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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, 
ύστερα από την με αριθ.2/5.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου 
Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ :Ουδείς   
Α/Α Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος Λεωνίδας 
2 Γκλάβας Γεώργιος Δημητρίου 
3 Βορδός Χρήστος Κωνσταντίνου 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια Σταύρου 
5 Λιόντας  Γεώργιος Στάμου 
6 Σαράντη Μαρία Αργυρίου 
7 Ζούνη Στέλλα Χριστοφόρου 
8 Πύρρος Ιωάννης Ζαφειρίου 
9 Πλιάκος Αστέριος Δημητρίου 
10 Λακρός Αλέξανδρος Δούκα 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος Ευάγγελου 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο Αστέριου 
13 Κοντογιώργης Δημήτριος Χρήστου 
14 Δήμητσας Δημήτριος Χρήστου 
15 Δημητριάδης Χρήστος Αγαπητού 
16 Χλιούμης Ανδρέας Σαραφιανού 
17 Μπογδάνος Κων/νος Νικολάου 
18 Ευαγγελινός Δημήτριος Γεώργιος 
19 Σιμώνης Ιωάννης Νικολάου 
20 Μπάτσιος Αστέριος Γεώργιος 
21 Λαφαζάνης Βασίλειος Γεώργιος 
22 Σταμούδης Ελευθέριος Δημητρίου 
23 Καπλάνης Θωμάς Πετρος 
24 Γκολόης Γεώργιος Χρήστος 
25 Αβέρης Αθανάσιος Αστέριου 
26 Βαγιωνάς Αθανάσιος Φαίδων 
27 Παρθενιώτης Νικόλαος Γεώργιος 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και  

παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου. 
 

Αριθμός θέματος: 2ο  Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού έτους 
2011 

