
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                             Αριθµ. Α̟όφ.: 2/2019  
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 1ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  28 -1-2019    ηµέρα  ∆ευτέρα    και  ώρα  
19:30 ̟.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε       το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  1481/23-1-2019   ̟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 έκτακτου ̟ροσω̟ικού έτους 2019 
∆ήµου Εορδαίας  
…………………………………………………………………………… 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθυµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
8 Βύρλιος Μάρκος   
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς        
10 Κάλφας Γεώργιος   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
12 Σπενδαµίδης Γιώργος    
13 Κοκκινίδης Γεώργιος   
14 Χαιτίδης Γεώργιος       

    15 Κύρκα Μαρία    
    16  Αριστερίδης Ιωάννης   

17 Παπαοικονόµου Παντελής 
18 Βρυζίδου Παρασκευή  
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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20 Τσολακίδης Ισαάκ 
21 Ανδρεάδης Κων/νος 
22 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
23 Μπίγγας Στέφανος 
24 Καραίσκος Γεώργιος       
25 Μίχος Κωνσταντίνος         
26 Απαζίδου Σοφία 
27 Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  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 . 
…………………………………………………………………………….. 
   Εδώ  α̟οχωρεί η  ∆Σ  Παρασκευή  Βρυζίδου. 
……………………………………………………………………………. 
   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ̟αρα̟άνω 
θέµα εκτός ηµερήσιας  διάταξης ανέφερε ότι στο ̟λαίσιο του 
καθιερωµένου ετήσιου ̟ρογραµµατισµού ̟ροσλήψεων το 
Υ̟ουργείο εσωτερικών εξέδωσε το αριθµ. ̟ρωτ. 3955/21-1-2019 
έγγραφο µε θέµα « Προγραµµατισµός ̟ροσλήψεων έκτακτου 
̟ροσω̟ικού  έτους 2019 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθµού και στα ΝΠΙ∆ 
αυτών. 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου οι αρµόδιες 
υ̟ηρεσίες µας συνέταξαν τους σχετικούς ̟ίνακες και 
δικαιολογητικά, λαµβάνοντας υ̟όψη τις άκρως α̟αραίτητες 
ανάγκες  σε ̟ροσω̟ικό, ̟ροκειµένου να υ̟οβληθούν τα αιτήµατα 
για τον ̟ρογραµµατισµό του έτους 2019, στην οικεία 
Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε συµβάσεις µέγιστης 
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διάρκειας οκτώ µηνών µε κάλυψη της δα̟άνης α̟ό Κεντρικούς 
Αυτοτελής Πόρους για την κάλυψη ̟αροδικών αναγκών ως εξής: 
 

1. Ένα (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ο ο̟οίος θα 
στελεχώσει  την υ̟ηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής της ο̟οίας το 
έργο έχει αυξηθεί σηµαντικά διότι ο αριθµός των δηµοτών οι 
ο̟οίοι, ζητούν την βοήθεια  των Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών, έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα κατά την τελευταία χρονική ̟ερίοδο. 
 

2. Τρεις (3) ΥΕ Εργάτες-Εργάτριας Γενικών Καθηκόντων  οι 
ο̟οίοι θα εργασθούν στον καθαρισµός των κτιρίων του ∆ήµου. 
Στην υ̟ηρεσία δεν υ̟άρχουν µόνιµοι υ̟άλληλοι µε την 
αντίστοιχη ειδικότητα µε α̟οτέλεσµα ο καθαρισµός των 
κτιρίων να γίνεται ̟εριστασιακά και ̟ληµµελώς. 
 

3. Ένας (1) ∆Ε Υδραυλικού και έλλειψη αυτού ∆Ε Βοηθού 
Υδραυλικού, στον ∆ήµο Εορδαίας δεν υ̟ηρετεί ̟λέον κανείς 
µε την ειδικότητα του Υδραυλικού, αυτό έχει σαν α̟οτέλεσµα 
να µην µ̟ορούν να αντιµετω̟ισθούν τα ό̟οια ̟ροβλήµατα 
δηµιουργούνται στα ̟λαίσια της λειτουργίας του ∆ήµου,  ̟.χ. 
σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις.  

 
4.  Ένα (1) ∆Ε Χειριστή ∆ιαµορφωτή Γαιών (Γκρείντερ) ο 

ο̟οίος θα εργασθεί κατά την θερινή ̟ερίοδο για την κάλυψη 
των αυξανόµενων αναγκών τόσο για την διαµόρφωση των 
αγροτικών οδών του διευρυµένου ∆ήµου Εορδαίας όσο και 
στην συντήρηση και διάνοιξη αντι̟υρικών ζωνών, έχοντας 
υ̟όψη ότι τον µεγάλο ορεινό όγκο (µε µεγάλο ̟οσοστό 
δασοκάλυψης)  ο ο̟οίος είναι ενταγµένος στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου Εορδαίας. 
 

5. Ένα (1)  ΠΕ Κτηνιάτρων ο ο̟οίος θα εργασθεί στο 
∆ηµοτικό Κυνοκοµείο. 
 

6. Ένα  ( 1 ) ΠΕ Ψυχολόγων ο ο̟οίος θα στελεχώσει την 
υ̟ηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας 
 

7. Ένα ( 1 )  ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων δεδοµένου ότι 
στον ∆ήµο δεν υ̟ηρετεί υ̟άλληλος µε την συγκεκριµένη 
ειδικότητα. 
 

