
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ        Αριθμ. Απόφ. 272/2019 
---------------------------------- 
 
 

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: 
………………………………………………………………………………………… 
Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου» 
Εορδαίας 
…………………………………………………………………………………………. 
                    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 αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. 
Χρήστο Κεσκερίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής : 
 

Α]  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου της παρ.3 και 6 του άρθρου 36 
του Ν.3584/2007  «Kώδικας  Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων » με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας  μετά 
από σχετική εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου  είναι δυνατό   να ρυθμίζονται 
θέματα  ωραρίου εργασίας πενθημέρου , εργασίας για όλο ή μέρος του 
προσωπικού κατά τις Κυριακές και αργίες ή ωραρίου εργασίας της κάθε 
ημέρας κατά τις νυχτερινές ώρες .   

Επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 20  του  Ν.4354/2015  ορίζουν ότι η  
νυχτερινή  εργασία με αμοιβή είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας είτε  καθ’ υπέρβαση αυτής  καθώς και η εργασία με 
αμοιβή των Κυριακών και Εξαιρέσιμων δικαιολογείται μόνο στις υπηρεσίες 
που βάσει νόμου ή κανονιστικής πράξης λειτουργούν όλες τις ημέρες του 
μήνα ή σε 12ωρη ή 24ωρη βάση.  

Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 με το οποίο στις αρμοδιότητες των 
Ο.Τ.Α. περιλαμβάνεται ο τομέας Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής 
προστασίας για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των 
καταστροφών που συμβαίνουν στα όρια του Δήμου  
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Το μνημόνιο ενεργειών του Δήμου Εορδαίας στο οποίο περιλαμβάνονται 
ο κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων και υπευθύνων και έχει 
κοινοποιηθεί αρμοδίως στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και 
Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην Π.Υ. και την ΕΛ.ΑΣ με το υπ’ αριθμ. 
53950/21-11-2011 
 Την υπ΄αριθμ.8271/5-12-2011 έγκριση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας  
Το από Νοέμβριο 2015 μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση 
πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Εορδαίας 

  Ως εκ τούτου το  Δημοτικό Συμβούλιο   δύναται  να εισηγηθεί  στο Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας   για όλο ή για μέρος  των οργανικών μονάδων   την 
έκδοση απόφασης    η οποία θα  καθιερώνει τη λειτουργία   ορισμένων    
οργανικών  μονάδων   του Δήμου σε 12ωρη ή 24ωρη βάση  

     

  

Β] ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΡΟΣ  

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες  των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου 
εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για την  καθιέρωση εξαιρέσεων στη λειτουργία 
αυτών σε 12ώρη ή 24ώρη βάση  λόγω της  ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας  τους  με σκοπό   την  απρόσκοπτη  λειτουργία  της πόλης και των 
Δημοτικών Διαμερισμάτων  ως εξής : 

 
1)  Για τη  λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 

Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα  το 
Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού  το οποίο έχει αντικείμενο τη μελέτη έργων 
σχετικών με την επέκταση, συντήρηση κλπ του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού, φωτεινής σηματοδότησης κλπ δίνοντας κατευθύνσεις 
και οδηγίες στο συνεργείο ηλεκτροφωτισμού για την εκτέλεση των έργων  
στη ρύθμιση της 24ώρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του μήνα  
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και αργιών του έτους .     
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είναι επιτακτική ανάγκη να                                   

πραγματοποιούνται  και κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες  
προκειμένου να μη διαταραχθεί  η ομαλή λειτουργία της πόλης. Επιπλέον οι 
εργασίες που αφορούν το διάκοσμο των Χριστουγέννων  απαιτείται  να 
πραγματοποιούνται τις Κυριακές και τις Αργίες για λόγους ασφάλειας καθώς 
πραγματοποιούνται ηλεκτρολογικές ενώσεις. Για τους λόγους αυτούς λόγω 
της ιδιοτυπίας των συνθηκών  λειτουργίας , του είδους και της μορφής της 
υπηρεσίας το ως άνω Γραφείο  θα λειτουργεί σε 24ώρη βάση για όλες τις 
ημέρες του μήνα συμπεριλαμβανομένων  και των Κυριακών και των 
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αργιών  κατά την περίοδο  των εορτών  των  Χριστουγέννων και  
Πάσχα  κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ 
Στις παραπάνω ρυθμίσεις  θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό : 

