ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 426/2009

Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 168/2009 απόφασης Δ.Σ.
περί τροποποίησης, προσαρμογής και κωδικοποίησης του
Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 13 Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 9-7-2009 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί
συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
1. Μ. Σουμελίδης
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Καπετανίδης
2. Δ. Δάσκαλος
Σ. Παναγιωτίδης
3. Τ. Χατζηαθανασίου
Μ. Σακαλής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
4. Γ. Μιχαηλίδης
Ι. Καλαϊτζίδης
Σ. Διαμαντής
5. Π. Παυλίδης
Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος
Η. Σοφιανίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος
Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μωυσιάδης
Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης
Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας
Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος
Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Κ. Συμεωνίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
14. Μ. Τρανίδης
Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης,
16. Γ. Κάκαρης
Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης,
17. Χ. Σκουμπόπουλος
Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
18. Β. Γιαννουλάκης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης, Ι. Καπετανίδης.
19. Ι. Ακριβόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
20. Ε. Σοφιανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 426/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 427/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α.
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Δελαβερίδης.
22. Ε. Γουναράς
23. Γ. Ορφανίδης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης προήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 446/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Παυλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 448/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα επίσης ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
συμβουλίου την από 6-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με την αρ. 168/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η τροποποίηση,
προσαρμογή και κωδικοποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας.
Με την αρ. 55/3-7-09 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας
αποφασίσθηκε :
«Η μη έγκριση της προτεινόμενης ως άνω τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Βέροιας, όπως αυτός ψηφίσθηκε με την αρ. 168/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, επειδή αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 10 και 35 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143
Α/28-6-07) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», και συγκεκριμένα
επειδή στο άρθρο 8 του Ο.Ε.Υ. «ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» για την επιλογή
προϊσταμένων συμπεριλαμβάνονται (ορίζονται) κλάδοι και ειδικότητες υπαλλήλων μη ανάλογοι
(σύμφωνα την περιγραφή των αρμοδιοτήτων των αντιστοίχων υπηρεσιών όπως αυτές ειδικότερα
διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις – Τμήματα και Γραφεία με το άρθρο 2 του ιδίου του Ο.Ε.Υ.) με το αντικείμενο
των εξής οργανικών μονάδων :
α) Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, οι κλάδοι: ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής.
β) Στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κλάδος: ΤΕ
Πληροφορικής.
γ),δ) Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και στο Τμήμα Εθνικών & Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, οι κλάδοι: ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών και ΤΕ Διοικητικών Λογιστών.
ε),στ) Στη Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο
κλάδος: ΤΕ Πληροφορικής».
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-07) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» προβλέπονται τα εξής :
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε
Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά
κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι
κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με
την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με
πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από
εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής
θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του
ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των
προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.
4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω,
καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 κατοίκους μπορεί να
συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές
Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας,
Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις.
5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω
διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή
Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε
συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων
κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη
λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.

7. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυμάτων και Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου.
8. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο
Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που δεν συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο και των οποίων ο αριθμός των
υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων είναι μέχρι δέκα (10) μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς
Γραφείου».
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-07) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» προβλέπονται τα εξής :
«Καθήκοντα υπαλλήλου :
1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε.
2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον
τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο συναφή καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις
επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντά του ή για τις
οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».
Με βάση τα πιο πάνω προτείνεται η τροποποίηση ή μη της με αρ. 168/2009 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ως εξής :
«Τροποποιείται το άρθρο 8 του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας ως εξής :
Για την επιλογή προϊσταμένων, απαλείφονται (ανά οργανική μονάδα) οι εξής κλάδοι :
α) Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, οι κλάδοι: ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής.
β) Στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κλάδος: ΤΕ
Πληροφορικής.
γ),δ) Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και στο Τμήμα Εθνικών & Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, οι κλάδοι: ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών και ΤΕ Διοικητικών Λογιστών.
ε),στ) Στη Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο
κλάδος: ΤΕ Πληροφορικής»,
και παρακαλείται το Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 24/2009 απόφαση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας, με την οποία αυτό γνωμοδοτεί κατά της
προτεινόμενης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθ. 168/2009
απόφασή του, επειδή για την επιλογή προϊσταμένων συμπεριλαμβάνονται (ορίζονται) κλάδοι και
ειδικότητες υπαλλήλων μη ανάλογοι με το αντικείμενο των παρακάτω οργανικών μονάδων:
- Στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, οι κλάδοι ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής.
- Στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής.
- Στη Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και στο Τμήμα Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών και ΤΕ Διοικητικών Λογιστών.
- Στη Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο κλάδος ΤΕ
Πληροφορικής.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Ο Οργανισμός έχει περάσει από το δημοτικό συμβούλιο, 0 στάλθηκε στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο, το οποίο θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού και βεβαίως θα μπορούσαμε εμείς και μετά από
αυτήν την γνωμοδότηση να έχουμε στείλει το θέμα στην περιφέρεια. Παρόλα αυτά το θέμα ξαναήρθε στο
δημοτικό συμβούλιο να το δούμε και μια δεύτερη φορά και με τις παρατηρήσεις που έχει κάνει το
υπηρεσιακό, το οποίο προφανώς λάθος γνωμοδοτεί και δεν εγκρίνει, όπως λανθασμένα αναφέρεται στο
εισηγητικό. δεν έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

