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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου
Θέµα: Καθορισµός ειδικότητας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών

Στη Σκόπελο σήµερα, την 11η Φεβρουάριου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00’’, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1050/07.02.2013 πρόσκληση της Προέδρου
του, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγελέτου Παναγιώτα, Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Σκούρας Κων/νος, Αντιδήµαρχος
Φύβγας Γεώργιος
Κακαλιάγκος Αθανάσιος
Αναστασίου Ιωάννης
Λαγουδάκης Γεώργιος
Παπαδαυίδ Μάχη
Φαδάκης Αθανάσιος
Σαλπαδήµου - ∆ιαµάντου Αλεξάνδρα
Βασιλούδης Χρήστος
Καραγκιόζος Ιωάννης
( Απών από το 5ο έως το 18ο Θ.)
12. Πατσής Ελευθέριος
13. Ραµαντάνης Εµµανουήλ
14 Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.

Τζουβελέκης Άγγελος
Βαφίνης Νικόλαος

3.

Πατσής Γεώργιος

Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της
διάταξης που αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα.
Απουσίαζαν η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κ.
Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος
∆αλακιάρη, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.

Κοινότητας
ηµερήσιας
Ελισσάβετ
κ. Μαρία

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλος του ∆ήµου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 17 µελών ευρέθησαν παρόντα
14 µέλη κατά την έναρξή της, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
H Πρόεδρος, εισηγούµενη το 10ο θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης έδωσε το λόγο στο
∆ήµαρχο ο οποίος ανέφερε:

Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ 1008/06-02-2013 εισήγηση, η Προϊσταµένη
∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας γνωστοποιεί τα εξής:

∆/νσης

Με την υπ΄αριθµ.143/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε ή
πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών αναλυτικά ως
εξής:
1. Μια (1) θέση ΠΕ Γυµναστών
2. Μια (1) θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. Μια (1) θέση ∆Ε Βρεφονηπιοκόµος
4. Μια (1) θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάστηκε για τον νόµιµο έλεγχο στην Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ή οποία εισηγήθηκε την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Με την υπ΄αριθµ .πρωτ. ∆ΙΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/58/18506/30-08-2012 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκε για το ∆ήµο
µας ή πρόσληψη ενός (1) ατόµου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου (σχετ. το υπ΄αριθµ. οικ.33047/31-08-2012
έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ. ).
Με την υπ΄αριθµ. 177/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου καθορίστηκε η
ειδικότητα για την πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
διαδικασία πρόσληψης η οποία έχει ολοκληρωθεί
Εκ νέου, µε την υπ΄αριθµ .πρωτ. ∆ΙΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκε για το
∆ήµο µας ή απασχόληση ενός (1) ατόµου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου στα πλαίσια του προγραµµατισµού προλήψεων εκτάκτου
προσωπικού έτους 2012 (σχετ. το υπ΄αριθµ. οικ. 47917/21-12-2012 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ.)
Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του ν
2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1
του ν 3812/2009, για το χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) µηνών ή έντεκα (11) µηνών
αντίστοιχα για τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθµούς από την ηµεροµηνία
πρόσληψης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης για
τον καθορισµό της ειδικότητας του ανωτέρω προσωπικού, µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
∆ήµαρχος: Προτείνω όπως η ειδικότητα που θα καθοριστεί µε την λήψη της
παρούσας απόφασης είναι ΠΕ Γυµναστών. Η ∆ηµοτική Αρχή µε στόχο την
αξιοποίηση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων και την δηµιουργία νέων
θεσµών ξεκινάει µια σηµαντική προσπάθεια για την δηµιουργία τµηµάτων άθλησης
παιδιών και ενηλίκων, συµβάλλοντας έτσι ο ∆ήµος στην δηµιουργική απασχόληση και
ψυχαγωγία των κατοίκων του. Η πρόσληψη Γυµναστή έστω και εποχιακά κρίνεται
επιβεβληµένη για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Ραµαντάνης Ε & Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων: ∆ιαφωνούν µε την πρόσληψη
συµβασιούχων και τάσσονται υπέρ της πρόσληψης µόνιµου προσωπικού.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωµών, έκθεση
απόψεων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και της Υπηρεσίας.
Αποφασίζει κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει την ειδικότητα ΠΕ Γυµναστών για την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου οκτάµηνης διάρκειας από την
ηµεροµηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. (σχετ.
το υπ΄αριθµ. οικ. 47917/21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τµήµα
Προσωπικού ΟΤΑ.)
Ως προς την ανωτέρω απόφαση µειοψήφησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.
Ραµαντάνης

Εµµανουήλ και Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων, για τους λόγους που

αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό µέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 30/2013
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Η Πρόεδρος
Παναγιώτα Αγγελέτου

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων µελών)

Ακριβές Απόσπασµα
Σκόπελος, 12.02.2013
Η Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών

Σπυριδούλα Καρβέλη

