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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.

Πανταζόπουλος

Ηλίας,

Πρόεδρος,

2.

Χρυσουλάκης

Φώτιος,

Αντιπρόεδρος, 3. Χωματά Αικατερίνη, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 10. Αντζινάς
Ιωάννης, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 13. Καλούδης Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Νικηφόρος
Ιωάννης, 16. Καπίρη Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Καλαντίδης
Δημήτριος, 19. Αντύπας Γεώργιος, 20. Δουβή Αγγελική, 21. Αγαδάκος
Γεώργιος, 22. Τσατσούλη Αναστασία, 23. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 24.
Κουρής Μιχαήλ, 25. Πούλος Ιωάννης, 26. Σόφης Γεώργιος και 27. Σεφτελής
Κων/νος.
Παρόντος του Δημάρχου, κ. Βαλασόπουλου Βασιλείου, ο οποίος
παρευρίσκεται ως νομίμως κληθείς.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ.
Αναστόπουλος, ο τεχνικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο
Συμπαραστάτης του Δημότη, κ Αραμπατζής και η Πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
-----------------------
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’αριθμ. Πρωτ.18814/5-7-2017
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Ηλία Πανταζόπουλου, απουσίαζαν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 2. Γιαννάκης
Χρήστος, 3. Σερέτη Χριστίνα, 4. Βιδάλης Παναγιώτης, 5. Δημητρόπουλος
Άγγελος, 6. Κούρτης Ανδρέας, 7. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 8. Γρηγορέας
Ιωάννης,

9.

Γεωργίου

Δημήτριος,

10.

Ασβεστάς

Δημήτριος,

11.

Αναγνώστου Ιωάννης, 12. Ευσταθίου Αναστάσιος, 13. Πανταζόπουλος
Δημήτριος, 14. Πίκουλα Αργυρώ.
-----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Φ
----------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 2 - (Π.Δ.Σ. 228-229)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16:30΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19:30΄
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Τροποποίηση

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Οργανισμού

Εσωτερικής

Υπηρεσίας 228

3,64

Λήψη απόφασης απασχόλησης προσωπικού με νέες 229

3,65

(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ηλιούπολης
2.

συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν.4479/2017
----------------------------2
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Η.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ): Επειδή τα δύο θέματα του
έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου είναι συνδεδεμένα, θα δώσω τον λόγο
στον κ.Γενικό, για να ασχοληθεί και με τα δύο θέματα, να τοποθετηθεί.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο
«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου
Ηλιούπολης»
&
ΘΕΜΑ 2ο
«Λήψη απόφασης απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγονται από την Ημερήσια Διάταξη τα με αριθμό 1 και 2
θέματα,

«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

Δήμου Ηλιούπολης» και «Λήψη απόφασης απασχόλησης προσωπικού με
νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν.4479/2017».
Κύριε Γενικέ, έχετε τον λόγο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Γενικός Γραμματέας):

Γεια σας.

Τα δύο θέματα που θα συζητήσουμε έχουν σχέση με το θέμα
στελέχωσης της Καθαριότητας, καθώς και με την απασχόληση του
υφιστάμενου σήμερα προσωπικού στην Καθαριότητα των οποίων οι
συμβάσεις είχαν παραταθεί μέχρι 31/12/2017. Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα
βήματα που απαιτούνται είναι, το 1ο θέμα η τροποποίηση του Οργανισμού,
το 2ο θέμα η λήψη απόφασης απασχόλησης του προσωπικού με νέες
συμβάσεις και σε μεταγενέστερο χρόνο θα έρθουμε με τρίτη εισήγηση το
αίτημά μας, αφού εγκριθεί ο Οργανισμός, για τον αριθμό και τις ειδικότητες
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πρόσληψης συγκεκριμένου προσωπικού.
Ξεκινώ την πρώτη εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γενικέ, πριν ξεκινήσετε, μία δική μου παράλειψη.
Η κα Πίκουλα, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα παρευρεθεί
σήμερα. Ορίστε.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με
την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με
βάση την από 5/7/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και σύμφωνα
με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης, η
οποία έχει ως εξής:
Ειδικότερα, σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο ο Ν.3584/2007 στο
άρθρο 10 αναφέρεται στη σύσταση και τροποποίηση των Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων. Σύμφωνα με αυτόν προβλέπεται ότι
στον Οργανισμό καθορίζεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών, Διευθύνσεις,
Τμήματα κ.λπ., οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται
και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί
Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται με πράξη του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και δημοσιεύεται, εν συνεχεία, στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Η σύσταση των θέσεων του προσωπικού με τους Οργανισμούς
Εσωτερικής Υπηρεσίας γίνεται με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιακών
αναγκών και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, σύμφωνα με ένα
συγκεκριμένο οικονομικό τύπο.
Αυτή είναι η διαδικασία σε ό,τι αφορά τους Υπηρεσιακούς
Οργανισμούς.
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Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», δηλαδή το Ν.3852/2010, άρθρο 63,
προβλέπεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής να
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας. Στον τελευταίο, τον πρόσφατο, νόμο Ν.4479/2017 και
ειδικότερα στο άρθρο 24 προβλέπονται τα παρακάτω για το επίμαχο σημείο:
Μέχρι 31/7/2017 οι ΟΤΑ δύνανται να υποβάλουν για έγκριση στην
Αποκεντρωμένη αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής
Υπηρεσίας τους, ύστερα από εκτίμηση από τα αρμόδιά όργανά τους των
οργανικών αναγκών τους σε κάθε είδους ανταποδοτικές εργασίες σχετικές
με τη καθαριότητα.
Η σύσταση αυτών των θέσεων λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της
Οικονομικής Επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του
καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτονται από τις
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές
υπηρεσίες κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Στη δική
μας περίπτωση έχει ληφθεί αυτή η απόφαση.
Ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης εγκρίνει τις αποφάσεις περί
τροποποίησης των Οργανισμών, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους.
Μέσα σε 10 ημέρες από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ΟΤΑ
υποβάλουν αίτημα για πρόσληψη τακτικού προσωπικού για κάλυψη των
νέων οργανικών θέσεων.
Θα αφαιρέσω ορισμένα πράγματα, δεν θα διαβάσω, είναι αναλυτικά
στην εισήγηση σε ό,τι αφορά εμπειρίες και μόρια.
Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων οι ΟΤΑ
δύνανται με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν υπηρεσίες σε αυτές
μέχρι τις 7/6/2017 εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Αυτή είναι η
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δεύτερη εισήγηση, την οποία θα αναλύσω στη συνέχεια, δηλαδή ποιες είναι
οι προϋποθέσεις.
1. Να υπάρχει εξαιρετικός λόγος δημόσια υγείας, που επιβάλει την
κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών
θέσεων του προηγούμενου εδαφίου κάλυψη αντίστοιχων οργανικών
αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.
2. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, δηλαδή η διαδικασία, η
απόφαση που θα πάρουμε με αυτή την εισήγηση για να πάμε στη
συνέχεια στο δεύτερο θέμα.
Η απόφαση αυτής της παραγράφου διαβιβάζεται εν συνεχεία στο
ΑΣΕΠ, το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων
πρόσληψης του παρόντος άρθρου.
Στη συνέχεια αυτού του νόμου εκδόθηκε η 19/30-6-2017 εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την
εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Συνοπτικά τί μας λέει; Ότι ύστερα από τα
πρακτικά Μαΐου και Ιουνίου των Γενικών Συνελεύσεων της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συμβουλίου, κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις
των συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας που είχαν αρχικά
συναφθεί τελούν σε αντίθεση με το άρθρο 103 του Συντάγματος και την
Κοινοτική Οδηγία 1999/1970 όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το
Προεδρικό Διάταγμα 164/2004.
Ενόψει, ιδίως του γεγονότος, ότι οι ανάγκες που διατηρούνται και
επαναλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών
αποβάλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων,
αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ως εκ τούτου υφίσταται σαφής η
ανάγκη κάλυψης των θέσεων στην Καθαριότητα με μόνιμες προσλήψεις.
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Ενόψει αυτής της ανάγκης παρέχεται η δυνατότητα επιτάχυνσης και
διευκόλυνσης των διαδικασιών κάλυψης των θέσεων τακτικού προσωπικού
σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, είτε με τη σύσταση νέων θέσεων στις
υπηρεσίες αυτές με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,
τη διαδικασία δηλαδή που κάνουμε, είτε με πλήρωση υφισταμένων ήδη
κενών οργανικών θέσεων καθώς και απασχόλησης όχι κατά παράταση, αλλά
με νέες συμβάσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι μετά
τις 31/3/2018, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία.
Η διαδικασία είναι η εισήγηση της Εκτελεστικής ,

απόφαση

του

Συμβουλίου, τα είπαμε και πριν αυτά, πάει στην Αποκεντρωμένη.
Επαναλαμβάνονται δηλαδή στην εγκύκλιο ουσιαστικά πράγματα που
ανέφερα στο νόμο.
Με βάση το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα
τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, με βάση αυτήν τη
διαδικασία που προανέφερα, ύστερα από εκτίμηση από τα αρμόδια όργανα
των οργανικών αναγκών σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές
με την καθαριότητα.
Ο Οργανισμός του Δήμου Ηλιούπολης έχει δημοσιευθεί το 2015 και
τροποποιήθηκε το 2017 με την πρόβλεψη θέσεων υπαλλήλων Δημοτικής
Αστυνομίας. Ο Δήμος Ηλιούπολης, σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου του
2016 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών είχε υποβάλει σχετικό
αίτημα με την 7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είχαμε
ζητήσει την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Η Αποκεντρωμένη ήδη είχε συναινέσει, ήταν θετική σε αυτή μας την
πρόταση και έχει διαβιβάσει το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση, που
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είχαμε ζητήσει, ήταν για πέντε (5) εργάτες καθαριότητας, έξι (6) οδηγούς,
δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου, έναν (1) εργάτη νεκροταφείου και
τρεις (3) ηλεκτρολόγους, δηλαδή συνολικά 17 άτομα.
Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο εφόσον οι φορείς δεν
προβούν στη σύσταση νέων θέσεων δεν θα δύνανται στο εξής να
αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα
αυτών των φορέων. Κάθε δε μελλοντικό αίτημα για κάλυψη θέσεων σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, πλέον των οργανικών θέσεων που
θα προβλέπουν οι Οργανισμοί, θα πρέπει να αιτιολογεί με ειδικό και
εμπεριστατωμένο τρόπο την εποχικότητα ή τον έκτακτο χαρακτήρα των
αντίστοιχων αναγκών.
Με βάση τα παραπάνω, το γεγονός ότι στις υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα ο Δήμος έχει υποχρέωση να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, το
απαιτούμενο προσωπικό και να παρέχει με άρτιο τρόπο τις αντίστοιχες
υπηρεσίες στους δημότες και κατοίκους του Δήμου, την ανάγκη τακτικού
καθαρισμού με μηχανικά και άλλα μέσα όλων των χώρων, οδούς,
πεζοδρόμια, αλσύλλια κ.λπ., το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη
τακτικού προσωπικού για την κάλυψη πάγιων αναγκών των ανταποδοτικών
υπηρεσιών

καθαριότητας

που

προήλθε

από

το

μεγάλο

κύμα

συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την αδυναμία
πραγματοποιήσεων νέων προσλήψεων, το γεγονός ότι οι υφιστάμενες κενές
οργανικές θέσεις των ανταποδοτικών υπηρεσιών, δηλαδή οι 17 που
προαναφέραμε δεν επαρκούν για την κάλυψη των σημερινών πραγματικών
αναγκών, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού για την προσθήκη των
παρακάτω νέων οργανικών θέσεων, ώστε να υποβάλουμε στη συνέχεια
αίτημα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τον τομέα των ανταποδοτικών
υπηρεσιών συνολικά με βάση τις ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις,
8
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καθώς και τις νέες που θα συσταθούν.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτός ισχύει,
δηλαδή με το ΦΕΚ του 2015 και εν συνεχεία του 2017, για τη σύσταση των
παρακάτω αναφερόμενων νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. Θεωρούνται απολύτως αναγκαίες
για τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των ανταποδοτικών
υπηρεσιών σχετικές με την Καθαριότητα, για την απρόσκοπτη λειτουργία
των Υπηρεσιών αυτών και τη συνακόλουθη προστασία της δημόσιας υγείας.
Δηλαδή:
Εργάτες καθαριότητας ΥΕ: 29
Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων ΔΕ: 2
Ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων ΔΕ: 1
Συνολικά: 32 νέες θέσεις.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες οργανικές νέες θέσεις προστίθενται στις
ήδη προβλεπόμενες στους αντίστοιχους κλάδους του ισχύοντα Οργανισμού.
Παρακαλούμε για τη σχετική έγκριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ.Γενικέ;
Τον λόγο έχει ο κ.Χατζηδάκης.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους.
Ζήτησα να πάρω τον λόγο για να περιγράψω και την υπάρχουσα
κατάσταση, νομίζω θα βοηθήσει γιατί είναι παρόντες και η πλειοψηφία των
συμβασιούχων του Δήμου μας, που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται οι Δήμοι.
Έχουμε πάρει αρκετή πληροφόρηση από το τι γίνεται σχεδόν στο σύνολο
των Δήμων της χώρας και τι ακριβώς συμβαίνει και στον Δήμο τον δικό μας.
Με

βάση

αυτά

που

ανέφερε

και

ο

Γενικός

Γραμματέας

κ.Αναστόπουλος, αυτό που ουσιαστικά σήμερα λαμβάνουμε απόφαση είναι
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ότι

οι

38

συμβασιούχοι,

οι

οποίοι

υπάρχουν

στον

Δήμο

μας,

προκηρύσσονται θέσεις ακριβώς στις ειδικότητες τις οποίες έχουν
προσληφθεί αυτήν τη στιγμή προκειμένου και οι 38 να μπορέσουν να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, προκειμένου να μονιμοποιηθούν
στον Δήμο μας, συν δύο ακόμα θέσεις οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες λόγω
έλλειψης προσωπικού, τις ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας. Σύνολο, δηλαδή,
40 άτομα. Τα 38, όπως ανέφερα, αφορούν τους 38 ήδη υπάρχοντες
συμβασιούχους στον δήμο μας.
Καταρχάς να αναφέρω, νομίζω θα είναι χρήσιμο στη συζήτησή μας,
ποια είναι η κατάσταση σήμερα στους Δήμους. Έχει προκύψει, συνάδελφοι,
αρκετά σημαντικό ζήτημα με το ζήτημα της πληρωμής των συμβασιούχων
για το διάστημα μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή από
τις 7/6/2017 μέχρι και τις 30/6/2017 και μέχρι σήμερα προφανώς, αλλά όπως
γνωρίζετε η μισθοδοσία είναι μηνιαία. Αυτήν τη στιγμή έχουμε 18 Δήμους
στη χώρα μας οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε απόλυση των συμβασιούχων.
Ένας πολύ μικρός αριθμός Δήμων, η ενημέρωσή μας, δεν ξεπερνά τους δέκα
Δήμους, οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών προχώρησαν κανονικά
στην υπογραφή των ενταλμάτων και οι συμβασιούχοι αυτών των Δήμων
πληρώθηκαν κανονικά.
Η τεράστια πλειοψηφία των Δήμων, περίπου δηλαδή το 95% των
Δήμων δεν έχουν αυτήν τη στιγμή προχωρήσει σε ενταλματοποίηση της
μισθοδοσίας των συμβασιούχων γιατί υπάρχει άρνηση από την πλευρά των
Οικονομικών Υπηρεσιών να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη έκδοση των
ενταλμάτων. Σε πάρα πολύ μικρό αριθμό Δήμων, από αυτό το 95% που
ανέφερα, οι Δήμαρχοι έχουν δώσει εντέλλεσθαι προκειμένου να μπορέσουν
να πληρωθούν οι υπάλληλοι, αλλά και αυτοί είναι αρκετά λίγοι απ’ ό,τι
γνωρίζουμε, δεν ξεπερνούν στους 10-15 σε όλη τη χώρα, που έχουν υπάρξει
10
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αυτήν τη στιγμή εντέλλεσθαι.
Τι συμβαίνει στον Δήμο μας; Αυτήν τη στιγμή υπάρχει εγγράφως
άρνηση του Λογιστηρίου του Δήμου Ηλιούπολης για να εκδώσει το
ένταλμα, βασιζόμενη στο δικαίωμα που τους δίνει ένα βασιλικό διάταγμα
του 1959, το άρθρο 22, παράγραφος 3, αν θεωρούν μη νόμιμη τη δαπάνη να
μην εκδώσουν το ένταλμα και επίσης βασιζόμενοι στην απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία θα σας διαβάσω ακριβώς τι αναφέρει.
Αναφέρει ότι:
«Προς τούτο, τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα
υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών στο προσωπικό που
συμπλήρωσε την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόληση, άλλως καταλογίζεται
σε αυτά οι καταβληθείσες αποδοχές, οι δε Προϊστάμενοι περιουσιών ή άλλα
αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των κειμένων ρυθμίσεων…»
και εννοεί τους αιρετούς, «…διώκονται αυτεπαγγέλτως για παράβαση
καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα και παραπέμπονται
υποχρεωτικά