αλλά να γνωμοδοτήσει και έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Εν πάση περιπτώσει πολλά είπαμε
για αυτό το θέμα σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Σας διαβάζω λοιπόν την πρότασή μου, την οποία
καταθέτω εγγράφως στο προεδρείο: Στην παρούσα χρονική περίοδο η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται
μπροστά σε μια νέα φάση της πολύχρονης πορείας της, η οποία χαρακτηρίζεται αφ’ ενός από τη σταδιακή
υποχώρηση του κεντρικού κράτους προς όφελος της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης αφ’ ετέρου
από τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στον ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνή χώρο που
αποτυπώνεται και στο Δ΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Για να ανταποκριθεί λοιπόν ένας σύγχρονος Δήμος
στις αυξημένες σημερινές ανάγκες πρέπει με κάθε τρόπο και έγκαιρα να ενισχύσει α) την ύπαρξη
σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και β) τη διασφάλιση επαρκών για την
εκπλήρωση της αποστολής πόρων. Ο νέος οργανισμός εκτός των όσων έχουν ειπωθεί μέχρι σήμερα αλλά
και από την όλη φιλοσοφία που τον διατρέχει, ένας βασικός ρόλος που καλείται ο Ο.Τ.Α. να επιτελέσει
είναι η ικανότητα αφομοίωσης πληροφοριών από το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και αξιοποίησής τους,
προς όφελος της πόλης και του πολίτη με βάση τους ρυθμούς της πληροφόρησης από την τεχνολογία. Ας
μην διαφεύγει ότι προ των πυλών είναι και ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2 και θα πρέπει ο Οργανισμός μας να είναι
έτοιμος στις προκλήσεις που θα δεχτεί. Η απόφαση του Υπηρεσιακού συμβουλίου είναι η απάλειψη
συγκεκριμένων κλάδων, όπως αυτά αναφέρονται στη δεύτερη σελίδα του εισηγητικού. Προτείνω λοιπόν τη
μερική αποδοχή της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων
αντίστοιχων κλάδων που σημειώνει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, έτσι ώστε να έχουμε διεύρυνση έτι
περισσότερο των αντικειμένων της συγκεκριμένης ομάδας [ Διεύθυνση ή τμήμα ], ειδικότερα :
Αποδεχόμαστε να απαλειφθούν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και ανάπτυξης και στο Τμήμα Εθνικών
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών και ΤΕ Διοικητικών Λογιστών.
Να γίνει συμπλήρωση: 1)στην Α. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών στο τμήμα 1 α, β, γ, δ, στο τμήμα 2 α,
β, γ, δ και τμήμα 3 α, β, γ, δ, ε, στ, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων ενσωματώνονται και οι πιο κάτω
παράγραφοι [βλ. σελ. 9-13].
 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των εργασιών προκειμένου να υποστηριχθεί στο έπακρο η
αποτελεσματικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Απλοποίηση της συνεργασίας όλων των εργαζομένων μέσω της νέας τεχνολογίας Τεχνολογία
Πληροφοριών Επικοινωνιών [ΤΠΕ].
 Αποδοτικότερη διαχείριση και αλλαγή της μορφής του ενεργητικού των πληροφοριών για τον πολίτη
και τον υπάλληλο.
 Καλύτερη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων μέσω προσπέλασης πληροφοριών από κεντρική
ηλεκτρονική τοποθεσία.
2) Στην Β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στο τμήμα 5 – γραφείο β, μεταξύ των άλλων
αρμοδιοτήτων ενσωματώνονται και οι πιο κάτω παράγραφοι [βλ. σελ. 17].
 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των εργασιών προκειμένου να υποστηριχθεί στο έπακρο η
αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου γραφείου και η παρακολούθηση των καταστημάτων σχετικά
με την καταστρατήγηση των αδειών λειτουργίας τους.
3) Στην ΣΤ΄ Διεύθυνση κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών καθώς και στα τμήματα εξυπηρέτησης πολιτών και
Τμήμα εσωτερικής ανταπόκρισης, προστίθεται ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ.
4) Στην ΣΤ΄ Διεύθυνση κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών στο τμήμα 1 α, β και 2 α, β, μεταξύ των άλλων
αρμοδιοτήτων ενσωματώνονται και οι πιο κάτω παράγραφοι [βλ. σελ. 30].
 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των εργασιών προκειμένου να υποστηριχθεί στο έπακρο η
υποβολή αιτημάτων από τον πολίτη και μέσω e-mail.
 Απλοποίηση της επικοινωνίας υπαλλήλου - πολίτη μέσω της νέας τεχνολογίας Τεχνολογία
Πληροφοριών Επικοινωνιών [ΤΠΕ].
 Αλλαγή της μορφής του ενεργητικού των πληροφοριών για τον πολίτη από τον υπάλληλο.
 Καλύτερη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων, από τον πολίτη, μέσω προσπέλασης πληροφοριών από
κεντρική ηλεκτρονική τοποθεσία.
Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου αγαπητοί συνάδελφοι και οι αλλαγές σύμφωνα με την πρόταση
του υπηρεσιακού αλλά και κάποιες συμπληρώσεις και μια εμμονή μερικώς και στην παλαιότερη πρόταση
μας. Από εκεί και πέρα θα σταλεί αυτό στην περιφέρεια και ας έχουμε την απόφαση της.
Σκουμπόπουλος: Στις 16 Μαρτίου τρέχοντος έτους συζητήσαμε την έγκριση τροποποίησης
προσαρμογής και κωδικοποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου Βέροιας. Σε εκείνη την

