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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Από το πρακτικό 4/2-3-2011 της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 15η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 284/28-2-2011 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ.
Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους
Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
έκτακτης συνεδρίασης και ενημέρωσε το συμβούλιο ότι τη Δευτέρα 28-2-2011, περιήλθε στον
Δήμο το με αριθμό 9089/24-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον
προγραμματισμό προσλήψεων για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ , για το
έτος 2011.

Επειδή θα πρέπει τα αιτήματα αυτά να τα στείλουμε ως τις 3-3-2011 και ο
δήμος μας έχει άμεση ανάγκη από προσωπικό και δεν θα πρέπει να χάσουμε την
προθεσμία, σας καλώ να ψηφίσετε καταρχήν αν συμφωνείτε για το κατεπείγον της
συνεδρίασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα ως προς το κατεπείγον
του θέματος γιατί αν δεν συζητηθεί
και δεν ολοκληρωθεί η πρόσληψη
προσωπικού θίγονται σοβαρά τα συμφέροντα και η λειτουργία του Δήμου.
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος είπε:
Αριθ. Απόφ. 14 /2011 Θέμα μόνο. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Με το αριθμό 9089/24-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά
τον προγραμματισμό προσλήψεων για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ , για το
έτος 2011 καλούμεθα εντός ελαχίστων ημερών να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία και έναν
προγραμματισμό που για εμάς είναι καθοριστικός για τη περεταίρω πορεία μας.

Ως γνωστόν παρ΄ ότι έχουμε αναβαθμιστεί σε Δήμο, και έχουμε άπειρα πράγματα
προς τροποποίηση, από Ληξιαρχικά βιβλία μέχρι το παραμικρό έντυπο, από
παραμετροποίηση μηχανογραφικών προγραμμάτων μέχρι να μάθουμε να λειτουργούμε ως
Δήμος, δεν υπάρχει το στοιχειώδες προσωπικό.
Με τις νέες αρμοδιότητες που προστέθηκαν στους Δήμους, η κατάσταση πλέον έχει γίνει
απελπιστική.
Αυτή τη στιγμή όλες οι υποθέσεις ( Οικονομικές, ΟΓΑ, Ληξιαρχείου, Πρακτικά ΔΣ,
πρωτόκολλο, Δημοτολόγιο κ.λ.π., κ.λ.π) διεκπεραιώνονται από μόνον έναν μόνιμο διοικητικό
υπάλληλο.
Η δεύτερη διοικητική υπάλληλος αορίστου χρόνου που υπηρετούσε στον Οργανισμό μας,
απουσιάζει από το Νοέμβριο 2009, (τώρα με άδεια ανατροφής τέκνου)
Η πρώην Κοινότητα δυστυχώς παρότι είχε κενές θέσεις στον ΟΕΥ, οικονομική δυνατότητα
και από το 2007 είχε το ίδιο θέμα (μακράς άδειας υπαλλήλου) και προηγούμενα επιβεβαιωμένες
ανάγκες προσωπικού, για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να τις καλύψει (από τις αρχές του
2010 Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ήταν για έλεγχο στον ΑΣΕΠ, αλλά συνέπεσε με το πάγωμα
προσλήψεων οπότε δεν ολοκληρώθηκε η πρόσληψη).
Παρά την επιτακτική ανάγκη που υπάρχει για πλήρωση των παλαιών θέσεων, όπως
φαίνεται αυτό είναι μάλλον ανέφικτο, οπότε θα πρέπει να καταρτιστούν οι νέοι ΟΕΥ, και στη
συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης θέσεων, όπου ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί, ο τρόπος
που θα μπορέσουν αυτές να καλυφθούν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε για τους αμέσως
επόμενους μήνες, την ενίσχυση της λειτουργίας του Δήμου μας με έναν διοικητικό υπάλληλο ΔΕ,
που παρά του ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον ΟΕΥ, αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο (ανεπίτρεπτο
νομικά) να καλυφθούν άμεσα.
Επιβάλλεται λοιπόν, ο προγραμματισμός πρόσληψης ενός υπαλλήλου ΔΕ με οκτάμηνη
σύμβαση.
Επίσης έχουμε ανάγκη από έναν εργάτη γενικών καθηκόντων (θέση που επίσης είναι κενή
στον ΟΕΥ μας), γιατί ο Δήμος μας έχει τόσα θέματα προς αντιμετώπιση καθημερινά (έλεγχος
πληρότητας δεξαμενών, έκτακτες ανάγκες αποκατάστασης των χώρων του οικισμού από τις
καιρικές συνθήκες ή από την πολυκοσμία κ.λ.π.) Για κάποια από τα θέματα αυτά απασχολούνταν
μέλη του Συμβουλίου, που τώρα δεν είναι δυνατόν να γίνει αφού οι αρμοδιότητες είναι τόσο πολλές
και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που μπορούν να προσφέρουν πέρα από τα καθήκοντά
τους, απασχολούνται σε ένα σωρό διαφορετικά θέματα.
Οπωσδήποτε λοιπόν αφού δεν προβλέπεται η άμεση κάλυψη της οργανικής θέσης, θα
πρέπει να φροντίσουμε για την προσωρινή εξυπηρέτηση από έναν εργάτη που θα εκτελεί τα
καθήκοντα αυτά με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών.
Σας καλώ να αποφασίσουμε για τον προγραμματισμό των αναγκαίων προσλήψεων
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις αναφερόμενες έκτακτες ανάγκες.

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του
Ν 2190/94, τις έκτακτες ανάγκες της του Δήμου, το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ της πρώην
Κοινότητας Ελαφονήσου (άρθρο 6) είχαν συσταθεί επτά θέσεις εποχικού προσωπικού,
μεταξύ άλλων μία θέση υπαλλήλου ΔΕ διοικητικού που είναι κενή. Όσον αφορά την
πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΥΕ γενικών καθηκόντων, στον ΟΕΥ προβλεπόταν μία θέση
μονίμου που όπως αναφέρθηκε δεν έχει καλυφθεί οπότε πρέπει να αναπληρωθεί και να
ενισχυθεί το προσωπικό με έκτακτο υπάλληλο, και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να υποβάλει αίτημα για την πρόσληψη τριών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών όπως αιτιολογείται στην εισήγηση του Προέδρου και συγκεκριμένα:
Α]Ενός υπαλλήλου ΔΕ1 Διοικητικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ
μηνών [ Για την πληρωμή του εγγράφεται πίστωση 10.000,00 στον ΚΑ 10.6041 του υπό
κατάρτιση προϋπολογισμού και 2300€ στον ΚΑ 10.6054}
Β]Ενός εργάτη ΥΕ Γενικών καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ
μηνών [ Για την πληρωμή του εγγράφεται πίστωση 10.000,00 στον ΚΑ 70.6041 του υπό
κατάρτιση προϋπολογισμού και 2500€ στον ΚΑ 70.6054}
Η απόφαση αυτή του Κ.Σ. έλαβε α.α. 14/2011
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στο μοναδικό θέμα της κατεπείγουσας
συνεδρίασης, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Σ.Αρώνη
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠ Η
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

