ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 200/2010
Περίληψη
Αποδοχή εν μέρει αιτήματος απασχολούμενων με πρόγραμμα
stage και έκφραση θέσης Δ.Σ. υπέρ της χορήγησης σε αυτούς
βεβαίωσης ότι καλύπτουν προσωρινές ανάγκες του Δήμου.
Σήμερα 22 Μαρτίου του έτους 2010 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 18-3-2010 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 27 μέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
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. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 180/2010 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 181/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 194/2010 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Κ. Συμεωνίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 200/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 201/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 212/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-3-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στο γραφείο της κ.Δημάρχου κατατέθηκε η με αριθμό πρωτ. 1833/23-2-2010
αίτηση των εργαζομένων με πρόγραμμα STAGE μαζί με υπόδειγμα απόφασης,
αντίγραφο των οποίων σας επισυνάπτω.
Οι εργαζόμενοι αιτούνται απάντηση στο ερώτημα , εάν καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες σε κενές οργανικές θέσεις, στον Δήμο Βέροιας.
Επειδή σύμφωνα με το αρ. 93 παρ. 1 του ν.3463/2006, το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει επί του αιτήματος των εργαζομένων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Υπάρχει συνημμένο ένα σχέδιο της βεβαίωσης αλλά αυτό που θα
ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι πρέπει να διορθώσουμε δύο πράγματα σ’ αυτό. Αφού
όλοι ξέρουμε ότι πρόκειται για πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας και άρα έχουμε
συγκεκριμένο νόμιμο τρόπο για να κινηθούμε και δεν μπορούμε να δίνουμε
ανεξέλεγκτα οποιεσδήποτε βεβαιώσεις, μπορεί να δοθεί η εξής βεβαίωση στα άτομα
αυτά ότι επειδή ο Δήμος έχει κενές οργανικές θέσεις σχεδόν σε όλα τα τμήματά του
και τα άτομα αυτά, από την πρώτη ημέρα εργασίας τους, υπέδειξαν εργατικότητα και
ζήλο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, παρά το γεγονός ότι ήταν σε πρόγραμμα
εργασιακής εμπειρίας, ανταποκρίθηκαν πλήρως στα καθήκοντα που τους αναθέσαμε
καλύπτοντας προσωρινές ανάγκες από έλλειψη μονίμων υπαλλήλων και όχι πάγιες
και διαρκείς.
Γιαννουλάκης: Προσωρινές ανάγκες;
Δήμαρχος: Ναι, προσωρινές. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη βεβαίωση.
Αυτό που είδατε στο εισηγητικό είναι το σχέδιο που προτείνανε αλλά εγώ σας είπα τι
προτείνω εγώ. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα περιθώρια για να κινηθούμε σ’ αυτό το
θέμα, διότι τα άτομα αυτά υπέγραψαν μία σύμβαση ότι προσελήφθησαν για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Εάν θέλουμε να τηρήσουμε τα νόμιμα, αν και είναι
πραγματικά εξαιρετικοί υπάλληλοι, δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε τίποτε άλλο.
Σκουμπόπουλος: Από τότε που εφαρμόστηκαν τα προγράμματα μερικής
απασχόλησης, stage, 18μηνα, 8μηνα κ.λ.π., τα προγράμματα δηλαδή της ομηρίας των
νέων και γενικά των εργαζόμενων, η πολιτεία έκανε, σε μεγάλο βαθμό, κατάχρηση
και τους εκμεταλλεύτηκε. Επειδή εμείς εδώ έχουμε δείξει μεγαλοψυχία στο παρελθόν
και ζητήσαμε όχι μόνο τη μονιμοποίηση τέτοιων υπαλλήλων αλλά και άλλων που δεν
είχαν πολλές φορές και τις προϋποθέσεις, όχι μόνο αυτή ή την προηγούμενη 4ετία
αλλά ανέκαθεν ο Δήμος μονιμοποίησε ή μετέτρεψε συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε
αορίστου και επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτουν για μένα πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, μιας και δεν φροντίσαμε αυτό το διάστημα να προκηρύξουμε θέσεις
αντίστοιχες και να πάρουμε μέσω ΑΣΕΠ το προσωπικό που χρειαζόμαστε και επειδή
ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στον Δήμο και αν ξεκινήσουμε τώρα τις
διαδικασίες για πρόσληψη θα συναντήσουμε άρνηση από τα Κεντρικά διότι υπάρχει
απαγόρευση προσλήψεων, πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς βεβαίωση
όπως τη ζητούν και όχι όπως προτείνει η κα Δήμαρχος γιατί αυτό θα είναι μια
κοροϊδία και τίποτε άλλο. Θέλουμε δηλαδή «και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα
ολόκληρη» και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτούς να τους πούμε «εντάξει,
σας τακτοποιήσαμε» αλλά και τη δουλειά τους δεν θα την κάνουν και σε λίγο καιρό