στην

αρμόδια

πειθαρχική

δικαιοδοσία,

ενώ

επιπλέον

προβλέπεται καταλογισμός των αποδοχών και εις βάρος των λαβόντων
εφόσον διαπιστωθεί ότι από δόλο ή βαριά αμέλεια συνέπραξαν στη μη νόμιμη
πρόσληψή τους». Βασιζόμενοι, λοιπόν, στο Βασιλικό Διάταγμα που τους
επιτρέπει τη μη έκδοση ενταλμάτων και αναφερόμενοι σε αυτό το κομμάτι
της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχει αυτήν τη στιγμή άρνηση
εκδόσεων των ενταλμάτων.
Εγώ θα σας μεταφέρω ακριβώς και τι πληροφορίες έχουμε, σχετικές
με το τι θα γίνει με την πληρωμή του συγκεκριμένου διαστήματος, μέχρι
30/6. Θέλω να γνωρίζετε ότι έχει ήδη συνεδριάσει το κλιμάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν θυμάστε βγάζοντας την απόφαση η Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέπεμψε στο κλιμάκιο μέσα σε τρεις
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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εβδομάδες να αποφασίσει για το ζήτημα της καταβολής ή μη την καταβολή
των δεδουλευμένων. Γνωρίζουμε ότι έχει συνεδριάσει το κλιμάκιο στις
25/6/2017.
Με κάθε επιφύλαξη, οι πληροφορίες που τουλάχιστον έρχονται σε
εμάς είναι ότι το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε, δεν έχει
όμως εκδοθεί η απόφαση ούτε έχει καθαρογραφεί για αυτό λέμε και με
επιφύλαξη, την καταβολή των δεδουλευμένων μέχρι και την ημερομηνία
σύναψης των νέων συμβάσεων, δηλαδή μέχρι σήμερα. Αναμένουμε, και οι
περισσότεροι Δήμαρχοι στη χώρα, τη συγκεκριμένη απόφαση προκειμένου
να προχωρήσουν κανονικά οι Οικονομικές Υπηρεσίες στην άρση των
αντιρρήσεών τους αφού θα έχουν πλέον τη βεβαίωση από την πράξη του
κλιμακίου και να πληρώσουν κανονικά τα δεδουλευμένα.
Τι γίνεται τώρα με το ζήτημα των νέων προσλήψεων. Καταρχάς από
τη μία πλευρά έχουμε την ΚΕΔΕ, η οποία όπως είδατε όχι μόνο δεν
ενθαρρύνει τους Δήμους και τους Δημάρχους να προχωρήσουν σε νέες
προσλήψεις −το σημερινό συμβούλιο που γίνεται στον Δήμο Ηλιούπολης
θέλω να ξέρετε ότι λίγα Δημοτικά Συμβούλια έχουν συνεδριάσει στη χώρα
και έχουν πάρει ανάλογη απόφαση− επαναλαμβάνω όχι μόνο δεν ενθαρρύνει
τους Δήμους να το πράξουν, αλλά αντιθέτως έχουν βάλει οκτώ ερωτήματα
στο Υπουργείο Εσωτερικών που ουσιαστικά εμποδίζουν τους Δημάρχους να
προχωρήσουν στη σύναψη νέων συμβάσεων.
Τι θα γίνει, και θέλω να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να
γνωρίζουν και όλοι οι συμβασιούχοι που είναι παρόντες. Υπάρχουν κάποια
αρνητικά δεδομένα. Ένα αρνητικό δεδομένο είναι ότι στις 23/6, πριν από
μερικές ημέρες και μετά την έκδοση της απόφασης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου έγινε από Επίτροπο της Μακεδονίας-Θράκης πράξη, απαγόρευση
δηλαδή πληρωμής, για συμβασιούχους οι οποίοι είχαν ξεπεράσει το 24μηνο.
12
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Για να ξέρετε κιόλας το παράλογο του ζητήματος, όσοι δεν το γνωρίζετε,
υπήρξε η απόφαση του Δήμου με το που συμπλήρωσαν 24μηνο να
απολυθούν οι συγκεκριμένοι τρεις εργαζόμενοι.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης έκρινε μη νόμιμη
την απόφαση του Δήμου και ζήτησε την επαναπρόσληψη τους. Οι άνθρωποι
επαναπροσλήφθηκαν, δούλεψαν, πήγε το ένταλμα στην Επίτροπο και η
Επίτροπος είπε ότι η απόφαση του Δήμου για επαναπρόσληψη, και της
Αποκεντρωμένης κατά συνέπεια, είναι παράνομη και δεν δίνει την έγκριση
πληρωμής των συγκεκριμένων υπαλλήλων.
Εμείς, λοιπόν, σήμερα καλούμαστε και προφανώς θα εφαρμόσουμε το
νόμο και ο νόμος λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στις νέες
συμβάσεις, στη σύναψη νέων συμβάσεων μέχρι 31/3/2018 και αυτό θα
πράξουμε σήμερα. Παρόλα αυτά εμείς οφείλουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε
απόλυτα ευθείς απέναντί σας, ότι οι πληροφορίες που έχουμε −αν θέλετε−
και οι ενδείξεις ότι ακόμα και με αυτές τις συμβάσεις τα πράγματα δεν θα
είναι θετικά.
Οι Επίτροποι σε όλη τη χώρα έχουν αυτήν τη στιγμή διαμηνύσει ότι
δεν πρόκειται να προχωρήσουν στην υπογραφή των ενταλμάτων των νέων
συμβάσεων που θα συνάψουμε και ότι θα παραπέμψουν στην Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να κρίνουν εκ νέου εάν οι
καινούργιες συμβάσεις θα είναι νόμιμες ή όχι.
Οδηγούμαστε, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε έναν φαύλο κύκλο και
αν θυμάστε για αυτό είπαμε ότι η μόνη λύση είναι να μετατρέψουμε τις
υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Θα θυμάστε ότι ο
Δήμαρχος ανέλυσε διεξοδικά τον τρόπο που εργατολόγοι υποδεικνύουν,
προκειμένου να μετατραπούν. Προφανώς η λύση η συγκεκριμένη, παρότι
υπάρχει, έχει μπλοκαριστεί από κάποιους παράγοντες που εκτιμώ ότι δεν
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είναι εντός της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μνημόνια και η ΤΡΟΪΚΑ ή το
κουαρτέτο προφανώς δεν επιτρέπουν την πρόσληψη τουλάχιστον των
10.000 ανθρώπων, συμβασιούχων, στους Δήμους.
Βλέπετε ότι όλες αυτές τις ημέρες η Κυβέρνηση μιλά για 2.500
προσλήψεις, οι αιτήσεις που θα γίνουν από τους Δήμους θα ξεπεράσουν
κατά πολύ τις 2.500. Μένει να αποδειχθεί εάν τον αριθμό αυτόν, όποιος και
αν είναι, θα τον αποδεχθεί η Κυβέρνηση και οι εκτός της χώρας παράγοντες,
την πρόσληψη όλων αυτών των υπαλλήλων. Πάντως, όπως ανέφερα και
πριν, δυστυχώς και για τις νέες συμβάσεις τα πράγματα απ’ ό,τι φαίνεται δεν
θα είναι θετικά. Μακάρι να διαψευσθούμε, μακάρι η Ολομέλεια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να αλλάξει απόφαση. Αν θέλετε το κυρίαρχο θέμα
που θέτουν οι Επίτροποι σε όλη τη χώρα είναι το ζήτημα των 24 μηνών.
Σχεδόν το σύνολο, πλην των πυροφυλάκων, στον Δήμο μας, οι
υπόλοιποι, συμπληρώνουν στους επόμενους μήνες το 24μηνο. Παρότι ο
νόμος Σκουρλέτη γράφει ότι εξαιρούνται, ότι μπορούν να συμμετάσχουν
κανονικά και να υπογράψουν συμβάσεις και αυτοί που έχουν ξεπεράσει το
24μηνο, φαίνεται ότι οι Επίτροποι και με την απόφαση που πήρε ο
Επίτροπος στη Μακεδονίας-Θράκης πριν από μερικές ημέρες, δεν το
ξεπερνάνε ούτε οι Επίτροποι, ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπάρχουν, όπως
πιθανόν διαβάσατε, κάποιες απόψεις για το πώς μπορεί να γίνουν οι
πληρωμές. Ο Νομικός Σύμβουλος της ΚΕΔΕ μιλάει περί δικαστικών
προσφυγών, προκειμένου να πληρωθούν τα δεδουλευμένα.
Εμείς, σας είπα, ότι αναμένουμε και θεωρούμε ότι αυτό είναι το
πιθανό, το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αποφασίσει θετικά
προκειμένου όλα τα δεδουλευμένα μέχρι 30/6, μέχρι σήμερα, να πληρωθούν.
Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε το νόμο.
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Προχωρούμε σήμερα στην απόφαση που ουσιαστικά ή αύριο ή την
Δευτέρα θα συναφθούν καινούργιες συμβάσεις με τους 38 εργαζόμενους,
τους οποίους ο Δήμος μας τους έχει ανάγκη και ευελπιστούμε να μην
δικαιωθούν οι φόβοι μας και τον Αύγουστο που θα πάνε στους Επιτρόπους
σε όλη τη χώρα τα νέα εντάλματα, γιατί είναι υποχρεωτικό να πάνε,
πρόκειται για το πρώτο ένταλμα της νέας σύμβασης, να υπογράψουν θετικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Χατζηδάκη.
Πριν δώσω τον λόγο στους επικεφαλής θα ήθελα να ρωτήσω, κα
Πρόεδρε, θα θέλατε να τοποθετηθείτε; ..Περάστε σας παρακαλώ πολύ.
Έχετε τον λόγο.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ηλιούπολης): Καλησπερίζουμε όλους σας.
Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μετά από δύο μήνες
κινητοποιήσεων των εργαζομένων σε όλη τη χώρα η Κυβέρνηση προχώρησε
σε άλλη μία κοροϊδία των ίδιων των εργαζομένων γιατί τελικά αυτή η
νομοθετική ρύθμιση, και απ’ ό,τι ειπώθηκε και εισηγητικά, εμείς από την
πρώτη στιγμή λέγαμε ότι δεν φέρνει κάτι θετικό. Δεν φέρνει κάτι θετικό
γιατί φαίνεται και φάνηκε εξαρχής το εξής. Πρώτα απ’ όλα ότι θα υπήρχαν
απολύσεις, κάτι που γίνεται και οι πληροφορίες καθημερινά μαζεύονται όσο
δεν υπάρχουν Δημοτικά Συμβούλια, δεν γίνονται δηλαδή για να παρθούν
τέτοιες αποφάσεις. Ακόμη και το θετικό, αν θεωρήσουμε ότι είναι θετικό, ο
προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού που κάποια Δημοτικά
Συμβούλια όπως το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο κάνει, θεωρούμε ότι είναι
κενό αέρα όλο αυτό.
Αν πάρουμε παράδειγμα ότι είχαμε ξανακάνει αίτημα το Γενάρη,
όπως και άλλα Δημοτικά Συμβούλια το προηγούμενο διάστημα, ότι υπάρχει
πάγωμα προσλήψεων 2018-2019-2020-2021-2022, άρα δεν ξέρουμε πώς
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μπορεί να υλοποιηθεί όλη αυτή η οδηγία, ότι έχουν υπογραφεί και
αποφασιστεί ζητήματα μέσα και από τις αποφάσεις του 3ου και του 4ου
μνημονίου που υπέγραψε η συγκυβέρνηση. Ακόμη και οι εργαζόμενοι, που
σήμερα δουλεύουν, ακόμη και αν υλοποιηθεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση, το
πιο πιθανό η πλειοψηφία των συναδέλφων που δουλεύουν αυτήν τη στιγμή
στη δουλειά να μην είναι μέσα στους επιτυχόντες του διαγωνισμού που
μπορεί να προκηρυχθεί εάν δώσει το ok το Υπουργείο Εσωτερικών στο
τέλος σε όλους τους Δήμους.
Αυτό για τη μοριοδότηση που δίνει ο ίδιος ο νόμος, 17 μόρια το μήνα,
μέχρι τους 24 μήνες, αθροίζει τα 408 μόρια όταν από την ανεργία και μόνο
που μπορεί να έχουν όλοι οι υπόλοιποι προσλαμβάνουν 800 μόρια. Το ένα
στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μας προβληματίζει
πράγματι πώς μέσα στη νομοθετική ρύθμιση η Κυβέρνηση λέει προχωρήστε
σε νέες συμβάσεις και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο γιατί δεν είναι μακριά όλο
αυτό το κουρνιαχτό που έγινε. Ποια; Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που λέει, παράνομες και αντισυνταγματικές οι παρατάσεις και
έρχεται η Κυβέρνηση και λέει νέες συμβάσεις.
Το θεωρούμε γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο θα μιλάμε για πογκρόμ
απληρωσιάς σε όλους τους Δήμους, ήδη έχουμε σήμερα απλήρωτους.
Αφήνει απ’ έξω όσους ήταν απολυμένους από τους Δήμους που δεν είχαν
ανανεωθεί οι συμβάσεις τους το προηγούμενο διάστημα.
Εμείς επιμένουμε και επιμένουμε και θα πιέσουμε όσο μπορούμε και
τα συνδικαλιστικά μας όργανα αυτά που με τους δικούς τους τακτικισμούς
στην τελευταία συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν
πάρθηκε καμία απόφαση και δεν μιλάμε σώνει και καλά στη λογική το να
συνεχιστεί η απεργία, αλλά ξέραμε και ξέρουμε ότι θα υπάρχουν απολύσεις,
ξέραμε και ξέρουμε ότι θα μείνει απλήρωτος κόσμος και στη συνέχεια και
16
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ότι όλο αυτό θα καταπέσει.
Εμείς επιμένουμε και λέμε, σαν Σωματείο εδώ πέρα, μετατροπή όλων
των συμβάσεων των συναδέλφων πανελλαδικά σε αορίστου χρόνου. Μπορεί
να γίνει, νομοθετική ρύθμιση είναι και αυτό όπως είναι και ο νόμος που
πήρανε και ψήφισαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Σε σχέση με τη
διαδικασία εγώ κάτι που δεν κατάλαβα, αν μετά κ.Γενικέ τοποθετηθείτε,
μιλάμε για 33 συν 17;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσετε μετά, κ.Γενικέ. Σημειώστε και θα
απαντήσετε.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Ναι, γιατί δεν ήταν κατανοητό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Πρόεδρε, συνεχίστε.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Απλώς, αν τοποθετηθεί μετά ο κ.Δήμαρχος, αν
κατάλαβα καλά μιλάμε να περιμένουμε την απόφαση του Τμήματος που θα
βγει για να δούμε μετά τι θα γίνει με τις πληρωμές των συναδέλφων εδώ.
Εγώ να κάνω και μία ερώτηση, κλείνοντας την κουβέντα, και αν η
απόφαση του Τμήματος είναι αρνητική τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κα Πρόεδρε.
Περνάμε στις ερωτήσεις. Τον λόγο έχει ο κ.Κοκοτίνης. Ορίστε.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η ερώτηση που θέλω να κάνω, επειδή την άκουσα από
ένα-δύο Δημάρχους στη Θεσσαλία, εάν μπορούν να κάνουν ασφαλιστικά
μέτρα −μιλάω για τη μη πληρωμή και διάφορα, οτιδήποτε− και φυσικά οι
Δήμοι να στηρίξουν, όσοι έχουν διάθεση να στηρίξουν και πιστεύω θα
υπάρξουν αρκετοί να στηρίξουν.
Θέλω να μου πείτε εάν το έχετε ακούσει, αν το έχετε συζητήσει αυτό
το θέμα γιατί υπάρχει όντως, κίνδυνοι υπάρχουν, δεν υπάρχει περίπτωση να
πούμε ότι πρέπει να είμαστε ήσυχοι, αλλά σε αυτή την περίπτωση αν
υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, τέλος πάντων, για να ξέρει ο κόσμος γιατί
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δεν είναι απλά τα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Τον λόγο έχει η κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κάνατε μία πρόταση για συγκεκριμένες θέσεις μόνιμες.