συνεδρίαση λέχθηκαν πάρα πολλά. Είχα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και υποδείξεις για την καλύτερη
τεχνοκρατικά λειτουργία του οργανισμού. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα ακούστηκαν πάρα πολλά έχω τα
πρακτικά τι είπε ο καθένας τότε. Θα επισημάνω μόνο τι σας είχα πει, ότι δηλαδή σε δυο μήνες το πολύ θα
ξανασυζητάμε αυτό το θέμα και θα αναγκαστείτε να δεχτείτε τις προτάσεις μου. Έπεσα ένα μήνα έξω γιατί
τρεις μήνες συμπληρώθηκαν. Έκανα λάθος νόμιζα ότι θα το φέρετε νωρίτερα αλλά το φέρατε ένα μήνα
αργότερα. Σημασία έχει ότι για άλλη μια φορά σε αυτήν την αίθουσα δικαιωνόμαστε για όσα σας λέμε.
Δυστυχώς, με λύπη το λέω, δεν δείχνετε πνεύμα συνεργασίας δεν θέλετε να αποδέχεστε τις προτάσεις που
σας κάνουμε και αναγκαζόμαστε και εμείς να ταλαιπωρούμαστε και οι υπηρεσίες να ταλαιπωρούνται και τα
διάφορα όργανα να ταλαιπωρούνται και να μην γίνεται δουλειά στο τέλος. Δεν θέλω να σας πω τι λέγατε,
πάρτε τα πρακτικά και διαβάστε. Δυστυχώς, εν μέρει δέχεται τώρα η Δήμαρχος τις προτάσεις που είχα
κάνει τότε εγώ και τις συμπληρώνει όσο αναφορά τις αρμοδιότητες. Έκατσα και μελέτησα πάλι τον
Οργανισμό και αναγκάστηκα αυτήν την φορά να γράψω και να κάνω τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα
σας διαβάσω και θα καταθέσω εγγράφως και στο προεδρείο, γιατί δεν θα περάσει έτσι το θέμα αυτό παρά
τις επιμέρους τροποποιήσεις που δέχεται η κα Δήμαρχος. Πρέπει να δεχθεί όλες όσες προτάσεις θα
καταθέσω, αλλιώτικα ο οργανισμός αυτός είτε δεχθείτε είτε δεν δεχθείτε πρέπει να ξαναπάει στο
υπηρεσιακό συμβούλιο να ξανά γνωμοδοτήσει το υπηρεσιακό συμβούλιο και στην συνέχεια θα πάει στον
Περιφερειάρχη. Σας το λέω από τώρα κύριοι συνάδελφοι επειδή πολλές φορές προτάσεις μου δεν έγιναν
τουλάχιστον νομικά δεκτές και δεν έκανα καμιά προσφυγή, τώρα όμως θα κάνω προσφυγή στον
Περιφερειάρχη εφόσον εγκρίνει αυτόν Ο.Ε.Υ. Δεν θα προσβάλλω την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Θα προσβάλλω την έγκριση του περιφερειάρχη. Γιατί θα πρέπει να μάθετε εσείς αλλά και
εμείς να λειτουργούμε με την νομιμότητα που αρμόζει. Εξηγούμαι λοιπόν και λέω στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του οργανισμού αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιγράφονται οι αρμοδιότητες όλων των
οργανικών μονάδων των υπηρεσιών των διευθύνσεων των τμημάτων, των γραφείων. Για τις συγκεκριμένες
οργανικές μονάδες τις οποίες αναφέρει το υπηρεσιακό συμβούλιο πράγματι ορίζονται κλάδοι όπως σας το
έλεγα τότε και ειδικότητες μη ανάλογες με το αντικείμενο τους. Δηλαδή στην διεύθυνση διοικητικών
υπηρεσιών που το δέχθηκε η κ. Δήμαρχος δεν μπορεί να κρίνονται οι υπάλληλοι κλάδων ΠΕ πληροφορικής
και ΤΕ πληροφορικής γιατί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που ορίζουν το προσοντολόγιο των
υπαλλήλων οι υπάλληλοι της πληροφορικής αποτελούν τεχνικούς υπαλλήλους με πτυχία αντίστοιχων
σχολών κλπ. Απαγορεύει ο κώδικας των δημοτικών υπαλλήλων να κρίνονται υπάλληλοι για κατάληψη
θέσεων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων αν η ειδικότητα τους δεν είναι ανάλογη με το
αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Επίσης υπάρχει και δεύτερη περιοριστική διάταξη
αυτή του άρθρου 35 του ίδιου νόμου, του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, στην οποία αναφέρεται ότι ο
υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο νομοθέτης με τις
συγκεκριμένες διατάξεις προστατεύει τον εργαζόμενο. Δεν μπορεί δηλαδή να απασχολείται για παράδειγμα
ένας μηχανικός, σας τα έλεγα και τότε, σε αντικείμενα διοικητικών υπηρεσιών. Ή ένας διοικητικός σε
αντικείμενα μηχανικού. Φυσικά δεν προστατεύεται μόνο ο εργαζόμενος αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου
από μια ενδεχόμενη αυθαιρεσία. Στο τμήμα αδειών καταστημάτων της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών δεν
μπορεί να κρίνονται υπάλληλοι ΤΕ πληροφορικής για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Στην διεύθυνση
προγραμματισμού και ανάπτυξης και στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δεν μπορεί να
κρίνονται οι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ, κάτι που δέχθηκε τώρα η Δήμαρχος, διοικητικών, οικονομικών και ΤΕ
διοικητικών λογιστών για τους ίδιους λόγους. Γιατί είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Στην Δ/νση του ΚΕΠ και
στο τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών δεν μπορεί να κρίνονται υπάλληλοι κλάδου ΤΕ πληροφορικής πάλι για
τους ίδιους λόγους. Η τροποποίηση που πρέπει να γίνει στην προηγούμενη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου είναι η ελάχιστη κατά τον νόμο. Δηλαδή το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν μπήκε σε πολλές
λεπτομέρειες απλώς έπιασε την πιο χοντρή μόνο και γύρισε τον οργανισμό πίσω ουσιαστικά είπε την γνώμη
του ότι δεν συμφωνεί. Και ο περιφερειάρχης θα το λάβει υπ’ όψη γιατί πέρα από την απόφαση την πολιτική
γι’ αυτό απαιτείται και η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Εσείς λέτε υπάλληλοι θα κρίνουν την
απόφασή μας; Ναι, οι υπάλληλοι θα πουν την γνώμη τους και όσοι είστε υπάλληλοι το αντιλαμβάνεστε
αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε ότι θέλουμε εδώ μέσα. Θα πουν και αυτοί την γνώμη τους
και ο Περιφερειάρχης ανάλογα θα εγκρίνει γι’ αυτό και λέω ότι πρέπει να ξαναπάει η απόφαση στο
υπηρεσιακό συμβούλιο για να δει τις καινούργιες προτάσεις της Δημάρχου, τις δικές μου και ενδεχομένως
και άλλων συναδέλφων. Αυτά κε πρόεδρε και καταθέτω γραπτά την πρόταση μου αυτήν και λυπούμαι που

