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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.18/20-12-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. απόφασης 379

Περίληψη
Υποβολή αιτήματος για την κάλυψη με μετάταξη /
μεταφορά θέσεων κατηγορίας ΔΕ κλάδων Διοικητικών
Γραμματέων, Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού –
Οικονομικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ
του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.68720/14-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
16) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
17) Μαζαράκης Σπύρος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βασιλούδης Ηλίας
20) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Βορίδης Δημήτριος
21) Πούλιος Χρίστος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
22) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
8) Δρεμσίζης Ιωάννης
23) Ταρενίδης Παναγιώτη
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Καλογερής Κρίτων
25) Τσέπελης Εμμανουήλ
11) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
26) Φανουράκης Εμμανουήλ
12) Κολλάρος Γεώργιος
27) Φιλίππου Φίλιππος
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
14) Μούρκας Χρήστος
15) Μπεκτές Σαμπρή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
4) Φωτιάδης Νικόλαος
2) Ξυνίδης Αθανάσιος
5) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
3) Πατσίδου Δέσποινα
6) Τοπ Ισμέτ
Που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γιασήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ.68900/14-10-2012 εισήγηση του γραφείου Διοίκησης η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013/2016- Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
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2) Την υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.26188/12-11-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3) Τα υπ’ αριθ.πρωτ. οικ. 44048/22-11-2012 και οικ. 44295/23-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών
Προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις, ο Δήμος μας πρέπει να υποβάλει δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ. – Θράκης,
προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρ. 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 αιτιολογημένο αίτημα ως προς τις ανάγκες, σε
προσωπικό ΔΕ κατηγορίας των διοικητικών κλάδων/ειδικοτήτων (Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού,
Διοικητικού-Λογιστικού ή Διοικητικού-Οικονομικού).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αιτήματα δεν θα σχετίζονται με την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών
θέσεων.
Από τα υπηρεσιακά σημειώματα των προϊσταμένων του Δήμου μας προκύπτουν οι παρακάτω ανάγκες
σε προσωπικό κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού
και Διοικητικού-Οικονομικού:
Ο Δήμος μας έχει την ανάγκη στελέχωσης τριών (3) υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης (κλάδου
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων) των επιτροπών Οικονομικής, Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστικής.
Η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου μας, έχει ανάγκη σε προσωπικό κλάδου ΔΕ Διοικητικού
πέντε (5) υπαλλήλους.
Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου μας, έχει ανάγκη σε προσωπικό κλάδου ΔΕ Διοικητικού δύο (2)
υπαλλήλους.
Επιπλέον, το Γραφείο Διοίκησης του Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών έχει ανάγκη ενός (1)
υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικού, το Γραφείο Κτηματολογίου έχει ανάγκη ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικού,
και το Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ανάγκη σε προσωπικό κλάδου ΔΕ
Διοικητικού-Λογιστικού Δύο (2) υπαλλήλους.
Τέλος, υπάρχει ανάγκη προσωπικού για τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ ΔιοικητικούΟικονομικού στο Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Αυτοκινήτων του Δήμου Ξάνθης.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, κατά κλάδο είναι ο εξής:
ΚΛΑΔΟΣ
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού -Οικονομικού
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Σύνολο

