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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄/40) παράγραφοι 2,3 &
4 αυτού, όπως ισχύουν, επήλθε αναστολή των προσλήψεων και διορισμών προσωπικού στους φορείς της
παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α΄/234) και παρατάθηκαν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του
διορισμού με την πρόβλεψη ότι ο διορισμός των επιτυχόντων θα γινόταν σταδιακά μέχρι την 31-12-
2016(άρθρο 20 του ν.4325/2015(ΦΕΚ Α΄/47/11-5-2015). Η αναστολή αυτή των διορισμών είχε ως
αποτέλεσμα και την αναστολή των αναπληρώσεων (Ολομέλεια ΑΣΕΠ 10/29-9-2011).

Στη συνέχεια, με αποφάσεις κατανομής προσωπικού του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., έγινε κατανομή στο Δήμο
Βέροιας θέσεων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων της αριθ.1/408Μ/2008
προκήρυξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 386/Γ/13-5-2010.

Ο Δήμος μας ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και σύμφωνα με την αριθ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875/16/(ΦΕΚ4118/Β) απόφαση κατανομής προσωπικού έτους 2017 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α ,

προέβη στην αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης της ανωτέρω προκήρυξης και συνέταξε τον από 3-7-
2017 πίνακα επανακατάταξης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού (Θέσεις τριτέκνων και τέκνων τριτέκνων)
σύμφωνα με την αριθ. 667/2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ.

Από τον ανωτέρω πίνακα η πρώτη προσληπτέα Τριανταφυλλίδου Μαρία, η οποία διορίστηκε στο Δήμο
μας (ΦΕΚ 884/τ.Γ΄/8-9-2017), παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους στις 21-6-2018 .

Όμως, με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ.1 του ν.4483/2017(Α΄/107) όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του αρθ. 134 του ν. 4504/29-11-2017(Α΄/184) προβλέπεται πλέον ότι :
«Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του Α.Σ.Ε.Π. που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009
έως 31.12.2015

1. Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α' 28), δεν εφαρμόζεται εφεξής για την κάλυψη θέσεων στους
Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις επιτυχόντων, οι οποίοι είτε
περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 1.1.2009 έως
31.12.2015, είτε διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. σε αντικατάσταση - αναπλήρωση των ως
άνω διοριστέων υποψηφίων, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις κατανομής του Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η εξέταση αιτημάτων των ανωτέρω φορέων για αντικατάσταση - αναπλήρωση,
που έχουν υποβληθεί στο Α.Σ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς έκδοση σχετικής απόφασης, θα
ολοκληρωθεί.

Σε περιπτώσεις όπου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου νομικού
προσώπου ΟΤΑ α΄ βαθμού, διαπιστώνεται ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη η οποία επιβάλλει
την κάλυψη θέσεων του α΄ εδαφίου, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν, σύμφωνα με την διαδικασία
της παρ.14 του άρθρου 17 του ν.2190/1994.»

Δεδομένου ότι οι ανάγκες του Δήμου μας για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΔΕ Διοικητικού είναι
ιδιαίτερα αυξημένες εξαιτίας αφενός αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης- παραίτησης και αφετέρου
αυτοδίκαιης θέσης σε διαθεσιμότητα και μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου πολλών διοικητικών
υπαλλήλων και συνεπώς είναι πλέον επιτακτική η στελέχωση των υπηρεσιών με το απαιτούμενο διοικητικό
προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
διαπιστώσει τη συνδρομή σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης, η οποία επιβάλλει την κάλυψη της μίας
θέσης κλάδου ΔΕ Διοικητικού που απέμεινε για να ολοκληρωθεί η διαδικασίας της ως άνω
προκήρυξης του Δήμου Βέροιας.
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