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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 24-10-2019 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 21114/18-10-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συµπληρωµατικής 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το παραπάνω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, για το οποίο οµόφωνα τα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί , 
έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 246/2019 Α∆Σ µε την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη τακτικού προσωπικού 
ανταποδοτικών υπηρεσιών  για την άµεση πλήρωση των 4 κενών οργανικών θέσεων προσωπικού του ΟΕΥ του ∆ήµου 
Εορδαίας. ∆εδοµένου ότι, στην παρ στ’ του αρ 3 του Ν 4623/2019 ορίζεται ότι η Ο.Ε. « Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραµµα 
προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας» , θα πρέπει να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε σχετικά µε το ανωτέρω 
θέµα. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆/ντη ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. ∆ηµ. Τσίπρα , ο οποίος έθεσε υπόψη των 
µελών τα εξής: 

«Συµπληρωµατική εισήγηση πρόσληψης σε συνέχεια της υπ΄αριθµ. 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ σχετικά µε την 
πρόσληψη προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας»    

Σχετικά έγγραφα: Τις υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183/17.11.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20.12.2017) και 

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755/23.11.2017 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 33/2006 Π.Υ.Σ. µε τις οποίες 

εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων. 

Έχοντας υπόψη τις σχετικές παραπάνω εγκρίσεις για την πλήρωση θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας συµπληρωµατικά 

ζητούµε την έγκριση για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων οι οποίες κάποιες προέκυψαν από συνταξιοδοτήσεις: 

Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ (Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)  

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 

51/2012)  και  
2 
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Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας 

∆ευτεροβάθµιας ή  µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 

απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  

τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και 

αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την 

απόκτηση της παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και                                         

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  ή C  

κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση του 

πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 

3 του π.δ. 74/2008). 

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού 

Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : 

είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι 

σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία  Υποδοµών 

και Μεταφορών  της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η 

κατοικία του ενδιαφεροµένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του 

κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των 

κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και 

απαιτούνται από την Πρόσκληση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την 

ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή 

υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης 

της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆/νσης Μεταφορών 

και Επικοινωνιών  στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:  

• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη 

βεβαίωση 

• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και 

η ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και 

απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη 

ΑΔΑ: ΨΠΖΝΩΡ6-3ΛΖ



Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

–λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε 

διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης κατηγορίας 

ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν 

οπωσδήποτε την απαιτούµενη από την Πρόσκληση άδεια 

οδήγησης. 

Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να 

χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς 

των αρχείων της, αρκεί :α)   η προσκόµιση της βεβαίωσης της 

υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 

αδυναµίας καθώς και β)  η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία 

να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της 

κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από 

την πρόσκληση. 

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. 

2 

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ 

Α΄ΕΙ∆ΗΚΟΤΗΤΑΣ) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή 

ηλεκτρολόγου  Α΄ή Γ' ή ΣΤ' ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης 

κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας Α΄ 

ειδικότητας (Π∆ 108/13) και 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 

τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 

αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας  ή Απολυτήριος τίτλος 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 

απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  

τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και 

αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την άδεια. 

1 

3 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ (∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ) 

α)  Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων οµάδας Ζ'  τάξη Γ' ή άδεια χειριστή 

µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α' ειδικότητας 3 του Π.∆. 

113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 

απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  

όπως τροποποιήθηκε   και ισχύει, και 

β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  

και  

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 

ηµερδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 

1 
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Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 

τριών (3) ετών,  µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 

χειριστή. 

 ΣΥΝΟΛΟ  4 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Αριθµ. απόφ.98/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει 
2. την υπ’αριθµ 20827/16-10-2019 βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας για την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης  
3. την υπ’αριθµ 20819/16-10-2019 βεβαίωση ύπαρξης κενών θέσεων  
4. την υπ’αριθµ 246/2019 Α∆Σ 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών  για την άµεση πλήρωση των 4 κενών οργανικών 
θέσεων προσωπικού του  ΟΕΥ του ∆ήµου Εορδαίας , ως εξής: 
 

Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

Χειριστών Μηχανηµάτων 

Έργου 

( ∆ιαµορφωτή Γαιών ) 

∆Ε 1 1 

2 

Οδηγός  

( ¨άδεια οδήγησης Γ 

κατηγορία )  

∆Ε 1 2 

3 

Οδηγός  

( ¨άδεια οδήγησης Γ 

κατηγορία ) 

∆Ε 1 3 
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4 Ηλεκτρολόγος  ∆Ε 1 4 

  ΣΥΝΟΛΟ 4  

 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   98/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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