ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 672/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης & κωδικοποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί &
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βέροιας» Ν. Ημαθίας.
Σήμερα 16 Νοεμβρίου 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 12-11-2009 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 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Κάκαρης
Ι. Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Β. Ρήσσου
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 666/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 667/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6670/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 672/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτριος, Β. Γιαννουλάκης,
Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ.
Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 674/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Κ. Συμεωνίδης,
Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-11-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία «Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βέροιας» με την αριθ.
68/2009 απόφασή του τροποποίησε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 και της παρ. 2 του
άρθρου 234 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» οι κανονισμοί
λειτουργίας και οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομικών Προσώπων
καταρτίζονται από τα διοικητικά συμβούλια και εγκρίνονται από τα οικεία Δημοτικά
Συμβούλια.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 68/2009
απόφαση του δ/κού συμβουλίου του νομικού προσώπου του Δήμου «Βρεφονηπιακοί
& Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βέροιας», με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού αυτού προσώπου του Δήμου, όπως
ειδικότερα αναφέρεται στην παραπάνω απόφαση του δ/κού του συμβουλίου καθώς
και το κατετεθέν σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παπαστεργίου: Ο προτεινόμενος ΟΕΥ στηρίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό
στον προηγούμενο ΟΕΥ που υπήρχε. Το θέμα ήρθε μετά από εξαντλητικό διάλογο
και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και την κατάθεση προτάσεων από
τις εργαζόμενες και τους συλλόγους τους. Υπάρχει αναγκαιότητα τροποποίησης του
ΟΕΥ λόγω νέων δεδομένων όπως ο νέος ΟΕΥ του Δήμου, ο σύγχρονος τρόπος
διοίκησης, ο νέος νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο σχεδιασμός που γίνεται από
το δήμο Βέροιας για τη δημιουργία δύο μεγάλων νέων δημοτικών βρεφονηπιακών
σταθμών στην Κυψέλη και στα Γιοτζαλίκια.
Σκουμπόπουλος: Να μας διευκρινίσετε όσα αναφέρονται στην απόφαση του
νομικού προσώπου ως λόγοι αναγκαιότητας τροποποίησης του ΟΕΥ.
Παπαστεργίου: Οι λόγοι αναγκαιότητας τροποποίησης της ΟΕΥ είναι κυρίως:
1)Τα πολλά τμήματα που υπήρχαν δυσκόλευαν πολλές φορές τις αποφάσεις. 2)Το
τμήμα που δημιουργήσαμε στα Ασώματα και το τμήμα που λειτουργεί στο ΄Αλσος
Παπάγου δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό για να χαρακτηριστούν σαν τμήματα
σύμφωνα με το νόμο. 3)Όλες οι προμήθειες γίνονται με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τη νομοθεσία Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα, πάντα
σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε κάθε τμήμα να γίνονται κάποιες προμήθειες.
Επιθυμούμε λοιπόν αυτές οι προμήθειες να έρθουν στην κεντρική διοικητική
υπηρεσία για ευκολότερο έλεγχο και διαφάνεια που βέβαια υπήρχε και υπάρχει. 4) η
άμβλυνση των μεγάλων αντιθέσεων μεταξύ των ΤΕ και ΠΕ υπαλλήλων που
δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του νομικού προσώπου.
Με τον προτεινόμενο ΟΕΥ αυτά τα προβλήματα θα εξαλειφθούν ή θα αμβλυνθούν.
Σκουμπόπουλος: Δεν πήρα τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο συντάκτης του
ΟΕΥ δεν φαίνεται να έχει γνώσεις κατάρτισης ενός ΟΕΥ. Αυτός ο ΟΕΥ έγινε για
έναν και μοναδικό λόγο. Για την άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ των υπαλλήλων.
Όμως δεν μπορεί να σταθεί Διεύθυνση με ένα μόνο τμήμα και σ’ αυτό το σημείο
μόνο διαφωνώ. Με τον ΟΕΥ αυτό αφαιρείτε εργασιακά δικαιώματα υπαλλήλων. Δεν
υφίσταται ορολογία για Γραφείο Διοικητικού-Οικονομικού και Ταμειακής
Υποστήριξης. Ο ΟΕΥ αν παραμείνει ως έχει σίγουρα θα ακυρωθεί από την

Περιφέρεια γι’ αυτό πάρτε τον πίσω. Με αυτόν τον ΟΕΥ δείχνετε συγκεντρωτισμό.
