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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η  

(Κατεπείγουσα) 
 

της 25ης Ιουλίου 2012 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος   

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δημήτριος   

Αγοραστός Αγοραστός    

 Μοσχολιός Ζωγράφος   

 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος    

    

Βαλτσάνης Δημήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή   

Γαλάνης Στέργιος    

Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας   

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος   

Δρίγκα Χρυσούλα   Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος   

Ίντος Δημήτριος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Αρναούτογλου Φωτεινή, 4. Μηλίδης 

Θεόδωρος, 5. Μυστακίδης Παύλος, 6. Νιζάμης Δημήτριος, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη,  8. Στεργίου 

Νικόλαος. 
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου του Δήμου Σερρών,  για το έτος  

2012. 
 

 
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Κατεπείγουσα) 2015 

 

 
    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ξεκινάμε την 19η συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου, είναι μια συνεδρίαση κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας όπως 

αναφέρω και στην πρόσκληση την οποία έχετε λάβει, για τον προγραμματισμό προσλήψεων στους 

ΟΤΑ για το έτος 2012 από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανέφερα με μοναδικό θέμα την 

έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου και μίσθωσης έργου του Δήμου Σερρών,  για το 2012. Εισηγητής του θέματος ο κ. Γαλάνης, 

παρακαλώ κ. Γαλάνη. 

    κ. Γαλάνης: Ναι κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, θα είμαι όσο μπορώ πιο 

σύντομος. Πράγματι κ. πρόεδρε πολύ καθυστερημένα η Πολιτεία έστειλε την εγκύκλιο για τον 

προγραμματισμό προσλήψεων, είμαστε ήδη στον 7ο μήνα, πλησιάζουμε στο τέλος του 7ου μήνα και 

πραγματικά θα περίμενε κανείς να έχει έρθει αυτό το έγγραφο πάρα πολύ νωρίτερα. Και μέσα σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα μας ζητούν να στείλουμε ως … τον προγραμματισμό προσλήψεων σε 

σχέση με όλες τις δ/νσεις μας. Πράγματι με το που ήρθε αυτό το  έγγραφο εστάλη σε όλες τις δ/νσεις 

η εγκύκλιος και με τις απαντήσεις που έχουν στείλει οι δ/νσεις έχει διαμορφωθεί αυτή η εισήγηση 

σύμφωνα με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει. Είναι πάρα πολύ αναλυτική, ειδικά οι τελευταίες τρεις 

σελίδες που αναφέρονται το ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις και επειδή είμαι πάρα πολύ σύντομος, θα 

πω ότι ένας πρώτος πυλώνας είναι η δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας η οποία προτείνει σε σχέση πρώτα 

με το πρόγραμμά της, το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, πρόκειται για την πράξη ανάπτυξη 

δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση 

της βίας και τη δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

επίπεδο, άρα σ’ αυτό το πρώτο σκέλος η δ/νση κοινωνικής πρόνοιας προτείνει 4 θέσεις, συγκεκριμένα 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα ενός έτους με δυνατότητα παράτασης 

μέχρι τη λήξη του έργου, τ’ άλλα 4 άτομα, αναφέρονται συγκεκριμένα στην εισήγηση, είναι μία θέση 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, μία θέση ΠΕ ψυχολόγου, μία θέση ΠΕ νομικής και μία θέση ΠΕ 

Κοινωνιολόγου κοινωνικής πολιτικής. Αυτές οι θέσεις που λέω, πρόκειται για θέσεις στο πρόγραμμα, 

οι τρεις θα χρηματοδοτηθούν απ’ το πρόγραμμα, για να μην υπάρξει τυχόν παρεξήγηση. Σε 

περίπτωση που δεν θα υπάρξουν οι παραπάνω υποψήφιοι λέει η εισήγηση, προτείνονται διαζευκτικά 

μία θέση ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, μία θέση ΠΕ ψυχολόγου, μία θέση ΠΕ νομικής ή μία θέση 

ΠΕ Κοινωνιολόγου κοινωνικής πολιτικής. Γιατί στην παραπάνω αναφορά μου έχει να κάνει κυρίως 