Αυτό σε σχέση με την ίδια την Υπηρεσία, δηλαδή πώς καλύπτει τη
λειτουργία της από εκεί και πέρα, εννοώ ειδικότητες, τι διαμορφώνει, τι
κατάσταση ή και τι ελλείψεις θα αφήσει αντικειμενικά απ’ έξω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση κα Τσατσούλη;.. Όχι. Ο κ.Κουρής;… Όχι.
Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα.
Το ένα αφορά τις θέσεις σε σχέση με τον Οργανισμό. Αν θυμάμαι
καλά όταν ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προηγούμενος
Οργανισμός υπήρχε μία δέσμευση από τον «Καλλικράτη» που έλεγε ότι
πρέπει να υπάρχει μείωση των οργανικών θέσεων κάπου 40% και έτσι είχε
γίνει το οργανόγραμμα, αν θυμάμαι καλά.
Εν πάση περιπτώσει, όταν είχε ψηφιστεί. Αυτές οι οργανικές θέσεις
τώρα που προτείνονται είναι προφανώς έξω από τη ρύθμιση εκείνη που είχε
γίνει, αν καταλαβαίνω από τον αριθμό.
Ένα δεύτερο πράγμα, εδώ οι συμβασιούχοι είναι άνθρωποι οι οποίοι
σήμερα εργάζονται; Αν εργάζονται υπάρχει το εξής ζήτημα. Αυτοί οι
άνθρωποι μπορεί να εργάζονται και να μην πληρώνονται μεθαύριο; Εάν
είναι έτσι να το ξέρουμε, να πούμε στους ανθρώπους να μη μαζέψουν τα
σκουπίδια, να γίνει κόλαση, γιατί μετά να μη μιλάμε για τη δημόσια υγεία
και αυτό το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός πρακτικών)
Γ.ΣΟΦΗΣ: Άσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω πολύ, κα Τσατσούλη, κύριε Σόφη
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ολοκληρώστε.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Να καταλάβουμε δηλαδή ότι δουλεύουν, πώς να το πει κανείς,
επειδή είναι καλά παιδιά και μαζεύουν τα σκουπίδια της πόλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Σόφη.
Κάποιος άλλος συνάδελφος ερώτηση;
Ο κ.Νικηφόρος. Έχετε τον λόγο.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω εάν οι διμηνίτες
συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση, 14 άτομα.
Μπορούν να αποκτήσουν τις συμβάσεις αυτές που θα ψηφίσουμε
σήμερα για τους άλλους, επειδή νομίζω δεν ήταν στον τομέα της
Καθαριότητας; Εκτός και αν ήταν και δεν το ξέρω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Νικηφόρε.
Κάποιος άλλος συνάδελφος ερώτηση; ..
Κύριε Γενικέ, να απαντήσει ο κ.Χατζηδάκης και μετά εσείς
επικουρικά.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς, κ.Κοκοτίνη, κάνατε μία ερώτηση περί
ασφαλιστικών μέτρων.
Αυτήν τη στιγμή πάμε για νέες συμβάσεις, ασφαλιστικά μέτρα επάνω
σε τι; Για να καταλάβω.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα ασφαλιστικά μέτρα γίνονται μόνο όταν υπάρχει
κάποια απόλυση ή απομάκρυνση εργαζομένων.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Αυτό ρωτάω, εάν
υπάρχει τέτοια εναλλακτική λύση.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Υπάρχει, ναι.
Καταρχάς υπάρχει και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη για όσους έχουν
ξεπεράσει τους 24 μήνες, προκειμένου να μονιμοποιηθούν, υπάρχει και αυτή
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η προσφυγή. Γενικώς πάντως να ξέρετε ότι τα δικαστήρια, σε αντίθεση με το
παρελθόν, είναι αρκετά σκληρά και αρνητικά σε ασφαλιστικά μέτρα και σε
εργασιακά ζητήματα.
Τώρα, για το ζήτημα που έθεσε ο συνάδελφος ο κ.Νικηφόρος,
καταρχάς είναι για 11 πυροφύλακες, από τους 14 στον Δήμο μας
παρατάθηκαν οι συμβάσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017, 11 πυροφύλακες
και παρατάθηκαν με την εγκύκλιο η οποία όριζε ότι είτε εργάζονται στον
τομέα της Καθαριότητας, είτε σε συναφή υπηρεσίες Καθαριότητας και
συγκεκριμένα στο Πράσινο και στο Νεκροταφείο, δηλαδή εργάζονται στο
Πράσινο και στο Νεκροταφείο για καθαριότητα −ή στα Νομικά Πρόσωπα−
δύνανται και πράγματι ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2017, άρα και οι συγκεκριμένοι 11 περιλαμβάνονται στο
συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Εγώ κ.Νικηφόρε θα είμαι απολύτως ειλικρινής βέβαια, ότι όταν αυτά
τα στοιχεία όλα ζητάνε να τα αποστείλουμε σήμερα στο ΑΣΕΠ, μετά την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματικά είναι άξιο απορίας γιατί
ζητάνε να στείλουμε 11 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί μέσω
ΑΣΕΠ να ελεγχθούν από το ΑΣΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ.Χατζηδάκη;
Κύριε Γενικέ, επικουρικά θέλετε να προσθέσετε κάτι; Ορίστε.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάμε για 17 κενές οργανικές θέσεις που υπήρχαν
και είχαμε αποστείλει το αίτημα και προφανώς είναι σε αυτές τις 2.500 που
έχει εξαγγείλει ο Υπουργός και αυτές είναι 32 νέες πρόσθετες θέσεις.
Αυτές έρχονται λοιπόν να προστεθούν σε αυτήν τη ρύθμιση, τη
μείωση που είχε γίνει, τώρα. Δηλαδή αυξάνουμε τον Οργανισμό μας κατά
32 θέσεις σε ειδικότητες με κύρια βαρύτητα τους εργάτες καθαριότητας που
είναι πίσω από το απορριμματοφόρο, οδηγούς μετά, χειριστές μηχανημάτων.
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Πιο αναλυτική προσέγγιση με οροφή πάντα το 40, με βάση τα οικονομικά
του Δήμου θα έρθει στην τρίτη εισήγηση, σε επόμενη φάση, όταν θα
τροποποιηθεί ο Οργανισμός και θα πρέπει να στείλουμε αίτημα στο
Υπουργείο για να μας εγκρίνει τις θέσεις για να προχωρήσουμε σε
διαδικασία διαγωνισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Γενικέ.
Περνάμε στις τοποθετήσεις.
Ο κ.Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να ξεκινήσουμε από ένα θέμα για να είμαστε απόλυτα
ειλικρινείς και να βλέπουμε τα εμπόδια όπως πραγματικά είναι και όχι όπως
θα θέλαμε.
Πολύ καλά κάνουμε σα Δημοτικό Συμβούλιο και στηρίζουμε τις
μόνιμες και σταθερές θέσεις δουλειάς, γιατί μία πολιτική στήριξη μπορεί να
μην αποφέρει σήμερα αυτά που θα θέλαμε αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει
και να μην εξατμίζεται και χάνεται. Ένα παράδειγμα, για να ξεκαθαρίσω, οι
μόνιμες θέσεις αυτές είναι μία καλή αρχή δεδομένου και του κινδύνου από
το 2011, με τους ιδιώτες που μπαίνουν, δύναται οι Δήμοι να μπουν στην
καθαριότητα. Εδώ συμφωνήσαμε όλοι νομίζω και πιστεύω ότι είναι
ειλικρινής αυτή η συμφωνία δεν πιστεύω ότι κάποιος δεν την εννοεί, γιατί;
Γιατί όντως οι Δήμοι πιστεύω με τον μηχανισμό που έχουν, τον
εξοπλισμό, δηλαδή το βλέπω και άτοπο και αντιοικονομικό και βλακώδες να
πήγαινε σε ιδιώτες και δεν πιστεύω ότι σε τελευταία ανάλυση έχει
προοπτική αυτή η ιστορία.
Πρέπει, βέβαια, εδώ πέρα να πιέσουμε και ακούστηκε και από το
Υπουργείο, δεν ξέρω θέλω να πιστεύω ότι το εννοεί, ότι πρέπει αυτή η
ιστορία του 2011, αφού είναι ανταποδοτικές οι υπηρεσίες γιατί υπάρχουν οι
περιορισμοί εκεί είπαμε μνημονίων και τέτοια και ισχύει αυτό, αλλά στα
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ανταποδοτικά θεωρώ ότι μπορεί να λυθεί. Δηλαδή να μπει το μόνιμο
προσωπικό και να φύγουμε από αυτή την ομηρία και από αυτές τις
αντιφάσεις και θα πω τι εννοώ και τι αντιφάσεις υπάρχουν. Ξεκινάω, λοιπόν,
από αυτό.
Πάμε στο δεύτερο, ένα θέμα σε θετική κατεύθυνση είναι οπωσδήποτε
ο Οργανισμός εδώ στον Δήμο μας και το θεωρούμε θετικό με την έννοια του
να καλύπτονται, και καλύπτονται, με την προϋπόθεση της επιτυχούς
κατάληξης επαναλαμβάνω παρά τα εμπόδια που θα συζητήσουμε, ότι όλοι οι
συμβασιούχοι έστω με αυτές είναι μέσα δηλαδή στις θέσεις του Οργανισμού
που φτιάχνουμε ή όπως και η καταβολή των χρημάτων μέχρι τώρα. Να πω
κάτι για μία υποκρισία της ΚΕΔΕ και θέλω να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς
όταν μιλάμε. Η ΚΕΔΕ, ένα μέρος της ΚΕΔΕ όχι όλη γιατί είναι διαφορετική,
ο κάθε Δήμαρχος, η κάθε κατάσταση είναι διαφορετική δεν θα τους βάλουμε
όλους σε ένα τσουβάλι, θα είδατε ότι και πριν από αυτά τα οκτώ σημεία
κοίταζε αυτά τα οκτώ σημεία. Αυτό μου θύμιζε, πώς να το πω αλλιώς,
οτιδήποτε και αν κάνεις σε αυτήν τη ζωή, οποιοδήποτε σχέδιο, είτε νομικό
κατασκεύασμα, είτε οικονομικό, είτε οτιδήποτε και αρχίσεις και το ψειρίζεις
σίγουρα θα δημιουργήσεις και προβλήματα. Έβλεπα εκεί ένα χάλι.
Αυτό τι δείχνει; Όπως και πριν βγει η απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ενώ να το πούμε λίγο διαφορετικά τα οκτάμηνα, μην
κοροϊδευόμαστε ήταν οκτάμηνα, ο Χατζηδάκης στο Φάληρο δεν τα
ανανέωσε και πουλάει τώρα και μαγκιά. Σου λέει, εγώ κύριοι δεν τα
ανανέωσα και ορίστε, ήμουν πεντακάθαρος όταν εσείς τρέχατε. Λέω λοιπόν,
καλώς ή κακώς, η Κυβέρνηση δημιούργησε προσδοκίες, να το δεχτώ. Έκανε
ένα λάθος η Κυβέρνηση και πιστεύω δεν το ανέδειξαν. Το λάθος ήταν ότι
έπρεπε τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας να τους ζητήσει
νωρίτερα. Εκεί ήταν μία ευθύνη ουσιαστική γιατί οι παρατάσεις των
22
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συμβάσεων, το ήξερε και αυτή το ξέρουν όλοι ότι με βάση το Σύνταγμα του
2001 δεν το ενδιαφέρουν το Σύνταγμα του 2001 οι πάγιες και διαρκείς
ανάγκες.
Ας με διορθώσει κάποιος που το έχει ζήσει περισσότερο, εγώ δεν
ήμουν αυτοδιοικητικός τότε, το 2004-2005 με τον Παυλόπουλο, ότι τότε
σαφώς ήταν σε μία άλλη κατάσταση οικονομικά η χώρα, σαφώς ήταν μία
κατάσταση που το ρεύμα ήταν τέτοιο, η πολιτική, οι δυνατότητες, που κατά
κάποιον τρόπο ξεπέρασαν το Σύνταγμα του 2001, γιατί αυτό έγινε στην
ουσία. Γιατί και τότε υπήρχε πρόβλημα πιστεύω. Τώρα, να πάμε λίγο στο
δια ταύτα για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι.
Επαναλαμβάνω, καλά είναι τα ψηφίσματα, καλά είναι όλα, εκείνο
όμως που απασχολεί τον κόσμο αυτήν τη στιγμή, σωστά μπαίνει το θέμα της
μονιμότητας. Σωστά, όχι όπως θα θέλαμε. Αυτήν τη στιγμή οι μοριοδοτήσεις
και τα όρια ηλικίας που διαβάζεις και διάφορα άλλα πράγματα μπορεί να
είναι κάποια, αλλά οπωσδήποτε για να είμαστε ειλικρινείς φοβάμαι ότι δεν
μπορεί να καλύψουν όλο τον κόσμο και εδώ είναι και το σοβαρό πρόβλημα.
Όσον αφορά το θέμα της μη καταβολής από το Ελεγκτικό Συνέδριο
αυτό πιστεύω θα δοθεί γιατί είναι και βλακώδης γιατί υπάρχει ο
αδικαιολόγητος πλουτισμός και θυμίζω ότι ακόμα και άνθρωποι που είχαν
περάσει με πλαστά πτυχία στο Δημόσιο, παρόλο που είχε αποδειχθεί αυτό,
δεν γύρισαν τα λεφτά ποτέ πίσω γιατί θεωρήθηκε μία δουλειά που έγινε και
έπρεπε να πληρωθεί. Θέλω να πιστεύω, αλλά αυτό επαναλαμβάνω όμως δεν
είναι το κρίσιμο. Είναι κρίσιμο, προς Θεού, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι
το πιο κρίσιμο.
Εκείνο πάντως που χρειάζεται να γίνει γιατί επαναλαμβάνω βλέπετε
πάρα πολλά αντιφατικά σε όλη τη χώρα, από Δημάρχους, από Δημοτικές
Αρχές, από Συνδικαλιστικά Όργανα και το παράδειγμα της ΚΕΔΕ ήταν
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βασικό, γιατί δεν μπορεί ένα κομμάτι από αυτούς, όπως ο Πατούλης, να
ήθελε να πάρει ιδιώτες πριν από τρία χρόνια και να πουλάει τώρα μόνιμη και
σταθερή δουλειά. Δεν το λέω τώρα για να εκτεθεί ο Πατούλης, αδιάφορο
μου είναι, εκείνο που με ενδιαφέρει όμως είναι το εξής, όταν παράδειγμα οι
μισοί Δήμαρχοι είναι υπέρ της εκχώρησης στους ιδιώτες. Δηλαδή αυτά
πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε στο
δημόσιο και όχι στους ιδιώτες, να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να πληρωθούν.
Επαναλαμβάνω, εγώ φοβάμαι και το λέω, με το Σύνταγμα του 2001
δυστυχώς δεν είναι η κατάσταση όπως θα θέλαμε. Μακάρι να γίνει και μία
υπέρβαση, που δεν ξέρω ποια. Μακάρι και εδώ πρέπει να είμαστε να τη
στηρίξουμε, όχι απλώς να την ευχηθούμε. Όμως, από εκεί και πέρα σαφώς
χρειάζεται αγώνας, σαφώς χρειάζεται ένα πολιτικό κλίμα, σαφώς χρειάζεται
μία στήριξη ευρύτερη. Γιατί; Γιατί κακά τα ψέματα αν δεν λυθεί το θέμα, να
μην είναι μόνιμη και σταθερή δουλειά, θα είμαστε συνέχεια σε αυτά. Δεν
γίνεται. Είναι δικαίωμα των ανθρώπων ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, και να
μιλάμε όπως μιλάει η κοινωνία, σου λέει αφού ήταν οκτάμηνα τι τρέχετε
τώρα; Δεν είναι έτσι.
Εμείς θεωρούμε πιο σημαντικό να υπάρχει μόνιμη και σταθερή
δουλειά. Γιατί; Μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα, σας είπα στο φάκελο έχω
κάτι συγγενείς, μου λένε, ορίστε ο Χατζηδάκης ήταν πεντακάθαρος, εγώ
νομίζω τα εκχώρησε στους ιδιώτες, ξεχάστηκα. Όχι, μου λέει, δεν ανανέωσε
τις συμβάσεις και ορίστε, έχει καθαρή πόλη. Δεν είναι όμως έτσι, εμείς δεν
θα πάμε σε αυτήν τη λογική.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Δεν μας είπε πού πήγε τα
σκουπίδια όμως ο Χατζηδάκης και εσείς, ως ΠΕΔΑ πού κρυφτήκατε και
δεν ζητήσατε από εκείνους τους Δήμους, που είναι οι καθαροί, οι έτοιμοι και
οι νοικοκύρηδες, που μάζεψαν τα σκουπίδια, πού τα έριξαν.