       Δύο (2) ΔΕ  Ηλεκτρολόγων  
      Ένας (1)Δε Ηλεκτροτεχνίτης 
      Δύο (2)ΤΕ Τεχνολόγων  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών 

 
2) Για τη λειτουργία του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών 

Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων  της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  και ειδικότερα του Γραφείου  Συντήρησης Υποδομών  
το οποίο  έχει την αρμοδιότητα  να ετοιμάζει  προγράμματα  Δράσης των 
Συνεργείων των τεχνιτών, συγκρότηση οργάνωση  και συντονισμό 
ομάδας τεχνιτών , βλάβες κτιρίων και γραφείων, επιδιορθώσεις, 
τροποποιήσεις , συντηρήσεις κτιρίων  και εγκαταστάσεων  
επιδιορθώσεις πεζοδρομίων  κλπ   στη  ρύθμιση της  24ωρης 
λειτουργίας  για όλες τις ημέρες του μήνα  συμπεριλαμβανομένων 
όλων των Κυριακών και αργιών του έτους .  Όλες οι παραπάνω 
δραστηριότητες  είναι επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιούνται  κατά τις 
απογευματινές ώρες  προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά  
προβλήματα και μη διαταράσσεται  η ομαλή λειτουργία της πόλης. Στις 
παραπάνω ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό :  

      
    Τεσσάρων (4) ΔΕ   Τεχνιτών 
    Επτά (7) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  
    Έναν (1) ΔΕ Διοικητικού 
    Ένα (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
     
3)Για τη λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  της   
Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και ειδικότερα  α) 
για το Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας  το οποίο έχει την 
αρμοδιότητα  του συντονισμού, του σχεδιασμού και της εποπτείας της 
καθαριότητας   β)Για τη λειτουργία του Γραφείου Αποκομιδής Απορριμμάτων, 
Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων το οποίο 
διαμορφώνει αναλυτικά τα περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί συνεργεία για 
τον καθαρισμό των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου καθώς και 
την συγκέντρωση απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης στη ρύθμιση της 
24ώρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του μήνα  συμπεριλαμβανομένων 
όλων των Κυριακών και αργιών του έτους Όλες αυτές οι δραστηριότητες 
είναι επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιούνται κατά περίπτωση εκτάκτων 
αναγκών και κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες  
 
Στις παραπάνω  ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό : 

1. Ένας (1) ΔΕ εποπτών καθαριότητας 
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2. Ένας (1) ΥΕ  επιστατών καθαριότητας  
3. Τριάντα πέντε(35) ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων 
4. Είκοσι ενός (21) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων 
5. Έναν (1) ΔΕ  Διοικητικού 
6. Τριάντα(30) ΥΕ εργατών καθαριότητας (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
7. Τέσσερις (4)ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
8. Είκοσι (20) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων(Ι.Δ.Ο.Χ.) 
 

   4)Για τη λειτουργία του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας α)και του γραφείου Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής το οποίο τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας 
των δημοτικών κοιμητηρίων και β) του γραφείου ενεργειακής διαχείρισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας    στη ρύθμιση της 24ώρης λειτουργίας για όλες τις 
ημέρες του μήνα  συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και αργιών 
του έτους 
1) Ένας (1) ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων 
2) Ένας (1)ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων 
3) Ένας (1) ΠΕ Γεωτεχνικών 

 
 
 5) Για τη λειτουργία του τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης 
Οχημάτων της   Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής και ειδικότερα α) για το Γραφείο Κίνησης  Οχημάτων και β) για το 
γραφείο συντήρησης οχημάτων  τα  οποία συντηρούν  το στόλο των 
οχημάτων του Δήμου   στη ρύθμιση της 24ωρης λειτουργίας  για όλες τις 
ημέρες του μήνα  συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και 
αργιών του έτους 

