ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2016
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ. ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ: ΑΜΑΛ. ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος,
3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Μαρκουλάκη
Αικατερίνη, 6. Πανταζόπουλος Ηλίας, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης
Χρήστος, 9. Αντζινάς Ιωάννης, 10. Βιδάλης Παναγιώτης, 11. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 14. Καλούδης Κων/νος, 15. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 16.
Νικηφόρος Ιωάννης, 17. Καπίρη Ελένη, 18. Κοκοτίνης Χρήστος, 19.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 20. Αντύπας Γεώργιος, 21. Δουβή Αγγελική, 22.
Αναγνώστου Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ.
Παρών στη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος κ.Βαλασόπουλος Βασίλειος.
Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας κ.
Αναστόπουλος Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3405/05-02-2016 πρόσκληση
του Προέδρου κ. Κων/νου Σεφτελή, απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1.
Χωματά Αικατερίνη, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 4. Ζαννιά Ευφημία, 5. Μπασούρης Μαρίνος, 6. Κούρτης
Ανδρέας, 7. Κουρή Μαρία, 8. Γρηγορέας Ιωάννης, 9. Γεωργίου Δημήτριος,
10. Ασβεστάς Δημήτριος, 11. Αγαδάκος Γεώργιος, 12. Τσατσούλη
Αναστασία, 13. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 14. Ευσταθίου Αναστάσιος, 15.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 16. Πούλος Ιωάννης, 17. Πίκουλα Αργυρώ και
18. Σόφης Γεώργιος.
----------------------------

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -1 - (Π.Δ.Σ. 38 )
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Φ
-----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: Φ
--------------------------ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16:30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16:35΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 18:00΄
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού
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για το έτος 2016.
--------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα Καλπουζάνη
Αμαλία, για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
………………………………………………………………………………

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά τη
διαπιστωθείσα απαρτία, ξεκινά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της Πέμπτης 11 Φεβρουαρίου 2016. Είναι η τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχετε λάβει,
με αριθμό Πρωτοκόλλου 3405/05.02.2016.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα:
«Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το ένα και μοναδικό
θέμα «Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το έτος
2016», σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμό Πρωτοκόλλου 2395/26.01.2016.
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτρης Αναστόπουλος έχει
τον λόγο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
έγγραφα που είπε ο κ. Πρόεδρος, δηλαδή την Εγκύκλιο 4 /26.01.2016 του
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Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και το
7308/01.02.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα
πρόσληψης εξειδικευμένου

τακτικού προσωπικού

των κατηγοριών

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το πολύ για δέκα θέσεις,
με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι δέκα θέσεις αυτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ θα πρέπει να είναι
ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητα πρόσληψης με βάση τις
υφιστάμενες ανάγκες. Για να υποβληθεί σχετικό αίτημα, θα πρέπει στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου να υπάρχουν αντίστοιχες
κενές θέσεις, καθώς και η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης της
μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού από τον Δήμο.
Θα ήθελα, επίσης, να προσθέσω πως σύμφωνα με την Εγκύκλιο
αυτή, δίνεται έμφαση σε εξειδικευμένο προσωπικό για πολεοδομίες,
οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες. Η διαδικασία είναι μέσω ΑΣΕΠ και
ως γνωστόν οι προσλήψεις των ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων των
ειδικοτήτων έχουν ανασταλεί έως τις 31.12.2016. Συνεπώς μιλάμε μόνο για
πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση. Επίσης, δεν πρέπει να
περιληφθούν οι θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη
του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα σε εμάς αναφέρεται στα ΦΕΚ που έχουν βγει για τα
55 άτομα του διαγωνισμού της προκύρηξης του 2008.
Στον Οργανισμό που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή
τη στιγμή υπάχουν 12 κενές οργανικές θέσεις, όπως προκύπτει από την
εισήγηση που έχετε στα χέρια σας. Από τις παραπάνω κενές θέσεις
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την πρόσληψη δέκα ατόμων τακτικού
προσωπικού για τις παρακάτω αναφερόμενες θέσεις και με την ιεράρχηση
που αναφέρεται, για τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα πρόσληΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ψης για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου μας.
Ειδικότερα:
1. Ένα(1) ΠΕ5 Μηχανολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
2. Ένα(1) ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό
3. Ένα(1) ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό
4. Ένα(1) ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας
5. Ένα(1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
6. Δύο(2) ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού
7. Ένα(1) ΠΕ Περιβάλλοντος
8. Ένα(1) ΤΕ Νοσηλευτών
9. Ένα(1) ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
Συνολικά δηλαδή για δέκα θέσεις. Για τις παραπάνω θέσεις τα
απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης είναι τα οριζόμενα τυπικά προσόντα
που προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 ανά θέση. Δηλαδή
αναφέρεται τι δίπλωμα ή τι πτυχίο πρέπει να έχει κανείς, αν έχει άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος, γνώση υπολογιστή κτλ. Αυτά είναι περιοριστικά
και δεν υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης με βάση το συγκεκριμένο
Προεδρικό Διάταγμα.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου, όπως προκύπτει και από σχετική
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Παρακαλούμε για τη
λήψη σχετικής απόφασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Γενικέ Γραμματέα.
Αφού ενημερώσω το Σώμα ότι από τη «Λαϊκή Συσπείρωση
Ηλιούπολης» με ενημέρωσε η επικεφαλής της κα Τσατσούλη, ότι λόγω
προσωπικού κωλύματος δεν θα είναι σήμερα στη συνεδρίαση, όπως και ο
συνάδελφος κ. Μαργαρώνης Παναγιώτης.
4

