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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  6 - 10 - 2014 
                                                                                                           συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 276/2014 
 
ΘΕΜΑ :  Επανέλεγχος συµβάσεων προσωπικού Ο.Τ.Α. µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου 

αορίστου χρόνου.  
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 6η του µήνα Οκτωβρίου έτους 

2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13822/2-10-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  

ήταν : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 

Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος 

Βασίλειος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, 

Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καϊκατζάνη – 

Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 

Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 

Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σµήλιος Ηλίας.  

 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 

κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των 

∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου 

Αναστασία.  

 
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος προέβη σε 

αναλυτική παρουσίαση του θέµατος επανελέγχου των συµβάσεων προσωπικού ΟΤΑ µε 

σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου, αναπτύσσοντας τις θέσεις της ΚΕ∆ σχετικά µε 

το ανωτέρω θέµα, τονίζοντας ιδιαίτερα την ευαισθησία της ΚΕ∆ και της Αυτοδιοίκησης 
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γενικότερα, όσον αφορά τα θέµατα νοµιµότητας και αυστηρής εφαρµογής των νόµων, 

αντιδιαστέλλοντας τον επιβαλλόµενο έλεγχο νοµιµότητας από την Πολιτεία σε κάθε πράξη και 

σε κάθε θεσµό που υπηρετεί το ∆ηµόσιο συµφέρον, ο οποίος είναι όχι µόνο αυτονόητο  

δικαίωµα, αλλά και καθήκον, από τον επανέλεγχο – επανακαθορισµό  των κριτηρίων 

πρόσληψης που καθορίστηκαν και εφαρµόσθηκαν µε βάση τις διατάξεις µετατροπής των 

συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου κατά το χρονικό διάστηµα που αυτές έγιναν. 

Εµµένουµε, υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχος, στην πιστή και αυστηρή εφαρµογή όσων προέβλεπαν 

οι σχετικοί Νόµοι και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, όπως αυτά είχαν αρχικά ψηφισθεί.  

 

Η κα Καϊκαζάνη εκ µέρους της παράταξης «Πολίτες σε δράση) λέει ότι διαφωνεί µε τον 

επανέλεγχο – επαναξιολόγηση των συµβάσεων αλλά συµφωνεί µε τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών. 

 

Ο κος Λαδάς (εκ µέρους της παράταξης «Ενότητα για Αλληλεγγύη και Ανατροπή) ζητά να µην 

αποσταλούν τα στοιχεία για τον επανέλεγχο που ζητά το Υπουργείο, στηρίζουµε το αίτηµα των 

εργαζοµένων και ζητάµε την κατάργηση του αντιδραστικού Νόµου 4250/2014. 

 

Ο κος Νοτάκης (παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση) ζητά και αυτός να µην αποσταλούν τα στοιχεία 

για τον επανέλεγχο που ζητά το Υπουργείο, στηρίζουµε το αίτηµα των εργαζοµένων και 

ζητάµε την κατάργηση του αντιδραστικού Νόµου 4250/2014. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του  ∆ηµάρχου, τις τοποθετήσεις µελών, το ψήφισµα της 

ΚΕ∆Ε,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντων των Νοτάκη Ιωάννη, Τσοµπανοπούλου Μελίσας 

  
Α) Εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισµα της ΚΕ∆Ε που κατέθεσε ο ∆ήµαρχος σχετικά µε τον 

επανέλεγχο συµβάσεων προσωπικού ΟΤΑ µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου 

χρόνου  και το οποίο έχει ως ακολούθως: 

« Για µας στην Αυτοδιοίκηση είναι όχι µόνο αυτονόητο  δικαίωµα, αλλά και καθήκον ο 

έλεγχος νοµιµότητας από την Πολιτεία σε κάθε πράξη και σε κάθε θεσµό που υπηρετεί 

το ∆ηµόσιο συµφέρον αλλά και από την κοινωνία των πολιτών δηλαδή τους πολίτες 

καθώς επίσης και η δηµόσια λογοδοσία µας και προς τους πολίτες και προς την 

πολιτεία. 

∆ιαφάνεια παντού χωρίς υποσηµειώσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς προσκόµµατα, 

χωρίς στεγανά. 
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∆ε δεχόµαστε τον επανέλεγχο – επανακαθορισµό  των κριτηρίων πρόσληψης που 

καθορίστηκαν και εφαρµόσθηκαν µε βάση τις διατάξεις µετατροπής των συµβάσεων 

ορισµένου χρόνου σε αορίστου κατά το χρονικό διάστηµα που αυτές έγιναν. Εµµένουµε 

στην πιστή και αυστηρή εφαρµογή όσων προέβλεπαν οι σχετικοί Νόµοι και τα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα, όπως είχαν αρχικά ψηφισθεί. 

Είναι αυτονόητο ότι ουδεµία ευθύνη έχουν οι εργαζόµενοι για ενέργειες αρµοδίων 

οργάνων ή υπηρεσιακών συµβουλίων για τη µετατροπή συµβάσεων από ορισµένου σε 

αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου δεν συµφωνούµε στο να υποστούν, δέκα και 

δεκαπέντε χρόνια µετά, τις όποιες συνέπειες οι εργαζόµενοι. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάµε: 

•  την προσωρινή αναστολή των ελέγχων µέχρις ότου ξεκαθαριστεί από την  

Κυβέρνηση µε σαφήνεια, το περιεχόµενό τους, µε βάση την πρότασή µας. 

•  άµεσα συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης για το συγκεκριµένο θέµα.  

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 276/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  7 - 10 - 2014 
 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
  
  
   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                                 