Στις παραπάνω  ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό : 
1)Τρεις(3) ΔΕ Τεχνιτών 
2)Τριών (3) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
3)Ένας (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
5)Ένας (1)ΔΕ Διοικητικού 
 
 
  
6) Τη λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και ειδικότερα  του 
Γραφείου Συντήρησης Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής τα οποία  φροντίζουν  για 
τη διατήρηση του πρασίνου της πόλης των δημοτικών διαμερισμάτων , για την 
επέκταση  και συντήρηση πρασίνου κλπ στη ρύθμιση της 12ώρης  
λειτουργίας Όλες αυτές  οι δραστηριότητες είναι επιτακτική ανάγκη  να 
πραγματοποιούνται  και κατά τις απογευματινές  ώρες αφού  καθορίζονται και 
από  τις καιρικές συνθήκες αλλά και από την αποχώρηση των θαμώνων 
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προκειμένου να μη  γίνονται ατυχήματα  . Για  τους λόγους αυτούς  λόγω της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών  λειτουργίας του είδους και της μορφής της 
υπηρεσίας τα Γραφεία θα λειτουργούν σε 12ώρη  βάση για όλες τις ημέρες 
του μήνα συμπεριλαμβανομένων  των  Κυριακών και αργιών του έτους. 
Στις παραπάνω ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό :  
 
Έντεκα (11) ΥΕ εργατών πάρκων 
Δύο(2)ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 
Ένας (1) ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών 
Έναν (1)ΔΕ Εργοδηγών 
Τριάντα (30) ΥΕ εργατών πάρκων(Ι.Δ.Ο.Χ.) 
 
 
7) Τη λειτουργία του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδεία & Πολιτισμού και ειδικότερα α) το Γραφείο 
Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και  β) το Γραφείο Υποδομών 
Σχολικών Μονάδων τα οποία φροντίζουν για την   καθαριότητα  των σχολείων 
και την ευπρεπή εμφάνιση όλων των χώρων των σχολικών μονάδων και την 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε  12ώρη βάση  λόγω ιδιοτυπίας των 
συνθηκών λειτουργίας  του είδους και της μορφής της υπηρεσίας φύλαξης 
σχολικών συγκροτημάτων και κατά τις απογευματινές ώρες. Στις παραπάνω 
ρυθμίσεις  εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό : 
  
Τριάντα πέντε  (35) ΥΕ καθαριστριών σχολικών κτιρίων 
Έντεκα (11)ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 
 
8) Τη λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα 
του α)Επιμέλειας και Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και β) του 
Γραφείου Κλητήρων-Γενικών Καθηκόντων  το οποίο  μεριμνά για την 
εκτέλεση των γενικών βοηθητικών  λειτουργιών  υποστήριξης για τις ανάγκες του 
Δήμου όπως καθαριότητα και φύλαξη κτιρίων , εγκαταστάσεων και γραφείων 
κλπ  στη ρύθμιση της 12ωρης λειτουργίας .Όλες οι αρμοδιότητες  του ως άνω 
γραφείου όπως καθαριότητα  και συντήρηση πραγματοποιείται κατά τις 
απογευματινές ώρες  μετά την αποχώρηση των δημοτών από  το δημοτικό 
κατάστημα ή οι επιδόσεις εγγράφων  καθώς και οι εξωτερικές εργασίες .Στις 
παραπάνω ρυθμίσεις εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό :  
 
Τριών (3) ΥΕ Κλητήρων 
 

9)Τη λειτουργία του τομέα της Πολιτικής Προστασίας 24ωρη 
λειτουργία  για όλες τις ημέρες του μήνα  συμπεριλαμβανομένων όλων των 
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Κυριακών και αργιών του έτους .  στην οποία  περιλαμβάνεται, ιδίως ο 
συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των καταστροφών που 
συμβαίνουν στα όρια του Δήμου και εμπίπτει τεχνικό προσωπικό και μηχανικοί 
του δήμου μας: 