Αριθμός Απόφασης : 6  
  
    
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο 
στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «κ. Πρόεδρε, με την 
Φ2.9/31/οικ.80/3.1.2011 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ., 
μας ζητείται ο Προγραμματισμός του Προσωπικού για το έτος 2011. 
 Η εισήγησή μας είναι προϊόν διαβούλευσης των νέων Αντιδημάρχων, αφού πρώτα 
αξιολογήθηκαν και μέσω υπηρεσιακών παραγόντων οι ανάγκες του κάθε Δήμου για 
προσωπικό, και καταλήξαμε στις συγκεκριμένες θέσεις. 
 Στην κατηγορία ΠΕ/Πληροφορικής έχουμε 2 κενές οργανικές θέσεις, στην 
κατηγορία ΔΕ/Χειριστών μηχανημάτων έργων έχουμε 6 κενές θέσεις, στην κατηγορία 
ΔΕ/οδηγών έχουμε 14 κενές θέσεις. 
 Εμείς κάνουμε την πρότασή μας, γνωρίζουμε ότι πάντα γίνονται περικοπές στο 
προσωπικό που τελικά εγκρίνει ο προγραμματισμός του ΥΠ.ΕΣ. και ευελπιστούμε στην 
κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό θέσεων». 
 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ. 
Κωνσταντίνο Μπογδάνο: « καταρχήν να πούμε ότι την εισήγηση την πήραμε τώρα, αλλά θα 
σας δικαιολογήσω διότι καταλαβαίνω την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί, όταν 
έρχονται οι εγκύκλιοι στις τρεις (3) Ιανουαρίου και ζητούν απάντηση και σχεδιασμό μέχρι τις 
δεκατέσσερις (14) Ιανουαρίου. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βρεθεί ο κατάλληλος 
χρόνος ώστε να γίνει σωστός προγραμματισμός, να συνοδευτούν με τα κατάλληλα στοιχεία για 
να υποστηριχθούν οι όποιες απαιτήσεις μας, και οι εκθέσεις αναγκαιότητας που χρειάζονται 
για την πρόταση προγραμματισμού προσλήψεων. 
 Βλέπω ότι η εισήγηση είναι μονάχα για μόνιμο προσωπικό. Εδώ γράφει ότι  για τα 
αιτήματα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού θα εκδοθεί νέα διευκρινιστική εγκύκλιος, αργότερα. 
Αυτό μήπως μας δίνει την δυνατότητα περί αναβολής της απόφασης ώστε να το 
προγραμματίσουμε καλύτερα; Όλες οι ημερομηνίες για όλα τα αιτήματα είναι για μέχρι τις 14 
Ιανουαρίου. 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απήντησε ότι η εισήγηση αφορά και θέσεις συμβασιούχων όπως 
διευκρίνισε ο κ. Αντιδήμαρχος, και ότι τέθηκε το θέμα ώστε ο δήμος Πολυγύρου να μην 
θεωρηθεί εκπρόθεσμος στην καταληκτική ημερομηνία που έθεσε το υπουργείο, για να μην 
χαθεί η δυνατότητα υποβολής του αιτήματος. 
 Ο κ. Μπογδάνος συνέχισε: «δεν έχουμε αντίρρηση, εφόσον ο προγραμματισμός έγινε 
με βάση τα στοιχεία που φαντάζομαι ότι πήρατε από τις υπηρεσίες όλων των δήμων που 
συνενώθηκαν. Βέβαια ισχύουν οι περιορισμοί και το κλάσμα 1/5 και τα -15% από τον 
προηγούμενο χρόνο όσων αφορά και για τις μισθώσεις έργων και για τις συμβάσεις αορίστου 
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και ορισμένου χρόνου. 
 Με την επισήμανση ότι δεν έχουμε ενημερωθεί πλήρως για το θέμα, ψηφίζουμε την 
εισήγηση δεδομένου ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία που πρέπει αν απαντήσουμε, και αν 
στην πορεία δοθεί η δυνατότητα και δεύτερης διευκρινιστικής πρότασης μέσα από την 
εγκύκλιο που θα δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ. φυσικά τότε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια 
προ - συνεννόηση και με τα Τοπικά Συμβούλια, και τις Δημοτικές Κοινότητες αλλά και τις 
παρατάξεις, για να κάνουμε μια πιο εμπεριστατωμένη εισήγηση». 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας 
κ. Νικόλαο Παρθενιώτη, ο οποίος και ανέφερε: «ξέρετε πολύ καλά κ. Πρόεδρε ότι, οι 
αλλαγές στις σχέσεις εργασίας ήταν οδυνηρές τα τελευταία χρόνια για τους εργαζόμενους, και 
αυτό έγινε με αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπου οι εργαζόμενοι ήταν 
«απέναντι» και με την «πλάτη στον τοίχο», σε ότι αφορούσε τα εργασιακά, μισθολογικά, τα 
ασφαλιστικά τους δικαιώματα, και όλα αυτά που τους οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. 
 Όταν λοιπόν μιλάμε σήμερα ως νέα εκλεγμένη δημοτική αρχή που μας έβαλε ο λαός σε 
αυτήν εδώ την αίθουσα, τότε θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων. Όταν 
λοιπόν εμείς δίνουμε λόγο τιμής ότι θα αγωνιστούμε πρώτα και κύρια για τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού γενικότερα, αυτό θα πρέπει να έχει και πρακτική 
αξία και εφαρμογή.  
 Επομένως, βλέπετε ότι, η πρόταση των Κυβερνήσεων για συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου, πέρα από τα όλα αρνητικά που είχανε, δηλαδή που οι εργαζόμενοι χάσανε μια 
σημαντική κατάκτηση από την μόνιμη και σταθερή εργασία, με ότι αυτό συνεπάγεται, από την 
άλλη μεριά αυτοί οι εργαζόμενοι βρέθηκαν σε μια ομηρία ατέλειωτη. 
 Εμείς θεωρούμε ότι πρώτα και κύρια πρέπει να προστατέψουμε τα δικαιώματα αυτών 
των εργαζομένων και των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτές τις υπηρεσίες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και θα πρέπει να υιοθετεί η άποψη από το δημοτικό Συμβούλιο ότι οι 
προσλήψεις θα είναι σε μόνιμη βάση». 
 Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέγοντας: «γνωρίζουμε τις 
ευαισθησίες της παράταξής σας, αλλά αν δείτε στην εισήγηση, πρώτα μιλάμε για μόνιμο 
προσωπικό και έπειτα μιλάμε για συμβασιούχους. 
 Και αν δείτε τον αριθμό των προτάσεων που υποβάλλαμε, δεν τηρούμε τον αριθμό του 
1προς πέντε (1/5) αλλά ζητάμε περισσότερες θέσεις, οπότε το σκεπτικό του εισηγητή 
πλησιάζει την δική σας λογική, δηλαδή επιδιώκουμε περισσότερο μόνιμο προσωπικό». 
 Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Σταμούδη Ελευθέριο:  
«Δεν μιλάτε για εποχικό προσωπικό, και επειδή η εμπειρία στην Τ.Α. έδειξε ότι θα πάρει 
περισσότερο από 1 χρόνο για να εγκριθεί το μόνιμο προσωπικό, και επειδή έχουμε περιορισμό 
στις προσλήψεις με την απαγορευτική εγκύκλιο όπου απολύονται πέντε και προσλαμβάνεται 
ένας, θα πρέπει να εισηγηθείτε τουλάχιστον εποχιακό εργατικό προσωπικό, για να 
λειτουργήσουμε ως Δήμος τους καλοκαιρινούς μήνες. Η εισήγηση δεν είναι ξεκαθαρισμένη 
και παρακαλώ διευκρινίστε το». 
 Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός: « είπαμε αρχικά ότι αιτούμαστε 
για αυτές τις θέσεις που κρίνουμε απαραίτητες, δηλ., στην κατηγορία ΠΕ/Πληροφορικής 
έχουμε 2 κενές οργανικές θέσεις, στην κατηγορία ΔΕ/Χειριστών μηχανημάτων έργων έχουμε 6 
κενές θέσεις, στην κατηγορία ΔΕ/οδηγών έχουμε 14 κενές θέσεις, ζητούμε προσωπικό με 
σύμβαση μίσθωσης έργου». 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την Φ2.9/31/οικ.80/3.1.2011 Εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ. και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού έτους 2011 για τον Δήμο 
Πολυγύρου, με σύμβαση μίσθωση έργου, και με τις παρακάτω κατηγορίες. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 
ΔΕ/Χειριστών μηχανημάτων έργων 6 
ΔΕ/οδηγών 14 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2011. 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                    Υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος  14 -1-2011 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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