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5

Επίσης, είναι γνωστό σε εμάς ότι ο κ. Ευσταθίου Αναστάσιος είναι
σε αναρρωτική άδεια, ο κ. Πανταζόπουλος Δημήτρης από το ΕΝΑΚ με
ενημέρωσε ότι λόγω προγραμματισμένης υποχρέωσης που είχε σήμερα δεν
μπορεί να παραβρεθεί στη συνεδρίασή μας, το ίδιο και η κα Πίκουλα
Αργυρώ, η οποία είναι σε κάποιες Επιτροπές, οι οποίες είναι σε εξέλιξη
αυτήν τη στιγμή και ο κ. Σόφης είναι εκτός Αθηνών.
Τόσο η «Λαϊκή Συσπείρωση» όσο και ο κ. Σόφης μου έχουν στείλει
τις θέσεις των Παρατάξεών τους, όπως και ο κ. Πανταζόπουλος μου είπε
ότι και εκείνος θα δώσει τις δικές του απόψεις, αφού αρχικά τονίζει ότι
συμφωνεί με την πρόσληψη των δέκα (10) ειδικοτήτων.
Να ρωτήσω στο σημείο αυτό εάν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω
στην εισήγηση που μας έκανε ο Γενικός Γραμματέας και στη συνέχεια να
προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
ΧΡ. ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: πέρα από το δεσμευτικό
των ειδικοτήτων που ζητά το Υπουργείο, εάν οι κενές θέσεις σε αυτές
ακριβώς τις θέσεις, ήταν δώδεκα; πόσες ακριβώς, δεν θυμάμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δώδεκα είναι.
ΧΡ. ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Αυτό είναι το ένα που ήθελα να ρωτήσω και αν κατά
κάποιο τρόπο συμφωνούν, δηλαδή να το πω λίγο διαφορετικά, έπρεπε ντε
και καλά να είναι από αυτές τις δώδεκα, αν ακολουθήσουμε κατά γράμμα
την οδηγία του Υπουργείου και τίποτα παραπέρα; Οι άλλες δύο που
περισσεύουν ποιες είναι, αν επιτρέπεται; Αν μας λέγανε δώδεκα, πού θα
τους βάζαμε αυτούς; Να δούμε και λίγο τις κατανομές στις υπηρεσίες.
Αυτό εννοώ.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

Ο

ενδέκατος

είναι

τεχνολόγος

πολιτικός

μηχανικός και ο δωδέκατος είναι ο γιατρός, ΠΕ Γιατρός.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ναι, κ. Αναγνώστου.
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η εγκύκλιος για την πρόσληψη των δέκα ανθρώπων
που θα εργαστούν στον Δήμο αφορά μόνο τον Δήμο ή και τα Νομικά
Πρόσωπα;
Δ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η εισήγηση έχει να κάνει μόνο με τον Δήμο. Και
τα Νομικά Πρόσωπα όμως έχουν την ίδια δυνατότητα και απ’ ότι ξέρω
έχουν ληφθεί αποφάσεις για πρόσληψη ξεχωριστά. Πρόσθετο προσωπικό
για τα Νομικά Πρόσωπα.
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτό θα έρθει στο Συμβούλιο για επικύρωση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν απαιτείται.
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ούτε ενημέρωση θα μας κάνετε;.. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση;
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Συγνώμη απλά δεν άκουσα καλά τον κ. Αναγνώστου
και μπορεί να λέω το ίδιο κιόλας, οι δέκα θέσεις είναι μόνο για τον Δήμο,
δεν μπαίνουν και τα Νομικά επιπλέον;
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