για άλλη μια φορά ταλαιπωρούμαστε όλοι μαζί γιατί στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν δείξατε την
ωριμότητα που έπρεπε να δείξετε.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, θέλω καταρχήν να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά την
οριοθέτηση των λειτουργιών του υπηρεσιακού συμβουλίου άλλα ακόμη και του δημοτικού συμβουλίου,
κάτι το οποίο είναι γνωστό και ορίζεται από τον κώδικα. Όμως δεν μπορώ να δεχθώ δυο πράγματα: δεν
ξέρω αν γράφτηκε λάθος η εισήγηση από τον υπάλληλο ή αν παρερμήνευσε τις δυνατότητές του το
Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγκρίνει εκ του
κώδικος και εκ του νόμου έχει το δικαίωμα να εκφράσει άποψη. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε την κουβέντα με
την προϋπόθεση και με τον όρο ότι το υπηρεσιακό εξέφρασε μια άποψη ή αν θέλετε εισηγήθηκε στο
δημοτικό συμβούλιο την απόφαση του. Δεν μπορεί λοιπόν να εγκρίνει την τροποποίηση του ΟΕΥ. Αλλά
επίσης θέλω να γίνει σαφές ότι το θέμα έρχεται σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μετά
από δυο, τρεις ή πέντε μήνες γιατί πραγματικά κυριαρχεί στις τάξεις της δημοτικής αρχής, και περιλαμβάνω
όλους εμάς, η διάθεση συνεργασίας και η διάθεση κατανόησης ή αν θέλετε η αποδοχή ενός λάθους. Έτσι
λοιπόν επειδή συμφωνούμε σε μερικά πράγματα τα οποία εισηγείται επαναλαμβάνω το υπηρεσιακό
συμβούλιο, αυτό να μην εκλαμβάνεται ως αδυναμία ή ότι η δημοτική αρχή σύρεται πίσω από άλλες
αποφάσεις, διότι θα μπορούσε να μην έρθει καν το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και να πάει στην
περιφέρεια γιατί δεν απαιτείται καμία σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού. Απλά απαιτείται η γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου και ως τέτοια την εκλαμβάνουμε. Θέλω να πω επίσης ότι το υπηρεσιακό
συμβούλιο έχει μια εμμονή με τον κλάδο της Πληροφορικής. Έχει μια εμμονή γενικότερα με την ειδικότητα
της Πληροφορικής όλων των κλάδων και ΠΕ και ΤΕ, και ευτυχώς που δεν υπάρχουν και ΔΕ, υπάρχουν
βέβαια αλλά δεν προβλέπονται από τον οργανισμό μας. Όπου υπάρχει η ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ
Πληροφορικής την βγάζουν από κάθε κατηγορία. Θέλω να θυμίσω κε πρόεδρε ότι στην Γενική Δ/νση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών προΐσταται υπάλληλος που ανήκει σε έναν από τους
κλάδους ΠΕ διοικητικού ή ΠΕ πολιτικού μηχανικού ή ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών ή ΠΕ μηχανολόγων
ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ΠΕ αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών ή ΠΕ χημικών μηχανικών ή ΠΕ
πληροφορικής. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν στο ΥΠ.ΕΣ, που είναι αν θέλετε η προϊστάμενη μας αρχή να
μπορεί στην Γενική Δ/νση να προΐσταται διευθυντής ο οποίος να είναι ΠΕ αγρονόμος τοπογράφος
μηχανικός ή ΠΕ πληροφορικής και να μην μπορεί στον Δήμο να ισχύει κάτι τέτοιο; Επιτρέψτε μου να κάνω
αναφορά στην πρωτομιλία του κ. Σκουμπόπουλου γιατί δεν κατάλαβα καλά αυτό που είπε. Είπε ότι η
Δήμαρχος αποδέχτηκε ότι στην Δ/νση Διοικητικών δεν μπορεί να είναι διευθυντής ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής.
Εγώ τέτοιο πράγμα δεν άκουσα αλλά αυτό είπε ο κ. Σκουμπόπουλος. Αν αυτό ειπώθηκε από την κα
Δήμαρχο απλά δεν συμφωνώ με την κα Δήμαρχο. Αλλά θεωρώ ότι η Δήμαρχος αναφέρθηκε στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και όχι στη Δ/νση Διοικητικών. Έτσι λοιπόν για να μην μακρηγορήσω, θα πω ότι
συμφωνώ με την τροποποίηση της απόφασής μας, ουσιαστικά με την τροποποίηση του Οργανισμού, με τις
επισημάνσεις που έχει κάνει η κα Δήμαρχος και βέβαια με την παράκληση κε πρόεδρε να προσέχουμε γιατί
κανένα υπηρεσιακό συμβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει τις αποφάσεις τις δικές μας. Απλά εισηγείται.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, εύχομαι να είναι λάθος που γράφει ότι δεν εγκρίνει και απορρίπτει και ότι
δεν είναι επίτηδες αλλά ίσως η συμπεριφορά κάποιων ατόμων με κάνει να πιστεύω τελικά ότι είναι
βασιλικότεροι του βασιλέως καμιά φορά και νιώθουν την ανάγκη να εγκρίνουν ή να απορρίψουν και όχι
απλά να γνωμοδοτήσουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε για τον
ΟΕΥ δόθηκε στο δημοτικό συμβούλιο η δυνατότητα να ανοίξει το παιχνίδι μεταξύ των θέσεων και να μην
σκέφτεται ο καθένας φωτογραφικά την θέση του σε αυτό τον Δήμο. Προσπαθώντας λοιπόν το οποιοδήποτε
υπηρεσιακό συμβούλιο που αποτελείται από υπηρεσιακούς να φωτογραφήσει τον έναν ή τον άλλον
αποκλείοντας κάποιες ειδικότητες, εμένα αυτό με λυπεί γιατί ο δήμος δεν είναι δικός μας. Χθες ήταν
αλλουνού, αύριο θα είναι αλλουνού. Δίνεται όμως η δυνατότητα σε κάποιον εργαζόμενο να δουλέψει
συνετά και αποτελεσματικά γιατί θα νιώθει ότι στη θέση αυτή μπορεί να υπάρξει και άλλη δυνατότητα
επιλογής προφανώς κάποιου ικανότερου, αποτελεσματικότερου και να νιώθει ότι πρέπει να δουλέψει και
ίσως η πολιτική του χαϊδέματος στην πλάτη κάποιων υπηρεσιακών θα πρέπει κάποτε να σταματήσει διότι
ψήφοι δεν υπάρχουν μόνο στο Δημαρχείο, ψήφοι υπάρχουν και έξω και πολλές φορές ο έξω κόσμος
αγανακτεί από τα αποτελέσματα που υπάρχουν σε υπηρεσίες όπως οι δήμοι, οι νομαρχίες κλπ. Δυστυχώς
αυτά τα πράγματα για μένα γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης, οι τοποθετήσεις πολλές φορές είναι
επηρεασμένες και αυτό δεν είναι σωστό για τον Δήμο. Ήθελα να πω μονάχα τούτο: βλέπω με χαρά ότι κι
εμείς οι ίδιοι ακόμη και σήμερα αποδεχόμαστε ότι ειδικότητα Διοικητικών – Οικονομικών στο Τμήμα