Γιατί αφαιρείτε από τέσσερις ανθρώπους το δικαίωμα να κριθούν προϊστάμενοι και
χάνουν έτσι μισθολογικά αλλά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα; Θα πρέπει να
δημιουργήσετε τουλάχιστον τρία τμήματα.
Τσιαμήτρου: Ποια λειτουργικά προβλήματα προέκυψαν με τον προηγούμενο
ΟΕΥ; Κανένα δεν προέκυψε. Δημιουργείτε ένα μόνο τμήμα αλλά μία προϊσταμένη
μόνο δεν επαρκεί. Δίνετε περισσότερες ευθύνες σε εργαζόμενες χωρίς κανένα
αντίκρισμα και τους αποσπάτε έτσι από την κύρια ασχολία τους που είναι η φροντίδα
των παιδιών. Απ’ ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα όλες οι προμήθειες γίνονται σύμφωνα με
το νόμο. Μήπως άλλος είναι ο σκοπός σας; Μήπως το κάνετε μόνο για την άμβλυνση
των αντιθέσεων που δημιουργήθηκαν;
Παπαστεργίου: Ο νέος ΟΕΥ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παιδαγωγικά
καθήκοντα των νηπιαγωγών και των βρεφονηπιοκόμων. Δεν αφαιρούνται
συνταξιοδοτικά δικαιώματα από κανέναν υπάλληλο. Όσο λιγότερα τμήματα
υπάρχουν τόσο πιο λειτουργικός θα είναι ο ΟΕΥ και θα έχουμε καλύτερα διοικητικά
αποτελέσματα.
Σκουμπόπουλος: Ή δεν θα κάνετε καμία Διεύθυνση και θα έχετε ένα τμήμα ή
θα πρέπει να κάνετε Διεύθυνση με τρία τουλάχιστον τμήματα. Θίγονται
συνταξιοδοτικά δικαιώματα αφού για τον υπολογισμό των συντάξεων
συνυπολογίζεται και το επίδομα θέσης. Πάρτε τον πίσω αυτόν τον ΟΕΥ γιατί θα
ακυρωθεί.
Τσιαμήτρου: Με τη δική σας λογική μήπως θα πρέπει να καταργηθούν και
όλοι οι προϊστάμενοι του Δήμου, οι Διευθυντές σχολείων κ.λ.π.;
Παπαστεργίου: Πριν περάσει ο ΟΕΥ από το Δ.Σ. του Ν.Π. τον είδαν αρκετοί
νομικοί και μας διαβεβαίωσαν απόλυτα ότι είναι τεκμηριωμένος και νομικά και
διοικητικά. Όσο για το επίδομα θέσης, έστω και μία ημέρα να ασκήσει ένας
υπάλληλος διευθυντικά καθήκοντα, το επίδομα υπολογίζεται στη σύνταξή του.
Σκουμπόπουλος: Και άλλες φορές διαβεβαίωσαν νομικοί και απορρίφθηκαν
αποφάσεις από την περιφέρεια και μετά σας έφταιγε ο Ευσταθιάδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Νομικού
Προσώπου Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βέροιας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος,
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Ορφανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-11-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 68/2009 απόφαση του δ/κού συμβουλίου του Ν.Π. ««Βρεφονηπιακοί &
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βέροιας» για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του.
3.- Το συνημμένο σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού
Προσώπου Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βέροιας.
4.- Την βεβαίωση του προέδρου του παραπάνω Ν.Π. ότι με τον προτεινόμενο ΟΕΥ
δεν συστήνονται νέες θέσεις προσωπικού.
5.- Την βεβαίωση του προέδρου του παραπάνω Ν.Π. ότι η μισθοδοσία των
υφιστάμενων θέσεων του προτεινόμενου ΟΕΥ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό
του νομικού προσώπου.

6.- Την αριθ. 11603/19-11-2004 (ΦΕΚ 1748/Β΄/26-11-2004) απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
περί νομιμοποίησης της αριθ. 23/2004 απόφασης Δ.Σ. του παραπάνω Ν.Π., με την
οποία καταρτίσθηκε ο Ο.Ε.Υ. του.
7.- Την αριθ. 6220/22-7-2008 απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ1567/Β΄/6-8-2008) περί
νομιμοποίησης της αριθ. 52/2008 απόφασης Δ.Σ. του παραπάνω Ν.Π., με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις των άρθρων 240 (παρ. 2) & 234 (παρ. 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),
των άρθρων 10 και 35 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄) καθώς και του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ
263Α΄).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου «Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί» Δήμου
Βέροιας Ν. Ημαθίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την αριθ.
68/2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού αυτού προσώπου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 672 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
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Ν.
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