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ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ένα λεπτό, Δήμαρχε, ένα λεπτό.
Με τον Χατζηδάκη δεν έχουμε ξανασυνεδριάσει από τότε, για να
ξεκαθαρίσουμε, ούτε κάνουμε την αβάντα στον Χατζηδάκη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Και ο Παχατουρίδης, η
Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, σαν ΠΕΔΑ και συνδικαλιστικό όργανο δεν
βγήκατε να πείτε, πού πήγατε τα σκουπίδια 11 ημερών. Σε ποιες χωματερές
τα ρίξατε, παράνομες και μας κάνατε τους καθαρούς στους Δήμους σας;
Ποιείτε την νήσσαν και η ΠΕΔΑ και η ΚΕΔΕ.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, τώρα άσε αυτά τα «ποιείτε τη
νήσσαν», άσε τις κουβέντες τώρα τις μεγάλες. Τώρα έγινε, πριν δέκα
ημέρες, ούτε τα όργανα δεν συνεδρίασαν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Όχι, «τα φτιάχνουμε όλα
όμορφα».
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Όχι, δεν τα φτιάχνει κανένας όμορφα, ίσα-ίσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Γιατί δεν βγήκατε να πείτε
σαν ΠΕΔΑ, πού πήγατε τα σκουπίδια, συνάδελφοι; Γιατί;
Έβγαινε ο Χατζηδάκης, έβγαινε ο Παχατουρίδης και έλεγαν, εμείς οι
νοικοκύρηδες οι Δήμαρχοι, να οι άλλοι που βρώμισαν τις πόλεις. Γιατί δεν
το κάνατε;
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μα το κατηγορώ σε εμένα; Ούτε τα όργανα δεν
μαζεύτηκαν, Δήμαρχε. Σε δέκα ημέρες έγιναν αυτά τα γεγονότα.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό, σαν ερώτημα ισχύει, δεν είπα τίποτα αλλά
μην το κάνουμε αυτό, ούτε το στηρίζω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κοκοτίνη. Κύριε Δήμαρχε σας
παρακαλώ πολύ.
Κύριε Κοκοτίνη, συνεχίστε.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Επαναλαμβάνω όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει, σε αυτό
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έχει μία βάση που λέει ο άνθρωπος, ο καθένας τι ακριβώς θέλει και τι
ακριβώς στηρίζει και πώς στην πράξη τα επιβεβαιώνει αυτά που στηρίζει.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ.Κοκοτίνη;
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πριν κλείσω να πω το εξής, επαναλαμβάνω επειδή όλα
αυτά έχουν και μία πολιτική βούληση, έχουν μέσα τους και μία κινητικότητα
και από τους εργαζόμενους και από τους φορείς και από τα πάντα, όλα αυτά
σε αυτήν τη χώρα δυστυχώς, αυτήν που ζούμε, επηρεάζουν και νομίζω ότι
πρέπει να είμαστε πραγματικά δίπλα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ.Κοκοτίνη.
Τον λόγο έχει η κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να ξεκινήσω διευκρινίζοντας τι κουβεντιάζουμε.
Με βάση και την αλλαγή του Οργανισμού ζητάμε αντίστοιχες θέσεις
για μόνιμες προσλήψεις, 40. Δεύτερο ζήτημα που κουβεντιάζουμε σήμερα
είναι η απόφαση ανανέωσης των συμβάσεων, η οποία σήμερα ξεκινάει, γιατί
ακούστηκε από τον Αντιδήμαρχο αύριο-μεθαύριο. Σήμερα είναι η απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου άρα αυτό σημαίνει και ονομαστικοποίηση των
νέων συμβάσεων αντικειμενικά, έτσι δεν είναι; Λέω στο κλείσιμο, για να το
πάρει υπόψη της και η Δημοτική Αρχή. Λέω, στα διάφορα θολά να μην
προσθέσουμε και εμείς, άθελά μας, και άλλα θολά.
Τρίτο ζήτημα, ακούσαμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής ότι με
βάση την άρνηση των υπηρεσιακών παραγόντων δεν θα πληρώσει για τα
δεδουλευμένα του Ιουνίου, αυτά είναι τα δεδομένα τα συγκεκριμένα που μας
αφορούν σαν Δημοτικό Συμβούλιο πέρα από τα πολιτικά και ουσιαστικά
ζητήματα που προκύπτουν. Τα λέω αυτά για να πάρω και αντίστοιχη θέση.
Λέμε ναι, λοιπόν, στις νέες θέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν. Κατά τη
γνώμη μας πρέπει, για αυτό το ρώτησα, να προετοιμάσουμε συνολικότερα
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τον αντίστοιχο, αν θέλετε, Οργανισμό ώστε να υπηρετήσει ανάγκες που
εξελίσσονται στον τομέα, άρα αντίστοιχες θέσεις.
Μα, θα μου πει η Δημοτική Αρχή και θα έχει δίκιο από την πλευρά
της, αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα ανταποδοτικά, αυτό κάνει
ρύθμιση, με τα ανταποδοτικά δηλαδή και μάλιστα με τα ανταποδοτικά που
προσδιορίστηκαν πέρυσι το Νοέμβρη, άρα θα έπρεπε να είχε προβλέψει ο
Δήμος να εφορμήσει αποφασιστικά στην τσέπη του δημότη για να είναι σε
θέση σήμερα για να μπορεί να διαμορφώσει και οργανικές θέσεις, για να
κουβεντιάζουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί σε αυτή την
κατεύθυνση οδηγούνται τα πράγματα και πρέπει να το πούμε με
αποφασιστικότητα σήμερα στα λαϊκά νοικοκυριά ότι αυτό που ετοιμάζουν,
το συνδέουν με την εφόρμηση και του Δήμου στην τσέπη σου και στο
βιοτικό επίπεδο, όχι μόνο της εφορίας, όχι μόνο του Κράτους, όχι μόνο της
ΔΕΗ, όχι μόνο της τηλεφωνίας αλλά από το σύνολο τους επιτίθεται σήμερα
ολόκληρο το σύστημα.
Τρίτο ζήτημα, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτές οι ανάγκες πρέπει να
αναδειχθούν, αναδεικνύοντας και τις πολιτικές ευθύνες. Το ζήτημα, λοιπόν,
της ανταποδοτικότητας δεν είναι προοδευτικό πράγμα απέναντι στο λαό και
στις ανάγκες του. Πληρώνει και ξαναπληρώνει για τις υπηρεσίες
καθαριότητας και σήμερα τρεις φορές το πληρώνει από την τσέπη του και
πολλές φορές αν θέλετε, όχι με τη βούληση των δημοτικών αρχών, δεν
μπορεί να έχει καθαριότητα και εδώ πρέπει αποφασιστικά να έχουμε θέση
και να πάρουμε θέση όλοι μας.
Άρα, θέλω να πω με αυτό, η περίφημη απελευθέρωση τάχα των
προσλήψεων της Κυβέρνησης στην ανταποδοτικότητα δεν είναι παρά ένα
αντιδραστικό ακόμη μέτρο και στοχεύει κατά τη γνώμη μας στο να ανοίξει
από άλλο δρόμο το γνωστό μονοπάτι των ιδιωτικοποιήσεων και όποιος δεν
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θέλει να το δει δεν το βλέπει.
Τρίτο ζήτημα σε σχέση με το ζήτημα της πληρωμής, εντάξει, η
Δημοτική Αρχή δεν θέλει να πάει με το εντέλλεσθαι, απ’ ό,τι
αντιλαμβάνομαι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός πρακτικών)
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Επειδή εισηγηθήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κα Τσατσούλη, την τοποθέτησή σας.
Κύριε Δήμαρχε! Κυρία Τσατσούλη, ολοκληρώστε την τοποθέτησή
σας και θα πάρετε απαντήσεις στο τέλος.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Λέω, με βάση την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου εγώ
κατανόησα ότι μάλλον ετοιμάζεστε να μην πάτε με το εντέλλεσθαι.
Θέση σας, εγώ δεν την κρίνω. Στο κάτω-κάτω όντως το εντέλλεσθαι
σημαίνει ότι αναλαμβάνω ευθύνες που μπορεί σημαίνει να μου
καταλογιστούν αντίστοιχα πράγματα, ισχύει αυτό, εκεί παίρνεις θέση όντως.
Εγώ αν θέλετε, θα πάρω θέση. Τώρα θα μου πεις δεν είσαι Δημοτική Αρχή,
αλλά κατά τη γνώμη μου το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει θέση σε
αυτό το ζήτημα, αν θέλετε να στηρίξει και τη Δημοτική Αρχή σε αυτό το
πράγμα και να κατανεμηθεί αν θέλετε η πολιτική ευθύνη, γιατί δε νομίζω ότι
θα μπορέσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση να φτάσει μέχρι εκεί, είναι ένα
πολιτικό ζήτημα και πρέπει να το αναδείξουμε αυτό. Άρα εγώ θα έλεγα
λοιπόν και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την απόφαση να πληρώσει,
γιατί είναι δεδουλευμένα, να στηρίξει τη Δημοτική Αρχή και στο
εντέλλεσθαι και θα πω ακόμη, αν θέλετε, και για τους Προϊσταμένους των
Οικονομικούς Υπηρεσιών και των Λογιστηρίων.
Μα, θα μου πείτε υπάρχει ο νόμος, υπάρχει το ζήτημα να τους
καταλογιστούν και αυτά. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά αλλά φτάνεις μία στιγμή
στη ζωή σου που θα πρέπει σαφώς να πάρεις θέση με ποιους είσαι. Με
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ποιους είσαι και κατά τη γνώμη μας οι κρατική υπαλληλία, όχι τυχαία,
διαμορφώνεται έτσι στην ιεραρχία της ακριβώς για να επιβάλει αυτό που
λέμε, κοιτάξτε να δείτε εγώ δεν ξέρω ποιος θα είναι επάνω, το Κράτος θα
λειτουργεί, θα είναι άτεγκτο απέναντι σε λαϊκές, αν θέλετε, και εργατικές
διεκδικήσεις και αυτό συναντάμε. Εμείς, λοιπόν, απέναντι σε αυτούς τους
συναδέλφους λέμε κακώς παίρνουν αυτήν τη θέση, γιατί στο κάτω-κάτω
ακόμη υπάρχουν συνάδελφοι που αντιστέκονται σε αυτή την κατεύθυνση
και χωρίς να ρωτήσουν αντιλαμβάνονται το βασικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι
δούλεψαν, άρα πρέπει να πληρωθούν και δεν θα πάνε στα δικαστήρια άλλη
μία φορά, άρα να βγάλουν από την τσέπη τους και να διεκδικήσουν αυτό
που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στοιχειωδώς δεδομένο.
Για να έρθω σε αυτή την καθαυτή ρύθμιση από τη μεριά της
Κυβέρνησης, γιατί σε τελική ανάλυση όλοι μας πρέπει να πάρουμε θέση,
έχουμε άλλωστε κουβεντιάσει το προηγούμενο διάστημα. Είναι λύση,
λοιπόν, η ρύθμιση της Κυβέρνησης; Έρχεται όντως να υπηρετήσει τη
μόνιμη, σταθερή δουλειά; Κλείνει πόρτες στην ιδιωτικοποίηση; Επιτρέψτε
μας, δεν θα δεχτούμε αυτή την άποψη ότι είναι έτσι τα πράγματα γιατί η
Κυβέρνηση προσπαθεί να το λέει αυτό αλλά δεν είναι έτσι. Βάζουμε
ερωτηματικό, κατά τη γνώμη μας, κατά πόσο ο περίφημος διαγωνισμός και
οι θέσεις που δίνουν οι Δήμοι θα φτάσει σε αίσιο τέλος, γιατί έχουμε και μία
πείρα. Θυμηθείτε ότι από το 2009 υπάρχει διαγωνισμός για τους Δήμους,
έχουν περάσει άνθρωποι στις θέσεις αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα στους
Δήμους και αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένες πολιτικές που
ξεδιπλώνονται στη φάση της κρίσης.
Εμείς, λοιπόν, δεν θα ξαφνιαστούμε αν προετοιμαστούν όλα αλλά ο
διαγωνισμός εμφανιστεί σαν κλούβιο αυγό. Να έχουμε δηλαδή, αν θέλετε,
τη δυσοσμία ξανά μπροστά μας και όχι μόνο γιατί μπορεί να φέρουν ως
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ζήτημα το 1 προς 4, την παραβίαση, τους έξω από εδώ όπως είπε ο
Αντιδήμαρχος, τους δανειστές που θα μας επιβάλουν την εποπτεία της
χώρας, την κατάσταση της χώρας. Τι δεν θα ακούσουμε ίσως και χίλια
επιχειρήματα. Κλείνει την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση; Γιατί τελικά η
Κυβέρνηση το κλωθογυρίζει και δεν αποφασίζει να φύγει η νομολογία που
υπάρχει για αυτό το ζήτημα από το 2011 και πιο πριν; Γιατί; Γιατί δεν
κλείνει αυτή την πόρτα και σήμερα, εσείς που είστε στη ΠΕΔΑ γνωρίζετε
πολύ καλά ότι τουλάχιστον το 30% των Δήμων έχουν ιδιωτικοποιήσει την
καθαριότητα.
Όσοι γνωρίζουμε ακόμη, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ιδιωτικοποίηση
έχει να κάνει με απορρίμματα, τα απορρίμματα βέβαια είναι σκουπίδια αλλά
είναι και χρυσός και μάλιστα είναι σε εκείνους τους τομείς που η
Κυβέρνηση αξιολογεί ως τομείς της ανάπτυξης, που θα πάρουν μπροστά οι
μηχανές τις ανάπτυξης. Μάλιστα ακούσαμε σήμερα τον αρμόδιο Υπουργό
να μας απειλεί και με το τέλος, το νέο τέλος ταφής που θα πληρώνουν οι
Δήμοι από την αρχή της νέας χρονιάς και στα πλαίσια των οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρυπαίνων πληρώνει και τελικά ο ρυπαίνων θα
αποδειχθεί και πάλι ο απλός δημότης, το νοικοκυριό που θα έρθει ξανά να
βάλει το χέρι στην τσέπη.
Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα, σε αυτή την κατεύθυνση ιδιωτικοποιήσεις,
απορρίμματα, κερδοφορία, υπάρχει προίκα. Η προίκα είναι τα ανταποδοτικά
και η προίκα είναι ο φθηνός εργάτης. Αν αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε
κάνουμε μεγάλο λάθος και με συγχωρείτε, ούτε προσευχές θα μας σώσουν,
ούτε δικηγόροι, ούτε ρυθμίσεις. Φθηνός εργάτης και προίκα που δίνει η
τσέπη του δημότη είναι σίγουρη κερδοφορία και επενδύσεις σε αυτό τον
τομέα. Αυτή είναι η ανάπτυξη που μας υπόσχονται, αυτή η ανάπτυξη θα έχει
πάντα για τους λίγους, δεν θα έχει ποτέ για τους πολλούς που θα βλέπουμε
30
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δραματικά, με βάση και τους σχεδιασμούς άλλωστε δανειστών και των
ανθρώπων που βρίσκονται και «διοικούν» τη χώρα, να είναι στην ίδια
κατεύθυνση και να μας υπόσχονται ότι μπορεί να βρούμε φως στο τούνελ
μετά το 2060. «Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι», που λέει η παροιμία.
Σε αυτό το πλαίσιο μόνο η Κυβέρνηση δουλεύει; Δουλεύουν και οι
Δήμαρχοι. Σοβαρότατη μερίδα θα έλεγα, η πλειοψηφία της μερίδας των
Δημοτικών Αρχών είναι σε αυτή την κατεύθυνση και για τις εργασιακές
σχέσεις και για την ιδιωτικοποίηση. Να σας πω χαρακτηριστικά, ο Κοιμήσης
έχει εισηγηθεί στην ΚΕΔΕ 4ωρο στην Καθαριότητα και να μπει και στους
Οργανισμούς. 4ωρη απασχόληση στην Καθαριότητα και να μπει και στους
Οργανισμούς, στον Οργανισμό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Δήμαρχε,