Τα

Νομικά

Πρόσωπα

πήραν

ξεχωριστές

αποφάσεις για επιπλέον προσωπικό. Ένα άτομο το ΠΑΟΔΗΛ και τρία
άτομα το ΚΑΦΑΔΗΛ και αυτά αύριο πρέπει να αποσταλούν στην
Πολιτεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι θέσεις λοιπόν αφορούν αυτόν καθ’ αυτόν τον Δήμο και η
εγκύκλιος αναφέρεται μόνο στις ειδικότητες μόνο ΠΕ και ΤΕ, στις οποίες
ειδικότητες οι κενές οργανικές θέσεις με βάση τον Οργανισμό αριθμούν
δώδεκα κι από τις δώδεκα, επειδή πάλι υπάρχει περιορισμός από την
εγκύκλιο για κάλυψη μέχρι δέκα θέσεις, γίνεται εισήγηση γι αυτές τις δέκα
συγκεκριμένες ειδικότητες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Αντύπα, έχετε τον λόγο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Τα Νομικά Πρόσωπα πόσα άτομα μπορούσαν να ζητήσουν
6
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για να προσληφθούν; Δέκα το καθένα ας πούμε; Εδώ έχουμε μπερδευτεί.
Εγώ πίστευα ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μόνο για τον Δήμο. Αν και τα
Νομικά Πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν από δέκα το καθένα, θα πρέπει να
μας τα εξηγήσει κάποιος αυτά τα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι με αυτό που είπα πριν, έπρεπε να έχει γίνει
κατανοητό σε τι αναφερόμαστε σήμερα.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο όμως για να το διευκρινίσει.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Δεν διαφωνώ. Κατανοητό έγινε σε τι αναφερόμαστε. Αλλά
για τα Νομικά Πρόσωπα αν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν δέκα, γιατί
ζητούν ένα ή αν μπορούν από το οργανόγραμμά τους να ζητήσουν
περισσότερα από ένα, γιατί ζητούν μόνο ένα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Γενικέ.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα και πριν ότι πρέπει να υπάρχουν δύο
προϋποθέσεις. Κάθε Νομική οντότητα έχει τη δυνατότητα μέχρι δέκα
άτομα. Άρα και τα Νομικά Πρόσωπα το καθένα μέχρι δέκα άτομα, αρκεί να
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και η οικονομική δυνατότητα να
καλύψουν τη μισθοδοσία. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο κριτήρια πήραν τις
συγκεκριμένες αποφάσεις τα Νομικά Πρόσωπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Γενικέ.
Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από συνάδελφο του Δημοτικού
Συμβουλίου; Ο κ. Κουρής έχει τον λόγο.
Ν.ΚΟΥΡΗΣ: Αφού ανοίξαμε την κουβέντα για τα Νομικά, ποια
προϋπόθεση δεν υπάρχει στα Νομικά Πρόσωπα; Τα λεφτά;
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: (απαντά εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κουρή.
Άλλος συνάδελφος ερώτηση. Η Πρόεδρος του Σωματείου θέλει να
ρωτήσει κάτι; Ξεκινάμε τοποθετήσεις τώρα.
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Κυρία Καραγιαννίδου, πάρτε τη θέση σας, παρακαλώ.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Καλησπέρα. Καταρχήν σαν Σωματείο θέλω να
πούμε πως παρόλο που υπάρχει μία τυπική εγκύκλιος από το Υπουργείο, η
ιστορία, η διαδικασία και η απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου για την
πρόσληψη προσωπικού δεν πρέπει να είναι τυπική και άσχετα με το εάν
υπάρχουν περιορισμοί σε αυτή την εγκύκλιο νομίζουμε ότι ένα Δημοτικό
Συμβούλιο θα πρέπει πέρα από το αν θα προτείνει κάποιες θέσεις γιατί δεν
μπορεί να κάνει αλλιώς να ζητήσει, να καταγγείλει και να πάει και
παρακάτω.
Με βάση αυτά που ανέφερα πριν από λίγο, εγγράφως η τοποθέτησή
μας είναι η εξής: Θέλοντας να δώσουμε μια εικόνα σήμερα στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες του
Δήμου και των Νομικών Προσώπων λόγω της έλλειψης προσωπικού, η
οποία είναι τραγική και είναι αποτέλεσμα και συνέχεια της πολιτικής των
μη προσλήψεων και της μείωσης μισθολογικού κόστους που διαχρονικά
ακολούθησαν οι κυβερνήσεις και οι αιρετοί στους Δήμους και εντάθηκε με
την απαγόρευση που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στους
Δήμους και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από τη σημερινή Κυβέρνηση.
Το αποτέλεσμα είναι σειρά υπηρεσιών και λειτουργιών του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων με επιχείρημα την έλλειψη προσωπικού να
εκχωρούνται σε Μ.Κ.Ο. και μικροεργολάβους ή να συρρικνώνονται και να
υποβαθμίζονται.
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει είτε μόνιμοι είτε
συμβασιούχοι έρχονται αντιμέτωποι με την υπερεντατικοποίηση, την
επιβολή του υποχρεωτικού 6ήμερου, όπως στη δημοτική συγκοινωνία και
στην καθαριότητα, τη μη χορήγηση πολλές φορές κανονικών αδειών με
συνέπεια να βρίσκονται συχνά μπροστά στον κίνδυνο εργατικών
8
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ατυχημάτων, αντιμετωπίζοντας την επιβάρυνση επαγγελματικών ασθενειών
κτλ.
Λόγω της έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες, στην καθαριότητα
τα προγράμματα έχουν λιγοστέψει και εδώ και έναν χρόνο από δέκα έχουν
γίνει εννιά. Τα πλυντήρια για το πλύσιμο των κάδων έχουν κοπεί. Στο
συνεργείο αυτοκινήτων οι μηχανικοί που επισκευάζουν πάνω από εκατό
υπηρεσιακά αυτοκίνητα κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ακόμη
χειρότερα στο τεχνικό συνεργείο όπου κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν
καν, όπως ο σιδεράς, ενώ έχει απομείνει ένας ξυλουργός, ένας υδραυλικός
έτοιμος για σύνταξη, τρεις οικοδόμοι και τέσσερις μπογιατζήδες, οι δύο ένα
βήμα πριν από τη σύνταξη. Μάλλον ο ένας έχει φύγει ήδη.
Η ίδια τραγική κατάσταση και στο Πράσινο με τους δώδεκα
κηπουρούς και τους δώδεκα εργάτες να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα
με τις πλατείες, τα πάρκα, τις νησίδες, τα κλαδέματα, τα αιτήματα δημοτών,
τα δημόσια και ιδιωτικά οικόπεδα.
Στους Παιδικούς Σταθμούς το παιδαγωγικό προσωπικό είναι οριακό,
μιας και με ανάσα δίνουν οι δώδεκα εργαζόμενες που έγιναν αορίστου
χρόνου με δικαστικές αποφάσεις και οι εργαζόμενες από το ΕΣΠΑ, ενώ
