
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                            Αριθµ. Α̟όφ : 285/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 16ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   28- 9- 2017     ηµέρα Πέµ̟τη    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 33702/22-9-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        
Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:    
……………………………………………………………………………………….. 
 Προγραµµατισµός ̟ροσλήψεων τακτικού ̟ροσω̟ικού 
αντα̟οδοτικού  χαρακτήρα  έτους  2017. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 3 Κοκκινίδης Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κατσίδης Ευστάθιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Καραφουλίδης Ανέστης  6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
8 Παπάς Ευθύµιος 8 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
9 Κάλφας Γεώργιος   
10 Σπενδαµίδης Γεώργιος   
11 Αριστερίδης Ιωάννης   

    12 Χαιτίδης Γεώργιος   
    13 Κύρκα Μαρία   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
18 Τσολακίδης Ισαάκ 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
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20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
23 Απαζίδου Σοφία 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
25 Χόλµπα Αντωνία 

                           
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών     
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
Στη  συνέχεια ο κ.    ̟ρόεδρος    το λόγο   έδωσε   στον    κ.      Πατσίκα 
 Κων/νο υ̟άλληλος του γραφείου ανθρώ̟ινου δυναµικού υγιεινής 
και ασφάλειας εργαζοµένων ο ο̟οίος ανέφερε : 
Σύµφωνα µε την ̟αρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 
94/29.06.2017 τεύχος A'):  
«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθµού και τα νοµικά 
̟ρόσω̟α αυτών δύνανται να υ̟οβάλλουν ̟ρος έγκριση στην 
οικεία Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση α̟οφάσεις τρο̟ο̟οίησης των 
Οργανισµών Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας τους, ̟ου καταρτίζονται και 
ψηφίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 
3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ)», ύστερα α̟ό εκτίµηση, α̟ό τα 
αρµόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε 
είδους αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα. 
Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υ̟ηρεσίες 
αυτές, η α̟όφαση του ̟ροηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται ύστερα 
α̟ό βεβαίωση της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής ότι η ετήσια δα̟άνη του 
βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των ̟ροτεινόµενων 
θέσεων καλύ̟τεται α̟ό τις εγγεγραµµένες στον ̟ροϋ̟ολογισµό 
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̟ιστώσεις ̟ου αφορούν αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες, κατά 
̟αρέκκλιση της ̟αραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής 
της οικείας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίνει, σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις α̟οφάσεις ̟ερί τρο̟ο̟οίησης 
των Οργανισµών Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας των ̟ροηγούµενων 
εδαφίων, εντός µηνός α̟ό την υ̟οβολή τους. Εντός δέκα (10) 