με θέματα εμπειρίας σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της πρόνοιας, έχει να 

κάνει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα χρηματοδοτούνται αυτές οι θέσεις από το πρόγραμμα και 

έτσι τελειώνει το πρώτο σκέλος. Στο δεύτερο σκέλος η πρόνοια, η δ/νση κοινωνικής πρόνοιας, 

προτείνει κάποιες θέσεις για τις οποίες δίνει πίστωση η οικονομική υπηρεσία του Δήμου κι αυτές 

είναι οι θέσεις, τις οποίες τις γνωρίζει πολύ καλά και η κ. αντιδήμαρχος, είναι ανάγκη αυτές οι θέσεις 

διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες του Δήμου και τις έχουμε ανάγκη. Πρόκειται για 

δύο θέσεις ΤΕ, για έξι θέσεις, δύο θέσεις ΤΕ κοινωνικού λειτουργού, μία θέση ΠΕ ιατρού, μία θέση 

ΠΕ ψυχολόγου, μία θέση ΤΕ επόπτη δημόσιας υγείας, μία θέση ΥΕ εργάτη γενικών καθηκόντων, 

αυτές είναι για χρονικό διάστημα οκτώ μήνες και πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου και μία 

θέση ΠΕ κοινωνιολόγου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, αυτή είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Έτσι 



 3

 

κλείνει αυτό το σκέλος, τα δύο σκέλη που αφορούν τη δ/νση κοινωνικής πρόνοιας κ. πρόεδρε. Τώρα, 

το τμήμα προγραμματισμού προτείνει, όπως έχουμε κάνει αντίστοιχα στον περσινό προγραμματισμό 

προσλήψεων, μία θέση μηχανικού για το πρόγραμμα ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές, με ακρωνύμιο ENCLOSE. Νομίζω ότι, και γνωρίζει το Σώμα αυτό, 

πρόκειται για ένα άτομο που θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσόντα σε σχέση με το πρόγραμμα, η 

σχέση εργασίας του θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα απ’ τη 

βεβαίωση ανάληψης της υπηρεσίας και να φτάσει μέχρι τη λήξη του προγράμματος και όπως ακριβώς 

αναφέρεται στην εισήγηση με τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα. Και αυτό το άτομο θα πληρώνεται 

από το πρόγραμμα. Επίσης, αυτό είναι για το τμήμα προγραμματισμού, το γνωρίζει και ο κ. 

αντιδήμαρχος. Για το τμήμα παιδείας, η κ. αντιδήμαρχος με την δ/νσή της έχει κάνει με το τμήμα της 

τη συγκεκριμένη πρόταση, μιλάει για είκοσι συμβάσεις μίσθωσης έργου, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας 

Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων διάρκειας έως δέκα (10) μήνες, και άλλες τριάντα συμβάσεις 

μίσθωσης έργου, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σκοπό την 

εκτέλεση του έργου της καθαριότητας για την πρωτοβάθμια αυτή τη φορά, διάρκειας κι’ αυτές έως 

δέκα (10) μήνες. Γι’ αυτές τις προσλήψεις γίνεται, το γνωρίζει και η κ. αντιδήμαρχος, γίνονται, 

υπάρχει πίστωση, εάν υπάρξει πίστωση με το καλό απ’ το Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται η 

κατανομή αυτή ανάλογα, κατ’ αναλογία σε όλους τους δήμους. Άρα αυτά είναι για το τμήμα παιδείας, 

συν μία θέση πολιτικού μηχανικού για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών ορισμένου χρόνου για να κάνει 

κάποιες εργασίες εξειδικευμένες, η κ. αντιδήμαρχος νομίζω μπορεί να δώσει κι αυτή και 

περισσότερες εξηγήσεις με βάση την εισήγηση και της δ/νσης. Και τέλος, τελειώνοντας, υπάρχει και 

μία πρόταση από την τεχνική δ/νση κ. πρόεδρε, για ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικού 

Περιβάλλοντος που δεν έχει ο δήμος, για οκτώ μήνες, εργασίας ορισμένου χρόνου κι αυτή. Έτσι 

