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Αρ. απόφ. 381/2016
Περίληψη
Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη
προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών της
Δ/νσης
Κοινωνικής
Προστασίας-ΠαιδείαςΠολιτισμού
Σήμερα 11 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-7-2016
γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και
στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Θ.Τέτος, 21)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Α. Καγκελίδης, 24)Γ.Γουλτίδης, 25)Ι.Παπαγιάννης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος,
29)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας, Λ.Ακριβόπουλος,
Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου,
Α.Σιακαβάρας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα,
Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης,
Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 381/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Γ.Σοφιανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Κάκαρης, Π.Τσαπαρόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 383/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 384/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 385/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Αγγελίνας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 389/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της υποβολής
αιτήματος στο Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη ενός
υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικού για χρονικό διάστημα 8 μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού. Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι στη
συγκεκριμένη Δ/νση υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού και θα ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό
διάστημα το Πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ενώ στις 14/7/2016 θα
ξεκινήσει κι η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου για συζήτηση του θέματος αυτού
ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-7-2016
εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (άρθρο 205 παρ. 1 ν. 3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν.
2190/1994 όπως ισχύουν) εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Σχετική εγκύκλιος-οδηγία για τον προγραμματισμό των προσλήψεων του
έτους 2016, εκδόθηκε από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με το αριθ.5420/22-2-2016 έγγραφο του.
Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες ανάγκες του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής ΠροστασίαςΠαιδείας-Πολιτισμού του Δήμου μας λόγω αφενός της επικείμενης έναρξης του Προγράμματος
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και από τις 14-7-2016 της παροχής φαρμακευτικής
περίθαλψης ανασφάλιστων και αφετέρου της επικείμενης (με Υπουργική Απόφαση) μετάταξης
μιας υπαλλήλου του εν λόγω τμήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
α/α
Κατηγορία/Ειδικότητα
Αρ. ατόμων
Χρον. διάρκεια
1.
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
1
8 μήνες
1
Σύνολο
Σύμφωνα με την από 8-7-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,
στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2016 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού και ανάλογη για το επόμενο έτος.
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 1606/Β΄/13-7-2011) προβλέπεται συνολικά αριθμός
320 απασχολούμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων
κατηγοριών και ειδικοτήτων ενώ στον Δήμο μας δεν υπηρετεί υπάλληλος της ως άνω
κατηγορίας/ειδικότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος του Δήμου Βέροιας περί πρόσληψης του ως άνω απαιτούμενου
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την
κάλυψη των ως άνω εκτάκτων αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των
Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού του Δήμου μας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Μπέκης: Στην προτελευταία παράγραφο λέει ότι σύμφωνα με ένα ΦΕΚ του 2011,
προβλέπονται 320 απασχολούμενοι στον Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων. Έχουν πληρωθεί αυτές οι θέσεις ή δεν υπάρχει ο
αντίστοιχος αριθμός των υπαλλήλων;
Το δεύτερο ερώτημα σε σχέση με αυτή την ειδική περίπτωση, πως θα γίνει αυτή η
πρόσληψη; Με τι κριτήρια; Θα αναρτηθεί; Θα υπάρχουν αιτήσεις; βιογραφικά;
Μελιόπουλος: Η μετάταξη της υπαλλήλου έχει γίνει με τη θέλησή της; Η μισθοδοσία τους
από που καλύπτεται, από το διάστημα που θα μεταταχθεί και μετά;
Φαντάζομαι Δήμαρχε, χρειάζεται να είναι όλο το χρόνο εκεί, ειδικά που καλύπτουν τις
ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί δεν ζητάμε μια θέση μόνιμη;
Δήμαρχος: κ.Μπέκη μιλάει εδώ για 320 θέσεις ΙΔΟΧ. Για να καταλάβετε, το σύνολο των
υπαλλήλων στον Δήμο είναι 280 μόνιμοι, αορίστου χρόνου και κάποιοι ελάχιστοι ΙΔΟΧ, άρα μην
συζητάμε για τέτοια νούμερα, είναι εξωπραγματικά.
Προφανώς η επιλογή γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, με τα κριτήρια που έχει ο ΑΣΕΠ.
Κε Μελιόπουλε, προφανώς έχουμε ζητήσει μόνιμες θέσεις, αναμένουμε και έναν
κοινωνικό λειτουργό ΤΕ, αλλά σε ένα ρευστό πεδίο όπως αυτό που μας περιβάλει, τίποτα δεν
μπορεί να είναι σίγουρο, εμείς προτιμούμε τους μονίμους και όχι 8μηνίτες, αλλά δεν είναι στο
δικό μας χέρι πάντα. Δυστυχώς στη χώρα μας συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα. Με τον
Ν.4018/2011 ερωτήθηκαν οι υπάλληλοι πανελλαδικά αν θέλουν οι υπάλληλοι χωρίς τη συναίνεση
του δήμου να μεταταγούν στην Αποκεντρωμένη διοίκηση και πιο συγκεκριμένα στη Διεύθυνση
Αλλοδαπών. Υπήρχε θετική απάντηση από τον Δήμο μας από κάποιους υπαλλήλους και από τη
συγκεκριμένη υπάλληλο της Πρόνοιας και χωρίς να ερωτηθούμε. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του
2012 και τελεσιδίκησε πριν από λίγες μέρες με την υπογραφή του κ.Μπαλάφα, άρα τα πράγματα
είναι λίγο αντίστροφα από αυτά που όπως θα περιμένατε.
Προφανώς από εδώ και πέρα η μισθοδοσία της θα καλυφθεί από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση και όχι από εμάς. Το κακό είναι ότι παίρνουν υπαλλήλους από το δήμο χωρίς να το
ρωτάνε δυστυχώς.
Πρόεδρος: Γνωρίζετε ότι η Πρόνοια μεταφέρθηκε στους Δήμους με τον Καλλικράτη, είχε
15 υπαλλήλους στην Περιφέρεια και μεταφέρθηκε στους Δήμους με 4 υπαλλήλους και μία
υπάλληλος φεύγει. Αντιλαμβάνεστε πως λειτούργησε το όλο μεταρρυθμιστικό σύστημα του
Καλλικράτη.
Μπέκης: Θα το ψηφίσουμε αυτό, αλλά θα ήθελα όμως Δήμαρχε και για όλους και όλες
μας να βγουν με ιδιαίτερη ένταση αυτές οι καταστάσεις, να βγει με ιδιαίτερη ένταση από το Δ.Σ.
και από τη Δημοτική Αρχή το γεγονός ότι όχι μόνο δεν καλύπτονται οι προβλεπόμενες θέσεις,
αλλά και συνολικά ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου υπολείπεται κατά πολύ από τους
έκτακτους να βγει όπως να βγει και με ιδιαίτερη ένταση το ζήτημα ότι μετατάσσονται οι
υπάλληλοι χωρίς να αντικαθιστούνται ή συνταξιοδοτούνται, πρέπει να βγει. Αυτές οι ελλείψεις
πνίγουν τους δήμους και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό.
Μελιόπουλος: Θα το ψηφίσω το εισηγητικό, δεν μπορώ όμως να μην πω δυο τρία
πράγματα.
Το πρώτο είναι ότι έκανα κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβω πως γίνεται η διαδικασία.
Θα συμφωνήσω, έτσι είναι όπως τα είπατε, αλλά πρέπει να δούμε και τις ευθύνες της τωρινής
κυβέρνησης και της προηγούμενης που καλύπτει κενές θέσεις της Αποκεντρωμένης όχι με νέες
προσλήψεις, αλλά με μετάταξη ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στην τοπική διοίκηση χωρίς καν
να ερωτηθεί, αλλά και τη δοτικότητα των τοπικών διοικήσεων της πλειοψηφίας των Δήμων, του
Δ.Βέροιας συγκεκριμένα, που δεν κρατά μια αγωνιστική στάση σε όλα αυτά τα θέματα.
Κλείνοντας να πω ότι οι συνθήκες εργασίας «λάστιχο», οι πλειοψηφίες των δήμων
πρωτοστάτησαν και όπως είπατε είναι 280 υπάλληλοι και προβλέπονται 320 ορισμένου χρόνου
ιδιωτικού δικαίου.
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Δυνητικά θα μπορεί και όχι σε ένα μακρινό μέλλον, όλες οι θέσεις στον Δήμο μας με τη
συνταξιοδότηση των υπαλλήλων να καλύπτονται με τέτοιες εργασιακές σχέσεις λάστιχο, τις
γνωρίζουμε όλοι, δεν θα επεκταθώ τώρα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 5420/22-2-2016 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών
3.- Την αναγκαιότητα πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού.
4.- Την από 11-7-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους Κ.Α. 10/6041.001 «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικό μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και
10/6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του εποχικού προσωπικού χρονικής διάρκειας οκτώ (8)
μηνών.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 205 του Ν. 3584/2007.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-ΠαιδείαςΠολιτισμού, ως εξής:
α/α
1.

Ειδικότητα
ΔΕ Διοικητικών
ΣΥΝΟΛΟ

Αρ.
ατόμων
1
1

Χρονική
διάρκεια
8 μήνες
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 381 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Γ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ν.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μελιόπουλος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13-7-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