ηµερών α̟ό την έγκριση του ̟ροηγούµενου εδαφίου οι 
ενδιαφερόµενοι Ο.Τ.Α. ή νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών υ̟οβάλλουν 
αίτηµα για την ̟ρόσληψη τακτικού ̟ροσω̟ικού, ̟ρος κάλυψη 
των νέων οργανικών θέσεων. Ως ̟ρος το σύνολο των 
̟ροσλήψεων τακτικού ̟ροσω̟ικού ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται µε 
την ειδική διαδικασία της ̟αραγράφου αυτής, η εµ̟ειρία στο 
αντικείµενο της θέσης, η ο̟οία ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση Β' της 
̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει 
διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες 
καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών, βαθµολογείται 
µε δεκαε̟τά (17) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµ̟ειρία 
µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Για τις ̟ροσλήψεις ̟ου 
διενεργούνται µε τη διαδικασία της ̟αρούσας ̟αραγράφου δεν 
εφαρµόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισµού 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην υ̟ουργική α̟όφαση ∆ΙΠΠ/ 
Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), ό̟ως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση 
των ̟ροσλήψεων της ̟αρούσας ̟αραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθµού 
και τα νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών ̟αρέχουν τις κάθε είδους 
αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα µε ίδια 
µέσα.» 
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 ε̟ισηµαίνεται 
ότι οι ΟΤΑ υ̟οβάλλουν, εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό τη 
δηµοσίευση της α̟όφασης του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ̟ερί έγκρισης της τρο̟ο̟οίησης του ΟΕΥ, στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το αίτηµα ̟ρογραµµατισµού στο 
Υ̟ουργείο Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία της Α.Π. 40703/16.12.2016 εγκυκλίου, 
̟ερί ̟ρογραµµατισµού ̟ροσλήψεων τακτικού ̟ροσω̟ικού 
αντα̟οδοτικών υ̟ηρεσιών ΟΤΑ και ν̟ιδ αυτών (Α∆Α: 
62ΑΛ465ΦΘΕ- Φ21), ̟ροκειµένου να ̟ροωθηθούν τα σχετικά 
αιτήµατα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006,  ό̟ως ισχύει. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για 
τα ν̟δδ των ΟΤΑ, µε τη διαφορά ότι, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 
10 ̟αρ.7 του ν.3584/2007, για την κατάρτιση ή τρο̟ο̟οίηση του 
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ΟΕΥ α̟αιτείται ε̟ι̟λέον η σύµφωνη γνώµη του οικείου 
δηµοτικού συµβουλίου. 
Για τα ν̟ιδ, η σύσταση νέων θέσεων θα γίνει σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας των υ̟ηρεσιών τους, ή 
στον ΟΕΥ για τις ∆ΕΥΑ. 
Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα θα ̟ρέ̟ει να τηρηθεί α̟αρέγκλιτα, 
δεδοµένης της ε̟ιτακτικής ανάγκης κάλυψης των θέσεων αυτών, 
γι’ αυτό εφιστάται η ̟ροσοχή για την κατά ̟ροτεραιότητα 
ανάληψη των σχετικών ενεργειών. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στους Ο.Ε.Υ. των φορέων υφίστανται οργανικές  
θέσεις ̟ροσω̟ικού ειδικοτήτων ̟ου µ̟ορούν να καλύψουν 
ανάγκες αντα̟οδοτικών υ̟ηρεσιών καθαριότητας, οι ο̟οίες 
ωστόσο ̟αραµένουν κενές, θα ̟ρέ̟ει να α̟οσταλεί άµεσα στο 
ΥΠ.ΕΣ. το σχετικό αίτηµα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία της Α.Π. 40703/16.12.2016 εγκυκλίου. 
 