να

παρακαλέσω,

κα

Τσατσούλη

ολοκληρώστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δανιηλίδης ξεκίνησε τις απολύσεις
των συμβασιούχων, λέω ένα παράδειγμα, και αυτός είναι. Τον ξέρει ο
Δήμαρχος, γιατί στην ίδια οικογένεια ήταν.
Άρα, λοιπόν, δεν εκτελεί μόνο η Κυβέρνηση, είναι και το άλλο, το
μικρό Κράτος, που είναι συντεταγμένο σε αυτή την πορεία. Άρα δικαίως,
κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχουν την οργή και των εργαζομένων και του
λαού και σε αυτή τη φάση βέβαια είχαμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Τι δεν ακούσαμε; Τι δεν ακούσαμε αυτό το διάστημα; Για τους
εργαζόμενους που περνάνε στην Καθαριότητα και μετά από την
Καθαριότητα πάνε στα γραφεία. Και τι δεν ακούσαμε. Ακούσαμε μήπως για
εκείνη την πραγματικότητα στην Καθαριότητα, παράδειγμα σήμερα τη
στελεχώνουν γυναίκες μεγάλης ηλικίας που έρχονται με το πτυχίο και με το
μεταπτυχιακό της ανεργίας, έχουν παιδιά, είναι πολύτεκνες, είναι άνεργες,
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είναι καταφρονεμένες και δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το καθήκον της
Καθαριότητας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι, θα ολοκληρώσω, κ.Πρόεδρε, με συγχωρείτε.
Γιατί είναι τραγικό, δεν είναι η ισοτιμία της γυναίκας να μπαίνει πίσω
από την Καθαριότητα, δεν είναι αυτό ισοτιμία για τη γυναίκα. Θέλει
προστασία η γυναίκα και ο οργανισμός της. Πότε θα τα κουβεντιάσουμε
αυτά; Πότε θα τα κουβεντιάσουμε; Κάποτε λέγαμε ότι στην τρίτη βάρδια η
γυναίκα δεν έπρεπε να μπαίνει, αυτά τα έχουμε αφήσει απ’ έξω και
συναντάμε πολλές καταστάσεις γύρω από αυτό. Δεν προστατεύεται λοιπόν
ούτε η εργασία, ούτε η γυναίκα εργαζόμενη γύρω από αυτό το ζήτημα και
πρέπει να τα κουβεντιάσουμε.
Θα ήθελα, κ.Πρόεδρε, να κλείσω με το εξής, είναι τόσο καταθλιπτικά
όσο τα παρουσίασε στην εισήγησή του ο κ.Αντιδήμαρχος; Γιατί όντως
υπάρχουν αυτά τα ζητήματα ανοιχτά μπροστά και σε σχέση με την πληρωμή
και με όλα τα ζητήματα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι καταθλιπτικά γιατί
βγήκαν μπροστά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και έφεραν στο προσκήνιο με
αποφασιστικότητα το ζήτημα της μόνιμης σταθερής δουλειάς και έφεραν
στο προσκήνιο το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης που έχει πολλές μορφές, και
οι εργολάβοι γνωστοί, και οι ΚοινΣΕπ και όλα αυτά και σε τελική ανάλυση
έφεραν και την κοινωνία μπροστά στην πραγματικότητα.
Εγώ που βγήκα την προηγούμενη φορά με τους εργαζόμενους στη
λαϊκή δεν βρήκα αντίδραση. Τυχαίο; Γιατί όλοι σήμερα στις οικογένειές
τους άνεργο έχουν, έναν, δύο και ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει. Άρα λοιπόν
με αυτό το μέτωπο, αυτές τις μικρές νίκες που είχαμε, μπορούμε να τις
κάνουμε περισσότερες. Ναι, συνεισέφεραν και συνεισέφεραν στην
αξιοπρέπεια όλης της εργατικής τάξης. Είναι ένα μικρό-μικρό βήμα που δεν
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πρέπει να πάμε πίσω από αυτό. Δεν απευθύνομαι λέω στους δημοτικούς
άρχοντες, απευθύνομαι στους εργαζόμενους, άρα λοιπόν ψηλά το κεφάλι,
μικρές νίκες τις κερδίσαμε για να πάμε παραπέρα και είμαι σίγουρη ότι
αυτόν το δρόμο αντικειμενικά θα τον περπατήσουμε γιατί αφορά όλο, μα
όλο, αν θέλετε τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας και της νεολαίας
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη! Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Κουρή, έχετε τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα από εμένα.
Φαίνεται ότι απόψε δίνουμε μία παράταση στο πρόβλημα, αυτή είναι
η αλήθεια. Δίνουμε μία παράταση στο πρόβλημα, σε κατεύθυνση, μάλλον σε
«ντορό», που χτυπάει η Κυβέρνηση. Το πρόβλημα ήταν εύκολο να λυθεί, αν
υπήρχε η πολιτική βούληση βέβαια. Μετατροπή των συμβάσεων, με αυτό το
νόμο που έφτιαξε να μετατρέψει τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου και να
λυθεί το θέμα και να τελειώσουμε. Αλλά κάποιοι δεν το θέλουν αυτό και
κάποιοι μέσα και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν το θέλουν αυτό, δεν
είναι μόνο τα θέματα υποτίθεται των μνημονίων που μας δυσκολεύουν.
Υπάρχουν και πολιτικές βουλήσεις που είναι στην κατεύθυνση της
ιδιωτικοποίησης των ανταποδοτικών, της Καθαριότητας και έτσι δεν θέλουν
με κανένα τρόπο να προσλάβουν ή να κρατήσουν τους υπάρχοντες
εργαζόμενους στους Δήμους, δημιουργώντας μία κατάσταση στην οποία
μετά θα είναι πολύ δύσκολο να τη βγάλουν από τις πλάτες τους για να
μπορέσουν να δώσουν στους ιδιώτες την Καθαριότητα.
Ξέρετε, η πολιτική βούληση φαίνεται, με τα μέχρι τώρα λεχθέντα από
τη Διοίκηση είναι ότι εμείς εδώ δεν πρόκειται να βάλουμε ιδιώτες στην
Καθαριότητα. Δεν μπορούμε βέβαια και να μην πάμε ουρά σε αυτή την
εγκύκλιο που έχει βγάλει το Υπουργείο και μας λέει μετατρέψτε τον
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Κανονισμό και προκηρύξτε θέσεις εργασίας και προκηρύξτε και νέες
συμβάσεις και υπογράψτε τις. Θα έχουμε μεγάλα προβλήματα και προς τους
εργαζόμενους θα έλεγα ότι πρέπει να είστε με το όπλο παρά πόδα. Γιατί ο
αγώνας των προηγούμενων ημερών, όπως είπε και η συνάδελφος
καΤσατσούλη, είχε κάποιο αποτέλεσμα.
Όχι, βέβαια, αυτό που θέλαμε όλοι μας, γι αυτό να έχετε το νου σας
γιατί είναι και δύσκολες ημέρες, είναι και καλοκαίρι, κόσμος θα είναι στις
θάλασσες, δεν ξέρουν τι μας περιμένει. Να έχετε λοιπόν το νου σας γιατί
μπορεί να χρειαστεί την ημέρα που θα πάνε τα εντάλματα στον Επίτροπο να
είστε από κάτω από το Γραφείο του για να του δημιουργήσετε μία πίεση
τέτοια που να τον υποχρεώσετε να υπογράψει τα εντάλματα και αν
υπογραφούν τα πρώτα μετά ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς
είμαστε εδώ να στηρίξουμε όποια προσπάθεια γίνει, ίσως και σε κόντρα του
πολιτικού μας φορέα, το είπα και την άλλη φορά. Πρώτα είναι η πόλη,
πρώτα είναι οι συνάνθρωποί μας, πρώτα είναι τα παιδιά μας και τα παιδιά
σας και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα.
Για αυτό εμείς θα είμαστε στην κατεύθυνση ότι θα ψηφίσουμε φυσικά
τα δύο θέματα σήμερα και θα είμαστε με το μάτι ανοικτό, προσπαθώντας να
δούμε πού το πάνε, γιατί ακόμα δεν φαίνεται πού το πάνε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ.Κουρή.
Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Θα έλεγα πρώτα στον συνάδελφο τον Μιχάλη, ότι αν βγει ο
Μητσοτάκης το όπλο να το έχετε ακόμα παρά πόδα, μην το σηκώσετε. Αν
και δεν πρόκειται να βγει ο Μητσοτάκης, βρείτε κανένα άλλο Αρχηγό, δε
νομίζω ότι έχει καμία ελπίδα. Ας το αφήσουμε όμως αυτό, γιατί τα
πράγματα είναι σοβαρά.
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Μία-δύο παρατηρήσεις. Εμείς τα ανταποδοτικά δεν τα ψηφίσαμε ποτέ
γιατί τα θεωρούμε παράλογα. Είναι παραλογισμός να βάζεις το χέρι στην
τσέπη του πολίτη και να του λες, βάλε φόρο από εδώ, φόρο από εκεί κ.λπ..
Βέβαια σκέφτομαι το εξής τώρα, ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν τα
ανταποδοτικά. Τι θα συζητούσαμε εδώ; Ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να
έχει κανέναν υπάλληλο γιατί δεν έχει ανταποδοτικά τέλη; Αυτός είναι ο
απόλυτος παραλογισμός δηλαδή σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή ζούμε σε
ένα κράτος δικαίου του απόλυτου παραλόγου. Ένα αυτό.
Δεύτερον, η ΚΕΔΕ έβγαλε μία απόφαση κακή −προφανώς κακή−
πονηρή, πολύ πονηρή γιατί έχει συγκεκριμένους λόγους, αλλά με
συγχωρείτε είναι λιγότερο πονηρή Κυβέρνηση; Ο Σκουρλέτης λέει
προσλάβετε και το Ελεγκτικό Συνέδριο τι λέει; Δεν μπορείτε. Δεν κατάλαβα,
δηλαδή, οι δύο πλευρές του Κράτους τι λένε; Το ένα χέρι λέει, ζήτω οι
εργαζόμενοι και το άλλο σφαλιάρα στους εργαζόμενους. Δηλαδή εάν η
ΚΕΔΕ κοροϊδεύει, φανταστείτε τι κάνει μία κυβέρνηση ή το βαθύ Κράτος,
αυτό που εν πάση περιπτώσει ζούμε όλοι μας μέσα στο δίκιο. Νομίζω ότι
εδώ μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό σε κάποια πράγματα, τα οποία
όταν οι εργαζόμενοι, εμείς οι απλοί άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουμε αυτή
τη διαδικασία, τα ζούμε, τότε φτάνουμε στα όρια της σχιζοφρένειας που
αυτή βέβαια δεν την έχουν, δεν την έχουν με τίποτα.
Θέλω να πω ένα απλό παράδειγμα- Δήμαρχε, θυμάσαι- είχαμε πάει
τότε, κάτι για τη δημόσια περιουσία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε κάποιο
συνέδριο εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ήταν
οι μεγάλοι γραφειοκράτες και είχαν μαζευτεί και περίπου 20 συμπολίτες μας
από κάτω. Όταν τους είδαν από τα παράθυρα οι άνθρωποι αρρώστησαν, τι
είναι αυτό λέει; Φέρατε από κάτω το πλήθος, τη μάζα να μας πιέσει; Δηλαδή
θεωρούν ότι και μόνο που εμφανίζεται κάποιος άνθρωπος εκεί δίπλα τους,
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τους ενοχλεί.
Εγώ θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, με ένα χυδαίο τρόπο, καλά θα
ήταν τα σκουπίδια όλα να τα πάμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να τα αφήσουμε
απ’ έξω από τις πόρτες τους και να τους πούμε, θα πάρετε μία απόφαση.
Ξέρετε πότε; Θα παρθούν τα σκουπίδια από εδώ, δεν θα βγείτε από εδώ
μέσα εάν παίρνετε τις αποφάσεις που παίρνετε, γιατί αυτοί πια δεν
υπολογίζουν τίποτα. Όχι δεν υπολογίζουν, υπολογίζουν τα πάντα γιατί είναι
στενοί, πάρα πολύ στενοί υπηρέτες της πιο αντιδραστικής πολιτικής.
Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την απεργία. Νομίζω ότι η απεργία
ήταν η πρώτη μετά από πολλά χρόνια που κάτι έβγαλε. Έβγαλε κάτι θετικό
για τους εργαζόμενους, σε μία εποχή που υπάρχει η κυρίαρχη αντίληψη ότι
δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτή η απεργία κάτι έβγαλε. Ξέρετε όμως, στις
απεργίες το μεγάλο πρόβλημα των απεργιών είναι η ουρά, όταν πια μπαίνεις
τελικά τι να κάνεις, να δεις τι μπορείς να υλοποιήσεις, να κεφαλαιοποιήσεις
από την απεργία, τις κινητοποιήσεις και κυρίως από τις υποσχέσεις. Τώρα
είμαστε ακριβώς σε αυτή την ιστορία και εκεί υπάρχουν σοβαρά
προβλήματα. Τα προβλήματα δεν είναι μόνο από τη μεριά της Διοίκησης,
είναι και απ’ τη μεριά της ηγεσίας του δικαστικού κινήματος πώς μπορεί να
διαχειριστεί ορισμένα πράγματα και είναι φανερό κατά τη γνώμη μου ότι η
ηγεσία αυτή έχει σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση. Αλλά εν πάση
περιπτώσει, αυτό είναι δουλειά των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών
τους κινημάτων, να λύσουν κάποια ζητήματα. Όλα αυτά που συζητάμε είναι
η ουρά της κατάστασης, πάμε τώρα στο δια ταύτα όμως.
Κοιτάξτε κάτι, υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα ή μάλλον να πω κάτι
για τον Χατζηδάκη και τους άλλους. Εμείς είχαμε προτείνει εδώ, και όχι
μόνο εδώ, όπου μπορούσαμε, να υπάρχει συνολικοποίηση του αγώνα όχι
των συμβασιούχων, όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έπρεπε
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να μπουν σε αυτή την ιστορία. Δεν μπήκαν, γιατί αν έμπαιναν, για
παράδειγμα, ο Χατζηδάκης και οποιοσδήποτε άλλος δεν θα έχανε και χώρο
να πάνε τα σκουπίδια τους, δεν μπορεί να τα κρατήσουν στα κοντέινερ για
μεγάλη χρονικό διάστημα. Βέβαια, υπάρχει και η παρανομία αλλά
υποτίθεται ότι υπάρχει και το κράτος δικαίου −ας το πούμε έτσι− το οποίο
μπορεί να ελέγξει την παρανομία και να του πει πού τα πας τα σκουπίδια;
Γιατί τα πας σε μία παράνομη χωματερή ή όχι; Προφανώς το παιχνιδάκι
παίζεται πολύ πιο πολύπλοκα. Το γεγονός όμως ότι δεν υπήρχε μία
συνολικοποίηση της απεργίας ή των κινητοποιήσεων, να μπουν και οι
μόνιμοι όλοι σε αυτή την ιστορία δημιούργησε και εσωτερικές αντιθέσεις.
Αυτά όμως συμβαίνουν στις κινητοποιήσεις, απλώς βγάζουμε καλύτερη
εμπειρία για το επόμενο διάστημα.
Πάμε στο δια ταύτα. Είχα πει και την άλλη φορά που συζητούσαμε ότι
είναι άλλο πράγμα η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας από ορισμένου σε
αορίστου χρόνου και άλλοι οι μόνιμοι διορισμοί. Το δεύτερο έχει σοβαρά
προβλήματα. Καταρχάς είναι αναγκαίοι οι μόνιμοι διορισμοί; Προφανώς
είναι αναγκαίοι. Αλλά εάν πάμε σήμερα στη φάση της αιχμής και μιλήσουμε
για μόνιμους διορισμούς, με συγχωρείτε αλλά δεν μπορεί κανείς και θα είναι
λάθος κιόλας βέβαια, τι να υποσχεθεί; Ότι οι εργαζόμενοι σήμερα οι
συμβασιούχοι αυτοί θα διοριστούν στις θέσεις αυτές; Θα πρέπει να είναι μία
φωτογραφική διάταξη που θα λέει ότι ο τάδε, με τα όνομα τάδε, που είναι 32
κιλά και έχει τέσσερα μάτια, πρέπει να διοριστεί. Δεν γίνεται αυτό και δεν
είναι και δίκαιο, δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να ζητήσουν αυτό το πράγμα.
Οι μόνιμοι διορισμοί είναι αναγκαίο αλλά είναι ξεχωριστό ζήτημα από αυτό
που σήμερα συζητάμε.
Το βασικό ζήτημα ήταν και πρέπει να είναι και νομίζω σε αυτό πρέπει
να συμφωνήσουμε, ακόμα και σήμερα, στη μετατροπή των συμβάσεων από
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ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα για
την απλή λογική ότι τόσο καιρό πάνω στις δικές σας πλάτες παίζεται αυτό το
παιχνίδι.
Δύο τελευταία ζητήματα. Σήμερα είστε, μιλάμε στους συμβασιούχους
οι οποίοι δουλεύουν, και είναι τραγικό. Δηλαδή αύριο θα βγείτε να μαζέψετε
τα σκουπίδια αλλά τι μπορεί να σας πει κάποιος; Κοιτάξτε, μαζέψτε, αλλά
λεφτά γιοκ. Αν δεν είναι παράλογο αυτό, τι είναι παράλογο σε αυτή την
κοινωνία δηλαδή; Εγώ λέω το εξής, αν δεν βγείτε δεν θα γίνει αυτόματα μία
απεργία χωρίς απεργία; Δεν θα μαζευτεί όλο το σκουπιδαριό στους δρόμους;
Τότε η δημόσια υγεία δεν κινδυνεύει; Όταν βγήκατε στην κινητοποίηση
κινδυνεύει η δημόσια υγεία; Γιατί τέτοια ακούγαμε από διάφορους δρόμους.
Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά, το
Σωματείο σας είναι εδώ, αν θα πρέπει να βγείτε αύριο για δουλειά αν δεν
εξασφαλιστεί η πληρωμή σας.
Ας πάτε σε επίσχεση εργασίας, να έρθετε στον Δήμο και να κάθεστε.
Υπάρχει και αυτή η λύση. Αν δεν σας πουν μεθαύριο θα πληρωθείτε τι θα
πείτε; Θα πάρετε τα σκουπίδια που μαζέψατε να τα πάτε πάλι πίσω; Αυτό θα
γίνει; Αυτό είναι εντελώς ακατανόητο.
Να κλείσουμε το ζήτημα των πληρωμών. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ
με την Τσατσούλη σε αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί να βάλουμε τους
υπαλλήλους τελικά σε μία αντιπαράθεση, μπορεί να είναι και προϊστάμενοι
και οτιδήποτε, δεν τίθεται αυτό το ζήτημα. Η δουλειά αφορά ζήτημα των
Δημοτικών Αρχών.
Εγώ απευθύνομαι στον Δήμαρχο. Προφανώς εγώ πιστεύω ότι δεν
υπάρχει κανένας Δήμαρχος ο οποίος θα διωχθεί ή θα του πάρουν τα λεφτά,
το σπίτι ή οτιδήποτε, επειδή πλήρωσε τους εργαζόμενους. Καμία κυβέρνηση
δεν αντέχει αυτό το βάρος και είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει κανένας στο
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Δημοτικό Συμβούλιο που δεν θα σε κάνει ήρωα, Βαλασόπουλε. Είναι
σίγουρο ότι θα σε κάνει ήρωα και μάλιστα με την καλή έννοια του όρου,
παρά τις αντιπάθειες που μπορεί να έχεις εδώ μέσα ή οτιδήποτε. Εάν ο
Βαλασόπουλος πει τι; Ότι θα πληρώσετε, με το εντέλλεσθαι −όπως λέγεται
τελικά− τους εργαζόμενους.
Έχω την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να είναι μία επιλογή, δεν μπορεί να
υπάρχει άλλη και βέβαια να μην βάλουμε τους εργαζόμενους σε δύο
πράγματα, να βάλουμε τώρα τον Ταμία ή οτιδήποτε να έρθει σε σύγκρουση
με τους εργαζόμενους. Δεν είπα ότι δεν έχουν ευθύνες, ο καθένας έχει
ευθύνες τελικά στη θέση που είναι να κάνει τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι
μετατοπίζουμε το βάρος σε ένα διαφορετικό δρόμο. Κλείνοντας λέω το εξής,
εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, θα ανοίξει ένας
δρόμος, κάτι θα γίνει αλλά να μην περιμένουμε ότι θα γίνουν και τα
θαύματα ή θα εξασφαλιστεί η δουλειά όλων ή εν πάση περιπτώσει με τη μία
απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου τα ζητήματα λύνονται. Εμείς εδώ
είμαστε, εσείς όμως πρέπει να είστε κατά κύριο λόγο εκεί που πρέπει για να
δώσετε τη μάχη και εμείς να είμαστε αρωγοί σας. ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ.Σόφη.
Κάποιος συνάδελφος να τοποθετηθεί; Ορίστε, κ.Νικηφόρε.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την ψήφιση
του Ν.4479 πιστεύω ότι η λήψη των αποφάσεων που φέρνει η Δημοτική
Αρχή σήμερα είναι μονόδρομος για όποιον θέλει να υπηρετεί σωστά το
συμφέρον του Δήμου και εξηγούμαι.
Είναι προς το συμφέρον του Δήμου γιατί αν δεν προχωρήσουμε, αν
τελικά κρατηθεί αυτός ο νόμος γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει
στο μέλλον και δεν προχωρήσουμε εμείς στην αύξηση των οργανικών
θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, μεθαύριο όπως λέει ρητά
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