Δύο (2) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Ένας (1) ΠΕ Γεωτεχνικών 
Δύο (2) ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 
Τρεις (3) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
Ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
Ένας (1)ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 
Ένας (1) ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Δύο(2)ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
Έναν ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (βοηθό Ηλεκτρολόγου) 
Έναν(1) ΔΕ Τεχνιτών ασφαλτόστρωσης 
Επτά(7) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου 
Δέκα(10) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 
Δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθ/τητας 

   
 Η δαπάνη για την πρόσθετη και υπερωριακή εργασία των ως άνω 
υπαλλήλων  θα γίνει  βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015  
καθώς και αυτές τις εργατικής νομοθεσίας και μέσα στο πλαίσιο των 
εγκεκριμένων πιστώσεων που  έχουν προβλεφθεί για το έτος 2020 και 
εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα στους αντίστοιχους κωδικούς: 
 
 

ΚΑΕ 20.6012.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής τακτικό προσωπικό - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

          
22.850,00 €  

ΚΑΕ 20.6012.0002 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας τακτικό προσωπικό - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

          
60.000,00 €  

ΚΑΕ 20.6022.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής ΑΟΡΙΣΤΟΥ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

           1.000,00 
€  

ΚΑΕ 20.6022.0001 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

            
4.000,00 €  

ΚΑΕ 20.6042.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής, προσωπικό ΙΔΟΧ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

           2.500,00 
€  

ΚΑΕ 20.6042.0001 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας, προσωπικό ΙΔΟΧ - 

          
30.000,00 €  
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΕ 30.6012.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής τακτικό προσωπικό - 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

          8.900,00 
€  

ΚΑΕ 30.6012.0002 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας τακτικό προσωπικό - 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

          6.800,00 
€  

ΚΑΕ 30.6022.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

           2.300,00 
€  

ΚΑΕ 30.6022.0001 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

           4.600,00 
€  

ΚΑΕ 35.6022.0000 Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

          2.000,00 
€  

ΚΑΕ 35.6022.0001 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

          3.500,00 
€  

ΚΑΕ 35.6042.0002 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας, προσωπικό ΙΔΟΧ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

             
1000,00 €  

ΚΑΕ 45.6012.0002 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας τακτικό προσωπικό  - 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

             
1300,00 €  

ΚΑΕ 70.6012.0002 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας Τακτικό - ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

               
50,00€ 
 

ΚΑΕ 70.6022.0000 Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής ΑΟΡΙΣΤΟΥ – ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              
1000,00€ 

ΚΑΕ 70.6022.0001 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              
500,00€ 

 
  Η εργασία του ως άνω προσωπικού  θα βεβαιώνεται  με καταστάσεις που θα 
υποδηλώνουν τη μορφή της πρόσθετης απασχόλησης  και θα υπογράφονται  
από τον υπηρεσιακό προϊστάμενο  Δ/νσης ή Τμήματος, τον Δήμαρχο και  τον 
αρμόδιο για την επίβλεψη αυτών Αντιδήμαρχο  και  θα κοινοποιούνται στο 
Γραφείο Προσωπικού  της Υπηρεσίας και στο Οικονομικό Τμήμα  μας . 
 Η δαπάνη αμοιβής των ανωτέρω θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του 
Προϋπολογισμού έτους 2020   και δεν  θα υπερβεί τα ποσά που έχουν εγγραφεί 
σ’ αυτούς. 
Έπειτα  από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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                                             Αριθμ. απόφ. 272/2019 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω  
 
                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 
Εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας : 
 

Την  καθιέρωση εξαιρέσεων στη λειτουργία αυτών σε 12ώρη ή 24ώρη 
βάση  λόγω της  ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας  τους  με σκοπό   την  
απρόσκοπτη  λειτουργία  της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων  ως εξής 
: 

 
1.  Τη  λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 

Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα  το 
Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού  το οποίο έχει αντικείμενο τη μελέτη έργων 
σχετικών με την επέκταση, συντήρηση κλπ του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού, φωτεινής σηματοδότησης κλπ δίνοντας κατευθύνσεις 
και οδηγίες στο συνεργείο ηλεκτροφωτισμού για την εκτέλεση των έργων  
στη ρύθμιση της 24ώρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του μήνα  
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και αργιών του έτους .     
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είναι επιτακτική ανάγκη να                                    