Με την υ̟’ αριθ. 205/2017  α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η τρο̟ο̟οίηση του ΟΕΥ του ∆ήµου και συστηθήκαν  12   
νέες οργανικές  θέσεις   στους  εξής κλάδους:  ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων,  έτσι ο αριθµός των κενών 
οργανικών θέσεων του Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων θα είναι  είκοσι τέσσερις (24)... 
Η ανωτέρω α̟όφαση εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθ. 117317/24-8-2017  
α̟όφαση του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου 
∆υτικής Μακεδονίας  
Το ̟ροσω̟ικό των κατηγοριών/εκ̟αιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και 
ΤΕ για την κάλυψη αναγκών αντα̟οδοτικού χαρακτήρα 
εξακολουθεί να υ̟άγεται στους ̟εριορισµούς του άρθρου 11 του 
ν.3833/2010 ό̟ως ισχύει.  
Σηµειωτέων ότι, έ̟ειτα και α̟ό την ισχύ του άρθρου 64 του 
ν.4389/2016, για το 2017 ο λόγος ̟ροσλήψεων/α̟οχωρήσεων 
καθορίζεται σε ένα ̟ρος τέσσερα.  
 
Ε̟ι̟ροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
ένατου ̟αρ.20α του ν.4057/2012, σύµφωνα µε τις ο̟οίες για την 
κίνηση διαδικασιών ̟ρόσληψης τακτικού (µόνιµου και Ι∆ΑΧ) 
̟ροσω̟ικού όλων των κατηγοριών και εκ̟αιδευτικών βαθµίδων 
α̟αιτείται η ̟ροηγούµενη έγκριση της Ε̟ιτρο̟ής της ΠΥΣ 
33/2006 ό̟ως ισχύει.  
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Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟ροκειµένου να στελεχωθούν µε τακτικό 
̟ροσω̟ικό νευραλγικές υ̟ηρεσίες της Αυτοδιοίκησης µε άµεσο 
αντίκτυ̟ο στη δηµόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ να στείλουν τα 
αιτήµατά τους για τον ̟ρογραµµατισµό των ̟ροσλήψεων 
̟ροσω̟ικού αντα̟οδοτικών υ̟ηρεσιών, ̟ροκειµένου να 
̟ροωθηθούν τα σχετικά αιτήµατα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. 
    Για την έγκριση των νέων θέσεων θα ακολουθηθεί η διαδικασία 
ό̟ως ̟εριγράφεται στην εγκ.25/40703/16.12.2016 του ΥΠ.ΕΣ.. 
      Προκειµένου για ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού αντα̟οδοτικού 
χαρακτήρα ∆Ε και ΥΕ, ό̟ως ε̟ισηµαίνεται στην ανωτέρω 
εγκύκλιο, τα αιτήµατα θα ̟ρέ̟ει να αναφέρονται σε τακτικό 
̟ροσω̟ικό (∆ηµ. ∆ικαίου) αντα̟οδοτικού χαρακτήρα των 
κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ, να είναι ιεραρχηµένα ως ̟ρος το βαθµό 
αναγκαιότητάς τους (να τεθεί σειρά ̟ροτεραιότητας), και δεν 
̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν θέσεις για την κάλυψη των ο̟οίων έχει 
ήδη εκδοθεί ̟ροκήρυξη ΑΣΕΠ.  
        Ε̟ίσης δεν α̟αιτείται α̟όφαση κατανοµής για της 
̟ροσλήψεις και διορισµούς  υ̟αλλήλων κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε σε 
υ̟ηρεσίες αντα̟οδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 7 του ν. 4368/2016 
µε το ο̟οίο αντικαθίσταται η ̟ερι̟τ. 3 της ̟αρ. ΣΤ υ̟ο̟αρ. ΣΤ1 
του ν. 4093/2012) 
      Κατό̟ιν των ανωτέρω, οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες µας συνέταξαν 
το σχετικό ̟ίνακα και δικαιολογητικά, λαµβάνοντας υ̟όψη τις 
άκρως α̟αραίτητες ανάγκες  σε ̟ροσω̟ικό, τον ο̟οίο θα 
̟ρέ̟ει να αναρτήσουν στον σχετικό ιστότο̟ο του ΥΠ.ΕΣ. και 
στη συνέχεια να διαβιβάσουν στην οικεία Α̟οκεντρωµένη 
∆ιοίκηση µαζί µε τα λοι̟ά α̟αιτούµενα δικαιολογητικά, 
̟ροκειµένου να υ̟οβληθεί το αίτηµα για τον ̟ρογραµµατισµό 
̟ροσλήψεων τακτικού ̟ροσω̟ικού αντα̟οδοτικού χαρακτήρα 
     Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο ̟ρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
Χόλµ̟α : Θεωρώ µε την α̟όφαση αυτή γίνονται α̟ολύσεις λόγω 
του ότι οι συµβασιούχοι  Ι∆ΟΧ ανέρχονται σε 31 άτοµα και οι 
ζητούµενες θέσεις 24 θα ψηφίσω λευκό. 
 

Αριθµ. α̟όφ. 285/2017 
 

 
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υ̟όψη του  

ΑΔΑ: 6Ρ1ΜΩΡ6-ΔΣΩ



• την ̟αρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 
94/29.06.2017 τεύχος A') 

• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 

• την υ̟’ αριθ.  205/2017 α̟όφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ̟ερί έγκρισης της τρο̟ο̟οίησης του ΟΕΥ του 
∆ήµου και σύστασης νέων θέσεων 

• την υ̟’ αριθ. 117317/22-8-2017 α̟όφαση του Συντονιστή 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
. µε την ο̟οία εγκρίθηκε η α̟όφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την τρο̟ο̟οίηση του ΟΕΥ. 