8. Ένα ( 1 ) ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη (Βοηθό Ηλεκτρολόγου) 
̟ροκειµένου να αντα̟οκριθεί η υ̟ηρεσία στις ανάγκες λόγω 
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της ύ̟αρξης µεγάλου αριθµού κτιριακών εγκαταστάσεων και 
δικτύου ηλεκτροφωτισµού. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 

                         
                              Αριθµ. α̟όφ. 2/2019 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υ̟όψη του:  

• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, ό̟ως ισχύει σήµερα  

• την ̟αρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 

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

• τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015  

• Την υ̟’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. ό̟ως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υ̟’ 
αριθ. 55/98 και 236/94 ό̟ως ισχύουν) 

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

• Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  3955/21-1-2019  

• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου  Εορδαίας  

• τις εξασφαλισµένες ̟ιστώσεις στον ̟ροϋ̟ολογισµό του 
∆ήµου  Εορδαίας έτους 2019  (βεβαίωση αριθ.  2590/5-2-2019 
της οικονοµικής υ̟ηρεσίας)   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.  Εγκρίνει τον ̟ρογραµµατισµό των ̟ροσλήψεων του έτους 2019 
καθώς και τους σχετικούς ̟ίνακες  ̟ρογραµµατισµού ̟ου 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας α̟όφασης -για τις 
κάτωθι κατηγορίες ̟ροσω̟ικού συνολικού αριθµού ∆έκα ( 10) 
ατόµων, ̟ροσω̟ικού Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου µε 
συµβάσεις µέγιστης διάρκειας οκτώ µηνών για την κάλυψη 
̟αροδικών αναγκών  ως εξής : 

• Έναν   (1) ΤΕ κοινωνικών λειτουργών  

• Τρείς  ( 3) ΥΕ Εργάτες –εργάτριες Γενικών Καθηκόντων 
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• Έναν ( 1 ) υδραυλικό  και ελλείψει αυτού ∆Ε Βοηθού 
υδραυλικού. 

• Έναν ( 1 ) ∆Ε χειριστή ∆ιαµορφωτή Γαιών ( Γκρέιντερ )  

• Έναν (1) ΠΕ Κτηνιάτρων 

• Έναν ( 1 ) ΠΕ Ψυχολόγων  

• Έναν ( 1 ) ∆Ε ηλεκτροτεχνίτη αυτ/των 

• Έναν ( 1 ) ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη (  βοηθό ηλεκτρολόγου ). 

Β.: Οι ̟ροσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι ΚΑ ανά κατηγορία 
υ̟αλλήλων του ̟ρ/σµού  έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του 
∆ήµου µας, ανάλογες ̟ιστώσεις θα ̟ροβλεφθούν και στον ̟ρ/σµό 
οικ. Έτους 2020  εφόσον  εγκριθούν και ̟ραγµατο̟οιηθούν οι 
̟ροσλήψεις και οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31-12-2019. 

• Έναν   (1) ΤΕ κοινωνικών λειτουργών  
 

 15.6041.0000 10.000,00 
 15.6054.0024 2.400,00 
 

• Τρείς  ( 3) ΥΕ Εργάτες –εργάτριες Γενικών Καθηκόντων 
 

 20.6041.0000 24.000,00 
 20.6054.0024 6.500,00 

 

• Έναν ∆Ε ( 1 ) υδραυλικό  και ελλείψει αυτού ∆Ε Βοηθού 
υδραυλικού. 

 
 25.6041.0000 8.500,00 
 25.6054.0024 2.100,00 
 

• Έναν ( 1 ) ∆Ε χειριστή ∆ιαµορφωτή Γαιών ( Γκρέιντερ )  
 30.6041.0000 8.500,00 
 30.6054.0024 2.300,00 
 

• Έναν (1) ΠΕ Κτηνιάτρων 
 

 35.6041.0000 10.500,00 
 35.6054.0024 2.600,00 
 

• Έναν ( 1 ) ΠΕ Ψυχολόγων  
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 15.6041.0000 10.200,00 
 15.6054.0024 2.600,00 
 

• Έναν ( 1 ) ∆Ε ηλεκτροτεχνίτη αυτ/των 
 

 20.6041.0000 8.500,00 
 20.6054.0024 2.300,00 
 

• Έναν ( 1 ) ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη (  βοηθό ηλεκτρολόγου ) 
 

 20.6041.0000 8.500,00 
 20.6054.0024 2.300,00 

 
Γ. Η ̟αρούσα να κοινο̟οιηθεί στην α̟οκεντρωµένη διοίκηση 
̟ροκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση 
των αιτούµενων ̟ροσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο να 
̟ροβεί σε όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η 
̟ροκήρυξη για την ̟λήρωση των θέσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες 
και έ̟ειτα α̟ό τη σχετική έγκριση της ε̟ιτρο̟ής της ΠΥΣ 33/06.  
 
 

         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   2/2018  
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6   Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9 .  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

     11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 12. Σπενδαµίδης Γιώργος  
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 13. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 14. Χαιτίδης Γεώργιος 

 15. Κύρκα Μαρία  

 16. Αριστερίδης Ιωάννης 

 17. Παπαοικονόµου Παντελής 

 18. Βρυζίδου Παρασκευή  

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20. Τσολακίδης Ισαάκ 

 21 Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα  22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  23. Μπίγγας Στέφανος 

            Συµβουλίου     24. Καραίσκος Γεώργιος       

             25. Μίχος Κωνσταντίνος         

 26. Απαζίδου Σοφία 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           27  Χόλµπα Αντωνία 
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