πραγματοποιούνται  και κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες  
προκειμένου να μη διαταραχθεί  η ομαλή λειτουργία της πόλης. Επιπλέον οι 
εργασίες που αφορούν το διάκοσμο των Χριστουγέννων  απαιτείται  να 
πραγματοποιούνται τις Κυριακές και τις Αργίες για λόγους ασφάλειας καθώς 
πραγματοποιούνται ηλεκτρολογικές ενώσεις. Για τους λόγους αυτούς λόγω 
της ιδιοτυπίας των συνθηκών  λειτουργίας , του είδους και της μορφής της 
υπηρεσίας το ως άνω Γραφείο  θα λειτουργεί σε 24ώρη βάση για όλες τις 
ημέρες του μήνα συμπεριλαμβανομένων  και των Κυριακών και των 
αργιών  κατά την περίοδο  των εορτών  των  Χριστουγέννων και  
Πάσχα  κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ 
Στις παραπάνω ρυθμίσεις  θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό : 

       Δύο (2) ΔΕ  Ηλεκτρολόγων  
      Ένας (1)Δε Ηλεκτροτεχνίτης 
      Δύο (2)ΤΕ Τεχνολόγων  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών 

 
2. Τη λειτουργία του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Υδραυλικών 

και Εγγειοβελτιωτικών Έργων  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και 
ειδικότερα του Γραφείου  Συντήρησης Υποδομών  το οποίο  έχει την 
αρμοδιότητα  να ετοιμάζει  προγράμματα  Δράσης των Συνεργείων των 
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τεχνιτών, συγκρότηση οργάνωση  και συντονισμό ομάδας τεχνιτών , 
βλάβες κτιρίων και γραφείων, επιδιορθώσεις, τροποποιήσεις , 
συντηρήσεις κτιρίων  και εγκαταστάσεων  επιδιορθώσεις πεζοδρομίων  
κλπ   στη  ρύθμιση της  24ωρης λειτουργίας  για όλες τις ημέρες του 
μήνα  συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και αργιών του 
έτους .  Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες  είναι επιτακτική ανάγκη να 
πραγματοποιούνται  κατά τις απογευματινές ώρες  προκειμένου να 
αποφευχθούν κυκλοφοριακά  προβλήματα και μη διαταράσσεται  η 
ομαλή λειτουργία της πόλης. Στις παραπάνω ρυθμίσεις θα εμπίπτει το 
παρακάτω προσωπικό :  

      
             Τεσσάρων (4) ΔΕ   Τεχνιτών 
              Επτά (7) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  
             Έναν (1) ΔΕ Διοικητικού 
             Ένα (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
     

3. Τη λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  της   
Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και 
ειδικότερα  α) για το Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας 
Καθαριότητας  το οποίο έχει την αρμοδιότητα  του συντονισμού, του 
σχεδιασμού και της εποπτείας της καθαριότητας   β)Για τη λειτουργία του 
Γραφείου Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαρισμού Κοινόχρηστων 
Χώρων και Ειδικών Συνεργείων το οποίο διαμορφώνει αναλυτικά τα 
περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί συνεργεία για τον καθαρισμό των 
οδών και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου καθώς και την 
συγκέντρωση απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης στη ρύθμιση 
της 24ώρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του μήνα  
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και αργιών του έτους 
Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι επιτακτική ανάγκη να 
πραγματοποιούνται κατά περίπτωση εκτάκτων αναγκών και κατά τις 
απογευματινές ή βραδινές ώρες  

 
                Στις παραπάνω  ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό : 

 Ένας (1) ΔΕ εποπτών καθαριότητας 

 Ένας (1) ΥΕ  επιστατών καθαριότητας  

 Τριάντα πέντε(35) ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών 
χώρων 

 Είκοσι ενός (21) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων 

 Έναν (1) ΔΕ  Διοικητικού 

 Τριάντα(30) ΥΕ εργατών καθαριότητας (Ι.Δ.Ο.Χ.) 