κλείνει αυτή η εισήγηση που έχει να κάνει και με προτάσεις που έρχονται από τις διάφορες δ/νσεις για 

προσλήψεις που θα πληρώνονται από, θα πληρωθούν αυτές οι προσλήψεις από τα προγράμματα, όπως 

είναι της πρόνοιας κ. πρόεδρε ή του τμήματος προγραμματισμού ή από αυτά που πρότεινε η παιδεία, 

ή για άλλες προτάσεις που γίνονται πάλι από ανάλογες δ/νσεις και η πίστωση υπάρχει απ’ την 

οικονομική υπηρεσία του δήμου. Αυτό είναι το σύνολο της πρότασης, κ. πρόεδρε προσπαθήσαμε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, ήδη οι δ/νσεις ήταν προετοιμασμένες για τα προγράμματά τους, ξέρουν 

πάνω-κάτω τι χρειάζονται, και για όλες τις άλλες ανάγκες να κάνουμε αυτή την εισήγηση ώστε να τη 

στείλουμε στο Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Θα παρακαλούσα το 

γραμματέα να σημειώσει ονόματα. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Χρυσανθίδης. Και ξεκινάμε 

από σας κ. Γκότση.    

    κ. Γκότσης: Θα ήθελα να ρωτήσω κ. αντιδήμαρχε, οι θέσεις αυτές, ο προγραμματισμός έγινε από 

τη δημοτική αρχή; πρώτον. Δεύτερον: Πόσα άτομα θα είναι σε σύνολο και τρίτον εάν θα επιβαρυνθεί 

ο δήμος, με πόσα χρήματα ή όχι. Ή αν είναι όλα από προγράμματα. 

    κ. Γαλάνης: Ακριβώς. Τα άτομα τα οποία είναι από τα προγράμματα όπως σας είπα, έδωσα 

εξήγηση, δεν ξέρω αν χρειάζεται να απαντήσω, θα πληρώνονται απ’ τα προγράμματα. Δεν 

επιβαρύνεται ο δήμος. Ο δήμος επιβαρύνεται γι’ αυτές τις θέσεις, για παράδειγμα την πρότεινε η κ. 

αντιδήμαρχος με τη δ/νσή της, στην Πρόνοια στο δεύτερο σκέλος. Επίσης επιβαρύνεται για την μία 

θέση που είναι στην τεχνική δ/νση, για τη μία θέση της τεχνικής δ/νσης του πολιτικού μηχανικού και 

για τη μία θέση που πρότεινε η κ. αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτικού μηχανικού. Για τις άλλες θέσεις 

όπως είναι αυτές τις πρόνοιας στο πρόγραμμα ή του τμήματος προγραμματισμού του κ. αντιδημάρχου 

που είναι στο πρόγραμμα και για τις καθαρίστριες που προβλέπεται να γίνει κατανομή κονδυλίων 

ώστε να μπορέσουν και να εγκριθούν αυτές οι θέσεις και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να 

πληρωθούν, δεν επιβαρύνεται ο δήμος. Άλλωστε, υπάρχει και η πίστωση που δόθηκε προ της 

ανάληψης υποχρέωσης από την προϊσταμένη του λογιστηρίου και αναφέρει αναλυτικά μέχρι ποια 

ποσά, τα ποσά δεν ξέρω, υπάρχουν μέσα στην εισήγηση κ. πρόεδρε. Δηλαδή προτείνονται δεσμεύσεις 

συγκεκριμένου ύψους, η μία είναι μέχρι 10.000 € και η άλλη, είναι δύο προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης, μέχρι 4.000 €. Υπάρχουν οι προτάσεις οι συγκεκριμένες της ανάληψης υποχρέωσης, η 
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πίστωση δηλαδή από το λογιστήριο. Δηλαδή, για να το πω έτσι χοντρικά, για το πρώτο σας ερώτημα, 

φυσικά ο προγραμματισμός έγινε από τη δημοτική αρχή, με την έννοια ότι για τα προγράμματα της κ. 