θα σηκωθούν να φύγουν. Μόνο έτσι, με τέτοια καθαρή βεβαίωση, μπορεί κάποιο
δικαστήριο να δικαιωθούν.
Δήμαρχος: Ο κ. Σκουμπόπουλος είναι πάντοτε υπέρ της νομιμότητας εκτός
ορισμένων περιπτώσεων.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε δεν το δέχομαι αυτό που είπε η Δήμαρχος. Εγώ
είμαι πάντα υπέρ της νομιμότητας και είναι νόμιμο το να δώσουμε τη βεβαίωση που
ζητούν ενώ αν δώσουμε τη βεβαίωση που προτείνει η δήμαρχος είναι σαν να
κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους αυτούς. Θα τους κοροϊδέψουμε; Τους θέλουμε ή δεν
τους θέλουμε; Είναι απαραίτητοι; Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Ναι. Δεν
καλύπτουν πρόσκαιρες ανάγκες γιατί δεν θα γίνει η δουλειά τους αν τους δώσουμε
τέτοια βεβαίωση κι εγώ δεν θέλω να κοροϊδέψω νέους ανθρώπους.
Δήμαρχος: Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Σκουμπόπουλος ότι δεν έχει γίνει
διαγωνισμός για προσλήψεις, πρέπει να πω ότι έγινε και ακόμη δεν έχουν έρθει τα
οριστικά αποτελέσματα, τα οποία περιμένουμε να έρθουν εντός του επόμενου μήνα.
Εμείς προσλαμβάνουμε με ΑΣΕΠ.
Σκουμπόπουλος: Κάνατε διαγωνισμό για πλήρωση 18 διοικητικών θέσεων;
Αν κάνατε, το παίρνω πίσω αυτό που είπα. Δεν κάνατε όμως. Κι αφού δεν σας
χρειαζόταν, γιατί τους κρατήσατε 24 μήνες; Ή μας χρειάζονται και τους θέλουμε ή
δεν μας χρειαζόταν. Πότε προκηρύξατε; Ποιος κοροϊδεύει ποιον;
Μωυσιάδης: Η δική μου πρόταση είναι να μην χορηγηθεί καμία βεβαίωση σε
κανέναν.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Α.
Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου να
δοθεί η βεβαίωση όπως την ζητούν οι υπάλληλοι του stage;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Ν. Μωυσιάδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 2 σύμβουλοι:
Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-3-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το από 23-2-2010 αίτημα των Σωκράτη Αναστασίου κ.λ.π., εργαζομένων στον
Δήμο Βέροιας με πρόγραμμα stage ότι καλύπτουν κενές οργανικές θέσεις μονίμων
υπαλλήλων.
3.- Τις προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων Χ. Σκουμπόπουλου, Ν.
Μωυσιάδη.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αποδέχεται εν μέρει το από 23-10-2010 αίτημα των Σωκράτη Αναστασίου και
λοιπών απασχολούμενων στον Δήμο Βέροιας με πρόγραμμα stage και εκφράζει τη
θέση του υπέρ της χορήγησης σε αυτούς βεβαίωσης ότι επειδή ο Δήμος αντιμετωπίζει
κενά σε οργανικές θέσεις σχεδόν σε όλα τα τμήματά του, οι παραπάνω,
επιδεικνύοντας εργατικότητα και ζήλο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του
Δήμου, από την πρώτη ημέρα απασχόλησής τους, παρά το γεγονός ότι
απασχολούνταν ή εξακολουθούν να απασχολούνται με πρόγραμμα εργασιακής

εμπειρίας (stage), ανταποκρίθηκαν πλήρως στα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν
καλύπτοντας προσωρινές ανάγκες του Δήμου λόγω έλλειψης μονίμων υπαλλήλων.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 200 / 2010
.............................................................................................……….................................
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.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19-4-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
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Γ.

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

