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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30
Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου - Χολαργού» και λήψη
απόφασης - ψήφισμα προς την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, για την
ανανέωση - παράταση των συμβάσεων και την μετατροπή σε αορίστου των εργαζομένων
στην Κοινωφελή εργασία
Πρακτικό της με αριθ. 3/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 23ης του
μηνός Μαρτίου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα, 23.03.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
5104/19.03.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 31 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής

Αθανάσιος Βαλυράκης
Χρήστος Πετράκης
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Αυγερινός
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Γιαννακοπούλου

Βασίλειος Σιαμάνης

Νικήτας Κανάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου

Χαράλαμπος Στάϊκος

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ’ αριθ. 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της
ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο
8o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση» κο Γεώργιο Ρεμούνδο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:
«Παρέμβαση πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ (22/02/2021) και με γραπτή ερώτησή της
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτώντας την άμεση ανανέωση των συμβάσεων των 36.500 εργαζόμενων του
προγράμματος του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία με την μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου και την
κατάργηση των μέτρων της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων που ανακυκλώνουν την ανεργία, με επιστολή της στον
επίτροπο Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Στην επιστολή τους οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος
σημειώνουν τα εξής:
«Αυτή την περίοδο λήγει η σύμβαση 36.500 εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 του
ΟΑΕΔ στους Δήμους, τις Περιφέρειες της χώρας, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ) και σε άλλους φορείς, που
συνέβαλλαν αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, και στην εξυπηρέτηση των πολιτών,
καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων.
Οι εργαζόμενοι μετά από 8μήνες εργασίας στο πρόγραμμα πρόκειται να μείνουν άνεργοι, όπως και οι χιλιάδες
εργαζόμενοι των αντίστοιχων προγραμμάτων των προηγούμενων ετών, την ώρα που η ανεργία εν μέσω
οικονομικής κρίσης και της πανδημίας που την επιτάχυνε, έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.
Έχοντας υπόψη τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό στους ΟΤΑ, στις Περιφέρειες και στους φορείς θέτουμε
το αίτημα των 36.500 αυτών εργαζομένων για παράταση του Κοινωφελούς Προγράμματος έως τουλάχιστον το
τέλος του τρέχοντος έτους 2021 και τη μετατροπή των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ανάγκη προσωπικό με εργασιακή εμπειρία, δεν πρέπει να απογυμνωθούν,
εντείνοντας ακόμα περισσότερο τις μεγάλες ελλείψεις καθώς έχει ανακοινωθεί πως δεν θα υπάρξει ανάλογο
πρόγραμμα μέσα στο 2021, στο οποίο μάλιστα το προσωπικό αυτό δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής.
Είναι ανάγκη να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές διατάξεις που ανακυκλώνουν την ανεργία κι έχουν
θεσπίσει οι κυβερνήσεις με οδηγίες της ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι 3 διαδοχικές συμβάσεις που δίνουν δικαίωμα
για μονιμοποίηση των υπαλλήλων σε αυτές τις υπηρεσίες, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις εργαζομένων.
Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση των εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας, που η μαζική
πλειοψηφία των 36.500 εργαζομένων συνεχίζει να εργάζεται πλήρες ωράριο παρά τις συνθήκες της πανδημίας,
προσφέροντας αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους.
Καθώς το πρόγραμμα είναι στα πλαίσια ταμείων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο
Συνοχής και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ζητούμε άμεσα την παράταση της σύμβασης μέχρι το τέλος του 2021 και
παράλληλα τη μετατροπή της σε αορίστου χρόνου συμβάλλοντας στη βέλτιστη λειτουργία των φορέων και
εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών».
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, όπως και το ΚΚΕ στη Βουλή, στη βάση της θέσης για μόνιμη
σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα και της κάλυψης των λαϊκών αναγκών στους τομείς όλων των
κοινωνικών υπηρεσιών με αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό, σε αντίθεση με τις κυβερνητικές πολιτικές ανακύκλωσης
της ανεργίας και της υποβάθμισης των κοινωνικών υπηρεσιών, στηρίζει τον αγώνα των χιλιάδων συμβασιούχων.
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Απαιτεί από την κυβέρνηση άμεσα λύση και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του να
πάρει θέση και απόφαση για την διεκδίκηση λύσης με την παράταση των συμβάσεων μέχρι το τέλος του 2021 και
παράλληλα τη μετατροπή της σε αορίστου χρόνου συμβάλλοντας στη βέλτιστη λειτουργία των φορέων και
εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και στο Δήμο μας».
Στην συνέχεια, το Σώμα άκουσε την πρόταση, που κατέθεσε ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού κος Ηλίας
Αποστολόπουλος:
«Η Δημοτική Αρχή στηρίζει την υπ΄ αριθ. 4/2021 απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που
ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2021 και συγκεκριμένα αποφάσισε:







Παράταση του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους της χώρας.
Έγκαιρη έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας έτους 2021-2022, με
προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης τον Μάιο του 2021.
Να μην αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων του προγράμματος στον επόμενο
κύκλο υλοποίησης των προγραμμάτων, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς ή νησιωτικούς Δήμους,
δεδομένης της δυσκολίας εύρεσης εργασιακού δυναμικού.
Η διάρκεια των οκτάμηνων συμβάσεων που συμβλήθηκαν για τις ανάγκες των Δήμων κατά την
περίοδο του κορωνοιού, να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, για τη συζήτηση θεμάτων των Ο.Τ.Α.,
αρμοδιότητας του Υπουργείου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη και τις δύο προτάσεις ψηφίσματα που κατατέθηκαν (1η της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και 2η της Δημοτικής αρχής), καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, ψήφισε τα ακόλουθα:
Το 1ο ψήφισμα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» υπερψήφισαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος
Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος
Καραγιάννης, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Αντώνιος Ρεκλείτης, Γεώργιος
Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.
Το 2ο ψήφισμα της Δημοτικής αρχής υπερψήφισαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη, Νικόλαος Κουκής, Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Υφαντής, Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Αθανάσιος
Αυγουρόπουλος, Μιχαήλ Χατζής, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Χρήστος Πετράκης, Βικτώρια Νικάκη,
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Δήμητρα Ρουφογάλη, Γεώργιος Πολύδωρας, Γεώργιος Αυγερινός, Κων/νος Πολυχρόνης Τίγκας και Λουκάς Ρίζος.
Επομένως:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Υιοθετεί την πρόταση που πρότεινε η Δημοτική Αρχή, στηρίζοντας την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σχετικά με την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στην Κοινωφελή εργασία,
η οποία αναφέρει συγκεκριμένα:


Παράταση του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους της χώρας.



Έγκαιρη έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας έτους 2021-2022, με
προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης τον Μάιο του 2021.
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Να μην αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων του προγράμματος στον
επόμενο κύκλο υλοποίησης των προγραμμάτων, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς ή νησιωτικούς
Δήμους, δεδομένης της δυσκολίας εύρεσης εργασιακού δυναμικού.



Η διάρκεια των οκτάμηνων συμβάσεων που συμβλήθηκαν για τις ανάγκες των Δήμων κατά την
περίοδο του κορωνοιού, να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.



Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, για τη συζήτηση θεμάτων των Ο.Τ.Α.,
αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Το ψήφισμα υπερψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Νικόλαος Κουκής,
Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Υφαντής, Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Μιχαήλ Χατζής,
Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Χρήστος Πετράκης, Βικτώρια Νικάκη, Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Δήμητρα
Ρουφογάλη, Γεώργιος Πολύδωρας, Γεώργιος Αυγερινός, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Λουκάς Ρίζος.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Βασιλική Ρετσινιά Γιαννακοπούλου, Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος Καραγιάννης, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου, Αντώνιος Ρεκλείτης, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Αθανάσιος
Κούτρας, Αθανάσιος Βαλυράκης και Παναγιώτης Δεμέστιχας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 30/2021.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη
Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Μ.
Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ.
Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α.
Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