 Τέσσερις (4)ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (Ι.Δ.Ο.Χ.) 

 Είκοσι (20) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων(Ι.Δ.Ο.Χ.) 
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4. λειτουργία του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

α)και του γραφείου Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής το οποίο τηρεί τις διαδικασίες 
λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων και β) του γραφείου ενεργειακής 
διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας    στη ρύθμιση της 24ώρης 
λειτουργίας για όλες τις ημέρες του μήνα  συμπεριλαμβανομένων 
όλων των Κυριακών και αργιών του έτους 
 

 Ένας (1) ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων 

 Ένας (1)ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων 

 Ένας (1) ΠΕ Γεωτεχνικών 
 

 
5. Για τη λειτουργία του τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης 

Οχημάτων της   Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής και ειδικότερα α) για το Γραφείο Κίνησης  Οχημάτων και β) για 
το γραφείο συντήρησης οχημάτων  τα  οποία συντηρούν  το στόλο των 
οχημάτων του Δήμου   στη ρύθμιση της 24ωρης λειτουργίας  για όλες 
τις ημέρες του μήνα  συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών 
και αργιών του έτους 

          Στις παραπάνω  ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό : 

 Τρεις(3) ΔΕ Τεχνιτών 

 Τριών (3) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 

 Ένας (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 Ένας (1)ΔΕ Διοικητικού 
 
 
  
6) Τη λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και ειδικότερα  του 
Γραφείου Συντήρησης Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής τα οποία  φροντίζουν  για 
τη διατήρηση του πρασίνου της πόλης των δημοτικών διαμερισμάτων , για την 
επέκταση  και συντήρηση πρασίνου κλπ στη ρύθμιση της 12ώρης  
λειτουργίας Όλες αυτές  οι δραστηριότητες είναι επιτακτική ανάγκη  να 
πραγματοποιούνται  και κατά τις απογευματινές  ώρες αφού  καθορίζονται και 
από  τις καιρικές συνθήκες αλλά και από την αποχώρηση των θαμώνων 
προκειμένου να μη  γίνονται ατυχήματα  . Για  τους λόγους αυτούς  λόγω της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών  λειτουργίας του είδους και της μορφής της 
υπηρεσίας τα Γραφεία θα λειτουργούν σε 12ώρη  βάση για όλες τις ημέρες 
του μήνα συμπεριλαμβανομένων  των  Κυριακών και αργιών του έτους. 
Στις παραπάνω ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό :  
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 Έντεκα (11) ΥΕ εργατών πάρκων 

 Δύο(2)ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

 Ένας (1) ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών 

 Έναν (1)ΔΕ Εργοδηγών 

 Τριάντα (30) ΥΕ εργατών πάρκων(Ι.Δ.Ο.Χ.) 
 
 
7) Τη λειτουργία του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδεία & Πολιτισμού και ειδικότερα α) το Γραφείο 
Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και  β) το Γραφείο Υποδομών 
Σχολικών Μονάδων τα οποία φροντίζουν για την   καθαριότητα  των σχολείων 
και την ευπρεπή εμφάνιση όλων των χώρων των σχολικών μονάδων και την 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε  12ώρη βάση  λόγω ιδιοτυπίας των 
συνθηκών λειτουργίας  του είδους και της μορφής της υπηρεσίας φύλαξης 
σχολικών συγκροτημάτων και κατά τις απογευματινές ώρες. Στις παραπάνω 
ρυθμίσεις  εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό : 
  

 Τριάντα πέντε  (35) ΥΕ καθαριστριών σχολικών κτιρίων 

 Έντεκα (11)ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 
 
8) Τη λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα 
του α)Επιμέλειας και Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και β) του 
Γραφείου Κλητήρων-Γενικών Καθηκόντων  το οποίο  μεριμνά για την 
εκτέλεση των γενικών βοηθητικών  λειτουργιών  υποστήριξης για τις ανάγκες του 
Δήμου όπως καθαριότητα και φύλαξη κτιρίων , εγκαταστάσεων και γραφείων 
κλπ  στη ρύθμιση της 12ωρης λειτουργίας .Όλες οι αρμοδιότητες  του ως άνω 
γραφείου όπως καθαριότητα  και συντήρηση πραγματοποιείται κατά τις 
απογευματινές ώρες  μετά την αποχώρηση των δημοτών από  το δημοτικό 
κατάστημα ή οι επιδόσεις εγγράφων  καθώς και οι εξωτερικές εργασίες .Στις 
παραπάνω ρυθμίσεις εμπίπτει το παρακάτω προσωπικό :  
 