χρέη μαγείρων σε κάποιους παιδικούς σταθμούς κάνουν οι λιγοστές
καθαρίστριες, αδυνατίζοντας την Καθαριότητα και τις αντοχές τους.
Στο ΠΑΟΔΗΛ ήδη η καθαριότητα των κτηρίων και των αθλητικών
κέντρων είναι σε εταιρεία για άλλη μια φορά λόγω έλλειψης προσωπικού,
διοικητικού και επιστημονικού, με φύλακες που είναι ανύπαρκτοι για
χρόνια.
Στο Νεκροταφείο οι συνάδελφοι για χρόνια έχουν παραιτηθεί από τα
προσωπικά τους ρεπό.
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Την ίδια ώρα έχουμε 55 εργαζόμενους στον Δήμο και δώδεκα στους
Παιδικούς Σταθμούς που η πρόσληψή τους έχει παγώσει από το 2009,
παρόλο που αφορούν κρίσιμους τομείς των υπηρεσιών του Δήμου.
Οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι καθαρίστριες των
σχολείων επί χρόνια είναι όμηροι των πολιτικών που τους θέλουν
συμβασιούχους.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
Α΄ και Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016» που στάλθηκε στους Δήμους
αναγνωρίζει έστω και υποχρεωτικά τη δραματική κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στις υπηρεσίες των Δήμων λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε
προσωπικό.
Παρόλα αυτά η Δημοτική Αρχή, με βάση απ’ ότι φαίνεται κι με την
εισήγηση, δεν γίνεται καμία νύξη για την κατάσταση στο Δήμο μας, με τον
σχεδιασμό που προτείνεται βάζει πλάτη στις κυβερνητικές κατευθύνσεις
και προχωρά παραπέρα ζητώντας προσλήψεις κάτω από το όριο που θέτει
το αρμόδιο Υπουργείο και εννοούμε για τα Νομικά Πρόσωπα, γιατί
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
Χρησιμοποιεί και αποδέχεται το ίδιο επιχείρημα της Κυβέρνησης, τη
λεγόμενη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, την ώρα που μιλάμε για
νοικοκύρεμα του Δήμου από τη μία και ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα
κονδύλια για τις προσλήψεις προσωπικού, χρηματοδοτεί και εκχωρεί
αρμοδιότητες και υποδομές σε ΜΚΟ.
Χρησιμοποιεί κάθε μορφή ελαστικής, εργασιακής σχέσης όπως
5μηνα και τις συμβάσεις με αντίτιμο για γυμναστές και μουσικούς.
Διευρύνει την ανταπόδοση σε κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες.
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Δεν συμφωνούμε ούτε με τον τρόπο που εισάγει η Δημοτική Αρχή το
θέμα ούτε με τον σχεδιασμό και την ιεράρχηση στα πλαίσια αυτά.
Σαν Σωματείο ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό
Συμβούλιο:
- να αποστείλει στην Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο το σύνολο
των αναγκών σε μόνιμο προσωπικό και να ζητήσει να δρομολογηθεί
η μονιμοποίηση των εργαζόμενων που για χρόνια παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στον Δήμο, όπως οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα,
οι καθαρίστριες των σχολείων και οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο
Σπίτι».
- Να απαιτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη άμεσα όλων
των εργαζόμενων που ήδη από το 2009 έχουν περάσει μέσω ΑΣΕΠ
και που είναι παραπάνω από αναγκαίοι για τις υπηρεσίες του Δήμου.
- Να απαιτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο να αρθεί τώρα η απαγόρευση
των προσλήψεων για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ, οι οποίες είναι από
τις πλέον νευραλγικές για τις υπηρεσίες των Δήμων.
- Τέλος, να διαμορφωθεί νέος Οργανισμός με βάση τις αναγκαίες
θέσεις για τη στελέχωση υπηρεσιών σε μόνιμο προσωπικό, μετά το
κούρεμα που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δημοκρατία) και που συντηρεί η σημερινή Κυβέρνηση.
Αυτή είναι η θέση του Σωματείου. Ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ την Πρόεδρο του Σωματείου κυρία
Καραγιαννίδου. Ο κ. Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Αναγνώστου, παρακαλώ.
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σχετικά με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που έχουμε σε
εκκρεμότητα την πρόσληψη του προσωπικού, έχετε να ενημερώσετε το
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Σώμα γι αυτό; Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους και εάν με την
εγκύκλιο αυτή που έχουμε, μπορούσαν αυτοί οι δέκα να είναι από αυτούς
που έχουν περάσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ερώτησή σας είναι με δύο σκέλη.
Κύριε Γενικέ, έχετε τον λόγο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ότι αφορά το ερώτημα, κ. Αναγνώστου, η
εγκύκλιος είναι περιοριστική, δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις ήδη
δεσμευμένες θέσεις. Τελευταία όμως η Πολιτεία μας ζήτησε την κατάταξη
των 55 που έχουμε σε ΦΕΚ με σειρά προτεραιότητας. Δεν ξέρω ποιος είναι
ο σχεδιασμός της, αν θα στείλει κάποιους από αυτούς ή όχι. Εμείς δεν
μπορούσαμε απ΄αυτούς τους 55 κάτι να κάνουμε σε αυτή την φάση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, παρακαλώ.
ΧΡ. ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Από αυτό το τελευταίο θα ξεκινήσω. Ίσως και να μην
συνέφερε να πάρουμε από αυτούς. Γιατί αυτούς υποτίθεται κάποια στιγμή
θα τους πάρεις, είναι προσωποπαγείς έτσι δεν είναι; Ίσως να μην έπρεπε να
συμπεριληφθούν στους 55. Έχω την αίσθηση ότι για αυτούς υπάρχει μια
υπόσχεση, δεν ξέρω εάν είναι εγγυημένο ή δεν είναι, πάντως αυτοί πρέπει
να προσληφθούν, γιατί αυτό έχει αναγνωριστεί.
Για να τοποθετηθούμε επί της ουσίας. Σίγουρα οι προσλήψεις στο
μόνιμο προσωπικό νομίζω οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή πρέπει να τις θέλει
γιατί είναι σαφώς πιο παραγωγική η λειτουργία ενός Δήμου όταν έχει
μόνιμο, εξειδικευμένο προσωπικό και όλα αυτά που λέμε. Τώρα το πώς
φτάσαμε εδώ με αυτές τις περικοπές και σαν συνέπεια είχαν τις ελαστικές
σχέσεις εργασίας, τις ΜΚΟ, συμβασιούχους και όλα αυτά τα θέματα κι
αυτό το ξέρουμε. Δεν θα κάτσουμε εδώ, γιατί είχαμε τοποθετηθεί και στον
Οργανισμό που είχαμε συζητήσει σαν Παράταξη, όπως και οι υπόλοιπες
