ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 308/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Αυγούστου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 16059/9-8-2018 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 ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Παπαδόπουλος Ανδρέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Βλάχος Κων/νος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Κατωπόδη Ευανθία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
24
25
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
τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν την
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για πρόσληψη ενός (1) ατόµου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, µέσω του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» έτους 2018 –
2019.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Κατ` εξαίρεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, για το
προσωπικό προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών
προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς
οργανισµούς, ή από συµβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών, επιτρέπεται η διάρκεια των συµβάσεων να είναι
µέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράµµατος ή έργου ή την εκπλήρωση της
υποχρεώσεως, αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.)
Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συµβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που
απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης
προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών
προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς
οργανισµούς ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από
ιδιωτικούς φορείς εξαιρούνται πλέον από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. (περίπτ.κστ
παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως συµπληρώθηκε από την παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/15 και την παρ. 1 του
άρθρου 21 του Ν. 4452/17)
Όµως οι φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν για κάθε πραγµατοποιούµενη ανανέωση /παράταση τα µέλη
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναµικού του ΥΠ.∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δηµοσίευση τόσο της πράξης πρόσληψης και λύσης όσο και της πράξης
ανανέωσης/παράτασης της σύµβασης του προσωπικού αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012.
Το αυτοτελές Τµήµα «Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, µε το υπ. αριθµ. 1149/21.6.2018
έγγραφό του, µας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Στο ∆ήµο Λευκάδας λειτουργούν τέσσερις δοµές «Παιδικός Σταθµός Λευκάδας, Παιδικός Σταθµός Βλυχού,
Παιδικός Σταθµός Καρυάς ,Βρεφονηπιακός Σταθµός Λευκάδας
Σύµφωνα µε την αριθµ.5180/14-6-2018 (Α∆Α:9ΡΦΣ465ΖΩ5-Ε∆2) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ
ΑΕ , τον ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο φορέων ανά ∆ήµο που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να
συµµετέχουν στο πλαίσιο της δράσης ,περιόδου 2018-2019 , εγκρίθηκαν 53 θέσεις στον Παιδικό Σταθµό
Λευκάδας,18 θέσεις στον Παιδικό Σταθµό Βλυχού, 18 θέσεις στον Παιδικό Σταθµό Καρυάς και 18 θέσεις στον
Βρεφονηπιακό Σταθµό Λευκάδας.
Σύµφωνα µε τον πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών
(ΦΕΚ 4249/5-12-2017) σε κάθε τµήµα παιδικού σταθµού το οποίο εξυπηρετεί έως 25 παιδιά απασχολούνται µια/ένας
(1)παιδαγωγός και µια/ένας (1)βοηθός. Η δυναµικότητα των νηπίων στους παιδικούς σταθµούς βάσει άδειας
λειτουργίας ανέρχεται στα 25 παιδιά ανά τµήµα µέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο
προσωπικό.
Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθµούς και
τον Βρεφονηπιακό Σταθµό για την περίοδο 2018-2019 ανέρχεται στις 230.
Στον Παιδικό Σταθµό Καρυάς εργαζόταν µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου η παιδαγωγός Κατωπόδη
Σπυριδούλα, ειδικότητας ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων η οποία µετατάχθηκε από το ∆ήµο Λευκάδας στον ∆ήµο
Κορυδαλλού, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.39757/4.12.2017 απόφαση
του ∆ηµάρχου Κορυδαλλού η οποία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1339/Τ΄Γ/21.12.2017, µε µεταφορά της θέσης της.
Έως 31/07/2018 ο ανωτέρω σταθµός εξυπηρετούνταν µε δίµηνες συµβάσεις, µε ωφελούµενες της ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης 1/2017 του ΟΑΕ∆ ή µε µετακινήσεις παιδαγωγών από άλλους παιδικούς σταθµούς, γεγονός που
δηµιουργούσε προβλήµατα στους ήδη υπάρχοντες σταθµούς.
Εποµένως για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών και του Βρεφονηπιακού Σταθµού του ∆ήµου
Λευκάδας, και ειδικότερα του Παιδικού Σταθµού Καρυάς, απαιτείται η πρόσληψη µίας (1) θέσης, ειδικότητας ΤΕ
Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».
Έχοντας υπόψη:
1. Την ανωτέρω νοµοθεσία
2. την αριθµ.πρωτ.:1043/7-6-2018 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών από την οποία προκύπτει
ότι η κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί , θα βαρύνει το πρόγραµµα «Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2018 – 2019», στους κάτωθι κωδικούς:
ΚΑ 60-6041 «Τακτικές Αποδοχές»
ΚΑ 60-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ»
3. την αίτηση-δήλωση του ∆ήµου Λευκάδας προς τη ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής 2018 – 2019»
4. τον ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο φορέων ανά ∆ήµο που συµµετέχουν στην πρόσκληση
Εισηγούµαστε την πρόσληψη µίας (1) θέσης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», για την
εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών και του Βρεφονηπιακού Σταθµού του ∆ήµου Λευκάδας, και ειδικότερα
του Παιδικού Σταθµού Καρυάς, ως ακολούθως:
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Ειδικότητα

Αριθµός

Ειδικά Τυπικά Προσόντα

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

Πτυχίο
ή
δίπλωµα
τµήµατος
Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής
Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα
ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής
ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Χρονική
∆ιάρκεια
Απασχόλησης
Από την υπογραφή της
σύµβασης
και
µε
δυνατότητα
παράτασης
εφόσον
συνεχισθεί
το
πρόγραµµα µε το ίδιο
καθεστώς χρηµατοδότησης

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», για την εύρυθµη λειτουργία
των Παιδικών Σταθµών και του Βρεφονηπιακού Σταθµού του ∆ήµου Λευκάδας, και ειδικότερα του Παιδικού Σταθµού
Καρυάς, ως ακολούθως:
Ειδικότητα

Αριθµός

Ειδικά Τυπικά Προσόντα

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 308/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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