ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
Αριθ. Πρακτικού:14/30-8-2018

Αριθ. Απόφασης: 984 /2018

Στη Ρόδο σήμερα 30η Aυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του
Δημάρχου
Ρόδου
κ.
Χατζηδιάκου
Φώτη,
μετά
από
την
αριθ.
πρωτ.
2/51911/24.8.2018
έγγραφη
πρόσκληση
του
Προέδρου
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/
19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Α 2018) και 95 του Ν.3463/2006.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.
ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

22.ΚΑΡΙΚΗΣ
Επικεφαλής
ΟΡΑΜΑ»

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠαράταξης «ΡΟΔΙΩΝ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Αντιδήμαρχος
4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Αντιδήμαρχος,
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΣΑΒΒΑΣ-

24. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος
8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος
9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
10.ΠΟΚΚΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑντιδήμαρχος
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΓραμματέας

30. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Αντιδήμαρχος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
33.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
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14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ

34.ΠΟΤΣΟΣ
ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ
ΦΛΩΡΑΑντιδήμαρχος
17.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΑντιδήμαρχος
18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΤΣΙΚΚΗΣ
Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος
5.
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
Αντιδήμαρχος

ΜΑΡΙΑ-

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΕπικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
9.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑνεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
11.
ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12.
ΜΠΙΛΙΑ
–ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ανεξάρτητη
Δημοτική
Σύμβουλος (δικ/νη).

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
7.
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(δικ/νος)

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου
κ.Μ.Παγκάς
και
η
Πρόεδρος
της
Δ.Κ.Ασκληπιείου
Κα
Μ.Παπαβασιλείου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη
της Συνεδρίασης
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα
πέντε (35), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέματα Ημερήσιας
Διάταξης:
2

ΘΕΜΑ εκτός Η/Δ: : Συζήτηση για προσλήψεις προσωπικού
στο νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Κατταβιά (ΘΗΣ
Ν.Ροδου),αρ.πρωτ. 5/52986/2018
ΣΧΕΤ.α) ΓΔ/Π/2278-31-07-2018 Ανακοίνωση Προέδρου ΔΕΗ Α.Ε.
β) υπ’ αριθμ. έγγραφο 4/38720-20-06-2018 της Τ.Κ.
Κατταβιάς
γ) Επιστολή 03-08-2018 ΕΚΡ και Σωματείου Εργαζομένων
« ΖΕΥΣ » ΔΕΗ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη του Σώματος την
αρ.πρωτ.5/52966/2018 εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας
και Βιομηχανίας, Τμήμα Φυσικών Πόρων, για το θέμα που έχει ως
εξής:
Η κατασκευή του Νέου Εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ν. Ρόδο (ΘΗΣ Ν.
Ρόδου), ολοκληρώθηκε πριν μερικούς μήνες και ήδη από τον Ιούλιο
του 2018, σταδιακά ξεκίνησε η λειτουργία του και η τροφοδότηση
του συστήματος παραγωγής του Νησιού με φορτία από αυτό.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης στελέχωση
του από Προσωπικό, επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό, αναγκαίο
για την εύρυθμη λειτουργία του.
Διαχρονικά η Διοίκηση της ΔΕΗ έχει δεσμευτεί για κατά
προτεραιότητα προσλήψεις εντόπιου προσωπικού ως αντιστάθμισμα
στην κατασκευή αυτού του Εργοστασίου. Δυστυχώς όμως, ενώ οι
προσλήψεις καθυστερούν, η Διοίκηση της ΔΕΗ με το α’ σχετικό,
αποφάσισε αντί αυτών των προσλήψεων να προβεί σε μετάθεση 20
μόνιμων υπαλλήλων από άλλους Σταθμούς, ακυρώνοντας την
διαχρονικά επαναλαμβανόμενη δέσμευση της για νέες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού κατά προτεραιότητα από την περιοχή που αυτό
λειτουργεί.
Κατόπιν αυτών, το Δ.Σ. καλείται με απόφασή του να :
•
•
•

στηρίξει τόσο το αίτημα της Τ.Κ. Κατταβιάς (β’ σχετικό), όσο και
τον ΕΚΡ (γ’ σχετικό),
ζητήσει από τη Διοίκηση της ΔΕΗ να ακυρώσει την απόφαση
μετάθεσης των 20 μόνιμων υπαλλήλων από άλλους Σταθμούς,
απαιτήσει την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού από
τη περιοχή, όπως έχει δεσμευτεί από την αρχή.

ΑΙΤΗΜΑ Τ.Κ.Κατταβιάς προς Διοίκηση ΔΕΗ
Κύριε πρόεδρε,
Μετά το πρόβλημα που προέκυψε στις μονάδες 3,4 και 5 του ΑΗΣ
ρόδου, ξεκίνησε λίγο πρόωρα η λειτουργία του νέου ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ
Κατταβιάς), μπαίνοντας στο σύστημα παραγωγής του νησιού, προκειμένου
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να καλυφθεί το κενό ισχύος και να αποφευχθούν οι περιοδικές διακοπές,
στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου.
Συμμεριζόμενοι τις απόψεις του Σωματίου Εργαζομένων “ΖΕΥΣ” ΔΕΗ
Α.Ε.,