Προγραμματισμού δεν μπορεί να υπάρξει. Εντάξει το απορρίπτουμε, εγώ όμως θα σας πω αύριο την
ανάγκη που θα προκύψει. Θα προκύψει τη διαχειριστική επάρκεια να την κάνει κάποιος ο οποίος έχει μια
τέτοια γραφειοκρατία που θα πρέπει να έχει σχέση με όλες τις τροπολογίες και οικονομικά ακόμα που θα
έρχονται στον δήμο, όπως είναι οι μεταβολές του υπηρεσιακού αλλά αν θέλετε κάθε έργο που θα έρχεται
στο 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν θα εγκρίνεται αν δεν περνάνε από έγκριση και οι τροποποιήσεις
του επιχειρησιακού και της διαχειριστικής επάρκειας που έχουνε συμβεί μέχρι εκείνη την στιγμή. Αυτή η
θέση δεν θα μπορούσε να είναι μόνο μηχανικού ή αρχιτέκτονα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα
στον δήμο με άλλα άτομα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την θέση από τέτοια πόστα.
Θα το βρούμε μπροστά μας αύριο μεθαύριο. Το αν είναι κάποιος που να είναι μιας ειδικότητας ή άλλης για
μένα παίζει τον λιγότερο γιατί μπορεί ο υπάλληλος να είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα του που
προσλήφθηκε αλλά κανένας τα παλιότερα χρόνια δεν ήξερε κομπιούτερ ενώ τώρα όλοι τώρα μάθανε. Και
δυστυχώς οι νέες τεχνολογίες η χρήση του κομπιούτερ έτσι όπως πάει πρέπει να μπει παντού και η
πληροφορική δυστυχώς πρέπει να οργανώσει τον δήμο πολύ πιο αποτελεσματικά και όσο και αν το
αρνούνται κάποιοι και όσο αν θέλουν να είναι καρεκλοκένταυροι και όσο και αν θέλουν αν είναι
αναποτελεσματικοί κρυμμένοι πίσω από απαγορεύσεις ή εγκρίσεις ή διατάξεις. Και ένα τελευταίο διότι
αισθάνομαι την ανάγκη να το πω: αν το αποτέλεσμα στο Υπηρεσιακό ήταν 4-1 ή 3-2, δεν θα με πείραζε και
τόσο αλλά το 5-0 κε πρόεδρε δεν το έχω χωνέψει.
Δελαβερίδης: Κοι συνάδελφοι, έτσι όπως πάρθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ό,τι
αφορά τον ΟΕΥ και να περνούσε από το υπηρεσιακό συμβούλιο σας πληροφορώ ότι δεν θα περνούσε από
την Περιφέρεια. Γιατί πραγματικά αυτά ειπώθηκαν από κάθε συνάδελφο πιστεύω οι απόψεις μας, οι
διορθώσεις αλλά δυστυχώς πέρασε ο οργανισμός έτσι ακριβώς όπως το εισηγήθηκε η υπηρεσία. Κάναμε
παρατηρήσεις τότε αρκετές εγώ κε Σκουμπόπουλε φρόντισα να πάρω και τα πρακτικά να δω τι είπα τότε
και θα σας διαβάσω λίγα πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει έλεγα σε όλα τα τμήματα να προτείνονται ΠΕ, ΤΕ,
ΔΕ, ΥΕ αλλά ειδικότητες αντίστοιχες για το τμήμα αυτό δεν λέει το υπηρεσιακό συμβούλιο; Αυτό δεν λέει
ο κώδικάς κοινοτικών υπαλλήλων; Αυτό λέει στο τέλος της πρώτης ομιλίας λέω και θα πρέπει πάλι το
τονίζω σε κάθε τμήμα να υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες από ΠΕ μέχρι ΥΕ. Δεν μπορούμε να
βάλουμε ένα οικονομολόγο είπα τότε στην Πολεοδομία. Μπορεί να χρειάζεται και οικονομολόγος, δεν
γίνεται όμως. Αυτές εδώ τις παρατηρήσεις που κάναμε ποιος τις έλαβε υπόψη; Κανείς. Πήγε το θέμα στο
υπηρεσιακό και καλά έκανε και τα έκοψε. Γιατί δεν θα περνούσε έτσι από την Περιφέρεια. Μην νομίζετε
ότι και με αυτές τις περικοπές, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που έγιναν πάλι ότι δεν θα πάνε στο
υπηρεσιακό. Θα πάνε και θα κάνει εισήγηση και αν είναι αυτή αρνητική μπορεί να στείλετε τον ΟΕΥ στην
Περιφέρεια αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν θα περάσει εάν δεν είναι σύννομος με τον κώδικα. Αλλά εγώ
αναρωτιέμαι γιατί να συζητάμε εδώ και να λέμε τόσα αφού στο τέλος θα δώσετε πρακτικά έτσι, δεν θα
ρίξετε μια ματιά, θα τα ρίξετε στο κάλαθο των αχρήστων σαν να μην έγινε τίποτα. Λέει ο κ. Σουμελίδης π.χ
στο τμήμα Πρασίνου τι χρειάζεται ο δασολόγος; Να βάλουμε έναν αρχιτέκτονα. Κάνει αυτή την πρόταση
αλλά ποιος θα τον ακούσει; Εμείς εκείνα που έχουμε, εκείνα που πρότεινε η κα Δήμαρχος, θα πάνε, άρα τι
να καθόμαστε να μιλάμε; Να λέμε μόνο και να μην διορθώνουμε τίποτε απολύτως; Εγώ δεν θα το ψηφίσω
το θέμα έτσι όπως εισάγεται, θα το ψηφίσω έτσι όπως ακριβώς λέει ο κώδικας. Τις διορθώσεις που λέει ο
κώδικας. Δεν θα περάσει διαφορετικά κα Δήμαρχε από την περιφέρεια να είστε σίγουρη για αυτό. Έχω
εμπειρία για να το λέω.
Δήμαρχος: Επειδή ακριβώς οι δικές μας παρατηρήσεις ούτε φωτογραφικές είναι ούτε έχουμε πάρει
κάποια άτομα και λέμε αυτός θα πάει και ποιος αλλού, αλλά με την απλή λογική και βέβαια με ό,τι ορίζεται
από το Νόμο, έγινε αυτή η πρόταση. Και είναι ένας Οργανισμός, έτσι όπως τον προτείνουμε και τον
προτείναμε, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανοιχτός σε όλους τους υπαλλήλους και βεβαίως δίνει και τη
δυνατότητα αξιοκρατικής λειτουργίας. Σας είπα σε ένα σημείο όπου υπήρχε πράγματι ένα ζήτημα δεν
είχαμε κανένα πρόβλημα να το δούμε και να το διορθώσουμε. Και μακάρι να ήτανε και οι παρατηρήσεις
του υπηρεσιακού έτσι αντικειμενικές. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Αν ήτανε αντικειμενικές μπορεί
να μας διόρθωναν και σε πολλά άλλα σημεία. Δεν ξέρω. Αλλά υπήρχε μια συγκεκριμένη εμμονή όπως
ειπώθηκε και πριν. Εγώ δεν θα ανατρέξω στα πρακτικά και ούτε θα μιλήσω παραπάνω, έκανα προτάσεις,
έκανα και κάποιες προσθήκες, δέχθηκα και την διαφοροποίηση ακριβώς γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα να
δεχθώ οποιαδήποτε διαφοροποίηση εφόσον είναι στο πλαίσιο της λογικής. Και στο πλαίσιο της πολιτικής
που θέλουμε να έχουμε έναν ανοιχτό για όλους για όλους τους άξιους ανθρώπους Οργανισμό. Αλλά βέβαια
με μπαλάκι τον Οργανισμό εμείς δεν θα παίξουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, πιγκπογκ εδώ πέρα από τη