Παρατάξεις.
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Από ‘κει και πέρα εμείς συμφωνήσαμε στις προσλήψεις αυτές, αφού
είναι υποχρεωτικές, οι ΠΕ και ΤΕ σίγουρα είναι χρήσιμες στην Τεχνική
Υπηρεσία τουλάχιστον που ξέρω και σε κάποιους άλλους τομείς. Όμως το
πρόβλημα αυτό που έβαλε και το Σωματείο έχει λογική. Δηλαδή και στην
Καθαριότητα και στο Πράσινο και στο συνεργείο και στους Παιδικούς
Σταθμούς και σε διάφορες άλλες θέσεις το πρόβλημα αλλού λιγότερο και
αλλού περισσότερο υπάρχει και νομίζω ότι το να διεκδικήσεις απλώς
προσλήψεις, δεν φτάνει. Το θέμα είναι να εξασφαλίσεις και τη
χρηματοδότηση.
Θα πρέπει να διεκδικηθεί και νομίζω και προτείνω ότι στο τέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από αυτό, μπορούμε να βγάλουμε και
ένα ψήφισμα σε σχέση πάντα και με τη χρηματοδότηση. Με μια
μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να μπορεί να γίνει μια επιμέρους ανάκτηση
τουλάχιστον των απολυών της περασμένης 5ετίας που έθιξε τους Δήμους
και τις υπηρεσίες σε έναν τεράστιο βαθμό και συνεχίζει ακόμα το
πρόβλημα να υφίσταται.
Άρα, λοιπόν, δεν θα μπούμε στη λογική αν θα έπρεπε να είναι τρεις
στην Τεχνική Υπηρεσία, ένας στο περιβάλλον κτλ. Σίγουρα αυτές οι θέσεις
φαντάζομαι χρειάζονται και είναι ευθύνη της Διοίκησης που γνωρίζει τις
ελλείψεις και έβαλε κάποιες προτεραιότητες και που δεν θέλουμε να
μπούμε σε αυτήν τη διελκυστίνδα.
Από εκεί και πέρα σαφώς πρέπει να προσληφθούν αφού είναι
υποχρεωτικό και αφού υπάρχει και θέμα προθεσμίας, αύριο είναι η
τελευταία μέρα, αν θυμάμαι καλά, αυτό ισχύει και θα το ψηφίσουμε.
Όμως, από εκεί και πέρα πιστεύω πως πρέπει ως Δημοτικό
Συμβούλιο να βγάλουμε και ένα ψήφισμα ότι απαιτούνται πολύ
περισσότερες προσλήψεις και βεβαίως για να φύγουμε από τις ελαστικές
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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σχέσεις όσο μπορούμε πιο γρήγορα και από τα υπόλοιπα, όπως να δίνονται
δουλειές έξω ή να έχουμε καθαρίστριες με αντίτιμο και ένα σωρό σχέσεις
εργασίας που δεν είναι παραδεχτές νομίζω από κανένα μας, καλό είναι να
βγάλουμε και ένα ψήφισμα που να ζητάμε προσλήψεις μεν αλλά και με την
αντίστοιχη χρηματοδότηση των Δήμων, και ειδικά μόνιμο προσωπικό.
Πρέπει να είναι στη συνείδησή μας και να μην το αφήνουμε να γίνει μία
κανονικότητα, μια συνήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κοκοτίνη.
Ο κ. Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, για την πρόσληψη του προσωπικού
δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να διαφωνήσει κανένας συνάδελφος. Με την
αποστελέχωση η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στους Δήμους
το μόνιμο προσωπικό είναι απολύτως απαραίτητο. Για την ιεράρχηση των
προσλήψεων, η ευθύνη είναι δική σας, δεν έχουμε λόγους να αντιπαρατεθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, αφού επιλέξατε, γνωρίζετε καλύτερα τις
ανάγκες του Δήμου εσείς που ασκείτε διοίκηση. Κατά συνέπεια, δεν έχω
αντίρρηση, θα το ψηφίσω το θέμα, κ. Πρόεδρε.
Θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με την ερώτηση που
σας έκανα προηγουμένως για τα Νομικά Πρόσωπα. Εφόσον η δυνατότητα
που είχαμε να πάρουμε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους και για τα Νομικά
Πρόσωπα, βεβαίως οι οικονομικές συγκυρίες είναι πάρα πολύ δύσκολες,
αλλά θα έπρεπε να ενσκήψετε περισσότερο πάνω στο πρόβλημα, γιατί και
τα Νομικά Πρόσωπα έχουν αποδυναμωθεί τελείως. Ιδιαίτερα οι
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Μήπως εκεί θα έπρεπε να γίνει κάποια θυσία με
αύξηση χρηματοδότησης από τον Δήμο στα Νομικά Πρόσωπα, με
αναμόρφωση του προϋπολογισμού για κάποια περισσότερα πρόσωπα.
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Το επισημαίνω αυτό, κ. Πρόεδρε, και θεωρώ ότι είναι απ’ τη μεριά
σας παράταιρο να μην κάνετε μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για
αυτού του είδους τα σοβαρά θέματα που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα,
καθώς δεν έχουν όλες οι παρατάξεις εκπροσώπους σε αυτά. Νομίζω ότι
είναι επιβεβλημένη απ’ τη μεριά σας μια ενημέρωση για να γνωρίζουν
τουλάχιστον οι συνάδελφοι που είναι εδώ μέσα τι γίνεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συγνώμη. Για το θέμα που έθεσε ο κ. Κοκοτίνης
προηγουμένως για το ψήφισμα, δεν έχω καμία αντίρρηση και θα το
υπερψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Αναγνώστου.
Όπως προείπα, οι δύο συνάδελφοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» λόγω
προσωπικών κωλυμάτων τους δεν παρευρίσκονται σήμερα στη συνεδρίασή
μας. Έχω την επιστολή που έλαβα, την οποία θα διαβάσουμε για να
ενσωματωθεί στα πρακτικά ως θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης.
« Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον προγραμματισμό των
προσλήψεων από Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή.
Ενώ και αυτή η εγκύκλιος του Υπουργείου με θέμα
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016» που στάλθηκε
στους Δήμους, αναγνωρίζει, έστω και υποχρεωτικά, τη δραματική
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις υπηρεσίες των Δήμων λόγω των
μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, η Δημοτική Αρχή ούτε νύξη δεν
κάνει για την δραματική κατάσταση που διαμορφώνεται στο Δήμο μας,
απεναντίας με τον σχεδιασμό της καλύπτει τις κυβερνητικές
κατευθύνσεις και προχωρά παραπέρα ζητώντας ελαχιστοποιώντας τον
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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σχεδιασμό προσλήψεων κάτω κι από το δραματικά περιοριστικό όριο
που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο.
Το επιχείρημα κατ’ εξακολούθηση των κυβερνήσεων για τον
περιορισμό και την απαγόρευση των προσλήψεων είναι η λεγόμενη
δημοσιονομική