αλλά

και

του

Εργατικού

Κέντρου

Ρόδου,

όπως

αυτές

σας

διατυπώθηκαν με το από 03/08/2018 έγγραφό τους, είμαστε αντίθετοι, στο
θέμα της μετάθεσης 20 μόνιμων υπαλλήλων, από άλλους σταθμούς, την
οποία ο ίδιος ζητήσατε, με το ΓΔ/Π/2278 και από 31-07-2018 δικό σας Υ.Σ.
Χωρίς να θέλουμε να δυσχεράνουμε την ομαλή λειτουργία του νέου
ΘΗΣ, πιστεύουμε ότι, 5 με 6 κατάλληλα καταρτισμένοι και έμπειροι
τεχνικοί, από μετάθεση, θα μπορούσαν άριστα να εκπαιδεύσουν τους
νεοπροσληφθέντες, που ούτως ή άλλως, έχουν το χρόνο να το κάνουν,
λόγω και της συνύπαρξής τους, για αρκετό καιρό ακόμη, με τον ανάδοχο
εργολάβο. Εξ‘ άλλου, για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη μετακινηθεί 3
μισθωτοί και οι 20 επιπλέον που ζητάτε, θα καλύψουν το 1/3 περίπου της
προβλεπόμενης δύναμης του σταθμού, με ότι αυτό συνεπάγεται για το
ντόπιο εργατικό δυναμικό.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες εκείνες τις
ενέργειες, προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες πρόσληψης του
υπολειπόμενου

μόνιμου

προσωπικού,

λαμβάνοντας

υπόψη

την

εντοπιότητα, ως πάγιο αίτημα της Τοπικής Κοινωνίας, αλλά και δέσμευση
της ΔΕΗ Α.Ε, απέναντί της, μειώνοντας παράλληλα, τον αριθμό των
μισθωτών, που προτίθεστε να μετακινήσετε, από άλλες μονάδες, στον
απολύτως αναγκαίο.
Η πρόσληψη ατόμων, πρωτίστως από την Κοινότητα της Κατταβιάς,
ικανοποιεί, όπως προαναφέραμε, το πάγιο αίτημα της Κοινωνίας μας και
δίνει κίνητρα στους νέους μας, να παραμείνουν
στον

τόπο

τους.

Όπως

αντιλαμβάνεστε,

και να δημιουργήσουν,

επιμένουμε

σε

αυτό,

και

περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.
Πάντα στη διάθεσή σας
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς
Ζαννετάκης

Νικόλαος

ΑΙΤΗΜΑ
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
–ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΖΕΥΣ» ΔΕΗ Α.Ε προς Διοίκηση ΔΕΗ
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στο Γραφείο σας, τον Μάρτιο του
2018 με την παρουσία του Βουλευτή κ.Γάκη σχετικά με την στελέχωση του
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νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ν.Ρόδο, επανερχόμαστε και σας τονίζουμε
τα παρακάτω:
• Θεωρούμε σημαντική την έναρξη της λειτουργίας του νέου
εργοστασίου που θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε
ηλεκτρική ενέργεια στο νησί της Ρόδου.
• Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι καθυστερούν οι
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με απόλυτη προτεραιότητα στο
ντόπιο εργατικό δυναμικό όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί η ΔΕΗ, σαν
ελάχιστο ανταποδοτικό όφελος στην Τοπική κοινωνία.
• Σας επισημαίνουμε ότι ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί από τον ΑΣΕΠ
οι θέσεις των 11 πτυχιούχων μηχανικών που έχει ζητήσει, ενώ και
από τις 22 προσλήψεις που πραγματοποιήσατε, μόνο 14 εργαζόμενοι
κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή της Ρόδου, λόγω κακής
διατύπωσης της προκήρυξης που δεν ευνοούσε την εντοπιότητα.
• Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη μετακίνηση από την υπόλοιπη χώρα 20
εργαζομένων που έχετε ήδη προκηρύξει με την υπ’ αρ.
ΓΔ/Π/2278/31.8.2018
• Η μετακίνηση μονίμων 20 εργαζομένων από την υπόλοιπη χώρα
περιορίζει σημαντικά τις θέσεις που έχετε υποσχεθεί να καλύψετε με
μόνιμο ντόπιο προσωπικό.
• Σας καλούμε να περιορίσετε τις μετακινήσεις αυτές μόνο στους
ελάχιστους αναγκαίους για την αρχική λειτουργία του εργοστασίου
και να προχωρήσετε –όπως σας αναφέραμε και παραπάνω-στην
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με κύριο κριτήριο την εντοπιότητα
ικανοποιώντας έτσι το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και
υλοποιώντας τις αρχικές δεσμεύσεις της ΔΕΗ απέναντι της.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Α.Κωνσταντίνου, Ι. Περδίκης,
Α.Γιαννικουρής,
Δ.Μουτάφης,
Δ.Τσίκκης,
Μ.Καραγιάννη
και
Ε.Ατσίδη, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του
θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω
εισήγηση της Υπηρεσίας, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται
στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του Σώματος,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη
απόφαση για το θέμα.
2. Εκφράζει τη στήριξη του τόσο το αίτημα της Τ.Κ. Κατταβιάς
όσο και στο αίτημα ΕΚΡ και Σωματείου ΖΕΥΣ ΔΕΗ Α.Ε
3. Να ζητήσει από τη Διοίκηση της ΔΕΗ να ακυρώσει την
απόφαση μετάθεσης των 20 μόνιμων υπαλλήλων από άλλους
Σταθμούς,
4. Να απαιτήσει την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού
από τη περιοχή, όπως έχει δεσμευτεί από την αρχή.

ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
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