μια το δημοτικό συμβούλιο και από την άλλη το υπηρεσιακό. Όποιος εμμένει στην θέση του, εμμένει και
υπάρχει και η πρόταση την οποία κατέθεσα και με τις αλλαγές και με την εμμονή σε κάποια σημεία. Και αν
η Περιφέρεια πιστεύει ότι είναι λάθος αυτά, θα το αποδείξει και αν προσφύγει και ο κ. Σκουμπόπουλος, ας
προσφύγει. Όλα είναι μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών που υπάρχουν. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει
ό,τι θέλει απλώς χρήσιμο θα ήταν κάποια στιγμή να λειτουργήσει, γιατί πολλά πράγματα μας
καθυστέρησαν.
Σκουμπόπουλος: Ακούσαμε για καρεκλοκένταυρους, ακούσαμε για ανθρώπους που ούτε λίγο ή
πολύ θέλουν να εγκρίνουν και όχι να γνωμοδοτούν, μα αυτά τα λέγαμε, είναι γνωστά. Το υπηρεσιακό
συμβούλιο γνωμοδοτεί ό,τι κι αν θέλει να έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Εμείς αποφασίζουμε, άλλοι
γνωμοδοτούν και ο Περιφερειάρχης εγκρίνει. Αυτή είναι η σειρά και η διαδικασία. Φωτογραφικές διατάξεις
πάμπολλες. Δεν τον ανοίξατε τον Οργανισμό, σας τα είπα την προηγούμενη φορά δεν θέλω να αρχίσω
ξανά, τρεις σελίδες είναι δακτυλογραφημένες εδώ μέσα. Θέλατε να κάνετε συγκεκριμένες ενέργειες,
γραμμάτια να εξοφλήσετε ή να εισπράξετε. Ακούσαμε για ψήφους, μαζεύετε ψήφους από τους υπαλλήλους
και απ’ έξω; Πέστε το, δεν είναι κακό πράγμα. Ψήφους μαζεύετε, δεν μαζεύετε τίποτε άλλο, άλλοι
μαζεύουν άλλα. Ούτε πολιτική κάνουμε με αυτό το θέμα ούτε θα κάνουμε. Εσείς που κάνετε πολιτική
καθυστερείτε το έργο σας. Εσείς οι ίδιοι μόνοι σας βγάζετε τα μάτια σας. Εμείς σας τα λέγαμε αυτά την
προηγούμενη φορά. Απάντησα στο ερώτημα σας κε Μιχαηλίδη το είχε βάλει και ο κ. Καπανίδης. Άλλο το
υπουργείο Εσωτερικών με 3.000 Υπαλλήλους και άλλο ο Δήμος Βέροιας με 300. Άλλος ο Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών με 14 Γενικές Διευθύνσεις και 150 Διευθύνσεις και άλλο ο Δήμος Βέροιας που
δεν δικαιούται Γενική Διεύθυνση αλλά δικαιούται μόνο διευθυντές. Τρεις δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται
να κάνουν Γενικές Διευθύνσεις. Εκεί είναι λιοντάρια Μπορεί να είναι Γενικοί Διευθυντές ειδικότητας
Πληροφορικής αλλά είναι όλοι σαΐνια εκεί. Εξάλλου εκεί αυτές είναι πολιτικές θέσεις. Δεν είναι απλοί
υπάλληλοι ούτε διευθυντές. Είναι πολιτικές οι θέσεις και το ξέρετε καλύτερα εσείς που είστε υπάλληλος
του δημοσίου. Δεν πετύχατε στις εξετάσεις, έρχεστε τα μαζεύετε τώρα, τα παίρνετε πίσω,
ταλαιπωρηθήκατε, ταλαιπωρείτε κι εμάς, ταλαιπωρείτε και τον Δήμο, ταλαιπωρείτε και τον Περιφερειάρχη,
μόνο θα σας παρακαλέσω να το ξαναστείλετε στο υπηρεσιακό γιατί κάνατε ήδη καινούργιες προτάσεις. Εάν
δεν πάει στο υπηρεσιακό πάλι για αυτά που λέτε θα το απορρίψει ο Περιφερειάρχης. Και πάλι, μετά από
τρεις – τέσσερις μήνες, πάλι τα ίδια θα σας λέω.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, σίγουρα θα πάει στο υπηρεσιακό αλλά θα είναι η τελευταία που πάει στο
υπηρεσιακό και μετά θα πάει το θέμα μαζί με την δικιά μας απόφαση στον Περιφερειάρχη να δει τι θα
γίνει. Εγώ καταθέτω στο προεδρείο τον ν. 1558/85 ο οποίος στο άρθρο τα της παραγράφου 7 λέει αυτά που
έχω πει πριν και θα κρίνει ο Περιφερειάρχης αυτά που θέλει να κρίνει. Και θέλω τέλος να κάνω μια
ερώτηση στον κ. Σκουμπόπουλο και ας μου απαντήσει στην τριτομιλία του. Με τον υπάρχοντα οργανισμό
κε Σκουμπόπουλε στην Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών προβλέπεται να κατέχει θέση
διευθυντή ένας υπάλληλος του κλάδου ΔΕ διοικητικών. Αυτό ισχύει. Ρωτώ λοιπόν εσάς: μπορεί στην ίδια
διεύθυνση να είναι διευθυντής κάποιος του κλάδου ΠΕ διοικητικών;
Παυλίδης: Εγώ με χαρά θα άκουγα ποιες άλλες ειδικότητες μπορούμε να συμπεριλάβουμε και δεν
τις έχουμε συμπεριλάβει στον σημερινό οργανισμό γιατί συμφωνούμε. Εγώ προσωπικά συμφωνώ. Αυτό
είναι το θέμα μου εμένα. Και εγώ αυτά που είπα πριν και τα υποστηρίζω και δεν αναιρώ τίποτα τα έχω
κάνει για να γίνει πιο αποτελεσματικός ο δήμος γιατί όσο περνάνε τα χρόνια η κοινωνία απαιτεί άλλα και οι
ρυθμοί που ακολουθούν οι υπηρεσίες, οι δήμοι ή νομαρχίες δεν είναι αποδοτικοί. Θέλω επίσης να πω ότι
δεν μπορούμε σε αυτό το συμβούλιο να προκαταλαμβάνουμε τον περιφερειάρχη γιατί εγώ προσωπικά όταν
θα τον δω θα τον ρωτήσω από πού και ως που έχουμε μια αγωνία τέτοια ότι πρέπει να ξαναπάει στο
υπηρεσιακό και πρέπει να το ξαναστείλουμε. Δηλαδή αυτά που ακούγονται εδώ μέσα στο δημοτικό
συμβούλιο επαπειλούμενα ότι κάτι μπορεί να συμβεί από πού προέρχονται; Ποια βάση έχουν; Γιατί
υποστηρίζονται; Να μας πείτε εσείς ή το Υπηρεσιακό ποιες άλλες ειδικότητες θέλετε να τις προσθέσουμε.
Κανένα πρόβλημα άμα συμφωνούμε να γίνει πιο δημιουργικός ο δήμος.
Σκουμπόπουλος: Εγώ έχω την εντύπωση κε πρόεδρε ότι ο κ. Παυλίδης ή δεν είναι εδώ μέσα ή δεν
παρακολουθεί όταν μιλάω. Λέω ότι πρέπει να πάει στο υπηρεσιακό και ούτε αγωνία έχω, μην την στέλνετε
αν δε θέλετε, αλλά σας λέω ποιο είναι το νόμιμο. Και το νόμιμο είναι να ξαναπάει στο υπηρεσιακό, μιας και
η Δήμαρχος, την πρόταση της οποίας θα ψηφίσετε, έκανε δεκτές κάποιες προτάσεις και προσέθεσε
πράγματα. Εάν δεν προσέθετε πράγματα θα σας έλεγα μην το στέλνετε αν και πρέπει να ξαναπεράσει από
το υπηρεσιακό. Να πει την γνώμη του όχι έγκριση και τέτοια. Αυτά έλεγα εγώ, αυτά υπάρχουν στα