Αγιαννίδου, της Πρόνοιας, του προγραμματισμού αλλά και της κ. Μπιτζίδου που είναι για την 

Παιδεία αυτό, οι αντιδήμαρχοι με τις δ/νσεις τους ήδη έχουν κανονίσει με βάση τα συγκεκριμένα 

προγράμματα που έχουν έγκριση, να κάνουν τις συγκεκριμένες προτάσεις. Η κ. Αγιαννίδου έκρινε 

σκόπιμο με τη δ/νσή της να κάνει κι ένα δεύτερο σκέλος, μια δεύτερη πρόταση που αφορά πρόσληψη 

ψυχολόγου γιατρού, αν θυμάμαι καλά απ’ έξω, και κάποιων άλλων ανθρώπων που χρειάζονται γιατί 

αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει και η τεχνική δ/νση έκανε πρόταση για ένα μηχανικό 

περιβάλλοντος, γιατί δεν υπάρχει μηχανικός περιβάλλοντος στο δήμο, και νομίζω έτσι κλείνω το 

θέμα. Δηλ. για να είμαι ειλικρινής, το βάρος της σημερινής συζήτησης, μάλλον το βάρος του 

συγκεκριμένου θέματος, πέφτει στα προγράμματα γιατί από κει ουσιαστικά υπάρχει 

προγραμματισμός, οι υπόλοιπες θέσεις είναι λίγες και λειτουργούμε με βάση, αν δείτε στην πρώτη 

σελίδα της εισήγησης, λέω ότι το 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό 50% οι θέσεις και κάθε χρόνο 

που περνάει μέχρι το 2015, 10% μειώνεται. Δηλ. τα πράγματα έχουν στενέψει, δεν υπάρχουν 

περιθώρια για να κάνει κανείς προγραμματισμό ή να σκεφτεί να κάνει προσλήψεις πάρα πολλές γιατί 

όπως σας λέω υπάρχει ο νόμος 4071/2012 που συνεχώς …                          

    κ. Πρόεδρος: κ. Κατιρτζόγλου.  

    κ. Κατιρτζόγλου: Ναι κ. πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Και αναφέρομαι συγκεκριμένα 

στη θέση πολιτικού μηχανικού που προτάθηκε από τον τομέα Παιδείας. Κατ’ αρχήν η απορία μου 

είναι για ποιο λόγο συγκεκριμένα πολιτικός μηχανικός. Εκ πρώτης όψεως αυτά τα οποία θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού, αυτά τα οποία τέλος 

πάντων αναφέρετε στην εισήγηση ότι θα είναι τα καθήκοντά του. Γιατί λοιπόν πολιτικός μηχανικός, 

πρώτον. Δεύτερον: οι συγκεκριμένες εργασίες, τα συγκεκριμένα καθήκοντα, μέχρι τώρα ασκούνταν 

από άλλους υπαλλήλους του Δήμου. Γιατί να πρέπει να πάρουμε και άλλον υπάλληλο για να κάνει 

αυτά στις συγκεκριμένες δουλειές εκεί πέρα τις προκηρύξεις που λέτε για τις μεταφορές κλπ. Λοιπόν, 

νομίζω ότι δεν είναι τόσο αναγκαίο να γίνει αυτό, ποια είναι τόσο μεγάλη, επιτακτική ανάγκη για να 

πάρουμε αυτό το επιπλέον άτομο όταν ήδη αυτές, αυτά τα καθήκοντα, ασκούνται από το υπάρχων 

προσωπικό του δήμου.         

    κ. Πρόεδρος: κα. αντιδήμαρχε δώστε την απάντησή σας. 

    κ. Μπιτζίδου: Εδώ, κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι, μας δίνεται η δυνατότητα με την 

προκήρυξη, έτσι όπως είναι αναρτημένη, να εστιάσουμε στον πολιτικό μηχανικό και οι λόγοι είναι οι 

εξής: Οι ανάγκες του τομέα Παιδείας είναι πολύ αυξημένες και αν διαβάσετε πολύ καλά στην 

εισήγηση, προέχουν πολλά θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας και του πολιτικού μηχανικού. 

Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμεθα από το προσωπικό του δήμου, το οποίο ουσιαστικά δεν ανήκει στο 

παιδείας, που είμαστε μια ξεχωριστή δ/νση κι ένα τμήμα, αλλά ανήκει στην τεχνική υπηρεσία, ο 

οποίος πολιτικός μηχανικός έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων. 

Άρα αυτό είναι ο βασικός λόγος. Και λόγω του ότι ο υπάλληλος ο οποίος ασχολείται, μελλοντικά θα 

συνταξιοδοτηθεί, καταλαβαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Επίσης, αυτή τη στιγμή οι 

μετακινήσεις των μαθητών και ο διαγωνισμός γίνεται από πολιτικό μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας. 

Άρα και πάλι εξυπηρετούμεθα από άλλον υπάλληλο ο οποίος δεν ανήκει στο τμήμα παιδείας και ο 

οποίος έχει πολλές αρμοδιότητες. Μπαίνουνε και πολλές άλλες δημοπρασίες οι οποίες τεχνικά 

μπορούν να στηριχθούνε από μηχανικό και λόγω του ότι μας έδινε τη δυνατότητα η προκήρυξη να 

εστιάσουμε σε μία τέτοια ειδικότητα και κρίνοντας ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ειδικότητα, 

προβήκαμε στο αίτημα και στην υπηρεσία για να μπούμε στη διαδικασία.  

    κ. Γαλάνης: Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι και για τις θέσεις, ο προγραμματισμός 

προσλήψεων του ’11, που κάναμε τις προτάσεις και να σας θυμίσω εδώ είχαμε προτείνει τους 21 για 

τα ανταποδοτικά, για την καθαριότητα και τελικά μετά από πάρα πολύ καιρό εγκρίθηκαν, πολλούς 

μήνες κ. πρόεδρε, μόνο οι 12, κι ακόμη, το ξέρει ο κ. αντιδήμαρχος καθαριότητας, κι ακόμη 

πασχίζουμε να πάρουμε τις εγκρίσεις, δεν έχει βγει ούτε καν η προκήρυξη, δηλ. οι διαδικασίες είναι 

τόσο χρονοβόρες που από τότε που το δημοτικό συμβούλιο το ψήφισε μέχρι να βγει η προκήρυξη 
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στον αέρα, είναι τόσο χρονοβόρες οι διαδικασίες που κι αυτοί οι 12 απ’ τους 21 δεν έχουν βγει ακόμα 

στον αέρα. Άρα θέλω να πω με λίγα λόγια ότι κι αυτή η πρόταση που κάνουμε, νάστε σίγουροι ότι, 

δεν είναι βέβαιο το ποιοι θα εγκριθούν, αν θα εγκριθούν τόσα άτομα, γιατί όπως σας είπα στην πρώτη 

σελίδα της εισήγησης, ο νόμος 4071/2012 μειώνει πάρα πολύ τις δυνατότητες των δήμων για να 

κάνουν προγραμματισμό προσλήψεων, ουσιαστικά δηλ. η μεγαλύτερη γκάμα υπαλλήλων που θα 

πάρουμε θα είναι από προγράμματα και μόνο από προγράμματα, ενώ αυτοί, λίγοι, που με φειδώ, και 

πιστεύω γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη, πρότειναν η κ. Αγιαννίδου, η κ. Μπιτζίδου και η τεχνική 

δ/νση, είναι πολύ συγκεκριμένοι, πολύ μικρός αριθμός, άρα τα περισσότερα άτομα αφορούν 

προγράμματα, με λίγα λόγια.   

    κ. Πρόεδρος: κ. Χρυσανθίδη. 

    κ. Χρυσανθίδης: κ. πρόεδρε θέλω να κάνω την πρώτη ερώτηση στον κ. αντιδήμαρχο σχετικά με 

τον αριθμό των εποχιακών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που πήραμε πέρσι, δηλ. τι αριθμό είχαμε 

πάρει πέρυσι σύμφωνα με το νόμο απ’ ότι γνωρίζω, νομίζω ότι δεν είμαστε ούτε στο 40% του ’11 με 

το ‘12, μια ερώτηση είναι αυτή. Όσον αφορά τη βεβαίωση απ’ την οικονομική υπηρεσία, δεν την 

έχουμε στην εισήγησή μας, δεν ξέρω αν υπάρχει … 

    κ. Πρόεδρος: Υπάρχει, απλώς … δεν κρίθηκε σκόπιμο να την… γιατί έγινε με κατεπείγουσα η 

διαδικασία της αποστολής και μάλιστα με ορθή επανάληψη διότι προέκυψε κάτι επιπλέον. 