κατάσταση

της

χώρας.

Το

ιδιο

επιχείρημα

χρησιμοποιείται και από τη Δημοτική Αρχή. Όμως όλοι πια
γνωρίζουμε και έχουμε πείρα ότι ο στόχος είναι η μείωση του
λεγόμενου εργασιακού κόστους, το χτύπημα του μεροκάματου και των
δικαιωμάτων του εργατοϋπαλληλικού συνόλου……
ΔΗΜΑΡΧΟΣ (εκτός μικροφώνου): Αφού λείπουν οι εκπρόσωποι της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» δεν μπορούμε να έχουμε αντίλογο, έτσι δεν είναι;
Έτσι τουλάχιστον λέει η δεοντολογία. Συγνώμη που σας διέκοψα. Θα
ακούσουμε λοιπόν και θα μπουν στα πρακτικά οι απόψεις της Λαϊκής
Συσπείρωσης, που χαίρομαι που είναι παρόμοιες με του Σωματείου, γιατί
όταν τα λέω εγώ δεν με ακούει κανείς, και δεν θα υπάρξει αντίλογος. Ποιος
θα είναι ο αντίλογος; Πείτε μου, σας παρακαλώ. Να πάρω εγώ τον λόγο να
κάνω κριτική στη «Λαϊκή Συσπείρωση» γι αυτά που λέει, ότι εμείς
ελαστικοποιούμε το εργασιακό κόστος; Αφού δεν θα έχουμε αντίλογο μετά
από την «Λαϊκή Συσπείρωση».
Γι’ αυτό λέω, αν έχετε την καλοσύνη να μοιραστεί- και πολύ σωστά
το κάνετε- να μοιραστεί η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης στους επικεφαλής
των Παρατάξεων και στους Δημοτικούς Συμβούλους και να μείνει εκεί το
πράγμα και να κατατεθεί στα πρακτικά. Γιατί εγώ αν ανοίξω κουβέντα, θα
πρέπει να υπάρχει συνάδελφος που θα πρέπει να πει και αυτός τον αντίλογό
του. Δεν είναι δίκαιο από άποψη δημοκρατική; Καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνώ. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση. Αυτό θα σας
κοινοποιηθεί αύριο με email και με την ευκαιρία για να είμαι και συνεπής
16
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και δίκαιος και με τον κ. Σόφη, που έστειλε παρόμοια επιστολή με την
οποία σε ένα βαθμό ασκεί περίπου την ίδια κριτική περισσότερο συνοπτικά
και περισσότερο προσεγμένα και καταλήγει: «…όμως με τις συγκεκριμένες
συνθήκες που υπάρχουν και με τους συσχετισμούς μέσα στην κοινωνία θα
υπερψηφίσουμε τις προτεινόμενες προσλήψεις, σαν ένα ελάχιστο στοιχείο
κάλυψης των αναγκών για τη λειτουργία του Δήμου».
Οπότε κλείνουμε με το θέμα των επιστολών και συνεχίζουμε τη
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τις τοποθετήσεις των
παρισταμένων συναδέλφων.
Κύριε Κουρή, έχετε τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Φαντάζομαι, όπως είπε και ο κ. Αναγνώστου, ότι δεν μπορεί
κάποια Παράταξη να έχει κάποια αντίρρηση στην πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού. Ούτε εμείς έχουμε φυσικά αντίρρηση, όπως δεν έχουμε
αντίρρηση και με την έκδοση του ψηφίσματος.
Καλά θα ήταν αν μπορούσαμε στα Νομικά Πρόσωπα και όσο μας το
επιτρέπει ο νόμος, γιατί απ΄ ότι κατάλαβα επιστημονικό προσωπικό
παίρνουμε τώρα, δηλαδή και τα Νομικά Πρόσωπα επιστημονικό
προσωπικό θα έπαιρναν, αν έπαιρναν, καλά θα ήταν αν χρειάζονταν να το
πάρουμε. Χωρίς μεταφορά πόρων; .. Δεν ξέρω. Εσείς βέβαια τα ξέρετε
καλύτερα πώς είναι τα οικονομικά του Δήμου.
Θα συμφωνήσω και με την έκδοση του ψηφίσματος και καλά θα
είναι, κ. Δήμαρχε, να προχωρήσουμε στην έκδοσή του. Ξέρουμε βέβαια ότι
συνήθως αυτά πάνε στο καλάθι των αχρήστων, αλλά εμείς την πολιτική μας
βούληση πρέπει να την εκφράσουμε με κάποιο τρόπο. Να ζητήσουμε
δηλαδή από την Πολιτεία να μας μεταφέρει πόρους, εάν είναι δυνατόν, για
να μπορούμε ίσως στο μέλλον να κάνουμε αυτές τις προσλήψεις.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ. Κουρή.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει να
μιλήσει;
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας, τρεις παρατηρήσεις:
Καταρχήν αυτό που ζητάμε είναι οι δέκα, με βάση την εγκύκλιο.
Έχουμε ήδη όμως προσλάβει εκτός προγραμματισμού για τον α΄ ή β΄ λόγο
άλλους 39 κι αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και άκουσα με ιδιαίτερη
προσοχή την Πρόεδρο του Σωματείου, δεν είπε τίποτα γι αυτό. Είπε ότι μας
ανάγκασαν αυτοί, ότι μας έκαναν εκείνοι... Αν δεν υπέγραφα εγώ, ούτε τις
δικαστικές αποφάσεις θα παίρναμε, τις δώδεκα θέσεις στο Νομικό
Πρόσωπο, γιατί πήραμε plus στο ΚΑΦΑΔΗΛ δώδεκα θέσεις και εάν δεν
συμφωνούσαμε εμείς και δεν είχαμε τα λεφτά, δεν θα παίρναμε άλλους 27
στην Καθαριότητα, δηλαδή αυτούς που τους επεκτείναμε και τις συμβάσεις
για έναν χρόνο ακόμα. Έχουμε λοιπόν 39 θέσεις εργασίας για το 2016 συν
αυτούς που ζητάει, 49.
Δεύτερον, που το θεωρούμε σημαντικό. Εμείς δεν είχαμε καμία
αντίρρηση να πάρουμε και παραπάνω από τους 39. Είχαμε τη δυνατότητα
την οικονομική και για τα Νομικά Πρόσωπα. Όμως, όσοι γνωρίζουν τον
Δήμο- και οφείλατε κυρία Πρόεδρε να γνωρίζετε πώς λειτουργεί ο Δήμοςόταν έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό από τον Δεκέμβρη με
συγκεκριμένη επιχορήγηση για τα Νομικά Πρόσωπα, δεν μπορούμε να
δώσουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω και έχουμε τη δυνατότητα να το
κάνουμε στα Νομικά Πρόσωπα για να κάνουν προσλήψεις.
Άρα, λοιπόν, αυτό που κάναμε ήταν αυτό το οποίο ήταν εφικτό να
γίνει στα πλαίσια του νόμου. Τις θέσεις των συμβασιούχων που
18
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μονιμοποιήθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, συν 27 στα ανταποδοτικά, 39,
και βέβαια δυστυχώς ήρθε η εγκύκλιος τώρα και δεν μπορούμε να
αλλάξουμε

το

ύψος

της

επιχορήγησης

στα

Νομικά

Πρόσωπα.

