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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.8687/19.4.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα είκοσι τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κουρή
Μαρία, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Καπίρη Ελένη, 16. Κοκοτίνης Χρήστος, 17. Καλαντίδης Δημήτριος, 18.
Ασβεστάς Δημήτριος, 19. Αντύπας Γεώργιος, 20. Δουβή Αγγελική, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22.
Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Αντζινάς Ιωάννης, ότι οι κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 2.
Ζαννιά Ευφημία, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Γεωργίου Δημήτριος, 6. Αναγνώστου
Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10. Πούλος
Ιωάννης, 11. Πίκουλα Αργυρώ, 12. Σόφης Γεώργιος, 13. Σεφτελής Κων/νος, 14. Χωματά Αικατερίνη, 15.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 16. Βιδάλης Παναγιώτης, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθε αν και
προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, Μανταδάκης Κων/νος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Παπαγεωργίου Κίμωνας,
Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Κοντονίκας Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΛ, Καραγιαννίδου
Μητροδώρα, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 160/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη πολιτικής απόφασης για στήριξη των εργαζομένων και πίεση προς την Κυβέρνηση για
την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου με νομοθετική ρύθμιση.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ηλίας Πανταζόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην λήψη πολιτικής απόφασης για στήριξη των εργαζομένων και
πίεση προς την Κυβέρνηση για την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου με νομοθετική
ρύθμιση, εκτός ημερησίας διατάξεως.

O κ. Πρόεδρος που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, σχετικά με
την λήψη πολιτικής απόφασης για στήριξη των εργαζομένων και πίεση προς την Κυβέρνηση για την
μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου με νομοθετική ρύθμιση, κάλεσε την Πρόεδρο του
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Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης, κ. Καραγιαννίδου να εισηγηθεί το θέμα και να τοποθετηθεί
επ’ αυτού.
Η κ. Καραγιαννίδου, λαμβάνοντας το λόγο, έθεσε υπόψη του Σώματος τας εξής:
Είναι γνωστό ότι στο Δήμο μας σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες εδώ και χρόνια δουλεύουν εργαζόμενοι
οι οποίοι κρατάνε τις υπηρεσίες, στους παιδικούς σταθμούς και παιδαγωγικό προσωπικό και βοηθητικό
προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ από το 2012, στην καθαριότητα οι λεγόμενοι «παρατασιούχοι», οι σχολικές
καθαρίστριες, οι συμβασιούχοι στα σχολεία, και μια σειρά άλλοι εργαζόμενοι που με συνεχιζόμενες συμβάσεις
τόσα χρόνια προσφέρουν και στηρίζουν τις υπηρεσίες ώστε να μπορούν να βγει σε πέρας το λειτούργημα που
κάνουν.
Εμείς σήμερα βάζουμε ζήτημα εδώ να παρθεί απόφαση, από το γεγονός και μόνο ότι δουλεύουν τόσα
χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και ζητάμε τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου για πίεση
προς την Κυβέρνηση ώστε να γίνει η μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου με νομοθετική
ρύθμιση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο και παλιότερα είχε πάρει απόφαση σχετικά με το θέμα και νομίζω μία
επικαιροποίηση αυτής που να στηρίζει και να αναγνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν χρόνια
στις υπηρεσίες του Δήμου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους η
εργασία και ότι οφείλει η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την μετατροπή των
συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου, είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν ο Δήμαρχος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι δημοτικοί
σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
To Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Ζητά να προχωρήσει η κυβέρνηση άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την μετατροπή όλων των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζομένους, που εξυπηρετούν τις
ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμος Ηλιούπολης θα υπερασπίζεται τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζομένους,
ώστε να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Σερέτη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 22.5.2019

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Ασβεστάς,
Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Μ.Κουρής,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ι.Αντζινάς,
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