    κ. Χρυσανθίδης: Διαβάζοντας την εισήγηση του δ/ντή βλέπω ότι δεν υπάρχει στο οργανόγραμμα 

μία θέση ΠΕ κοινωνιολόγου με σύμβαση έργου. Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση; Και όπως 

επίσης…  

    κ. Πρόεδρος: Κοινωνιολόγου είπατε;  

    κ. Χρυσανθίδης: Κοινωνιολόγου, δεν υπάρχει θέση ΠΕ κοινωνιολόγου, στο οργανόγραμμα, έτσι 

γράφει στην εισήγησή του…  

    κ. Γαλάνης: … έτσι… θέση αντίστοιχης ειδικότητας, γι’ αυτό προβλέπει σύμβαση έργου… πρώτα 

ολοκληρώστε, να μη σας διακόψω, συγνώμη. 

    κ. Χρυσανθίδης: Επίσης, στο προηγούμενο συμβούλιο η παράταξή μου είχε ψηφίσει αρνητικά 

σχετικά με τις ειδικότητες στην πρόνοια που έχει την εμπειρία, ως προϋπόθεση την εμπειρία, θέλω 

την κ. αντιδήμαρχο να μας δώσει αν υπάρχει το πρόγραμμα αυτό για να δούμε πραγματικά αν θέτει 

ως απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει η εμπειρία ή είναι επιλογή την οποία έχει βάλει η δημοτική 

αρχή. Εντάξει … θα τοποθετηθώ μετά όσον αφορά τον ΠΕ μηχανικό, για το θέμα της …  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, απαντήσεις…          

    κ. Γαλάνης: Όπως είπα πριν, απ’ τους 21 που προτείναμε ΠΕ από τα ανταποδοτικά έχουν εγκριθεί 

οι 12. Στον προγραμματισμό προσλήψεων του ’11 είχαμε πάρει μόνο ένα άτομο στο πρόγραμμα του 

κ. Γρηγοριάδη ο οποίος υπάλληλος προσελήφθη, πριν από λίγες μέρες; Δηλαδή η διαδικασία είναι 

τόσο χρονοβόρα που μετά από… περίπου ένα χρόνο έγινε η πρόσληψη με την όλη διαδικασία του 

ΑΣΕΠ. Με λίγα λόγια αυτά ήταν τα άτομα, δεν πήραμε κανέναν άλλο με τον προγραμματισμό 

προσλήψεων. Δηλαδή προτείναμε τους 21 στην καθαριότητα, που τελικά εγκρίθηκαν οι 12 και μία 

θέση στο πρόγραμμα του κ. Γρηγοριάδη στο τμήμα προγραμματισμού. Τώρα τις περισσότερες 

λεπτομέρειες για, φυσικά και … μία θέση ΠΕ κοινωνιολόγου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, δεν 

προβλέπεται θέση αντίστοιχης ειδικότητας, γι’ αυτό η πρόταση είναι για σύμβαση μίσθωσης έργου 

και όχι για σύμβαση ορισμένου χρόνου. Είναι εδώ και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Θεμιστοκλέους με 

τον οποίο έχουμε συνεργασία για τη συγκεκριμένη εισήγηση, μπορεί αν θέλει να δώσει και μια 

περαιτέρω εξήγηση για το θέμα, αλλά για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες για την, γι’ αυτό που ρώτησε ο 

κ. Χρυσανθίδης κ. πρόεδρε, για το αν οι συγκεκριμένες θέσεις του προγράμματος του πρώτου 

σκέλους της πρόνοιας που κάνει λόγο για εμπειρία ενός έτους σε κάποια αντικείμενα, νομίζω ότι είναι 

προτιμότερο η κ. αντιδήμαρχος να απαντήσει.  