Απαγορεύεται ρητά και αυτό μπορεί να γίνει μόνο απ’ τον επόμενο χρόνο.
Αυτό λέει ο νόμος, αυτό λέει το οικονομικό παρατηρητήριο, αυτό λέει και
η δυνατότητα που μας δίνει η έγκριση του προϋπολογισμού και του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
Τέλος, κάτι άλλο. Να σας ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε
τελεσίδικη δικαστική απόφαση για να πληρώσουμε 250.000€ στους
φύλακες. Έξτρα απ’ αυτά που πληρώνουμε για τη ΔΕΚΕΗΛ , έξτρα απ’
αυτά που πληρώνουμε για την ΚΕΔΗΛ, έξτρα απ΄αυτά που θα
πληρώσουμε- και θα πληρώσουμε, τι θα κάνουμε στο τέλος- εκτός από
τους εργαζόμενους που πληρώσαμε στην «Ευώνυμος» και για τα χρέη της
«Ευωνύμου», παρότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι, συν 250.000€ -ήρθε
απόφαση τώρα- για του φύλακες που επανήλθαν στη δουλειά τους. Και
επειδή οι μόνιμοι δεν παίρνουν το πριμ παραγωγικότητας, αν θυμούνται οι
παλαιότεροι το λεγόμενο πριμ παραγωγικότητας των 171€, το δικαστήριο
εκδίκασε να πάρουν οι φύλακες και το πριμ παραγωγικότητας των 171€.
Δηλαδή, εκτός από όλα αυτά, τους 39 συν 10 που είμαστε
υποχρεωμένοι να προγραμματίσουμε, δηλαδή 49 γύρω στους 50
εργαζόμενους plus, πρέπει να πληρώσουμε και 250.000€ στους φύλακες
και βέβαια τους τόκους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί που ανέλαβαν,
που έπαιρναν πάνω από 60.000€ βέβαια και δεν τα δήλωναν, όπως λένε
αυτοί ,εμείς δεν είπαμε τίποτα τέτοιο γιατί δεν πήραμε ποτέ 60.000€…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ονόματα!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τί ονόματα; Ο Υπουργός Εργασίας δεν το είπε από μόνος
του; Αυτό είναι το πρόβλημα, κ. Αναγνώστου; Και ο προηγούμενος
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Υπουργός Εργασίας δεν έκανε τα ίδια και χειρότερα; Εγώ άλλο λέω. Αυτοί
λοιπόν πιέζουν τους εργαζόμενους, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει ο Δήμος μας,
να απαιτήσουν και τα 250.000€ ντούκου, για να πάρουν και την προμήθειά
τους από εκεί. Εμείς πρέπει από κάπου να κρατήσουμε. 60% μειώσεις στις
επιχορηγήσεις, 40% μειώσεις στις σχολικές επιτροπές, εδώ, εκεί παντού
μας έχουν πετσοκόψει και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε
τους μισθούς, να πληρώσουμε 250.000 ώρες υπερωρία κάθε χρόνο, να
συντηρήσουμε έναν στόλο τεράστιο ο οποίος τώρα- και σωστά το λένε οι
εργαζόμενοι - θέλει βαριά συντήρηση που αυτό είναι χιλιάδες ευρώ, να
ανανεώσουμε και τον στόλο και να βρούμε χρήματα και ρευστότητα. Δεν
είναι εύκολα τα πράγματα.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Καλό είναι να βγάλουμε ένα ψήφισμα.
Εγώ ό,τι και να κάνουμε σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα, γιατί είμαι
πολύ ρεαλιστής. Η χώρα καταρρέει αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι
τεράστια. Έχουμε το μεταναστευτικό, δεν κλείνουμε την Αξιολόγηση. Ποια
Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα οποία της λέμε εμείς; Να
πάρουμε άλλους 50, 100 200; Από που θα τους πάρουμε; Με τι λεφτά;
Καλά λέει ο κ. Κουρής να τους πούμε να μας δώσουν τα λεφτά. Από πού;
Το βασικό έσοδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο φόρος Νομικών και
Φυσικών Προσώπων. Ποιων Νομικών Προσώπων;
Ποιες επιχειρήσεις; Να μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά εδώ. Ας
αφήσουμε τις αντιπολιτεύσεις και τις συγκυβερνήσεις. Ποιες επιχειρήσεις;
Κάντε μια βόλτα στην πόλη να δείτε. Σε όλη την Ελλάδα. Αφού ξέρετε ότι
καταρρέουμε. Και ποια Φυσικά Πρόσωπα; Που το 55% – 65 % των εσόδων
από τα Φυσικά Πρόσωπα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Τι να
πάρουν; Άρα, καταρρέουν τα έσοδα αυτή τη στιγμή και το 20% του φόρου
θα καταρρέει και αυτό. Από πού να το πάρουμε; Απ’ το ΦΠΑ ή από τα
20
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τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, που κάθε μέρα δεχόμαστε 55
τηλέφωνα «σας παρακαλούμε πολύ κρύψτε μας τα αυτοκίνητα, να μη μας τα
πάρουν, γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε τα τέλη»;
Να είμαστε, λοιπόν, ρεαλιστές σε αυτήν την κατάσταση. Να το
κάνουμε το ψήφισμα αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Το αντίθετο έπρεπε
να πούμε. Να πούμε, να μπορέσουμε γρήγορα να προχωρήσουμε να κλείσει
η Αξιολόγηση και να αρχίσει η χώρα να βγει σιγά-σιγά στην Αγορά, να
πάρει κεφάλαια, στον δρόμο της ανάπτυξης, να γίνουν επενδύσεις. Δεν έχει
από πού αλλού να πάρει ούτε αυτή η Κυβέρνηση ούτε η αυριανή. Να
είμαστε ρεαλιστές εδώ πέρα.
Κλείνω. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε
σήμερα εδώ, γιατί είχαμε πει ότι ένα τέτοιο θέμα θα το ψηφίζαμε όλοι και
θα το στηρίζαμε και τελευταία στιγμή σας φέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεύτερον, σας ευχαριστώ που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια παρά
τις διαφοροποιημένες θέσεις που μπορεί να έχουμε και τρίτον, ήμουν
υποχρεωμένος να κάνω αυτή την εξήγηση, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα.
39 καινούργιες προσλήψεις συν 10 τώρα 49, και συν ένα καπέλο εκτός απ’
όλα τα άλλα, 250.000€. Αυτη είναι η κατάσταση.
Γι’ αυτό, κ. Πρόεδρε, θέλω να το γνωρίζει το Σώμα και να γραφτεί
στα πρακτικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά γιατί αυτή είναι η
πραγματικότητα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν κρατιέται άλλο ο Δήμος
ζωντανός άμα δεν πάρουμε τέτοια μέτρα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ. Δήμαρχε, για την παρέμβαση και για
τις διευκρινίσεις.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να πάρει τον λόγο;.. Όχι.
Εγκρίνεται;
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται …εγκρίνεται.
Τo Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων τακτικού προσωπικού, για τις
παρακάτω αναφερόμενες θέσεις και με την ιεράρχηση που αναφέρεται, για
τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα πρόσληψης για την ενίσχυση
των υπηρεσιών του Δήμου μας:
1. Έναν (1) ΠΕ5 Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρ. Μηχανικών,
Μηχανολόγων-Ηλεκτ. Μηχανικών,
2. Έναν (1) ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
3. Έναν (1) ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,
4. Έναν (1) ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας,
5. Έναν (1) ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού,
6. Δύο (2) ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού,
7. Έναν (1) ΠΕ Περιβάλλοντος,
8. Έναν (1) ΤΕ Νοσηλευτών,
9. Έναν (1) ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών,
Για τις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις αυτές τα απαιτούμενα
προσόντα

πρόσληψης είναι τα οριζόμενα τυπικά προσόντα

που

προβλέπονται από το νόμο (Π.Δ. 50/01) ανά θέση,
οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
όπως προκύπτει από σχετική

βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών

Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2016 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο
------------------------22
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Σημείωση Πρακτικών: Στη συνέχεια παρατίθενται:
Α) η θέση της Λαϊκής για τον προγραμματισμό των
προσλήψεων από Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή.
Β) η θέση της Αριστερής Πρωτοβουλίας
Γ) η θέση του Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ηλιούπολης

