
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                    Αριθμ. Απόφ. 246/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   16-10-2019   ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  18:00 
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. 
αριθμ.  20387/ 10-10-2019 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  η 
οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον 
κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της 
συμπληρωματικής 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
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26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
32. Χόλμπα Αντωνία 
33. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων,  Αναρράχη , 
Ανατολικού, Προάστιο, Φούφα , Αρδασσας, Εμπόριο ,Άγιος Χριστόφορος, 
Ολυμπιάδα, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν 
και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον  Δ/ντή Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Τσίπρα ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης  που όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι δέχθηκαν να συζητηθεί  έθεσε υπόψη 
του σώματος 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. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183/17.11.2017 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20.12.2017) και ΔΙΠΑΑΔ/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 ΚΛΑΔΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)  

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  
κατηγορίας  (π.δ. 51/2012)  και  

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 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 

2 
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Σχολής του Ν.Δ. 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 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
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 Δελτίου 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 
Δ/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 –
λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια 
βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 
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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 Δήλωσης 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 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ 
Α΄ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑΣ) 

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 (ΠΔ 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.Δ. 
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 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ 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.Δ. 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 

1 

ΑΔΑ: ΨΨ2ΛΩΡ6-8ΜΙ



ή επαγγελματική,  και  
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής 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.Δ. 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 

 
Επειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
                                                 Αριθμ. απόφ. 246/2019 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και την υπ’ αριθ. 20827/16-10-2019 
βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη ανάλογης  πίστωσης , την υπ’ 
αριθ. 20819/16-10-2019 βεβαίωση ύπαρξης κενών  θέσεων 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΙΔΑΧ για την 
άμεση  πλήρωση των 4 θέσεων προσωπικού του ΟΕΥ του Δήμου Εορδαίας ως εξής : 
 
Δύο( 2 )  θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ) 
Μία ( 1 )  θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ 
Α΄ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑΣ  ) 
Μία ( 1 ) Μία θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ) 

 
 

Τα προσόντα για κάθε κατηγορία/κλάδο και ειδικότητα προσδιορίζονται βάσει 

του Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39 Α΄ όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

(κωδικοποίηση προσοντολογίου). 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.246 /2019 

……………………………………………………………………………………………… 
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Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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