ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 181
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
15799/6.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 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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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση -Σκιαδά Ζωή
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ανδρέας
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κων/νος
Βλάχος Σπυρίδων
Αραβανής Σπυρίδων

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σώλος Φώτιος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
13. Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (19) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
«Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις (σχετ. το αριθµ. Πρωτ.
18969/9-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).»
Εισηγήτρια κα Ζωίτσα Σκιαδα-Πετούση, Αντιδήµαρχος
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Το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε
έγκριση προσλήψεων προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις (σχετ. το αριθµ. Πρωτ. 18969/9-52014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω της έναρξης της θερινής περιόδου.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Αντιδήµαρχος κα Ζωϊτσα Σκιαδα-Πετούση, η οποία
εισηγούµενη το θέµα, είπε στο ∆.Σ.
«Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός
του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ
180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή
µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που
διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π.,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου
του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της
παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών που εµφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, µοναδικού στον
κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και µητρότητας, αργίας ή διαθεσιµότητας και για το
χρονικό διάστηµα διάρκειας του κωλύµατος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»

Επίσης σύµφωνα µε την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν.
2190/94 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του
δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή
της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την
πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το
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ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν
κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση
των πιο πάνω διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994,
όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αρίθµ. 18969/9.5.14 εγκύκλιο του µας γνωρίζει ότι οι φορείς
µπορούν να προχωρήσουν στην πρόσληψη προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις κατά τις
διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07 όπως ισχύει µε έλεγχο νοµιµότητας των
σχετικών αποφάσεων από τις οικείες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να έχει ναυαγοσωστική κάλυψη σε 8 ακτές οι οποίες έχουν
κριθεί από την αρµόδια Επιτροπή πολυσύχναστες έχει δε λάβει από πέρυσι 7 γαλάζιες σηµαίες.
Στην παραλία Κάθισµα, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής, είµαστε υποχρεωµένοι να
έχουµε δύο (2) ναυαγοσώστες. Επίσης απαιτείται και ένας επιπλέον ναυαγοσώστης, ο οποίος
θα αναπληρώνει στα ρεπό τους.
Η δαπάνες των αποδοχών για τους ναυαγοσώστες θα βαρύνουν τον ΚΑ 70-6041 µε το ποσό
των 32.000,00€ για αποδοχές και ΚΑ 706054.001 µε το ποσό των 13.000,00€ για εργοδοτικές
εισφορές.
Παρακαλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε την πρόσληψη µε δίµηνες
συµβάσεις.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

∆Ε Ναυαγοσωστών
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ΣΥΝΟΛΟ
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Παρακαλούµε για την έγκριση της εισήγησης.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση της εισηγήτριας και αποφασίζει:
Την έγκριση προσλήψεων προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις (σχετ. το αριθµ. Πρωτ.
18969/9-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.181/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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