πρακτικά. Αυτά λέει για τις γενικές διευθύνσεις απάντησα στον κ. Μιχαηλίδη και τότε ναι είχε μόνο
πιστοποιητικά και τίποτε άλλο τώρα που μεγάλωσε βάλτε και ΠΕ και ΤΕ. Δεν μπορείτε να βγάζετε τους
ΠΕ πολιτικούς μηχανικούς από την Δ/νση Προγραμματισμού. Αυτό είναι το αντικείμενό του. Τα τεχνικά
δελτία. Το είχατε βγάλει δεν είχατε τους ΠΕ πολιτικούς μηχανικούς και βάλατε ένα διοικητικό. Τι σχέση
έχει με τεχνικά δελτία ο ΠΕ διοικητικός, κάτι που τώρα πήρε πίσω η Δήμαρχος; Γιατί έπρεπε να σας τα
λέμε εμείς να σας τα πει και το υπηρεσιακό συμβούλιο; Γιατί; Πέστε μου. Θα την προσβάλλω την
απόφαση για να την απορρίψει ο Γ.Γ.Π.Κ.Μ αν δεν γίνουν δεκτά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί διοικητικοί
να είναι στα τεχνικά και τεχνικοί στα διοικητικά.
Μιχαηλίδης: Κι εγώ αυτό είπα να βάλουμε και ο κ. Σκουμπόπουλος συμφωνεί εν μέρει σε αυτό που
είπε η κα Δήμαρχος.
Σκουμπόπουλος: Δεν συμφωνώ. Έκανα συγκεκριμένη πρόταση. Εγώ συμφώνησα με την πρόταση
με αυτά που είχα πει την πρώτη φορά. Η κ. Δήμαρχος πρόσθεσε αρμοδιότητες. Δεν έχω λόγο να μην
συμφωνήσω με τις αρμοδιότητες που προσθέτει. Όσες θέλει ας βάλει αρμοδιότητες αρκεί να είναι
σύννομες. Τεχνικές, διοικητικές, πληροφορικής. Σε κάποια τμήματα έκανε προτάσεις αρμοδιοτήτων. Όμως
δεν διαφωνώ στις αρμοδιότητες.
Πρόεδρος: Ο κ. Σκουμπόπουλος έκανε μια πρόταση η οποία συμβαδίζει απόλυτα με αυτήν του
υπηρεσιακού ……….
Σκουμπόπουλος: Η πρόταση μου είναι συγκεκριμένη. Εγώ ξέρω τι είπα και την πρώτη φορά. Το
υπηρεσιακό έχει μόνο μια παράγραφο. Εγώ κάνω ολοκληρωμένη πρόταση. Τότε είπα προφορικά τις
παρατηρήσεις μου και ενδεχομένως και να μην ακούστηκαν καλά στο μαγνητόφωνο. Τώρα καταθέτω
γραπτώς την πρότασή μου.
Μιχαηλίδης: Επειδή φαίνεται και απορρέει από την κουβέντα ότι και στους κλάδους συμφωνεί ο κ.
Σκουμπόπουλος αφού, για παράδειγμα, πριν λίγο στην τριτομιλία του είπε ότι συμφωνεί ότι ΠΕ διοικητικός
μπορεί να είναι διευθυντής στην διεύθυνση του Κ.Ε..Π. Άρα λοιπόν μπορεί ………..
Σκουμπόπουλος: Η πρόταση μου είναι συγκεκριμένη και ζητώ να μπει σε ψηφοφορία χωριστά.
Σουμελίδης: Στη Δ/νση Περιβάλλοντος στο Τμήμα Πρασίνου για τη θέση του προϊσταμένου
προτείνω, με τη σειρά που τις αναφέρω, τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Γεωλόγων και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
Πρόεδρος: Επειδή δεν μπορεί να γίνει ψηφοφορία χωριστά για κάθε Δ/νση, Τμήμα, Γραφείο ή
ειδικότητα, οι προτάσεις τίθενται συνολικά επί του Οργανισμού. Κε Σουμελίδη, επιμένετε στην πρότασή
σας;
Σουμελίδης: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Μ. Σουμελίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Μ. Σουμελίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου, όπως αυτή
αναπτύχθηκε στη συζήτηση και κατατέθηκε γραπτώς;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου, όπως αυτή αναπτύχθηκε στη
συζήτηση και κατατέθηκε γραπτώς;
Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος,
Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α.
Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 168/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, προσαρμογή και
κωδικοποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας.
3.- Την αριθ. 55/2009 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές κατατέθηκαν
εγγράφως και αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των αρ. 10 και 35 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄) καθώς και του ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α΄).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας,
όπως αυτός εγκρίθηκε με την αρ. 168/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ως εξής :
1) Στο άρθρο 2 παρ ΙΙ του Ο.Ε.Υ. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :
Α) Στην (Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο (1) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Στο Γραφείο :
α. Γραφείο Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου

συμπληρώνονται οι εξής αρμοδιότητες :





Βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των εργασιών προκειμένου να υποστηριχθεί στο έπακρο η
αποτελεσματικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απλοποίηση της συνεργασίας όλων των εργαζομένων μέσω της νέας τεχνολογίας Τεχνολογία Πληροφοριών
Επικοινωνιών [ΤΠΕ].
Αποδοτικότερη διαχείριση και αλλαγή της μορφής του ενεργητικού των πληροφοριών για τον πολίτη και τον
υπάλληλο.
Καλύτερη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων μέσω προσπέλασης πληροφοριών από κεντρική ηλεκτρονική
τοποθεσία.

Στα Γραφεία :
β. Γραφείο Υποστήριξης Δημαρχιακής Επιτροπής
γ. Γραφείο Υποστήριξης Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
δ. Γραφείο Τοπικών Συμβουλίων

συμπληρώνονται οι εξής αρμοδιότητες :




Απλοποίηση της συνεργασίας όλων των εργαζομένων μέσω της νέας τεχνολογίας Τεχνολογία Πληροφοριών
Επικοινωνιών [ΤΠΕ].
Αποδοτικότερη διαχείριση και αλλαγή της μορφής του ενεργητικού των πληροφοριών για τον πολίτη και τον
υπάλληλο.
Καλύτερη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων μέσω προσπέλασης πληροφοριών από κεντρική ηλεκτρονική
τοποθεσία.

Στο (2) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Στα Γραφεία :
α. Γραφείο Προσωπικού
β. Γραφείο Μισθοδοσίας
γ. Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης, Αρχείου
δ. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας

συμπληρώνονται οι εξής αρμοδιότητες :




Απλοποίηση της συνεργασίας όλων των εργαζομένων μέσω της νέας τεχνολογίας Τεχνολογία Πληροφοριών
Επικοινωνιών [ΤΠΕ].
Αποδοτικότερη διαχείριση και αλλαγή της μορφής του ενεργητικού των πληροφοριών για τον πολίτη και τον
υπάλληλο.
Καλύτερη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων μέσω προσπέλασης πληροφοριών από κεντρική ηλεκτρονική τοποθεσία.

Στο (3) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στα Γραφεία :
α. Γραφείο Δημοτολογίων
β. Γραφείο Μητρώων – Στρατολογίας
γ. Γραφείο Εκλογών
δ. Γραφείο Ληξιαρχείου
ε. Γραφείο Πολιτικών Γάμων
στ. Γραφείο Αλλοδαπών

συμπληρώνονται οι εξής αρμοδιότητες :



Απλοποίηση της συνεργασίας όλων των εργαζομένων μέσω της νέας τεχνολογίας Τεχνολογία Πληροφοριών
Επικοινωνιών [ΤΠΕ].
Αποδοτικότερη διαχείριση και αλλαγή της μορφής του ενεργητικού των πληροφοριών για τον πολίτη και τον υπάλληλο.



Καλύτερη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων μέσω προσπέλασης πληροφοριών από κεντρική ηλεκτρονική τοποθεσία.

Β) Στη (Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο (5) ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στο Γραφείο :
β. Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

συμπληρώνονται οι εξής αρμοδιότητες :


Βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των εργασιών προκειμένου να υποστηριχθεί στο έπακρο η αποτελεσματικότητα του
συγκεκριμένου γραφείου και η παρακολούθηση των καταστημάτων σχετικά με την καταστρατήγηση των αδειών
λειτουργίας τους.

Γ) Στη (ΣΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στο (1) ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στα Γραφεία :
α. Γραφείο Υποβολής Αιτημάτων
β. Γραφείο Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων

συμπληρώνονται οι εξής αρμοδιότητες :





Βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των εργασιών προκειμένου να υποστηριχθεί στο έπακρο η υποβολή αιτημάτων από
τον πολίτη και μέσω e-mail.
Απλοποίηση της επικοινωνίας υπαλλήλου - πολίτη μέσω της νέας τεχνολογίας Τεχνολογία Πληροφοριών Επικοινωνιών
[ΤΠΕ].
Αλλαγή της μορφής του ενεργητικού των πληροφοριών για τον πολίτη από τον υπάλληλο.
Καλύτερη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων, από τον πολίτη, μέσω προσπέλασης πληροφοριών από κεντρική
ηλεκτρονική τοποθεσία.
(2) ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Στο
Στα Γραφεία :

α. Γραφείο Διεκπεραίωσης Αιτημάτων & Εγγράφων
β. Γραφείο Ανταπόκρισης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

συμπληρώνονται οι εξής αρμοδιότητες :





Βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των εργασιών προκειμένου να υποστηριχθεί στο έπακρο η υποβολή αιτημάτων από
τον πολίτη και μέσω e-mail.
Απλοποίηση της επικοινωνίας υπαλλήλου - πολίτη μέσω της νέας τεχνολογίας Τεχνολογία Πληροφοριών Επικοινωνιών
[ΤΠΕ].
Αλλαγή της μορφής του ενεργητικού των πληροφοριών για τον πολίτη από τον υπάλληλο.
Καλύτερη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων, από τον πολίτη, μέσω προσπέλασης πληροφοριών από κεντρική
ηλεκτρονική τοποθεσία.

2) Στο άρθρο 8 του Ο.Ε.Υ. – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ :
Α) Για την επιλογή προϊσταμένων, απαλείφονται (ανά οργανική μονάδα) οι εξής κλάδοι :
Στην (Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, οι κλάδοι

ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών

και ΤΕ Διοικητικών

Λογιστών .

Στο

(1) ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, οι κλάδοι

ΠΕ

Διοικητικών – Οικονομικών

και

ΤΕ

Διοικητικών Λογιστών .

Β) Για την επιλογή προϊσταμένων, συμπληρώνονται (ανά οργανική μονάδα) οι εξής
κλάδοι:
Στη (ΣΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών.
Στο (1) ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών.
Στο (2) ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 168/2009 απόφασή του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 426 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Ι.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 17-7-2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

