ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Πρακτικό 1ο-27/1/2016
την Κέρκυρα σήμερα 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Σετάρτη και ώρα 12.00
συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου,
ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ.3628/25-1-2016 πρόσκληση του Προέδρου της –
Αναπληρωτή Δημάρχου Κέρκυρας Γεωργίου Ηλία Παντελιού, η Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 16 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 14 μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Γεώργιος Ηλίας Παντελιός (Πρόεδρος)
οφία Καρύδη
Γεώργιος Καρύδης
Βασίλειος Άρης Μπαλής
Γεώργιος Ραιδεστινός
Ευγένιος πυρίδων Ασπιώτης
Βασίλειος Καββαδίας
πυρίδων Καλούδης
Λεωνίδας Παγκράτης
Μηνάς Δαμιανός Ράπτης
Ανδρέας κούπουρας
Ανδρέας Γουλής
Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
Θεόδωρος Λουκανάρης

Απουσίαζαν εκτός Κέρκυρας ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Νικολούζος και ο
Αντιδήμαρχος Νικόλαος Αναστασόπουλος για υπηρεσιακούς λόγους.
τη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος
Μαρούφωφ.
Σα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου
Δημάρχου, Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 1ο: «Σροποποίηση
Κέρκυρας».

Οργανισμού

Εσωτερικής

Τπηρεσίας

Δήμου

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αναπληρωτής Δημάρχου κ.
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός ενημέρωσε τα Μέλη για την ανάγκη τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την
εισήγηση της Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ως
κάτωθι:

«Με το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 69521/11.11.2015

έγγραφο της Δ/νσης

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και σε συνέχεια των
σχετικών

εισηγήσεων/αιτημάτων

των

Διευθύνσεων

Καθαριότητας

και

Ανακύκλωσης (αρ. πρωτ. 63268/14.10.2015) και Πρωτογενούς Σομέα και
Αστικού Πρασίνου (αρ. πρωτ. 63667/15.10.2015), προτάθηκε η τροποποίηση
του υφιστάμενου ΟΕΤ και συγκεκριμένα του Άρθρου 26 «Θέσεις με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
Σα αιτήματα των δύο Τπηρεσιών που έχουν υποβληθεί αφορούσαν πιο
συγκεκριμένα:
α) Τπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: τροποποίηση του εν λόγω
άρθρου

προκειμένου

να

καλυφθούν

οι

απαιτήσεις

σε

προσωπικό

καθαριότητας εξαιτίας της υποστελέχωσης και συνταξιοδοτήσεων, από τις
οποίες εντοπίστηκε η έλλειψη όχι μόνο εργατών καθαριότητας αλλά και
οδηγών και
β) Τπηρεσία Πρωτογενούς Σομέα και Αστικού Πρασίνου: τροποποίηση του εν
λόγω άρθρου δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη όχι μόνο εργατών πρασίνου
αλλά και οδηγών καθώς και Φειριστών Μηχανημάτων Έργου.
Η ανάγκη για την τροποποίηση του υφιστάμενου ΟΕΤ (άρθρο 26,
θέσεις ΙΔΟΦ) προκύπτει από τη διαρκή μείωση του τακτικού προσωπικού του
Δήμου, μέσω των συνεχιζόμενων αποχωρήσεων των δημοτικών υπαλλήλων
κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων, όπου σε συνδυασμό με τη μη αντικατάστασή
τους, επιτείνει την έλλειψη καίριων ειδικοτήτων (για την εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου) κυρίως κατά τις περιόδους που παρουσιάζεται αναγκαιότητα άμεσης
αντιμετώπισης εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Με βάση την υφιστάμενη περιγραφή-αποτύπωση του άρθρου 26 του
ισχύοντος ΟΕΤ του Δήμου μας (ΥΕΚ Β’ 280/13-2-2012), από την οποία
προκύπτει περιοριστική περιγραφή των ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΦ, η
οποία και καθιστά αδύνατη την κάλυψη με προσωπικό αυτής της κατηγορίας,
άλλων ειδικοτήτων (πλην των περιγραφομένων) και προκειμένου να υπάρχει
μεγαλύτερη ευελιξία του φορέα μας στην κάλυψη των αναγκών του (εποχικών,
περιοδικών ή πρόσκαιρων), προτείνεται η τροποποίηση του υφιστάμενου ΟΕΤ
Δήμου Κέρκυρας και ειδικότερα: «Άρθρο 26 - Θέσεις με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» ως εξής:

«Προβλέπονται εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεις προσωπικού με
σύμβαση

εργασίας

ιδιωτικού

δικαίου

ορισμένου

χρόνου,

διαφόρων

ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών καθώς και για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Η προτεινόμενη διατύπωση είναι σύμφωνη με το πρότυπο νο. 8 του
ΤΠ.Ε, το οποίο και αφορούσε τη σύνταξη των ΟΕΤ των «καλλικράτειων»
Δήμων, ενώ η μείωση του αριθμού των θέσεων ΙΔΟΦ από εκατόν εβδομήντα
(170) στον υφιστάμενο ΟΕΤ, σε εκατόν πενήντα (158) προκύπτει από τα
αιτήματα των υπηρεσιών (μείωση των προτεινόμενων θέσεων εκ μέρους των
Τπηρεσιών Καθαριότητας & Πρασίνου).
Παρακαλούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας κατά το άρθρο 63
παρ. στ’ του Ν.3852/2010, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό υμβούλιο την έγκριση
της τροποποίησης του άρθρου 26 του ΟΕΤ Δήμου Κέρκυρας (ΥΕΚ ΦΕΚ– 280
Β/13-2-201).
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ζητούμενη τροποποίηση του ΟΕΤ θα
ολοκληρωθεί εφόσον ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες – πέρα από
την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας – και αφορούν:
α) στην έγκριση της τροποποίησης του ΟΕΤ από το Δημοτικό υμβούλιο
Κέρκυρας
β) στη σχετική γνωμοδότηση του Τπηρεσιακού υμβουλίου ΟΣΑ Ν. Κέρκυρας
γ) στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
δ) στη δημοσίευση
απόφασης.»

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως

της

σχετικής

Σα Μέλη αφού μελέτησαν την εισήγηση της Τπηρεσίας και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Εγκρίνουν την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας του
Δήμου σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και διαβιβάζουν το παρόν στο
Δημοτικό υμβούλιο προκειμένου τούτο να εγκρίνει την τροποποίηση του
άρθρου 26 του ΟΕΤ Δήμου Κέρκυρας.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
υντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
Δημαρχών Αντιδήμαρχος

ΣΑ ΜΕΛΗ
1. οφία Καρύδη
2. Γεώργιος Καρύδης
3. Βασίλειος Άρης Μπαλής
4. Γεώργιος Ραιδεστινός
5. Ευγένιος πυρίδων Ασπιώτης
6. Βασίλειος Καββαδίας
7. Λεωνίδας Παγκράτης

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

8. πυρίδων Καλούδης

Γεώργιος Μαρούφωφ

9. Μηνάς Δαμιανός Ράπτης
10. Ανδρέας κούπουρας
11. Ανδρέας Γουλής

Η Γραμματέας της Ε.Ε.

12. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα

Όλγα Νικηφόρου

13. Θεόδωρος Λουκανάρης

