ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 352/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε
σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 21874/28-09-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γαζής Πάνος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κατωπόδη Ευανθία
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Βλάχος Κων/νος
7
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
11
Θερμός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωμάς
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Παπαδόπουλος Ανδρέας
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Ε.Η.Δ.
- Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε μετά την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. και πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
- Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
- Οι Δ.Σ. Νικόλαος Βικέντιος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 5ου θέματος της Η.Δ.
ου
- Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Πολίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ο
ου
- Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 2 θέμα της Η.Δ., αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 5
ου
θέματος , επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6 θέματος και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 26/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :
Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού
χαρακτήρα, έτους 2017.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
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Η κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας,
εισηγούμενη το θέμα, είπε τα εξής:
«Με την υπ. αριθμ. 28329/30.12.2015 Απόφαση Δημάρχου προσλήφθηκαν εικοσιένα (21)
άτομα με σύμβαση ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου Λευκάδας για χρονικό διάστημα από 16.7.2015 έως 15.11.2015. Οι συμβάσεις
αυτές παρατάθηκαν αυτοδίκαια μέχρι 31.12.2017
Οι προσλήψεις αυτές βάρυναν αντίστοιχα τους Κ.Α. 20-6041 (Τακτικές Αποδοχές) και Κ.Α. 206054.001 (Εργοδοτικές Εισφορές) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 του
σκέλους των εξόδων.
Με τα υπ. αριθμ.14/30.6.2017 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις μεταξύ
άλλων και των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ, είναι αντισυνταγματικές και τελούν
σε αντίθεση με το π.δ 164/2004, ενόψει ιδίως του γεγονότος ότι «οι ανάγκες που διατηρούνται και
επαναλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα
τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες»
Κατόπιν τούτου καθίσταται σαφής η ανάγκη κάλυψης των θέσεων στην καθαριότητα με
μόνιμες προσλήψεις και δεδομένης τόσο της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο
η πλήρης κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας, όσο και του επείγοντος
χαρακτήρα της κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του
άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α΄) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες
διατάξεις. », και την υπ. αριθμ. 22159/30.6.2017 (ΑΔΑ: 6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ. αριθμ 255/2017 πράξη του, η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3207/τ.Β΄/13.9.2017. αποφάσισε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και τη σύσταση νέων θέσεων
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή
προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ
προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (δήμος, ΝΠΔΔ, ΦΟΔΣΑ,
ΔΕΥΑ κ.λπ.) εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν ιδίως τον
τομέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης, των
δημοτικών κοιμητηρίων
Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε
και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Αντίθετα, εξακολουθεί να υπάγεται στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν.3833/2010 όπως ισχύει,
το προσωπικό των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σημειωτέων ότι, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016,
για το τρέχον έτος ο λόγος προσλήψεων/αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς πέντε (μία
πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα
προς τέσσερα και για το 2018 ένα προς τρία.
Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20α του
ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού (μόνιμου και
ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές
υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ να στείλουν
τα αιτήματά τους για τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017.
Προκειμένου να αποστείλουμε μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου αίτημα μας για την έγκριση νέων θέσεων τεχνικού προσωπικού ανταποδοτικών
υπηρεσιών, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την διαδικασία η οποία προβλέπεται σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 40703/16.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί « προγραμματισμού
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και νπιδ αυτών» ΑΔΑ
(62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) για την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Τα ανωτέρω αιτήματα θα πρέπει
να αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (Δημ.Δικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ΔΕ
και ΥΕ, να είναι ιεραρχημένα ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους (να τεθεί σειρά προτεραιότητας),
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και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη
ΑΣΕΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και
δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, οι οποίοι θα
πρέπει να αναρτηθούν στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να διαβιβασθούν στην
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να
υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού
προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
•

τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015

•

τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222)

•

Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει

•

τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

•

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 732/τ.Β΄/13.3.2012) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

•

την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.

•

την εγκ. 19/22159/30.6.2017 ΥΠΕΣ.

