Καλαμπάκας. 

17. Την αριθ. πρωτ. 66839/18.12.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα 

1. Την αποδοχή του πρακτικού που συνέταξε η επιτροπή αξιολόγησης για το  ωρομίσθιο 

εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας.  

2. Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, για τη θέση ΠΕ 08:ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ή ΠΕ 81: 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ή ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.02: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή   ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ήτοι: 

ΜΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.  
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3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή απόφασης πρόσληψης 

και απόλυσης (όπου απαιτείται), σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων λόγω μη 

προσέλευσης ή αποχώρησης ή τυχόν αναμόρφωσης των πινάκων βάσει ένστασης που 

συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων ή για άλλο σπουδαίο λόγο.  

 

Σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης θα προσλαμβάνεται ο επόμενος υποψήφιος που 

συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στους πίνακες κατάταξης. Προσληφθέντες, οι οποίοι 

αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίσταται με άλλους από τους 

εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής 

τους σε αυτόν και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα.  

 

Η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω προσωπικού θα λυθεί αυτοδίκαια με τη λήξη του χρόνου 

απασχόλησης  (λήξη διδακτικού έτους 2020-2021) ή και νωρίτερα λόγω έλλειψης πιστώσεων ή 

διακοπής των εργασιών των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Σ. κ.λ.π.. 

 

Το παραπάνω εκπαιδευτικό προσωπικό θα απασχολείται τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας 

ανάλογα με το εφαρμοζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην  ΕΠΑΣ Καλαμπάκας. 

Ακριβές αντίγραφο 

        Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Αικατερίνη Νίκου Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ               
ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων ή ΠΕ 81 Πολ.Μηχανικών -
Αρχιτεκτόνων  ή   ΠΕ 89 Εφαρμοσμένων Τεχνών /ΠΕ89.02 Σχεδιασμού 
και παραγωγής προϊόντων ή ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών σπουδών 

 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

1 
ΜΟΥΛΑΣ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ-

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
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