ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 41
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
1η/1443/19-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Μικρώνης Ζώης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Κονιδάρης Κυριάκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 40 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 40ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγήτρια: κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή - Αντιδήμαρχος
Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/06 συνεχίστηκε η αναστολή των διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανόμενων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των νομικών τους προσώπων. Στους ανωτέρω φορείς είχε επιτραπεί κατ΄ εξαίρεση, ο διορισμός
ή η πρόσληψη προσωπικού ύστερα από έγκριση επιτροπής αποτελούμενης από τους
Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών
και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου (Τριμελής εξ Υπουργών Επιτροπή της
ΠΥΣ 55/1998, όπως ισχύει).
Με την παρ. 2 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α') ορίζονταν ότι ειδικά το
προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται
στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'),όπως ισχύει.
Όμως, σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 καταργήθηκε η παρ. 2 του
άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α'). Επίσης οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 4
του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') δεν ισχύουν για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.).
Δηλαδή, με βάση τα ανωτέρω, οι αποφάσεις των προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού
χαρακτήρα υπόκεινται από 31/3/2011 στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ενώ παράλληλα δεν
ισχύει η μείωση των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού για ανταποδοτικές υπηρεσίες με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2012
κατά δεκαπέντε τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και του
δέκα τοις εκατό (10 %) για καθένα από τα επόμενα έτη που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 37 του ν.3986/2011.
Με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 1586/13.01.2012, ζητείται από τους ΟΤΑ

που

προσλαμβάνουν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων
(Δήμους και ΦΟΔΣΑ υπό τη μορφή ΝΠΔΔ), εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τέτοιο
προσωπικό, να αποστείλουν άμεσα τα αιτήματά τους δια των υπηρεσιών σας στο Υπουργείο
μας, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει,
χωρίς να αναμένουν την εγκύκλιο ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, αλλά πάντα βέβαια
με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση δημοτικού/διοικητικού συμβουλίου,
βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
κ.λπ.), όπως είναι γνωστή από προηγούμενες εγκυκλίους.
Συνεπώς επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό
προσλήψεων έτους 2012, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων της
προηγούμενης χρονιάς. Στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2011,
εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμματισμός Προσλήψεων
Προσωπικού έτους 2011» γενικά για τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο.
Ειδικότερα

για τους

ΟΤΑ εκδόθηκε

η

εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.

οικ.9089/24.02.2011
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«Προγραμματισμός

προσλήψεων

για

τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α' και

β' βαθμού».

Με βάση τις ανωτέρω εγκυκλίους για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, και σύμφωνα με την 22921/13-05-2011 έγκριση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το έτος 2011 είχαν εγκριθεί 44
θέσεις για την κάλυψη των ανταποδοτικών υπηρεσιών αφού ελήφθησαν υπόψη οι
προβλεπόμενες θέσεις από τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώην Δήμων.
Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαι την λήψη απόφασης των κάτωθι ειδικοτήτων:
- Τέσσερις (4) χειριστές μηχανημάτων έργων (ΔΕ)
- Τριάντα (30) εργάτες καθαριότητες (ΥΕ)
- Ένας (1) ηλεκτρολόγος (ΔΕ)
- Ένας (1) υδραυλικός (ΔΕ)
- Έξι (6) οδηγούς (ΔΕ)
Κρίνεται άκρως απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού σε όλες τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες (Καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός) για τους εξής
λόγους:
1ον Το μόνιμο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στον Δήμο Λευκάδας δεν επαρκεί δεδομένου ότι
στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους οι ανάγκες καλύπτονταν με εποχιακό προσωπικό.
2ον Ιδίως κατά τους θερινούς μήνες η τουριστική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα (αρχής γινομένης
από την άνοιξη) λόγω τις αθρόας προσέλευσης πολλών επισκεπτών που διαμένουν σε
ιδιόκτητες οικίες ή ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
κατακόρυφη αύξηση των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών
3ον Η Δημοτική Αρχή δίνει ιδιαίτερη σημασία και μέριμνα για την βελτίωση της καθημερινότητας
των πολιτών σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα συγκροτώντας συνεργία για την καθαριότητα τους
καθώς και των ακτών ιδιαίτερα δε των πολυσύχναστων.
Το προσωπικό θα απασχοληθεί στην συγκομιδή απορριμμάτων καθώς και τον καθαρισμό και
ευπρεπισμών οδών – πλατειών κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Η στελέχωση του τμήματος ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού είναι επιτακτική με
την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με σκοπό την δημιουργία επιπλέον συνεργείου
αποκατάστασης των βλαβών ιδιαιτέρα κατά την θερινή περίοδο.
Η πρόσληψη των οδηγών είναι αναγκαία λόγω και των αυξημένων δρομολογίων καθαριότητας
αλλά και της ανάγκης μεταφοράς του παραπάνω προσωπικού.
Όσο για τους χειριστές μηχανημάτων μετά την συνταξιοδότηση του υπαλλήλου δεν υπηρετεί
κανείς χειριστής στο Δήμο Λευκάδας. Και οι 4 χειριστές δεν επαρκούν λόγω του ότι στον Δήμο
υπάρχουν αρκετά μηχανήματα έργων αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα από τον Νόμο να
ζητήσουμε παραπάνω προσωπικό.
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Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως
ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του Ν. 3584/07.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
έτους 2012, όπως προκύπτει από την αριθμ. 1531/20-01-12 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
Παρακαλώ για την ψήφιση της εισήγησης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών για κάλυψη ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και τις
συμπληρώσεις του Ν. 3584/07:
- Τέσσερις (4) χειριστές μηχανημάτων έργων (ΔΕ)
- Τριάντα (30) εργάτες καθαριότητες (ΥΕ)
- Ένας (1) ηλεκτρολόγος (ΔΕ)
- Ένας (1) υδραυλικός (ΔΕ)
- Έξι (6) οδηγούς (ΔΕ)
Κρίνεται άκρως απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού σε όλες τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες (Καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός) για τους
λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
έτους 2012, όπως προκύπτει από την αριθμ. 1531/20-01-12 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 41/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