•

τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας έτους 2017 και την
εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών (βεβαίωση αριθ
1731/26.9.2017της οικονομικής υπηρεσίας)

•

τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 21633/26.9.2017 της Δ/νσης προσωπικού ότι οι προκηρυσσόµενες
θέσεις είναι κενές

Εισηγούμαι:
τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ είκοσι ενός (21) ατόμων , κατά ιεραρχία, κατηγορία και
κλάδο, ως εξής:
1. Τέσσερις (4) Οδηγούς Απορριμματοφόρων ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β)
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς
ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών, μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Η πρόσληψη των οδηγών είναι άκρως απαραίτητη λόγω των αυξημένων δρομολογίων καθαριότητας
κυρίως τους θερινούς μήνες (αρχής γινομένης από την άνοιξη)
2. Εναν (1) Συντηρητή Μηχανημάτων Καθαριότητας ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη ,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης ορθής
αναγγελίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης ορθής
αναγγελίας .
Η πρόσληψη του συντηρητή μηχανημάτων Καθαριότητας είναι αναγκαία διότι ο Δήμος Λευκάδας δεν
διαθέτει αντίστοιχη ειδικότητα με αποτέλεσμα να αποστέλλουμε όλα τα οχήματα της υπηρεσίας
Καθαριότητας ακόμα και για πολύ απλές συντηρήσεις, σε αντιπροσωπείες και αυτό να αποφέρει στον
Δήμο τεράστιο κόστος
3. Εναν (1) Χειριστή Μηχανημάτων Εργων (Σάρωθρο) ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013,
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας ,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.
Η πρόσληψη του χειριστή μηχανημάτων έργων είναι επιτακτική διότι στον Δήμο Λευκάδας, υπηρετεί
μόνο ένας (1) υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες καθ όλη τη
διάρκεια του έτους.
4. Δεκαπέντε (15) Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας
του Δήμου.
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, για τη στελέχωση της
υπηρεσίας Καθαριότητας, για τους κάτωθι λόγους:
Tο μόνιμο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στον Δήμο Λευκάδας στην αντίστοιχη υπηρεσία δεν
επαρκεί για να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες,
Ο δήμος Λευκάδας ως νησιωτικός και τουριστικός Δήμος έχει αυξημένες ανάγκες ιδίως κατά την
θερινή περίοδο. Κι αυτό διότι την συγκεκριμένη εποχή (αρχής γινομένης από την άνοιξη) προσέρχεται
στην Λευκάδα μεγάλος αριθμός τουριστών, με μεγαλύτερη προσέλευση τα τριήμερα, λόγω και της
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οδικής πρόσβασης με την Αιτωλοακαρνανία. Έτσι έχουμε κατακόρυφη αύξηση των αναγκών της
υπηρεσίας καθαριότητας.
Επιβάλλεται να γίνει συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισμό όλων των τοπικών διαμερισμάτων
καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Το ανωτέρω προσωπικό θα ασχοληθεί με την συγκομιδή
απορριμμάτων καθώς και τον ευπρεπισμό των οδών – πλατειών της πόλης της Λευκάδας αλλά και
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις δ/ξεις του ΠΔ
50/2001, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
Γ. Όπως προκύπτει από την υπ. αριθμ. 1731/26.9.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, οι δαπάνες που θα προκύψουν από την πρόσληψη του προτεινόμενου προσωπικού θα
ανέλθουν στο ποσό των 275.600 € κατ έτος και θα βαρύνουν τις πιο κάτω πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως εξής:

Υπηρεσίες

Κ.Α Εξόδων

20-6011

ΚαθαριότηταςΗλεκτροφωτισμού

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

8.400,00

20-6051.002 ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ

600,00

ΕΟΠΥΥ

20-6051.006 ΕΦΚΑ 6,67%

ετήσια

240.000,00

20-6051.001 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ
20-6051.005

Συνολική
φορέα

Ύψος
εκτιμώμενης
Ετήσιας δαπάνης ανά
υπηρεσία

10.500,00
16.100,00

275.600,00 ευρώ

δαπάνη

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Κων/νος Γληγόρης, ο οποίος είπε: Δυστυχώς δεν μπορώ να ψηφίσω την εισήγηση
λόγω των χειρισμών Κυβέρνησης-Δημοτικής Αρχής και της ανταποδοτικότητας.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Τον προγραμματισμό της πρόσληψης έτους 2017, τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού
χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ είκοσι ενός (21) ατόμων , κατά ιεραρχία, κατηγορία και κλάδο, σύμφωνα με
την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 352/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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