39

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

40

μέσα δεν θα έχουμε δυνατότητα να πάρουμε εργαζόμενους με άλλες μορφές
εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως μπορούμε σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει
οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην τροποποίηση, το ένα είναι αυτό, στην
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με τις προτεινόμενες
θέσεις.
Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει πλήρη νομιμότητα στις αποφάσεις που
θα πάρουμε από τη στιγμή που υπάρχει και η απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής που λέει για τις ανάγκες του Δήμου, υπάρχει η απόφασηβεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής που λέει για το οικονομικό θέμα ότι
δεν υπάρχει πρόβλημα και βεβαίως δεν υπάρχει γιατί στο κάτω-κάτω και
κάποιους παραπάνω αν παίρνουμε μπορούμε να τα γλιτώσουμε από
υπερωρίες. Όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων μέχρι σήμερα ή μέχρι την
7/6/2017 που είναι η κρίσιμη ημερομηνία έχουν ανανεωθεί νόμιμα. Οι
συμβάσεις που συνάπτουμε είναι καινούργιες, εννοείται ότι τεκμαίρεται, απ’
ότι τουλάχιστον λένε ότι με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν
σταματήσει ήδη οι παλιές συμβάσεις στις 7/6/2017 και το τελευταίο, η
απόφασή μας θα κριθεί και από τον ΑΣΕΠ και εύχομαι να περάσει έτσι
όπως θα τη στείλουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι προσωπικά ενεργώ και
ενεργούμε προς το συμφέρον του Δήμου και πιστεύω ότι πρέπει να είναι
ομόφωνη.
Τώρα όσον αφορά τους εργαζόμενους, όπως είπα και στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν με ενδιαφέρει ποιοι εργαζόμενοι θα
βρουν δουλειά να εργαστούν γιατί όλοι πρέπει να έχουν εργασία, στην
εργασία έχουμε δικαίωμα όλοι, όμως αν μου επιτρέπετε θέλω να τους πω
κάτι. Παράλληλα με τις διαδικασίες που τρέχουμε εμείς νομίζω ότι θα
πρέπει να προβληματιστούν, επειδή ήδη έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους,
επειδή ήδη η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι αυτές οι ανανεώσεις
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παραπέμπουν σε κάτι άλλο, ίσως θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τη
μετατροπή της παλιάς, άσχετα τι κάνουμε εμείς, εμείς κάνουμε το νόμιμο.
Εγώ τους λέω να μην επαναπαύονται γιατί δεν ξέρουμε τι έκβαση θα έχει
αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ.Νικηφόρε.
Κάποιος άλλος συνάδελφος να τοποθετηθεί; Ορίστε κ.Καλαντίδη,
έχετε τον λόγο.
Δ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό μόνο.
Πραγματικά θα ήθελα να σημειώσω, να τονίσω ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο συνολικά μέχρι τώρα έχει σταθεί πάρα πολύ σωστά απέναντι στο
πρόβλημα αυτό και σήμερα ακόμα συνεχίζει αυτήν τη θετική στάση με την
έννοια ότι πρέπει να δοθεί λύση απέναντι σε ζητήματα, όπως είναι η δουλειά
των εργαζομένων. Άρα, είναι σημαντικό το ότι το Δημοτικό μας Συμβούλιο
όλο αυτό το διάστημα στάθηκε απέναντι σε αυτό το πρόβλημα πολύ σωστά.
Το δεύτερο, θέλω να τονίσω ότι η πολιτική είναι ένας αγώνας
καθημερινός γιατί υπάρχουν αντιτιθέμενες δυνάμεις μέσα στην κοινωνία
που συγκρούονται. Άρα, καθημερινά ό,τι προβλήματα υπάρχουν τα
αντιμετωπίζουμε μέσα από αυτό το πρίσμα της αντιπαράθεσης των
συμφερόντων και πρέπει να δίνουμε τις λύσεις προς όφελος των
εργαζομένων.
Το τρίτο είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αγωνίζονται οργανωμένα
για το δικαίωμα της εργασίας. Οι εργαζόμενοι συνολικά, οι άνεργοι
ιδιαίτερα σήμερα που είναι σε αυτή την κατάσταση που θα έπρεπε να έχουν
εργασία γιατί το προβλέπει ακόμα και αυτό το Σύνταγμα που έχουμε, ότι
είναι δικαίωμα η εργασία όλων των πολιτών. Αυτά έτσι γενικά.
Δύο τελευταία, να τονίσω ότι μέσα από αυτό τον αγώνα φάνηκε ότι
δέχτηκε πλήγματα η αντίληψη και η ενέργειες πολλών για ιδιωτικοποίηση
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στον τομέα των απορριμμάτων. Αυτή η αντίληψη κατορθώθηκε μέσα από
αυτό τον αγώνα να πάει πίσω και αν μη στηρίζεται και υποστηρίζεται
σήμερα μετά από αυτή όλη την κατάσταση που δημιουργήθηκε.
Το δεύτερο, ότι είναι θετικό το ότι για πρώτη φορά μέσα σε αυτό το
πλαίσιο που υπάρχει το γενικότερο εξαγγέλλονται, θα δούμε αν θα μπορέσει
να πραγματοποιηθεί αυτό, θέσεις μόνιμης εργασίας και αυτό είναι το πολύ
θετικό.
Νομίζω αυτά τα δύο σημεία δίνουν την ελπίδα ότι μπορούμε να
αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε μέσα από αυτό τον αγώνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Καλαντίδη.
Κύριε Σεφτελή, θέλετε να τοποθετηθείτε;.. Ορίστε.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Για πολύ λίγο, όπως είπα και στην προηγούμενη
συνεδρίαση που είχαμε τη συζήτηση για το σχετικό θέμα, είμαι πολύ
προσεκτικός και προσπαθώ να συγκρατήσω λίγο το συναίσθημα, κάτι το
οποίο ανέβηκε λίγο περισσότερο τις ημέρες της απεργίας.
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και να πω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι
ότι δείξαμε σαν κοινωνία, η οποία δοκιμάζεται σε όλα της τα επίπεδα, ότι
ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί ένα μέρος της αλλά έχει και επίπτωση
γενικά στο κοινωνικό σύνολο δεν μπορούμε με ψυχραιμία, με νηφαλιότητα
να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό το θέμα έδωσε τροφή για αντιπαραθέσεις,
όχι ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες και αυτό είναι σημαντικό και είναι και
επικίνδυνο, κατέδειξε όμως και κάτι άλλο, ότι από αυτές τις κινητοποιήσεις
υπήρξαν και ευκαιρίες για εσωτερικές κόντρες, αντιπαλότητες και όλα αυτά
και αναφέρομαι στο χώρο τον αυτοδιοικητικό, δήμαρχοι να βάλλουν κατά
Δημάρχων, μία κατάσταση η οποία πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ σε
τι βοηθάει στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι οι εργαζόμενοι και πρέπει
να λυθεί ένα θέμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και είναι και πολύ σοβαρό.
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Γιατί βλέπουμε ότι από τη μία, όπως είπα και την προηγούμενη φορά,
είναι οι μόνοι που δεν φταίνε η συγκεκριμένη κατηγορία των εργαζομένων
γιατί ενώ είχαν προγραμματίσει, ήξεραν ότι μία στιγμή θα έληγαν οι
συμβάσεις από το πουθενά κάποια στιγμή ήρθαν από την Κυβέρνηση και
τους είπαν ότι, ξέρετε θα μείνετε, σας χρειαζόμαστε, θα μείνετε. Αυτό
αποδείχτηκε στην πορεία ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν είναι
εύκολο να μείνουν. Έγινε ό,τι έγινε και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση
με το νόμο που είμαστε δεσμευμένοι, ας το πούμε, να προσαρμοστούμε εκεί
όσοι από τους Δήμους ακολουθήσουν αυτήν τη διαδικασία. Το καλό με
εμάς, με τον Δήμο το δικό μας είναι ότι λειτούργησαν άμεσα τα
αντανακλαστικά και έστω και σε αυτό το πλαίσιο προχωράμε.
Το θέμα όμως είναι αυτό που είπαν και προηγούμενοι ομιλητές και
ακούστηκε και από άλλες Παρατάξεις, η πρόβλεψή μου είναι ότι τα
πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα απ’ ό,τι ήταν πριν. Πάντα θα υπάρχει
ένα άλλο επίπεδο το οποίο θα αναιρεί αποφάσεις προηγουμένων οργάνων
και τελικά το αποτέλεσμα θα το δούμε. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών,
φοβάμαι όμως ότι δεν θα είναι τα πράγματα ευχάριστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σεφτελή, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Είμαι ο τελευταίος που μπορώ να υποδείξω σε ανθρώπους,
σε συνανθρώπους, σε εργαζομένους το τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι σε
αυτή την πορεία, σε αυτόν το δρόμο όσο και αν ακούγεται σκληρό είστε
μόνοι. Και είστε μόνοι γιατί, εντάξει, λόγια πολλά ακούγονται, πολλές
πλευρές στηρίζουν, όλοι στηρίζουν αλλά όλοι ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα
βγει το πρόβλημα.
Μου έκανε εντύπωση η ΠΟΕ-ΟΤΑ στη συνάντηση που είχε με τον
Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, εντάξει, έβγαλαν ένα δελτίο Τύπου −ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ βασικά− που λέει να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας όλων των
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Οργανισμών στους ΟΤΑ, ένα ευχολόγιο. Με ευχολόγια δεν λύνονται τα
θέματα, είναι πολύ συγκεκριμένη διαδικασία το πώς θα μπορέσει να
διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας στους ΟΤΑ, των υπηρεσιών του ΟΤΑ
και ειδικά της Καθαριότητας. Έτσι και σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει να
υπάρξει μία μεγάλη συνεννόηση με τις διοικήσεις των Δήμων, με τους
εργαζομένους, με την κοινωνία, με όλους.
Με ευχολόγια τα προβλήματα δεν λύνονται και το τελευταίο που θέλω
να πω είναι ότι ο μόνος δρόμος από εδώ και πέρα είναι η ετοιμότητα, η
κινητοποίηση. Πρέπει να πειστούν και οι μόνιμοι υπάλληλοι και το μόνιμο
προσωπικό ότι το πρόβλημα αφορά και τους ίδιους, αφορά γενικά τις
υπηρεσίες της ανταποδοτικότητας και γενικά δεν είναι ευοίωνα τα πράγματα
για εμένα και ειδικά όταν βλέπω ότι εμφανίζονται σήμερα υποστηρικτές του
αγώνα σας άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία πορεία και είναι σαφές στο πίσω
μέρος του μυαλού τους το τι έχουν και το τι σκέφτονται για την λειτουργία
των ανταποδοτικών στους Δήμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ.Σεφτελή.
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς επειδή η κα Τσατσούλη ανέφερε και άφησε
κάποιο υπονοούμενο σε σχέση με τα δημοτικά τέλη, νομίζω ότι πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αύξησης δημοτικών
τελών, τουλάχιστον στον Δήμο μας.
Οι 40 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που αντιστοιχούν σε 950.000
ευρώ είναι διασφαλισμένες από τα υπάρχοντα δημοτικά τέλη και από τα
υπάρχοντα ανταποδοτικά τέλη και άρα να θεωρήσετε δεδομένο ότι δεν
συζητάμε για καμία αύξηση δημοτικών τελών. Επίσης θέλω να γνωρίζετε,
ανακοινώθηκε και σε δελτίο Τύπου του Δήμου Ηλιούπολης σήμερα το πρωί,
υπήρξε μία επαφή με την ΔΕΔΔΗΕ, μετά από αίτημα που έκανε ο Δήμος
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Ηλιούπολης, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρθεί απόφαση η οποία
θα επιστρέφει, θα μειώνει τα δημοτικά τέλη για τις 11 ημέρες απεργίας στον
επόμενο λογαριασμό των δημοτών στην πόλη μας. Θα παρθεί 13 Ιουλίου η
σχετική απόφαση για αυτές τις 11 ημέρες.
Τώρα, για το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, καταρχάς είναι θετικό
τουλάχιστον οι παρούσες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι σαφείς
οι θέσεις τους περί μη ιδιωτικοποίησης. Προφανώς όμως νομίζω ότι καλά
κάνουμε και καυτηριάζουμε και τις προθέσεις κάποιων Δημάρχων και θα
αναφερθώ συγκεκριμένα και στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κ.Μπουτάρη,
ο οποίος όπως πιθανόν θα γνωρίζετε έχει απλήρωτους τους εργαζόμενους
από τον Απρίλιο του 2017, δεν έχουν πληρωθεί οι συμβασιούχοι στον Δήμο
Θεσσαλονίκης και όπου βγήκε ουσιαστικά με ένα πυροτέχνημα και
προσπάθησε να κερδίσει την τοπική κοινωνία.
Πήρε μία απόφαση την οποία τελικώς δεν υλοποίησε και προφανώς
δεν μπορούσε να την υλοποιήσει, ούτε να προχωρήσει σε απευθείας
ανάθεση 200.000 ευρώ για τρεις ημέρες σε ιδιωτική εταιρία, ούτε να
μπορέσει να συνεδριάσει η Οικονομική Υπηρεσία για τη λήψη της
συγκεκριμένης απόφασης και τελικώς να οδηγηθεί στο να πάρει πίσω την
απόφαση, στο να παγώσει την απόφαση, πιέζοντας κιόλας συγχρόνως τους
εργαζόμενους να βγουν στο δρόμο, οι συμβασιούχοι που ήταν απλήρωτοι
από τον Απρίλιο και να μαζέψουν σκουπίδια υπό τον φόβο της
ιδιωτικοποίησης.
Σε αντίθεση με την Θεσσαλονίκη και βέβαια ο Δήμαρχος αναφέρθηκε
σε πάρα πολλούς Δημάρχους, οι οποίοι δημιούργησαν απεργοσπαστικούς
μηχανισμούς στους Δήμους και έβγαιναν στην τηλεόραση, φρόντισαν και
κάποια ΜΜΕ να τους επισκέπτονται και να δείχνουν τους άδειους κάδους σε
αντίθεση με τους κακούς Δήμους όπως στον Δήμο Ηλιούπολης όπου
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υπήρχαν σκουπίδια και σε άλλους Δήμους βέβαια εκτός από εμάς.
Στον Δήμο μας νομίζω ότι στηρίξαμε τους εργαζόμενους και την
απεργία στην πράξη, όχι μόνο με τα ψηφίσματα που βγάλαμε ως Δημοτικό
Συμβούλιο, αλλά συγχρόνως και με το σεβασμό της απεργίας, τη στήριξη
καθημερινά των αιτημάτων. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά και νομίζω μπορεί να
το διαβεβαιώσουν όλοι ότι δεν υπήρξε ουδεμία προσπάθεια στησίματος
απεργοσπαστικού μηχανισμού από την πλευρά της Διοίκησης, το αντίθετο
ακριβώς και νομίζω ότι έδειξε η Δημοτική Αρχή ότι είναι κοντά στους
εργαζόμενους και το Σωματείο προφανώς.
Υπήρχε μία άριστη σχέση και συνεργασία αυτές τις 11 ημέρες
προκειμένου πολλά, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, σημαντικά σημεία της
πόλης μας όπως ήταν τα εξεταστικά κέντρα που έδιναν πανελλαδικές, όπως
ήταν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και όπως ήταν οι κεντρικές πλατείες της
πόλης όπου υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου και παιδικές χαρές, να
μαζευτούν κατά τις ημέρες της απεργίας. Αρκετοί τόνοι σκουπιδιών
μαζεύτηκαν αυτές τις 11 ημέρες και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην
αποκομιδή ήταν κατά βάση άνθρωποι συμβασιούχοι, αυτοί που σήμερα
κινδυνεύουν.
Τώρα, για το θέμα της πληρωμής. Όπως είδατε κάποιοι Δήμοι
προχώρησαν και υπάρχει πρόθεση και της Δημοτικής Αρχής για να
πληρωθούν οι υπάλληλοι μέχρι τις 7/6. Θα έρθω εδώ να διαφωνήσω λίγο με
την κα Τσατσούλη και να υπερασπιστώ και τους υπάρχοντες υπαλλήλους
των Οικονομικών Υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν επιθυμεί να
καταλογιστούν χρήματα και δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις σε όλη την
Ελλάδα που υπάλληλοι, χωρίς τη δική τους σώνει και καλά ευθύνη, είτε από
πιέσεις, στο τέλος τους καταλογίστηκαν χρήματα και κινδύνευσαν οι
προσωπικές τους περιουσίες.
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Νομίζω ότι δεν έχουν καμία διάθεση να αντιπαρατεθούν με τους
εργαζομένους συμβασιούχους. Το αντίθετο, αναγνωρίζουν ότι έχουν
εργαστεί και πραγματικά θέλω να ξέρετε ότι προσπάθησαν πραγματικά στο
να βρουν και εκείνοι τη λύση. Ήδη να ξέρετε το Μάιο που έγιναν οι πρώτες
πληρωμές και που παρόλη τη φημολογία για την απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου δέχτηκαν και υπέγραψαν τα εντάλματα πληρωμής των
συμβασιούχων για το μήνα Μάιο. Εδώ λοιπόν σήμερα εκτιμούμε ότι πρέπει
να προχωρήσουμε μέχρι τις 7/6 στις πληρωμές και από εκεί και πέρα να
αναμένουμε.
Θεωρούμε σας είπα και από τις πληροφορίες που έχουμε ότι η πράξη
του Κλιμακίου θα είναι θετική στο να πληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα,
ειδάλλως εκτιμώ, κ.Κοκοτίνη και νομίζω και εσείς μπορείτε να συμβάλετε,
και ως ΠΕΔΑ, οφείλει σήμερα η Κυβέρνηση μιας και δύο Δήμαρχοι ήδη
έχουν δώσει εντέλλεσθαι, ο κ.Πελετίδης στην Πάτρα και ο κ.Κατωπόδης στο
Βύρωνα, σήμερα η Κυβέρνηση να νομοθετήσει και να καλύψει τα πιθανά
εντέλλεσθαι όλων των Δημάρχων της χώρας. Νομίζω είναι κάτι το οποίο
οφείλει να γίνει σήμερα ή να γίνει αν τουλάχιστον, αν είναι αρνητική η
απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αυτά ήθελα να πω και να διευκρινίσω κ.Σόφη ότι για το ζήτημα των
νέων συμβάσεων προφανώς μιλάμε ότι οι 38 συγκεκριμένοι θα
προσληφθούν εκ νέου, η λίστα έχει καταρτιστεί με τους 38 συγκεκριμένους.
Το πρόβλημα που θέσαμε στην πρωτολογία μας είναι όταν το πρώτο
ένταλμα που υποχρεωτικά πάει στην Επίτροπο και θα πάει περί τα τέλη
Ιούλη, αρχές Αυγούστου, εκεί να δούμε αν τελικώς οι Επίτροποι και η
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα δεχτεί ως νόμιμο ή όχι το νόμο
Σκουρλέτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Χατζηδάκη.
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Κύριε Κοκοτίνη, μπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Απλά μία κουβέντα.
Αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος είναι σωστό. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
μην κοροϊδευόμαστε τώρα, παίζει και πολιτικά. Δηλαδή αν πάμε στο
νομικίστικο κομμάτι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία. Είναι
ξεκάθαρο. Αυτό που είπε, με το εντέλλεσθαι, αν είναι μία κυβερνητική
εντολή, ένας νόμος, κακά τα ψέματα καλύπτεται ο κάθε δήμαρχος πολύ
διαφορετικά από το να είναι στην καλή του διάθεση. Πάντως θα πω μία
κουβέντα, ο Κορτζίδης ο Χρήστος που υπέγραψε πριν από επτά χρόνια,
δυστυχώς στο δικαστήριο πήγαινε μόνος του όμως, μεταξύ μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Με εμένα πήγαινε μαζί, με εμένα.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Αυτό είναι προς τιμήν σου, αν το έκανες. Το λέω, δεν
το ξέρω. Το λέω καλά, Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι
ακριβώς έγινε.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Έτσι άκουσα και στεναχωρήθηκα που δεν το πήρα και
χαμπάρι και εγώ δηλαδή, βάζω και τον εαυτό μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Έτσι έγινε, όπως τα λες.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δεν το ήξερα, αλλά λέω, είναι η αλήθεια για να τα λέμε
όλα και να μην ζητάμε ήρωες έναν στο τόσο.
Ναι, αθωώθηκε αλλά λέω όμως, για να είμαστε έντιμοι. Να λέμε
υπάρχει δυνατότητα αυτό που είπε, τα συλλογικά όργανα, να βγει μία
απόφαση. Άλλο μία απόφαση Υπουργού, έστω και παράτυπη, αλλιώς
περνάει και αλλιώς νομιμοποιείται. Συγγνωστή πλάνη, τη λέμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ.Δήμαρχος. Ορίστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω καταρχήν πρώτα να απευθυνθώ στους εργαζόμενους
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για να ξεκαθαρίσουμε μαζί τους κάποια πράγματα.
Σε όλα τα χρόνια που εμείς είμαστε Δημοτική Αρχή και εδώ μέσα,
πιστέψτε με, ίσως πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε, κάποιοι όμως το
γνωρίζουν και εργαζόμενοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, δώσαμε πάρα πολλές
μάχες με τους εργαζόμενους. Ό,τι υποσχέθηκε αυτή η Δημοτική Αρχή
απέναντι στους αγώνες των εργαζομένων το έχει κάνει και το έχει
υλοποιήσει 100% και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Άρα, λοιπόν, όταν μιλάμε και συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
μέσα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρωτοβουλίες αυτές και σήμερα
ανήκουν στη Δημοτική Αρχή και όχι γενικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα
εξηγηθώ τι εννοώ με αυτό.
Θεωρώντας ότι είναι πολύ θετικό το ότι οι παρατάξεις στηρίζουν αυτή
την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι
που οι Δημοτικές Αρχές παρότι οι άλλες παρατάξεις στήριξαν τους
εργαζόμενους, τους απέλυσαν και πήραν και συγκεκριμένες αποφάσεις για
αυτό και βγήκαν και στα κανάλια για αυτό. Θα είμαι πολύ σύντομος και θα
είμαι και πολύ συγκεκριμένος απέναντι στους εργαζόμενους, γιατί όπως και
την άλλη φορά που ήρθαν στο γραφείο μου και μιλήσαμε έτσι και τώρα
νομίζω ότι ξεκαθάρισα τα πράγματα και ήμουν πολύ καθαρός απέναντί τους.
Αυτή η απεργία των 11 ημερών έβγαλε πάρα πολλά συμπεράσματα,
πάρα πολλά συμπεράσματα. Έδειξε καταρχήν το ρόλο των δικτύων, των
κοινωνικών δικτύων και πώς μία μερίδα του κόσμου αντιμετωπίζει το
πρόβλημα των εργαζομένων και την απεργία.
Από τη μία πλευρά φάνηκε μία κοινωνία, και μιλάω τώρα
συγκεκριμένα για την Ηλιούπολη, για να μην μιλήσω γενικά, μια κοινωνία η
οποία στήριξε ολόψυχα αυτή την προσπάθεια, κράτησε τα σκουπίδια στα
μπαλκόνια της, τα έβαλε μέσα στο ψυγείο, έβαλε μεγάλες σακούλες και δεν
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πέταξε μικρές σακούλες από εδώ και από εκεί στηρίζοντας αυτή την
προσπάθεια για την πόλη της.
Από την άλλη πλευρά υπήρξε το χείριστο είδος του κοινωνικού
κανιβαλισμού, όπου μέσα στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στην τηλεόραση
έβγαιναν φωνές και έλεγαν ιδιωτικοποιείστε τα όλα, απολύστε τους
τεμπέληδες, τους άχρηστους, τους ανίκανους, δώστε τα όλα σε ιδιώτες.
Προσέξτε, το τελικό συμπέρασμα όλων αυτών ήταν ότι το πολιτικό
κόστος δεν το έφαγε η Κυβέρνηση, ούτε και τα συλλογικά όργανα της
Αυτοδιοίκησης γιατί είναι κάπου μακριά. Το πλήρωσαν οι Δήμαρχοι. Σε
αυτή λοιπόν την ιστορία, αγαπητοί συνάδελφοι, η Δημοτική Αρχή της
Ηλιούπολης όπως τόνισε και ο Αντιδήμαρχος, κράτησε την πιο ξεκάθαρη
στάση που κράτησαν και πάρα πολλοί Δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα. Πρώτα
απ’ όλα δεν εκβίασε, με τις αθλιότητες των συναδέλφων μας και προσέξτε
κάτι, δεν είναι εδώ διαίρεση, κάποιοι Δήμαρχοι λένε έτσι και κάποιοι
αλλιώς. Όχι, είναι βαθιά πολιτική και ιδεολογική συμπεριφορά αυτό που
έγινε στην Αυτοδιοίκηση και δεν είναι τυχαίο ότι εκείνοι οι οποίοι βγήκαν
στα κανάλια και υπερηφανεύτηκαν για καθαρούς Δήμους ανήκουν σε
συγκεκριμένη πολιτική παράταξη με συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό
πρόσημο.
Συνοδοιπόρους είχαν; Βεβαίως είχαν και εκπροσώπους μέσα στην
ΚΕΔΕ είχαν και συνοδοιπόρους άλλους είχαν και από άλλους χώρους, αλλά
κατά βάση είναι αυτοί. Στο ερώτημα που κάναμε, γιατί δώσαμε έναν έτοιμο
αγώνα με το Σωματείο δίπλα-δίπλα, δώσαμε αγώνα, καθαρίσαμε τα σημεία
όπως είπαμε, μην τα επαναλάβω και σας κουράσω σε άμεση συνεργασία με
την Πρόεδρο καθημερινά για αυτό το θέμα και από την άλλη
αντιμετωπίζαμε προπηλακισμούς, τη 10η, την 11η, την τελευταία ημέρα που
έλεγαν, είδατε, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, αυτοί είναι άξιοι δήμαρχοι, αυτοί
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καθάρισαν τις πόλεις τους, αυτοί δεν έχουν απεργούς. Δηλαδή τι έχουν;
Συγκεκριμένο απεργοσπαστικό μηχανισμό.
Με πήρε ο κ.Χατζηδάκης στο τηλέφωνο να μου πει, γιατί ρε Βασίλη
τα λες αυτά; Του είπα ξεκάθαρα, γιατί Διονύση μου έχεις στήσει
απεργοσπαστικό μηχανισμό στον Δήμο σου και μου είπε, εμένα στον Δήμο
μου δεν κάνουν ποτέ απεργία οι εργαζόμενοι. Και καλά του λέω, μπράβο
σου, είσαι παλικάρι, αλλά, φίλε Διονύση, για πες μου σε παρακαλώ 11
ημέρες τόσους τόνους σκουπίδι πού τους είπες; Τι γυρνάει και μου λέει;
Τους έβαλα, λέει, σε δύο τράκτορες μέσα. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε τι
εννοεί. Για πάρτε να δείτε και τους υπόλοιπους που βγήκαν και
υπερηφανεύονταν γι αυτό. Αυτό δεν είναι διάσπαση του Συνδικαλιστικού
Κινήματος, αυτό είναι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές συγκεκριμένων
Δημάρχων που δεν είναι ουδέτεροι. Κατεβαίνουν κάτω από συγκεκριμένες
πολιτικές σημαίες.
Για να δούμε τώρα λίγο για την ιδιωτικοποίηση που αφορά και εμάς,
για να το τελειώσουμε και αυτό το θέμα. Δεν θα σχολιάσω το φιάσκο αλλά
και το ρεζιλίκι του συναδέλφου μας της Θεσσαλονίκης, όπου την επόμενη
ημέρα