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
9
2
4
3
18

Τυπικό προσόν για το ανωτέρω προσωπικό θα είναι τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι παραπάνω ανάγκες προέκυψαν εξαιτίας των παρακάτω:
Οι υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν αποδυναμωθεί, λόγω συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων του
Δήμου μας. Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 30/11/2012 έχουν αποχωρήσει
τριάντα τρεις (33) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Το ίδιο χρονικό διάστημα στον κλάδο ΔΕ
Διοικητικού είχαμε πέντε (5) αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και μία (1) αποχώρηση λόγω
μετάταξης σε άλλο Δήμο.
Από 01/01/2011 σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 έγινε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της
υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Δήμο μας.
Από το 2010 έγινε μεταφορά της λειτουργίας του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων από την
πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ξάνθης, στο Δήμο μας.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 37 του ν. 3986/2011, ο αριθμός των ετησίων προσλήψεων και διορισμών
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις).
Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό 276.480,00 € ετησίως και θα βαρύνει την
πίστωση του κωδικού αριθμού 02.10.6021 και 02.15.6021 με τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου»
και εργοδοτικές εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ύψους 78.962,69 € ετησίως και θα βαρύνει την
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πίστωση του κωδικού αριθμού 02.10.6052 και 02.15.6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος ο οποίος διαφώνησε με την
εισήγηση διότι όπως δήλωσε αυτή έρχεται σε εφαρμογή του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013/2016-Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» σύμφωνα με το οποίο του Δημοτικό
Συμβούλιο διαφώνησε ομόφωνα υποστηρίζοντας τον αγώνα των εργαζομένων στους Δήμους. Η υπερψήφιση
της εισήγησης σημαίνει άμεση εφαρμογή όλων των προβλέψεων του σχετικού νόμου με τις οποίες του
Δημοτικό Συμβούλιο έχει διαφωνήσει.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος Κολλάρος Γεώργιος ο οποίος διαφώνησε επίσης με την
εισήγηση διότι όπως δήλωσε η υπερψήφιση της εισήγησης σημαίνει άμεση εφαρμογή όλων των προβλέψεων
του σχετικού νόμου με τις οποίες είναι κάθετα αντίθετος, είχε διαφωνήσει σε προηγούμενο συμβούλιο και
θεωρεί ότι αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε το Δήμο ούτε και τους εργαζόμενους..
Επακολούθησε συζήτηση η οποία είναι καταχωρημένη σε ηλεκτρονική μορφή στα αρχείο του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση, καθώς και
α) τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013/2016 - Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», β) Την υπ’ αρθι. πρωτ. ΔΙΔΑΔΔΙΠΙΔ/οικ.26188/12-11-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, τα υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.44048/22-11-2012 και οικ.44295/23-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών, γ) τα υπηρεσιακά σημειώματα των προϊσταμένων του Δήμου Ξάνθης που προκύπτουν οι
παρακάτω ανάγκες σε προσωπικό κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού,
Διοικητικού-Λογιστικού και Διοικητικού-Οικονομικού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ. – Θράκης, προς το
Τριμελές Συμβούλιο του άρ. 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 για την κάλυψη με μετάταξη / μεταφορά θέσεων
κατηγορίας ΔΕ κλάδων Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού – Οικονομικού,
προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 όπως αναλυτικά αναγράφονται παρακάτω:
Ο Δήμος Ξάνθης έχει την ανάγκη στελέχωσης τριών (3) υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης
(κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων) των επιτροπών Οικονομικής, Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστικής.
Η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου μας, έχει ανάγκη σε προσωπικό κλάδου ΔΕ Διοικητικού πέντε
(5) υπαλλήλους.
Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης έχει ανάγκη σε προσωπικό κλάδου ΔΕ Διοικητικού δύο (2)
υπαλλήλους.
Το Γραφείο Διοίκησης του Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών έχει ανάγκη ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ
Διοικητικού, το Γραφείο Κτηματολογίου έχει ανάγκη ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικού, και το
Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ανάγκη σε προσωπικό κλάδου ΔΕ
Διοικητικού-Λογιστικού Δύο (2) υπαλλήλους.
Στο Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Αυτοκινήτων του Δήμου Ξάνθης υπάρχει ανάγκη προσωπικού για
τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Συγκεκριμένα, ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, κατά κλάδο είναι ο εξής:
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΕ Διοικητικού
9
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
2
ΔΕ Διοικητικού -Οικονομικού
4
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3
Σύνολο
18
Τυπικό προσόν για το ανωτέρω προσωπικό θα είναι τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ανάγκες προέκυψαν εξαιτίας των παρακάτω:
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Οι υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν αποδυναμωθεί, λόγω συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων του
Δήμου μας. Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 30/11/2012 έχουν αποχωρήσει
τριάντα τρεις (33) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Το ίδιο χρονικό διάστημα στον κλάδο ΔΕ
Διοικητικού είχαμε πέντε (5) αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και μία (1) αποχώρηση λόγω
μετάταξης σε άλλο Δήμο.
Από 01/01/2011 σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 έγινε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της
υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Δήμο μας.
Από το 2010 έγινε μεταφορά της λειτουργίας του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων από την
πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ξάνθης, στο Δήμο μας.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 37 του ν. 3986/2011, ο αριθμός των ετησίων προσλήψεων και διορισμών
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις).
Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό 276.480,00 € ετησίως και θα βαρύνει την
πίστωση του κωδικού αριθμού 02.10.6021 και 02.15.6021 με τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου»
και εργοδοτικές εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ύψους 78.962,69 € ετησίως και θα βαρύνει την
πίστωση του κωδικού αριθμού 02.10.6052 και 02.15.6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου».
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αιτήματα δεν θα σχετίζονται με την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος και Κολλάρος Γεώργιος για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………....................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 24-12-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

