ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 34040/26.8.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη – Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης
Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13.
Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος,
17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21.
Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη
Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29.
Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος
Ιωάννης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38. Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1.

Βασιλακόπουλος Βασίλειος και 2. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο
Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 305/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών
Η Πρόεδρος τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση του θέματος σχετικά με την λήψη
απόφασης σχετικά με την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και κάλεσε τον κ. Γιαννόπουλο να εισηγηθεί
στο Σώμα το θέμα.
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Παύλος Πεντάρης-ΚΑΦΑΔΗΛ» κ. Γιαννόπουλος, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με τις διαδικασίες εισόδου των
παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, διαδικασίες που για πρώτη φορά έγιναν με
μοριοδότηση, αλλά και σχετικά με την βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη να κατασκευαστούν άλλοι δύο παιδικοί
σταθμοί και να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των γονέων της πόλης μας. Ακολούθως ενημέρωσε τους
Δημοτικούς Συμβούλους για τον προγραμματισμό προσλήψεων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και σχετικά
με την κάλυψη των αναγκών τόσο σε βοηθητικό όσο και σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι,
καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι τόνισαν ότι το πρόβλημα εστιάζεται στην λήξη των
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συμβάσεων των εργαζομένων στους Σταθμούς και στον κίνδυνο να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν οι
Βρεφονηπιακοί σταθμοί, λόγω έλλειψης προσωπικού.
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Βαλασσόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι συνεχίζουμε να
διεκδικούμε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και τον τερματισμό των συνεχώς ανανεωνόμενων συμβάσεων
έργου και των υπόλοιπων ελαστικών σχέσεων εργασίας και θα το διεκδικήσουμε μέσα από την πολιτική μας
δράση, από κοινού με τους υπόλοιπους Δήμους και τα συλλογικά μας όργανα ΤΕΔΚΝΑ και ΚΕΔΚΕ . Από την
άλλη πλευρά όμως , έχουμε ανάγκη να λειτουργήσουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και επομένως πρέπει να
προχωρήσουμε άμεσα και στις διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου που μας έχει
εγκριθεί.
Από την πλευρά της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης προτείνεται η συνέχιση των υπαρχουσών
συμβάσεων που έχουν λήξει και η επιστροφή των εργαζομένων στις θέσεις τους με σκοπό την πολιτική λύση
στο πρόβλημα με κινητοποιήσεις .
Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου Ιωάννη, Ευσταθίου Αναστάσιο, Γιαννόπουλου Παρασκευά,
Κωνσταντέα Αναστάσιου,

Αραμπατζή Γαβριήλ,

Τσατσούλη Αναστασίας , Μαργαρώνη Παναγιώτη,

Λαγκαδινού Θεοφάνη, Πανταζόπουλου Δημήτριου, Μπενά Γεώργιου, Πούλου Ιωάννη, Πίκουλα Αργυρώς,
Κοκοτίνη Χρήστου και Σόφη Γεώργιου)
Το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητη για την λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών
Σταθμών την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και στην κατεύθυνση αυτή θα
κινητοποιηθεί πολιτικά , από κοινού με τους όμορους Δήμους και τα συλλογικά όργανα ΤΕΔΚΝΑ και
ΚΕΔΚΕ.
Καθώς είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών μας
και επομένως η επάρκεια προσωπικού σε όλες τις θέσεις, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι διαδικασίες
πρόσληψης επί συμβάσει προσωπικού σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων που έχουν εγκριθεί από το
Υπουργείο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 305/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.12.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
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