    κ. Αγιαννίδου: κ. πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, κ. Χρυσανθίδη, επανήλθατε στην ίδια 

ερώτηση και σας απαντώ για δεύτερη φορά ότι η εμπειρία περιλαμβάνεται στους όρους της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Αν τη διαβάσετε ολόκληρη θα δείτε ότι ισχύουν τα ίδια πράγματα και για 

τα 17 συμβουλευτικά κέντρα σ’ όλη την Ελλάδα. Δεν τους καθορίζει τους όρους η δημοτική αρχή. Η 
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Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο φύλων τους καθορίζει. Ευχαριστώ. Υπάρχει, υπάρχει αν το 

διαβάσετε θα δείτε.  

    κ. Γαλάνης: … κ. πρόεδρε το πρώτο σκέλος της πρόνοιας που κάνει λόγο για εμπειρία στις θέσεις 

που προτείνονται για το πρόγραμμα, είναι αυτούσιες έτσι όπως έρχονται από το πρόγραμμα και 

υπάρχει και διαζευκτικό αν δεν εγκριθούν αυτά τα άτομα με εμπειρία θα πάρουμε άτομα χωρίς 

εμπειρία.    

    κ. Πρόεδρος: Νομίζω είναι… Πάμε σε τοποθετήσεις κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ποιος θέλει να 

τοποθετηθεί, αν υπάρχουν…  

    κ. Γκότσης: Εγώ θα ήθελα να πω αν είναι εξασφαλισμένη η πίστωση γι’ αυτούς που θα πάρουμε, 

να μην έχουμε το φαινόμενο των οφειλών, διότι σήμερα είχαμε ένα δικαστήριο που ο Δήμαρχος…        

    κ. Πρόεδρος: κ. Γκότση να είστε σίγουρος, να είστε βέβαιος…    

    κ. Γκότσης: … ξέρετε για ποια υπόθεση. 

    κ. Πρόεδρος: … με την νομοθεσία του Καλλικράτη δεν υπάρχει περίπτωση να έρχεται θέμα στο 

δημοτικό συμβούλιο, το απαγορεύει ο Καλλικράτης αυτό.  

(ακούγονται κάποια αδιευκρίνιστα σχόλια) 

    κ. Πρόεδρος: Αυτά ίσχυαν μέχρι 31/12 του ’10, έτσι; Με τον Καλλικράτη δεν μπορούμε να 

φέρουμε θέμα στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς εξασφαλισμένη πίστωση. Αυτό είναι… είναι άκυρη 

απόφαση.  

(χτύποι κουδουνιού) Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

-επικρατεί οχλαγωγία και μιλούν πολλοί μαζί-  

    κ. Γαλάνης: Για να είναι ήσυχοι και οι συνάδελφοι, η απόφασή μας θα πάει στα αρμόδια όργανα 

που είναι σίγουρα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αν δεν είναι εμπεριστατωμένη και στο κομμάτι της 

ανάληψης δαπάνης δεν θα προχωρήσει, οπότε… και να πούμε με το καλό να προχωρήσει αυτή η 

απόφαση και να πάρουμε ορισμένους ανθρώπους εκεί που υπάρχει ανάγκη, όχι μόνο στα 

προγράμματα, και όπου αλλού. 

    κ. Πρόεδρος: Τοποθέτηση ο κ. Χρυσανθίδης. Παρακαλώ. 

    κ. Χρυσανθίδης: κ. πρόεδρε πραγματικά η παράταξη βλέπουμε κι εμείς το πρόβλημα που υπάρχει 

στο δήμο, το παρακολουθούμε στενά σχετικά με τις αποχωρήσεις υπαλλήλων κι όλα αυτά, και 

πραγματικά κρίνεται επιτακτική ανάγκη, εφόσον βέβαια μας διαβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος ότι υπάρχει 

η οικονομική δυνατότητα κι απ’ την υπηρεσία, η βούληση της δημοτικής αρχής. Νομίζω θα είμαστε 

