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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου
Θέµα: Πρόσληψη προσωπικού διάρκειας δυο (2) µηνών για την αντιµετώπιση
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το έτος 2013

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 Κοινότητας
Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
που αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα.
Απουσίαζαν η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κ. Ελισσάβετ
Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος κ. Μαρία ∆αλακιάρη,
αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.
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 15ο θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης έδωσε το λόγο στο
∆ήµαρχο ο οποίος ανέφερε:
Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ 1047/07-02-2013 εισήγηση, η Προϊσταµένη
∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας γνωστοποιεί τα εξής:

∆/νσης

Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής: «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').»
Η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου 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. 3812/2009 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών
του ν. 2190/1994 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 (2) 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 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 παραπάνω διατάξεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του
άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Σας γνωρίζουµε ότι:
Α. Οι αυξηµένες ανάγκες της υπηρεσίας καθαρότητας συµπεριλαµβανοµένου και της

καλοκαιρινής περιόδου που προκαλούνται από την προσέλευση τουριστών επισκεπτών, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από το υπάρχον προσωπικό
καθαριότητας ,το οποίο τα τελευταία έτη έχει µειωθεί σηµαντικά (αποχωρήσεις
προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, µη πρόσληψη τακτικού προσωπικού κλπ).
Όπως γνωρίζετε, η περίοδος αυτή είναι πολύ σηµαντική για το νησί µας, που λόγω της
πυκνής βλάστησης κάθε χρόνο έχει να αντιµετωπίσει σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης
πυρκαγιών και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προβούµε στις ανάγκες εργασίες
αντιπυρικής προστασίας, όπως είναι οι προληπτικοί καθαρισµοί της περιαστικής
βλάστησης των οικισµών, της βλάστησης εκατέρωθεν των πρανών του επαρχιακού
δρόµου Σκοπέλου Γλώσσας, των µονοπατιών που διέρχονται από δασικές εκτάσεις,
του καθαρισµού των σκουπιδιών στο δάσος, καθώς και η φύλαξη του ΧΥΤΑ.
Β. Μετά την κατάργηση του ΝΠ∆∆ «Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Σκοπέλου» και την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του από τις εσωτερικές υπηρεσίες του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το Γραφείο Παιδικού Σταθµού του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, υπάρχει άµεση ανάγκη πρόσληψης
προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δυο
(2) µηνών, λόγω της αναστολής των προσλήψεων τακτικού προσωπικού, καθώς και
της αποχώρησης υπαλλήλων λόγω συνταξιοδοτήσεως, χορήγησης υποχρεωτικής
άδειας µητρότητας, ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών, µακράς χρονικής διαρκείας
κλπ.
Η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού συνεπάγεται την απόρριψη εγγραφής νέων
νηπίων, µε αποτέλεσµα την ανασταλτική λειτουργία σε ότι αφορά στη συνέχιση του
προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο οποίο έχει
ενταχθεί ο ∆ήµος µας και έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότηση.
Το προσωπικό θα προσληφθεί τµηµατικά στη διάρκεια του τρέχοντος έτους ανάλογα
µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, προτείνουµε την εισήγηση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης πρόσληψης εποχικού προσωπικού, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα τριών
(13) ατόµων για την κάλυψη των ανωτέρω εποχικών αναγκών, για τις παρακάτω, κατά
αριθµό ατόµων, ειδικότητες.

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2.

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

2 Μήνες

3.

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )

2

2 Μήνες

4.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6

2 Μήνες

5.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΜΙΟΝΟ

1

2 Μήνες

6.

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2

2 Μήνες

2 Μήνες

1

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

Εγκρίνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα τριών (13) ατόµων για την αντιµετώπιση
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το έτος 2013 κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες
όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα
α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2.

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

2 Μήνες

3.

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )

2

2 Μήνες

4.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6

2 Μήνες

5.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΜΙΟΝΟ

1

2 Μήνες

6.

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2

2 Μήνες

2 Μήνες

1

Όπως προκύπτει από την συνηµµένη βεβαίωση της Προϊσταµένης ∆/νσης της
∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον πρ/σµό του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 και στους Κ.Α. 15-6041 και 20-6041 «Τακτικές
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», ποσού 32.500,00€ και Κ.Α. 15-6054 και 20-6054
«Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», ποσού 8.000,00€, για την κάλυψη της
δαπάνης µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού που θα προσληφθεί για την
πλήρωση των θέσεων αυτών υπό φορέα ∆ήµου Σκοπέλου, µε σχέση εργασίας Ι.∆.
ορισµένου χρόνου, δίµηνης απασχόλησης.
Η απόφασή σας να υποβληθεί στην Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, για έλεγχο νοµιµότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 35/2013
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιώτα Αγγελέτου

(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων µελών)

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

