ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ.102/2001
Περίληψη

Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα
πρόσληψης εποχιακού προσωπικού.
Σήμερα 19 Φεβρουαρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με
ημερομηνία 15-2-2001 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα
άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
-------1. Μ. Ποτουρίδης
Π. Πιτούλιας
2. Ι. Κουρουζίδης
Σ. Παναγιωτίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
Λ. Τσαβδαρίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Ε. Σοφιανίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
Γ. Μανακούλης
6. K. Aσλάνογλου
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Πάρεδροι
8. Δ. Πέτκος
9. Κ. Κόλβατζης
Χ. Μουτσιόπουλος
10. Ε. Λελεκάκης
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Κ. Βαφείδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 88/2001
13. Γ. Ουρσουζίδης
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Ν. Χαμαλής,
14. Ν. Χαμαλής
Θ. Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
15. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 89/2001 απόφασης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης και αποχώρησε ο κ. Μ.
17. Α. Κεσίδης
Ποτουρίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 90/2001 απόφασης
18. M. Σουμελίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Κόλβατζης.
19. Α. Ταραλάς
4) Μετά την ψηφοφορία της υπ’ αριθ. 102/2001 απόφασης
20. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β.
21. Χ. Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης, Ε. Λευκοπούλου, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
22. Β. Γιαννουλάκης
Τσαμήτρου, Ε. Κουκουρδής.
23. Θ. Σιδηρόπουλος
24. Ε. Λευκοπούλου
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
27. Ε. Κουκουρδής
28. Π. Αγαθαγγελίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-2-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου κ. Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180Α/99-1999 ) συμπληρώνονται εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και
προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σχέση εργασίας ορισμένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. ( Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με
αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να
προσληφθεί και προς τα πίσω σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 12 του άρθρου 20
του Ν.2738/1999). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω
δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα
των προσληπτέων κάθε φορά στον ΑΣΕΠ καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για την συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας
περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του
άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου
5 του Ν.2527/97 (παύση του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού και
καταλογισμός των αποδοχών του σε βάρος των διενεργούντων την πρόσληψή του).
Με τις διατάξεις της αριθ. 31575/13-9-1999 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
προβλέπεται ότι για την πρόσληψη του πιο πάνω προσωπικού για 2 μήνες η
ακολουθούμενη διαδικασία είναι:
1.-Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και
οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και η διάρκεια της
σύμβασης (μέχρι δύο μήνες).
2.-Απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου με την οποία
προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση του
Δ.Σ. λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται
από τις ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό.
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας των
υπηρεσιών του Δήμου μας, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις αυξημένες
υποχρεώσεις εξυπηρέτησης των δημοτών, λόγω της συνένωσής του με γειτονικές
πρώην Κοινότητες του νομού (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2539/97 (ΦΕΚ
244/Α/4-12-97) υπάρχει αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου (2) δύο μηνών ως εξής:
α/α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.
Οδοκαθαριστές
20
2 μήνες
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος :Ορίστε ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :Πόσοι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν πέρσι στον Δήμο με την
ίδια διαδικασία;
Δήμαρχος :Πέρσι είχαν προσληφθεί, στις αρχές του χρόνου, 8 εργαζόμενοι για
να καλύψουμε τον χρόνο μέχρι να κάνουμε τις προσλήψεις με τις 8μηνες συμβάσεις
και στη συνέχεια το καλοκαίρι, επειδή υπήρχε μεγάλη πίεση, λόγω των αδειών του