που

ανακοίνωσε

την

ιδιωτικοποίηση

σε

εφημερίδες,

στις

τηλεοράσεις, παντού έλεγαν μπράβο, αυτός είναι Δήμαρχος. Αυτός είναι
Δήμαρχος,

κύριοι,

προχώρα,

Δήμαρχε,

να

ιδιωτικοποιήσεις

την

Καθαριότητα, αυτό έλεγαν και τώρα ξέρετε τι αφήνουν να διαρρεύσει στη
μέσα ενημέρωσης; Αντιπερισπασμό έκανε ο Μπουτάρης, για να πιέσει λέει
τους εργαζόμενους, να σπάσουν την απεργία και να μαζέψουν τα σκουπίδια
της πόλης. Ξευτίλα. Ακούστε όμως τι συμβαίνει, αυτά είναι συμπεράσματα
που πρέπει να βγάλουμε και εδώ εγώ σε αυτή την κρίσιμη φάση θα
διατυπώσω πάλι, για άλλη μία φορά την ξεκάθαρη θέση μου σε σχέση με
τον δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων και την
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

51

52

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ιδιωτικοποίηση.
Είναι λάθος να καταργηθεί η παράγραφος η συγκεκριμένη για
ιδιωτικοποίηση, πρέπει να παραμείνει εκεί. Ξέρετε γιατί πρέπει να
παραμείνει; Γιατί η Αυτοδιοίκηση πρέπει να βγει με θέσεις που θα λένε όχι
μόνο δημόσιος χαρακτήρας και δεν δεχόμαστε τίποτα άλλο, γιατί δεν θα
μπορέσει να απαντήσει και είναι λάθος. Μόνιμη εργασία σε όλους τους
Δήμους και σταθερή σε όλους τους Δήμους. Δηλαδή; Στα νησιά μας, με ποια
δυνατότητα θα γίνει αποκομιδή απορριμμάτων με μόνιμο προσωπικό που
χρειάζονται έξι μήνες το χρόνο; Ποιος θα το πληρώσει; Έχει δυνατότητες ο
Δήμος Κάσου; Έχει δυνατότητες ο Δήμος Καρπάθου; Έχει δυνατότητες ο
Δήμος Α, Β, Γ ο νησιωτικός ή οι ορεινοί Δήμοι να πάρουν τόσους όσους
χρειάζονται τη συγκεκριμένη θερινή περίοδο;
Τι λέμε, λοιπόν, εμείς; Προσέξτε, ξεκάθαρα. Οι αστικοί Δήμοι του
λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης και μεγάλες πρωτεύουσες νομών
πρέπει να διατηρήσουν με νύχια και με δόντια το δημόσιο χαρακτήρα και να
τον διατηρήσουν. Γιατί; Ο ιδιώτης όπου δεν έχει κέρδος δεν πάει, δεν τον
ενδιαφέρει ούτε η πατρίδα, δεν τον ενδιαφέρει ούτε η ανάπτυξη, δεν τον
ενδιαφέρει τίποτα. Τον νοιάζει, βάζει 10 ευρώ, να πάρει συν δύο, συν τρία,
συν πέντε, όσα θέλει. Αυτό σε αστικούς Δήμους δεν μπορεί να το πετύχει.
Μπορεί όμως κάλλιστα να το πετύχει σε Δήμους με ιδιαιτερότητες, για αυτό
λοιπόν εγώ διατύπωσα την άποψη και δημόσια τη διατυπώνω και τώρα, ότι
είναι λάθος η θέση της κατάργησης της παραγράφου δυνατότητας ανάλογα
με κάποιες ιδιαιτερότητες να υπάρξει και ιδιωτικοποίηση, όπως επίσης το
είπα στο Συμβούλιο, το επαναλαμβάνω και τώρα, είναι λάθος η κατάργηση
του νόμου της πολιτικής επιστράτευσης. Πάντα στις κοινωνίες χρειάζεται
ένα έσχατο μέτρο στην επικινδυνότητα που δεν αφορά μόνο την υγεία και τη
λειτουργία των κοινωνιών, αλλά και την προστασία της πλειοψηφίας και του
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συνόλου.
Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν βγήκε κανείς, ούτε τα
συλλογικά όργανά μας ούτε η ΚΕΔΕ ούτε η ΠΕΔΑ να ζητήσουν από αυτούς
τους Δημάρχους, να τους κάνουν μία απλή ερώτηση. Που πήγατε, ρε παιδιά,
τα απορρίμματα στις 11 αυτές ημέρες που τα μαζεύατε; Αυτό θα βοηθούσε
προωθητικά και στον αγώνα των εργαζομένων που κάνουν, για να
καταδείξουμε ότι καθαρές πόλεις δεν είναι οι πόλεις που στήνονται πίσω
από την πλάτη του ελληνικού λαού παράνομες χωματερές και μολυσματικές
καταστάσεις, αλλά καθαρές πόλεις είναι οι πόλεις που οι εργαζόμενοι με τη
δημοτική αρχή πάνε χέρι-χέρι και στηρίζουν την καθαριότητα σε αυτή την
πόλη και όχι στήνοντας απεργοσπαστικούς μηχανισμούς.
Άρα, λοιπόν, τίποτα δεν είναι ουδέτερο, η κάθε Δημοτική Αρχή έχει
πολιτική θέση, έχει στρατηγική και εκτιμάται αυτό που λένε. Ερώτηση,
επιτέθηκαν στη Δημοτική Αρχή και στους εργαζόμενους ότι η πόλη βρωμάει
λέει μετά τις 11 ημέρες. Θέλω να ρωτήσω τους Ηλιουπολίτες, όλους χωρίς
καμία εξαίρεση, 1.800 τόνοι σκουπίδι μαζεύτηκαν στην πόλη σε τέσσερις
ημέρες. Ποιους τους μάζεψε αυτούς; Σε 43 βαθμούς θερμοκρασία, ποιους
τους μάζεψε αυτούς; Ποιος τους μάζεψε αυτούς; Να τους δω εγώ αυτούς
που κάνουν κριτική στους εργαζόμενους να ανέβουν έστω και δέκα λεπτά
πάνω σε ένα απορριμματοφόρο με 43 βαθμούς. Αυτό περιμένω και το είπα
και δημόσια και το λέω και στο Συμβούλιο και το είπα και στην ανακοίνωσή
μου. Δέκα λεπτά να είναι πίσω από το απορριμματοφόρο.
Κυρία Τσατσούλη, εγώ συμφωνώ απόλυτα να δοθεί η δυνατότητα
πρόσληψης και των γυναικών, βεβαίως, αλλά προς Θεού όχι πίσω από το
απορριμματοφόρο. Αυτό δεν είναι καμία προσβολή, δεν είναι καμία
υποτίμηση της γυναίκας, είναι όμως ένας σεβασμός απέναντι στη γυναίκα
που μπορεί να προσφέρει και σε άλλους τομείς ακόμα πιο αποδοτικά απ’ ό,τι
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ο άντρας, όχι όμως κρεμάμενη με δύσκολες καταστάσεις πίσω από το
απορριμματοφόρο.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μας οι συμπολίτες μας και δεν
με ενδιαφέρει εμένα καθόλου το πολιτικό κόστος, ας γράφουν ό,τι θέλουν
και ας σκέφτονται ό,τι θέλουν, αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι
σήμερα μάζεψαν την πόλη, την καθάρισαν την πόλη, άσπρισαν όλες τις
εσοχές, απολύμαναν όλους σχεδόν τους κάδους και αυτήν τη στιγμή
αγωνίζονται και μαζεύουν τώρα αυτήν τη στιγμή τα ογκώδη, τα μπάζα που
πετάνε οι παράνομοι που έρχονται και στην Ηλιούπολη και βέβαια τα χόρτα
μέσα στην πόλη και δίνουν αγώνα ψυχής για αυτό το θέμα.
Πρέπει να βελτιωθούμε; Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι; Πρέπει να
κάνουμε καλύτερη βελτίωση; Πρέπει να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις,
παραδείγματος χάριν να μη μας έρχονται κάποιοι την επόμενη ημέρα που
θέλει πλάτη ο Δήμος και η κοινωνία με χαρτιά ότι αρρώστησαν, έτσι; Και
μη νομίζουν κάποιοι ότι εμείς δεν ξέρουμε, ως Διοίκηση, γιατί γίνονται αυτά
τα πράγματα. Και βέβαια, για να το κλείσω αυτό το κομμάτι για να πάω και
στην ταμπακιέρα, τι θα κάνουμε σαν Διοίκηση, θέλω να ξέρετε ότι κανένα
πρόβλημα δεν υπήρξε στους εργαζόμενους τους μόνιμους και τους
συμβασιούχους. Η συνεργασία ήταν άψογη και πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι οι
μόνιμοι υπάλληλοι στην πρώτη γραμμή από τις 12 το βράδυ της Πέμπτης
ήταν στους δρόμους και μάζευαν σκουπίδι μαζί με τους συμβασιούχους,
γιατί τους συμβασιούχους τους έχει ανάγκη ο Δήμος, αν δεν τους είχε
ανάγκη εγώ πρώτος δεν θα υπέγραφα τις συμβάσεις επέκτασης.
Να πάμε τώρα λίγο στην ταμπακιέρα. Η ταμπακιέρα έχει ως εξής, το
θέμα μόνο που υπάρχει συνάδελφοι για το εντέλλεσθαι είναι 23 ημέρες, από
7/6 έως 30/6. Δηλαδή, για να το κάνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένο, μέχρι τις
7/6 θα πληρωθείτε κανονικά, έχετε πληρωθεί και τον Μάϊο, δεν υπάρχει
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κανένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα 23 ημερών. Εγώ σας διαβεβαιώνω και το
λέω κατά 99,9% ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να καλυφθεί αυτή η
διαφορά αυτών των ημερών και το λέω με κάθε γνώση ότι θα είναι έτσι τα
πράγματα. Δεν συζητώ ότι Δευτέρα-Τρίτη έχω δώσει ήδη εντολή, δεν θα
υπογράψουμε εμείς τις νέες συμβάσεις που θα είναι ίδιες, θα είστε εσείς
δηλαδή, αμέσως θα το κάνουμε αυτό για αυτό και είμαστε από τα πρώτα
Δημοτικά Συμβούλια στην Ελλάδα που κάναμε σήμερα συνεδρίαση για να
τροποποιήσουμε τους Οργανισμούς, Δευτέρα-Τρίτη −κ.Γενικέ− θα έχετε
έτοιμες τις συμβάσεις των παιδιών να τις υπογράψουμε.
Αυτό που εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ, όπως το είπε και ο
Αντιδήμαρχος, είναι τι θα γίνει με αυτές τις συμβάσεις μέχρι 30/3/2018 και
όταν θα πάει το πρώτο ένταλμα στην Επίτροπο. Αυτό δεν μπορώ να το
εγγυηθώ και για αυτό θα πρέπει να είμαστε σε αναμονή και σε συνεργασία.
Ο καθένας βέβαια μπορεί να κάνει τις επιλογές του ή συλλογικά να γίνουν οι
επιλογές, όμως εγώ θα οφείλω όπως το έκανε και ο Αντιδήμαρχος, όπως το
έκαναν και οι συνάδελφοι, να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας όπως είμαι
ξεκάθαρος μέχρι τώρα για όλους και νομίζω σε ό,τι σας είπα επαληθεύτηκα
100%. Άρα εμείς θα το κάνουμε αυτό.
Όσον αφορά δε το εντέλλεσθαι, για να το ξεκαθαρίσω και αυτό,
ακούστε. Εγώ δεν θα υπογράψω εντέλλεσθαι αν δεν υπογράψει πρώτα ο
κ.Σκουρλέτης. Εγώ θα πάω ο ίδιος στον κ.Σκουρλέτη και θα του πω να
υπογράψει ένα εντέλλεσθαι αυτός, ως Υπουργός των Εσωτερικών γιατί
ακούστε και γράφτε το αυτό, θα το δείτε στην ιστορία, έχω την άποψη η
οποία καθημερινά με τις πληροφορίες που παίρνω γίνεται πια γεγονός ότι
δεν έχουν κατανοήσει τι ψήφισαν.
Αυτή την άποψή έχω, πιστέψτε με για αυτό που σας λέω. Εγώ δεν
συμφωνώ με τον Γιώργο που λέει, ήταν και οι ΤΡΟΪΚΑνοί κ.λπ.. Δεν το
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πιστεύω, γιατί οι πληροφορίες μέσα από το Υπουργείο Προεδρίας μου λένε
το εξής απλό, ότι έχει δοθεί η δυνατότητα για το 2017 και μπορούσαμε να
επιταχύνουμε τη διαδικασία να πάμε στο 2017 και όχι 2018-2019 που
πράγματι απαγορεύει τις προσλήψεις, να προσληφθούν γύρω στους 7.000
και επειδή οι συμβασιούχοι στην Ελλάδα δεν είναι 10.000, είναι 6.100
ακριβώς, έχει δίκιο το Υπουργείο που το λέει αυτό, μπορούσαν λοιπόν να
καθαρίσουν το θέμα άμεσα.
Αλλά γιατί δεν το κάνουν; Να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει θέμα
προσλήψεων και στον τομέα της Υγείας, υπάρχει θέμα προσλήψεων και
στον τομέα της Παιδείας, υπάρχουν και άλλες προσλήψεις. Εάν καλυφθούν
από τις 7.000 οι 6.100 υπάρχει τεράστιο πρόβλημα μετά. Αυτή είναι η δική
μου γνώμη και για αυτό δεν υπάρχει. Εμένα με κάλεσαν στο ΣΚΑΙ και
μάλιστα σε μία εκπομπή που έχει τρομερή τηλεθέαση και είπα την πρόταση.
Λέω είναι λάθος αυτές οι ρυθμίσεις, μετατρέψτε τις συμβάσεις ορισμένου
χρόνου σε αορίστου. Δεν πήρα καμία απάντηση. Αυτή είναι η πραγματική
λύση, αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε κάτι να πείτε αγαπητοί συνάδελφοι; Όχι.
Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν το έκαναν.
Κλείνοντας, θα προχωρήσουμε εμείς τουλάχιστον ως Δημοτική Αρχή,
εκτός από αυτό το θέμα της τροποποίησης των 40, άμεσα στην πληρωμή σας
μέχρι 7/6, θα περιμένουμε ώστε να έχουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα είτε
νομοθετική ρύθμιση, είτε μήνυμα από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις
υπόλοιπες 23 ημέρες και μένει ανοικτό το θέμα των συμβάσεων που θα
υπογράψουμε μαζί Δευτέρα-Τρίτη για την πληρωμή, όπως ακριβώς έγινε η
νομοθετική ρύθμιση.
Τελευταία μου εκτίμηση για ΑΣΕΠ, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να
ικανοποιηθείτε, ένας και είναι αντισυνταγματικός αλλά μπορεί να το
ξεπεράσει η Κυβέρνηση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Αυτός ο τρόπος λέει,
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αποκλειστική προκήρυξη για εσάς, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε
αυτό που είπε η Πρόεδρος του Σωματείου και η κα Τσατσούλη και έχουν
δίκιο, το ότι δεν μπορείτε να μαζέψετε, δεν έχετε τη δυνατότητα να πάρετε
μόρια ανεργίας, τα οποία είναι πανίσχυρα στην κατανομή του ΑΣΕΠ.
Αν δεν γίνει αυτό, γιατί ακούστηκε πολύ σοβαρά, γράφτηκε και
συζητείται αυτό, αν μπορεί αυτό να γίνει και να ξεπεραστεί, τότε δεν θα
έχετε κανένα πρόβλημα γιατί πρέπει να σας δώσουμε την εικόνα ως έχει. Αν
όμως γίνει προκήρυξη γενικά και αόριστα ΑΣΕΠ οι εκτιμήσεις οι δικές μας
είναι ότι ούτε ένας από εσάς δεν θα μπορέσει να προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ
μετά την προκήρυξη και μετά την αξιολόγηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα
και αυτή πρέπει να τη δούμε όλοι μας για να δούμε από εδώ και πέρα τι
κάνουμε. Τέλος, για να μην σας κουράσω, να πω το εξής, αβρόχοις ποσί
περάσαμε, έλα μωρέ ας πάρουμε και άλλα 40 άτομα. Συγνώμη, με τι
δυνατότητα ο Δήμος Ηλιούπολης πληρώνει 1.000.000 ευρώ περίπου; Το
σκέφτηκε κανείς αυτό; Κάποιοι Δήμοι δεν πληρώνουν ή δεν υπογράφουν
τους συμβασιούχους γιατί δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν ή ζητάνε δανεικά
και τα δανεικά, ξέρετε, πια απαγορεύονται για λειτουργικές δαπάνες.
Λοιπόν, για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι έχουμε την οικονομική
δυνατότητα αυτό να το κάνουμε και το Δημοτικό μας Συμβούλιο και η
Διοίκηση αυτό το θεωρεί δεδομένο, πρόσληψη επιπλέον 40 ατόμων έξω από
αυτούς που έρχονται, όπως πολύ σωστά είπε ο Γενικός, από το ΑΣΕΠ του
2008. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα χρειαστεί, σας
παρακαλώ πολύ, και αν κάνω λάθος κ.Γενικέ βοηθήστε με, την επόμενη
Τρίτη χρειάζεται να κάνουμε και κάτι άλλο πρόσθετο. Πέμπτη, συγγνώμη,
στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είναι ακριβώς αυτό; Μπορείτε να με
βοηθήσετε; Γιατί για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνει το σημερινό Δημοτικό
Συμβούλιο, για πείτε μου.
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Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η επόμενη εισήγηση που θα έρθει στο Συμβούλιο,
δεν ξέρω εάν θα είναι την επόμενη Πέμπτη ή μεταγενέστερα έχει σχέση με
τις ειδικότητες και τον αριθμό των ατόμων που θα προσλάβουμε με σειρά
προτεραιότητας, προκειμένου να πάει το αίτημα στο Υπουργείο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, προϋποθέτει ότι έχει εγκριθεί ο Οργανισμός,
έχει δημοσιευθεί και μετά πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση, σύμφωνα δηλαδή
με τη νομοθεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ.Δήμαρχε;
Ορίστε, κ.Κοκοτίνη.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Για τα πρακτικά, σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος έχω μία
διαφωνία στο εξής. Αυτό που λέει με τη δυνατότητα για ιδιωτική, που
συμφωνούμε βέβαια ότι στα νησιά και στους μικρούς ορεινούς Δήμους είναι
αλήθεια, παράδειγμα σας είπα αυτό που μας έλεγε ο Δήμαρχος της Αίγινας,
είχε 120.000 τον Ιούλιο-Αύγουστο και το χειμώνα είχε 7.000 κατοίκους.
Εδώ όμως αυτό μπορεί να οριοθετηθεί και να μη δημιουργούνται
παρεξηγήσεις. Αυτό ναι, αυτό δηλαδή μπορεί να είναι συγκεκριμένο και όχι
δύναται, γενικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Δεν διαφωνώ μαζί σου, παρότι θα
καταργηθεί.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Άλλο λέω.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: ( Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, να ολοκληρώσει ο κ.Κοκοτίνης και αν
θέλετε μετά.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Αυτό που είπε η κα Τσατσούλη, αυτό ήθελα.
Σε αυτό που λέει η κα Τσατσούλη έχει δίκιο, αυτό ήθελα να
προσανατολιστώ. Λέω το εξής, ότι στους συμβασιούχους στα νησιά και
58