θετικοί στις προσλήψεις αυτών των ατόμων. Στα περισσότερα με κάλυψαν οι συνάδελφοι, αλλά σ’ 

αυτό το οποίο ήθελα να τοποθετηθώ, και ως παράταξη θα ψηφίσουμε θετικά τις προσλήψεις αυτές, 

εφόσον έδωσε τις διευκρινίσεις που θέλαμε η κ. αντιδήμαρχος στο κομμάτι των υπαλλήλων που 

θέλουμε για την πρόνοια, όμως μία θέση δεν θα την ψηφίσουμε γιατί νομίζουμε είναι περιττή, κι’ 

αυτό το λέμε με εμπειρία την οποία έχουμε και γνώση του αντικειμένου και μιλάμε για τον ΠΕ 

μηχανικό που είναι στο τμήμα παιδείας, διότι νομίζουμε είναι περιττό ότι χρειάζεται ένας μηχανικός 

για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία την οποία την … προσωπικά εγώ επί τέσσερα 

χρόνια και την χρονιά που ήμουν αντινομάρχης αλλά και τα προηγούμενα τρία χρόνια που ήμουν 

μέλος της επιτροπής αυτής. Είναι μια διαδικασία την οποία μπορεί να την κάνει πάρα πολύ καλά ένας 

διοικητικός οικονομικός υπάλληλος και τέτοιο, δόξα τω Θεώ, έχουμε με την διεύρυνση των δήμων 

και με την συνένωση, έχουμε πάρα πολλούς στο δήμο μας. Κατά τα άλλα θα συμφωνήσουμε, στο 

κομμάτι αυτό όμως, τη θέση αυτή νομίζω δεν πρέπει να την ψηφίσουμε γιατί μπορεί να γίνει από τους 

υπαλλήλους, τους … υπαλλήλους. Είναι μεγάλη υπερβολή θεωρώ, και πραγματικά σας μιλάω 

ειλικρινέστατα, το έζησα ως αντινομάρχης, κι είναι μια εύκολη διαδικασία και τα έξοδα νομίζω είναι 

περιττά.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.  
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:                       
Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΑΠΩΝ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΑΠΟΥΣΑ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΑΠΩΝ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΑΠΩΝ 

Αναστασιάδης ΑΠΩΝ  

Ίντος ΝΑΙ / ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Σαραντίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Χρυσανθίδης ΝΑΙ / ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Γάτσιος ΝΑΙ / ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Φωτιάδης ΝΑΙ / ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Δρίγκα ΝΑΙ / ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ / ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Κοτρώνης ΝΑΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ / ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
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Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

          
    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
     

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο δημοτικό συμβούλιο να ενημερώσω ότι 

θάναι στις 1 Αυγούστου και μετά φυσικά θα πάμε μετά το Δεκαπενταύγουστο. 8 η ώρα το βράδυ 

θάναι και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, με φορτωμένο πρόγραμμα, θα πάρετε αύριο την 

ημερήσια διάταξη. Καλό σας βράδυ. 

 

Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και η ακόλουθη απόφαση: 
 

458 / 2012 Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και μίσθωσης έργου 

του Δήμου Σερρών,  για το έτος  2012. 

 

 

        

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

   

 

 

 

             ΤΑ ΜΕΛΗ                                         ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

1)  Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

2)  Αγοραστός Αγοραστός  

 

3)  Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

4)  Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

5)  Γαλάνης Στέργιος 

 

6)  Γάτσιος Αθανάσιος  

 

7)  Γκότσης Ηλίας 

 

8)  Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

9)  Δημητρίου Ευστράτιος  

 

10) Δήμου Ιωάννης 
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11) Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

12) Δούκας Γεώργιος 

 

13) Δρίγκα Χρυσούλα 

 

14) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

15) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

16) Ίντος Δημήτριος 

 

17) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

18) Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

19) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

20) Μερετούδης Δημήτριος 

 

21) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

22) Μπιτζίδου Σοφία 

 

23) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

24) Σούζας Ζαχαρίας 

 

25) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

26) Τατούδης Παναγιώτης 

 

27) Φωτιάδης Στέφανος 

 

28) Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

 

29) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

30) Χράπας Παντελής 

 

31) Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 