προσωπικού, προσλήφθηκαν 10 εργαζόμενοι. Η απόφαση είναι για την πρόσληψη
των εργαζομένων.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Επειδή η πρόσληψη για τους "διμηνίτες" δεν γίνεται μέσω
του "Νόμου Πεπονή", αλλά απευθείας από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,
προτείνω να γίνει μία διακομματική επιτροπή και να επιλέγει αυτή το εποχικό αυτό
προσωπικό.
Κουρουζίδης :Η πρόσληψη των 20 εργαζομένων, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος,
γίνεται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, λόγω των ρεπό ή της
συνταξιοδότησης κάποιων υπαλλήλων. Ευελπιστούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες
των γύρω Συνοικισμών και Κοινοτήτων με αυτές τις προσλήψεις.
Δήμαρχος:Τα 20 άτομα προς πρόσληψη τα καθόρισε η αρμόδια υπηρεσία και
γίνεται όπως προβλέπει ο Νόμος.
Πρόεδρος :Συμφωνεί το σώμα για την αναγκαιότητα πρόσληψης των
εργαζομένων όπως αναφέρθηκε;
Σύμβουλοι :Ναι.
Σκουμπόπουλος :Προτείνω να συσταθεί 3μελής επιτροπή που ν' αποτελείται
και από τους τρεις συνδυασμούς του Δ.Σ να δημοσιευθεί η προκήρυξη στις
εφημερίδες, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κατόπιν να γίνει η επιλογή
τους από την επιτροπή. Να μπει η πρότασή μου σε ψηφοφορία.
Δήμαρχος :Η δημοσιότητα είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα. Από κει
και πέρα, κάθε θεσμοθετημένο όργανο έχει τις αρμοδιότητές του, όπως ο Νόμος
ορίζει.
Πουλασουχίδης :Διαδικαστικά. Αυτό είναι ανακόλουθο. Από το νόμο
προβλέπεται μία ορισμένη διαδικασία. Εάν συσταθεί επιτροπή για την επιλογή των
εργαζομένων είναι σαν να αφαιρείται αρμοδιότητα του Δημάρχου που του
εκχωρείται από το νόμο.
Δήμαρχος :Διαδικαστικά. Δεν πρέπει να βάλετε κε πρόεδρε, μία πρόταση για
ψηφοφορία στο Δ.Σ που είναι έξω από τις διατάξεις του νόμου και όταν ο Δήμαρχος
λεει ότι δεν συμφωνεί με την εκχώρηση αυτής της αρμοδιότητας του.
Πρόεδρος :Το προεδρείο συμφωνεί. Κε Σκουμπόπουλε, η πρότασή σας δεν
μπορεί να μπει σε ψηφοφορία.
Σκουμπόπουλος :Σας παρακαλώ κε πρόεδρε. Οφείλετε να βάλετε την πρότασή
μου σε ψηφοφορία. Ο Δήμαρχος καλά κάνει και έχει αρμοδιότητες που του δίνει ο
νόμος. Αλλά πρέπει να μας δίνει το μάθημα της δημοκρατίας εδώ μέσα, κι όχι να το
τορπιλίζει. Εμείς αποχωρούμε από τη συνεδρίαση.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι σύμβουλοι κ.κ. Χ.Σκουμπόπουλος,
Χ.Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε.Λευκοπούλου, Ι.Ακριβόπουλος, Μ.Τσαμήτρου,
Ε.Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-2-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Κ. Κόλβατζη.
2.- Την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού προκειμένου να
αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας, οι
οποίες δημιουργήθηκαν από τις αυξημένες υποχρεώσεις εξυπηρέτησης των δημοτών,
λόγω της συνένωσής του με γειτονικές πρώην Κοινότητες του νομού.
4.- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (Φ.Ε.Κ. 180Α΄/9-9-99) με
τις οποίες συμπληρώνονται εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 καθώς
και τις διατάξεις της αριθ. 31575/13-9-99 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..

Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, ως εξής:
α/α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.
Οδοκαθαριστές
20
2 μήνες
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 102/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΊΔΗΣ Κ.
Κ.
Α.
Δ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.
Ε.
Κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Κ.
Γ.
Ν.
Σ.
Ι.
Α.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Βαφείδης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης
Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-3-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Π.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σιδηρόπουλος
Λευκοπούλου
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Αγαθαγγελίδης