10η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

10η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

59

στους Δήμους τους ορεινούς είναι η λύση. Δηλαδή η θέση μας και εμάς είναι
ότι όταν υπάρχει, όπως στο βουνό πυροφύλακες, όπως τέτοιο καθαριότητα,
νησιά, μικροί Δήμοι είναι λογικό και κατανοητό. Μέχρι εκεί όμως, δεν
χρειάζεται ούτε ιδιώτες να βάλουμε, γιατί –επαναλαμβάνω- είναι ένα πρώτο
βήμα και όπως λέει και η κόρη μου, από το πρώτο βήμα πάμε στα στραβά
μετά. Πάμε παρακάτω, ένα είναι αυτό.
Ένα δεύτερο που ήθελα να πω, θα συμφωνήσω και με τους 6.100.
Αυτό που είπε ο Δήμαρχος έχει ένα δίκιο και έχω και εγώ, είπα για μία
ευθύνη της Κυβέρνησης και πιστεύω πιθανόν να κρύβεται πίσω από την
ευθύνη αυτό που είπε, αλλά νομίζω ότι παλεύεται όμως ακόμα και με
δανειστές. Τι εννοώ; Ότι είναι 6.100, είναι 6.100. Θεωρώ ότι λοιπόν επειδή
οι προσλήψεις οι βασικές στην Υγεία και στην Παιδεία πιθανόν από εκεί
υπήρξαν αυτές οι τρίπλες, όπως θέλει να το πει ο καθένας, εκεί πιστεύω ότι
ήταν και το πρόβλημα.
Το τελευταίο, αυτό που είπα και πριν με τον κ.Χατζηδάκη, είναι η
υπουργική οπωσδήποτε απόφαση ή νόμος που να κατοχυρώνει τα
εντέλλεσθαι των Δημάρχων. Δεν μπορεί ένας Δήμαρχος γενικά και αόριστα,
μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και αν βρεθούν δύο, τρεις, πέντε δεν
λύνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται όταν είναι πάρα πολλοί, τότε
φυσικά καμία συνέπεια δεν θα υπάρχει για κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Κοκοτίνη.
Κυρία Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μία παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Και από τις παρεμβάσεις της Διοίκησης εγώ ακόμα δεν
έχω αποσαφηνίσει.
Σήμερα αποφασίζονται οι καινούργιες συμβάσεις όλων των εργαζοΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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μένων άσχετα από ότι πρακτικά θα γίνει, έτσι δεν είναι; Κανονικά εδώ που
τα λέμε έπρεπε να έχει έρθει εισηγητικό με ονομαστική αναφορά απ’ ό,τι
γνωρίζω. Τέλος πάντων δεν θα μείνουμε στο πρακτικό. Άρα λοιπόν
αποφασίζεται αυτό, Δήμαρχε, έτσι; Θα πρέπει να διατυπωθεί και από το
Προεδρείο για την ψήφισή του, αυτό λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Είναι ονομαστική, κα Τσατσούλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, το λέει το 2ο, «Λήψη απόφασης
προσωπικού με νέες συμβάσεις».
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εντάξει, λέω, με σαφήνεια.
Φυσικά εμείς δεν θα συμφωνήσουμε ότι μπορεί οι εργαζόμενοι να
μείνουν απλήρωτοι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Βέβαια ο καθένας
παίρνει θέσεις εδώ πέρα, δεν θα υποδείξω εγώ στη Δημοτική Αρχή. Είπε με
σαφήνεια τι θα κάνει, αλλά ξέρετε μου θυμίζει, συγγνώμη για να κλείσουμε
λίγοι αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα, θυμάστε όταν είχαν έρθει οι
μετανάστες από την Αλβανία; Δήμαρχε; Κάτι έξυπνοι εκεί κάτω στην
Πελοπόννησο τους πήραν για ελιές και όταν τελείωναν τις ελιές φώναζαν
τους μπάτσους και έτσι καθάριζαν. Ναι, έτσι καθάριζαν. Δηλαδή για δες το
τι έγινε τώρα εν μέρει, με τους δημαρχούκους που απολύσαν ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κα Τσατσούλη.
Κυρία Πρόεδρος, ορίστε.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Να πω δύο πράγματα και δεν τα είπα εισηγητικά
για να μην θεωρηθώ υπερβολική όμως απ’ όλη την κουβέντα νομίζω έχει
γίνει καθαρό σε όλους ότι η Κυβέρνηση ψήφισε μία νομοθετική ρύθμιση
μαϊμού, να δημιουργήσει αυταπάτες επί της ουσίας στους συναδέλφους, με
μία παράταση ζωής αμφιλεγόμενη μέχρι 31/3/2018 γιατί είναι γνωστό ότι
στο πρώτο ένταλμα, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού,
θα υπάρχει ζήτημα στις πληρωμές τους.
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Εμείς καταρχήν το είχαμε δει τότε. Δυστυχώς μένουν από τώρα
απλήρωτοι και μένουν από τώρα απλήρωτοι γιατί και εκεί η Κυβέρνηση δε
νομοθέτησε άρα το ζήτημα δεν είναι να βγάλει νομοθετική ρύθμιση για να
καλύψει τους Δημάρχους που θα δώσουν εντέλλεσθαι. Θα πρέπει να βγάλει
μία νομοθετική ρύθμιση και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και όχι να φάνε
όλο το καλοκαίρι μαζεύοντας το σκουπίδι, αναπληρώνοντας τις άδειες του
προσωπικού και το Σεπτέμβριο να φύγουν από την πίσω πόρτα.
Βέβαια, απ’ ό,τι διαπιστώσατε στην Ηλιούπολη, το σκουπίδι δεν
μαζεύονταν

όχι γιατί μόνο είχαμε 11 ημέρες κινητοποιήσεων, γιατί οι

συμβασιούχοι που κάθονται στα έδρανα και στις καρέκλες πίσω εάν φύγουν
αύριο δεν θα μπορεί να μαζεύεται το μισό σκουπίδι της πόλης. Αυτό πρέπει
να γίνει γνωστό σε όλους, δεν εννοώ εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή
στη Δημοτική Αρχή, είναι κατανοητό και για αυτό βέβαια σήμερα
παίρνονται και αυτές οι αποφάσεις. Μία είναι η λύση, ζητάμε από όλες τις
παρατάξεις σε όλα τα συλλογικά όργανα που υπάρχουν σήμερα, ΚΕΔΕ,
ΠΕΔΑ, να τελειώσει η κοροϊδία, να τελειώσει η ομηρία, τη μετατροπή των
συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, δεν υπάρχει άλλη λύση και να
πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.
Δεν μπορεί καλοκαιριάτικα να κάθονται και από την άλλη οι ίδιες
Υπηρεσίες και εδώ και στους άλλους Δήμους, έχουμε ζωντανό παράδειγμα
του Ζωγράφου, πώς τελικά η συναδέλφισσα σήμερα δεν είναι κοντά μας, να
απειλούν και να μην δίνουν και άδειες καλοκαιριού γιατί πρέπει να βγουν
και οι άδειες. Το πρώτο που θα πρέπει να λύσουμε, κ.Γενικέ Γραμματέα,
είναι ότι οι συνάδελφοι θα πάρουν τις άδειες που δικαιούνται τις
καλοκαιρινές τους γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι μετά και όχι η Υπηρεσία να
τους λέει μια, για να το κλείσουμε κιόλας, ότι αφού πάρουν οι μόνιμοι θα
πάρετε την άδειά σας. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αύριο στη δουλειά.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ένα τελευταίο, για τις 6.100 θέσεις, νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός
στη συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή, δεν έχει καμία σχέση με την
Υγεία και την Παιδεία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Επειδή έχουμε διαφορετικές απόψεις, δεν θα πούμε
τη γνώμη μας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Την είπες όταν πήρες τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Εντάξει, δεν πειράζει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) Θα πεις πάλι τα ίδια. Άσε
να ακούσουμε και τους συμβασιούχους τι θα πουν.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Οι συμβασιούχοι έχουν Σωματείο και μιλάει η
Πρόεδρός τους, έτσι και αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κα Πρόεδρε.
Ένας εκπρόσωπος των συμβασιούχων;
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Εκπρόσωπος των
συμβασιούχων είναι το Σωματείο, γιατί είναι γραμμένοι στο Σωματείο. Μην
λέμε ό,τι θέλουμε εδώ μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, να μην δώσουμε;
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Ναι, αλλά λάθος
έκφραση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα νομίζω σας ανήγγειλα από την αρχή, «η κα Πρόεδρος»,
άρα λοιπόν νομίζω ότι ήμουν σωστός.
Έχετε τον λόγο.
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Κ.ΒΕΝΕΚΑΣ: Καλησπέρα σας, Βενεκάς Κωνσταντίνος λέγομαι, εργάζομαι
στην Καθαριότητα.
Δε θα σας κουράσω, όπως και την προηγούμενη φορά. Δύο
κοινότυπες ερωτήσεις όμως. Πριν όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω, να πω ότι
δεν έχουμε κανένα παράπονο από τη Δημοτική Αρχή ως προς τον αγώνα
που κάναμε, τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη είναι αυτή και πιστεύω
και των υπολοίπων και να πούμε ότι ήρθαμε με άλλες προσδοκίες σήμερα
εδώ πιστεύοντας σε ένα εντέλλεσθαι, σε κάτι παρόμοιο. Βέβαια είναι νομικά
τα θέματα, καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε ο Δήμαρχος να μπλέξει σε άλλα
πράγματα. Οι προσδοκίες μας αυτές ήταν.
Οι δύο ερωτήσεις που έχω να κάνω μπορεί να είναι πολύ κοινότυπες
και να έχουν χιλιοακουστεί, αν όμως δεν τις ζήσεις στο πετσί σου δεν
μπορείς να τις καταλάβεις. Η πρώτη είναι, με ποια όρεξη θα πάμε αύριο για
δουλειά όταν ξέρουμε ότι ίσως φτάσουμε και Οκτώβριο να πληρωθούμε και
αν θα πληρωθούμε; Δεύτερον, τι θα πούμε σήμερα στις οικογένειές μας; Ότι
αύριο-μεθαύριο θα πάρουμε 150 ευρώ για να περάσουμε όλο το καλοκαίρι;
Είναι να πάρουμε 150 ευρώ μέχρι τις 7 του μήνα.
Ελάτε λοιπόν στη θέση μας και απαντήστε μας πώς θα κάνουμε εμείς,
όχι καλοκαίρι, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες μεταξύ μας με δύο
παιδιά. Αυτή η μάνα τι θα πάρει αύριο στο παιδί της με 150 ευρώ για τους
επόμενους, δεν ξέρουμε πόσους, μήνες;
Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ίσως πειράζει μόνο εμάς που είναι στην
τσέπη μας. Θα πάρουμε 150 ευρώ, στην κυριολεξία 150 ευρώ και δεν
ξέρουμε πότε θα ξαναπληρωθούμε και αν θα ξαναπληρωθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κ.ΒΕΝΕΚΑΣ: Σας ευχαριστώ και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στη διαδικασία ψηφοφορίας και για τα δύο θέματα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ψηφίζονται ομόφωνα;
Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση του χεριού.
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Επαναλαμβάνω, και τα δύο θέματα ψηφίζονται ομόφωνα.
ΘΕΜΑ 1ο
Τo Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του

άρθρου

10 του ν. 3584/07, τις

διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και την 195/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης με την οποία βεβαιώνεται η
ύπαρξη πιστώσεων για την σύσταση των (32) νέων οργανικών θέσεων
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
του Δήμου Ηλιούπολης, όπως αυτός ισχύει (ΦΕΚ 707/Β/24-4-2015 όπως
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1192/Β΄/4-4-2017) για την σύσταση των
παρακάτω αναφερόμενων νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα, οι οποίες θεωρούνται απολύτως
αναγκαίες για τη διασφάλιση της ομαλής και

εύρυθμης λειτουργίας των

ανταποδοτικών υπηρεσιών σχετικές με την καθαριότητα
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών

για την

αυτών και τη συνακόλουθη

προστασία της δημόσιας υγείας:
α/α

Κατηγορία

κλάδος

εκπ/σης

Αριθμός προτεινόμενων νέων
θέσεων

1

ΥΕ

Εργατών Καθαριότητας

29

2

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

2

3

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων

1
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Οι ανωτέρω αναφερόμενες νέες οργανικές θέσεις προστίθενται στις ήδη
προβλεπόμενες στους αντίστοιχους κλάδους του ισχύοντα Ο.Ε.Υ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2017 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 2ο
Τo Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του

άρθρου

10 του ν. 3584/07, τις

διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τη λήψη απόφασης, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις για την λήψη απόφασης απασχόλησης προσωπικού με νέες
συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρ.
24 του ν. 4479/17 και συγκεκριμένα ότι:
1. Έχει ληφθεί απόφαση τροποποίηση του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων
οργανικών θέσεων όπου δεν επαρκούν οι υφιστάμενες κενές.
2. Συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιας υγείας, που επιβάλουν την
κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών
θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι
εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.
3. Την κατάρτιση νέων συμβάσεων
ονομαστικά

των παρακάτω αναφερομένων

τριάντα οκτώ (38) ατόμων,

μέχρι την κατάρτιση των

προσωρινών πινάκων διοριστέων, σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις
καθώς και στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται, στον τομέα των
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και
σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31-03-2018. Συγκεκριμένα των:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΝΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α
1

(ΣΥΝ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
2

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΜΑΡΩ

ΝΙΚΟΣ

->> -

3

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΗΜ.

->> -

4

ΠΑΣΧΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΔΗΜΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

->> -

6

ΜΠΑΪΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

->> -

7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΙΛΤ.

->> -

8

ΚΑΡΑΒΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- >> -

ΔΕ Οδηγών (άδεια οδηγ.
Δ΄κατηγ.με ψηφ.ταχογράφο)

9
10

ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ οδηγών (Γ΄+ Ε΄κατηγ.)

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτες

Αυτοκινήτων
11

ΜΥΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΣΠΥΡΟΣ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

12

ΚΑΤΣΑΜΠΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

->>-

13

ΜΑΓΓΑΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

->>-

14

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

->>-

15

ΞΙΟΥΡΑΣ

ΜΗΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

->>-

16

ΔΗΜΑΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

->>-

17

ΜΙΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτης

Αυτοκινήτων
18

ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

19

ΠΑΣΧΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

->>-

20

ΓΙΑΚΟΥΕΛ

ΣΑΜΟΥΗΛ

ΗΛΙΑΣ

->>-

21

ΚΡΑΣΣΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

->>-

22

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

->>-

23

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

->>-

24

ΚΟΝΔΥΛΟΥΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

->>-

25

ΧΡΥΣΑΦΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ-ΔΗΜΗΤ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

->>-

26

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

->>-

27

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

->>-

28

ΣΤΟΥΜΠΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

29

ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

->>-

30

ΛΑΔΗ

ΟΛΓΑ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

->>-
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31

ΚΟΡΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

->>-

32

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

->>-

33

ΒΕΝΕΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

->>-

34

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

->>-

35

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

->>-

36

ΑΝΝΟΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

->>-

37

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

->>-

38

ΡΑΠΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

->>-

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 229/2017 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-------------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η Συνεδρίαση. Καλή
σας νύχτα.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19.30΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤ.

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ηλ.Πανταζόπουλος):……….................................…3,15,17,28,60,62,63,67.ΔΗΜΑΡΧΟΣ:……………………………………………………….....…..…24,25,48,58,60,62.Α.
Αναστόπουλος:…………………………………………………………………………..3,4,20,58.Β.
Βενέκας: ………………………………………………………………….………………………63.Κ.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: ……………………………………………………………………….………..41.Καραγιαννίδου: ………………………………………………………………..…….15,17,60,62.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: ………………………………………………………………19,21,25,26,48,58.ΚΟΥΡΗΣ: …………………………………………………………………………………..…..33.Ν.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: ………………………………………………..……………………………19,39.Σ.
ΣΟΦΗΣ: ……………………………………………………………………………...….18,19,34.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: ………………………………………………………………..………………42,43.Τ.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:………………………………………………….…………18,26,28,31,32,59,60.Χ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ……………………………………………………………………..………..…9,19,44.-
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