• τις διατάξεις της ̟αρ.20α του Ένατου άρθρου του 
ν.4057/2012, ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 ̟αρ. 1α 
του Ν. 4325/2015  

• Την υ̟’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. ό̟ως ισχύει  

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 
ισχύει  

• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 
3223/β/15-9-2017  ̟ρογενέστερα ΦΕΚ 2396/τβ/8-9-2014 & 
3028/τβ/31-12-2015 ) 

• την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. 

• τις εξασφαλισµένες ̟ιστώσεις στον ̟ροϋ̟ολογισµό του 
∆ήµου  Εορδαίας έτους 2017  και την εγγραφή ανάλογων 
̟ιστώσεων στους ̟ροϋ̟ολογισµούς των ε̟όµενων ετών 
(βεβαίωση αριθ. 34680/29-9-2017 της οικονοµικής 
υ̟ηρεσίας)   

• τη  βεβαίωση αρ. ̟ρωτ. 34630/28-9-2017 της ∆/νσης 
̟ροσω̟ικού ότι οι ̟ροκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ̟λειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει τον ̟ρογραµµατισµό των ̟ροσλήψεων για την  
̟ρόσληψη τακτικού ̟ροσω̟ικού αντα̟οδοτικού χαρακτήρα, 
κατά ιεραρχία, αριθµό ατόµων, κατηγορία και κλάδο ως εξής: 
 
 
     24 θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων για 
την στελέχωση της υ̟ηρεσίας καθαριότητας . 
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Τα α̟αιτούµενα ̟ροσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το 
Π∆ 50/2001: 
Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (δηλαδή 
α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψήφιους ̟ου έχουν 
α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου), ή  
ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του 
Ν.∆. 580/1970 ή  
α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής 
Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000. 
 
Ο λόγος για τον ο̟οίο α̟αιτείται η ̟ρόσληψη του ̟ροσω̟ικού 
αυτού είναι ότι ο ∆ήµος µας έχει ̟ληθυσµό ̟ερί̟ου 50 χιλ 
κατοίκους µε 25 Το̟ικές κοινότητες . Οι µόνιµοι εργάτες 
καθαριότητας ̟ου υ̟ηρετούν αυτήν τη στιγµή είναι 11 υ̟άλληλοι  
οι ο̟οίοι δεν ε̟αρκούν για την κάλυψη αναγκών  στον τοµέα 
καθαριότητας η  ο̟οία σχετίζεται άµεσα µε την διαφύλαξη  της 
δηµόσιας υγείας, ζητούµε την ̟ρόσληψη των ανωτέρω θέσεων και 
ειδικοτήτων  
 
 
Β. Οι ̟ροσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι  Κ.Α. του 
̟ροϋ̟ολογισµού  ̟ου η συνολική δα̟άνη ανέρχεται  σε 420.000 € 
κατ’ έτος  στο του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.  
Κ.Α.  20.6011.0000  « τακτικές α̟οδοχές Υ̟. Καθαριότητας και 
Η/φωτισµού                                                            350.000 €  
Κ.Α.  206051.0000  Εργοδοτική εισφορά                70.000 € 
                                         Σύνολο                             420.000 € 
 

 

Γ. Η ̟αρούσα να κοινο̟οιηθεί στην Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
µαζί µε τα λοι̟ά στοιχεία του φακέλου ̟ροκειµένου να 
δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων 
̟ροσλήψεων.  
 
Η ∆Σ Χόλµ̟α Αντωνία ψήφισε λευκό. 
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           Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  285 /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
 
                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8. Παπάς Ευθύµιος 

 9. Κάλφας Γεώργιος 

 10. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

 11. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        12. Αριστερίδης Ιωάννης 

 13.  Κύρκα Μαρία 

 14.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 15. Βρυζίδου Παρασκευή 

 16. Μπίγγας Στέφανος   

 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 18.  Τσολακίδης Ισαάκ 

     19.  Ανδρεάδης Κων/νος 

            Πτολεµαΐδα 20. Καραϊσκος Γεώργιος 

   Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           21.   Μίχος Κωνσταντίνος 

             Συµβουλίου  22.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 23. Απαζίδου Σοφία 

    24. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Πα̟αοικονόµου Παντελής 25. Χόλµπα Αντωνία 
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