Τριών (3) ΥΕ Κλητήρων 
 

9)Τη λειτουργία του τομέα της Πολιτικής Προστασίας 24ωρη 
λειτουργία  για όλες τις ημέρες του μήνα  συμπεριλαμβανομένων όλων των 
Κυριακών και αργιών του έτους .  στην οποία  περιλαμβάνεται, ιδίως ο 
συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των καταστροφών που 
συμβαίνουν στα όρια του Δήμου και εμπίπτει τεχνικό προσωπικό και μηχανικοί 
του δήμου μας: 

Δύο (2) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
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Δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Ένας (1) ΠΕ Γεωτεχνικών 
Δύο (2) ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 
Τρεις (3) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
Ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
Ένας (1)ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 
Ένας (1) ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Δύο(2)ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
Έναν ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (βοηθό Ηλεκτρολόγου) 
Έναν(1) ΔΕ Τεχνιτών ασφαλτόστρωσης 
Επτά(7) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου 
Δέκα(10) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 
Δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθ/τητας 

 
 
 Η δαπάνη για την πρόσθετη και υπερωριακή εργασία των ως άνω 
υπαλλήλων  θα γίνει  βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015  
καθώς και αυτές τις εργατικής νομοθεσίας και μέσα στο πλαίσιο των 
εγκεκριμένων πιστώσεων που  έχουν προβλεφθεί για το έτος 2020 και 
εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα στους αντίστοιχους κωδικούς: 
 
 

ΚΑΕ 20.6012.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής τακτικό προσωπικό - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

          
22.850,00 €  

ΚΑΕ 20.6012.0002 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας τακτικό προσωπικό - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

          
60.000,00 €  

ΚΑΕ 20.6022.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής ΑΟΡΙΣΤΟΥ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

           1.000,00 
€  

ΚΑΕ 20.6022.0001 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

            
4.000,00 €  

ΚΑΕ 20.6042.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής, προσωπικό ΙΔΟΧ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

           2.500,00 
€  

ΚΑΕ 20.6042.0001 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας, προσωπικό ΙΔΟΧ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

          
30.000,00 €  

ΚΑΕ 30.6012.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής τακτικό προσωπικό - 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

          8.900,00 
€  
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ΚΑΕ 30.6012.0002 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας τακτικό προσωπικό - 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

          6.800,00 
€  

ΚΑΕ 30.6022.0000 
Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

           2.300,00 
€  

ΚΑΕ 30.6022.0001 
Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

           4.600,00 
€  

ΚΑΕ 35.6022.0000 Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

          2.000,00 
€  

ΚΑΕ 35.6022.0001 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

          3.500,00 
€  

ΚΑΕ 35.6042.0002 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας, προσωπικό ΙΔΟΧ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

             
1000,00 €  

ΚΑΕ 45.6012.0002 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας τακτικό προσωπικό  - 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

             
1300,00 €  

ΚΑΕ 70.6012.0002 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας Τακτικό - ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

               
50,00€ 
 

ΚΑΕ 70.6022.0000 Υπερωριακή, Νυχτερινά & Εξαιρέσιμα πέραν 
της υποχρεωτικής ΑΟΡΙΣΤΟΥ – ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              
1000,00€ 

ΚΑΕ 70.6022.0001 Νυχτερινά & εξαιρέσιμα προς συμπλήρωσης 
εβδομαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              
500,00€ 

 
 
 
Επισυνάπτεται αντίγραφο του  Ο.Ε.Υ. 
 
                                   

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ 272/2019 
……………………………………………………………………………………………… 

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

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 

 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 

ΑΔΑ: ΩΓΖΩΩΡ6-ΙΚ8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

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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