Α)
«Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον προγραμματισμό των προσλήψεων από
Κυβέρνηση και δημοτική αρχή
Ενώ και αυτή η εγκύκλιος του υπ Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων
τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού για το έτος 2016» που στάλθηκε στους
δήμους αναγνωρίζει έστω και υποκριτικά την δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
στις υπηρεσίες των δήμων λογω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, η δημοτική αρχή
ούτε νύξη δεν κάνει για την δραματική κατάσταση που διαμορφώνεται στο δήμο μας .
Απεναντίας με τον σχεδιασμό της συγκαλύπτει τις κυβερνητικές κατευθύνσεις και προχωρεί
πάρα πέρα, ελαχιστοποιώντας τον σχεδιασμό προσλήψεων κάτω και από το δραματικά
περιοριστικό όριο που θέτει το αρμόδιο υπουργείο . Το επιχείρημα κατεξακολούθηση των
κυβερνήσεων για τον περιορισμό και την απαγόρευση των προσλήψεων είναι η λεγόμενη
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιείται και από την
δημοτική αρχή . Όμως όλοι πια γνωρίζουμε και έχουμε πείρα, ότι ο στόχος είναι: η μείωση
του λεγόμενου εργασιακού κόστους, το χτύπημα του μεροκάματου και των δικαιωμάτων του
εργατοϋπαλληλικού κόσμου , το πέρασμα σειράς δημόσιων υπηρεσιών και λειτουργιών σε
ιδιώτες, εργολάβους, ΜΚΟ ,Κοινσεπ, με συνέπεια την παραπέρα επιβάρυνση των λαϊκών
νοικοκυριών, την υποβάθμιση και συρρίκνωση των υπηρεσιών .
Αλήθεια τι ακριβώς υπηρετεί ο σχεδιασμός προσλήψεων της δημοτικής αρχής για πέντε(5)
ακόμη μηχανικούς στην Τεχνική υπηρεσία όταν σήμερα το τεχνικό συνεργείο αυτεπιστασίας
του δήμου έχει αποδεκατιστεί από εργάτες και είναι αδύνατον να ανταποκριθεί έστω και σε
μικρά πλην όμως κρίσιμα για την καθημερινότητα κατοίκων έργα ; Είναι ολοφάνερο για εμάς
ότι μια τέτοια διάθρωση των υπηρεσιών με βάση και την πρόταση προσλήψεων της δημοτικής
αρχής έρχεται να εξυπηρετήσει τις πανάκριβες εργολαβίες των ιδιωτών , αφήνοντας χωρίς
την καθημερινή στήριξη σχολειά, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις, υποδομές
της πόλης κλπ . Αλήθεια τι είδους σχεδιασμός προσλήψεων γίνεται σήμερα στα Νομικά
πρόσωπα του δήμου με μόλις τέσσερεις (4)θέσεις αναγκαίων μεν ειδικοτήτων πλην όμως
ανεπαρκέστατων
σε αριθμό και εύρος
για
να στηριχτούν διαρκή προγράμματα
αθλητισμού, πολιτισμού ή πχ το Βοήθεια στο Σπίτι που είναι σήμερα αποδυναμωμένο ;
Μια τέτοια πολιτική προσλήψεων συνάδει με την φιλοσοφία και την πολιτική της δημοτικής
αρχής αλλά όχι με τις λαϊκές ανάγκες. Την ώρα που μιλά υποκριτικά για « νοικοκύρεμα του
δήμου» είναι γαλαντόμα στην χρηματοδότηση και στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων και
υποδομών σε ΜΚΟ και ιδιώτες . Στηρίζει τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και έχει
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θέσει σε εφαρμογή τις άθλιες συμβάσεις πείνας (με το λεγόμενο αντίτιμο) για γυμναστές,
μουσικούς κ.α . Διευρύνει την ανταπόδοση σε κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν συμφωνούμε ούτε με τον τρόπο που εισάγει η δημοτική αρχή το
θέμα ούτε με τον σχεδιασμό και την ιεράρχηση που επιχειρεί να το διαχειριστεί στα
περιοριστικά και αντιλαϊκά
πλαίσια της Κυβέρνησης .
Καλούμε την Δημοτική Αρχή να αποστείλει στην κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο το
σύνολο των αναγκών σε μόνιμο προσωπικό και να ζητήσει να δρομολογηθεί η μονιμοποίηση
σειράς εργαζομένων που για χρόνια παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δήμο όπως είναι
σήμερα οι Καθαρίστριες των σχολείων και οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» . Να
απαιτήσει το δημοτικό συμβούλιο την πρόσληψη άμεσα όλων των εργαζομένων που ήδη από
το 2009 έχουν περάσει τον ΑΣΕΠ και που είναι παραπάνω από αναγκαίοι για τις υπηρεσίες
του δήμου . Να απαιτήσει να αρθεί τώρα η απαγόρευση των προσλήψεων για τις κατηγορίες
ΥΕ και ΔΕ θέσεις οι οποίες είναι από τις πλέον νευραλγικές για τις υπηρεσίες των δήμων.
Τέλος να διαμορφωθεί νέο οργανόγραμμα στους δήμους με βάση τις αναγκαίες θέσεις για
την στελέχωση των υπηρεσιών σε μόνιμο προσωπικό και όχι με το καταναγκαστικό κούρεμα
που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και συντηρεί η σημερινή ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ .
11/2/2016»

Β)
« Η τοποθέτηση μας για το ζήτημα των προσλήψεων.
Είναι φανερό ότι οι προσλήψεις που προτείνονται είναι απελπισιτκά λίγες και επί πλέον
δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες σε τομείς που είναι παραίτητοι για τη κάλυψη
στοιχειωδών αναγκών της πόλης, όπως καθαριότητα, σταθμοί κλπ. Απ' την άποψη
αυττή δεν πιστεύουμε ότι οι εν όγω προσλήψεις θα καλύψουν τις ιδιαίτερα αυξημένες
ανάγκες. Επίσης ερωτηματικά μας γεννά η θέση του γενικού γραμματέα ότι θα πρέπει
να καλυφθεί και η δαπάνη μισθοδοσίας απ΄το δήμο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Δεν θα
υπάρχει χρηματοδότηση για το προσωπικό αυτό απ' το προϋπολογισμό;
Επειδή όμως στις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν και με τους αρνητικούς
συσχετισμούς μέσα στη κοινωνία θα υπερψηφίσουμε τις προτεινόμενες προσλήψεις
σαν ένα ελάχιστο στοιχείο κάλυψης των αναγκών για τη λειτουργία του δήμου.
ΣΟΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ.
Με τη παράκληση να μεταφερθεί η θέση μας στο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.»
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 170 / 11.2.16
ΠΡΟΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΦΤΕΛΗ Κ.
ΚΟΙΝ.: 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ Β.
2. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Κε πρόεδρε
Η κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου
και των ΝΠΔΔ λόγω της έλλειψης προσωπικού είναι τραγική.
Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα και συνέχεια της πολιτικής των μη
προσλήψεων, της μείωσης του μισθολογικού κόστους που διαχρονικά
ακολούθησαν οι κυβερνήσεις και οι αιρετοί στους δήμους και εντάθηκε με
την απαγόρευση που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στους
δήμους και συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά υπηρεσιών του δήμου και των ΝΠΔΔ με
επιχείρημα την έλλειψη προσωπικού να εκχωρούνται σε ΜΚΟ,
μικροεργολάβους ή να συρρικνώνονται και να υποβαθμίζονται οι
υπηρεσίες και οι λειτουργίες του δήμου.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει αντιμετωπίζουν είτε μόνιμοι
είτε συμβασιούχοι έρχονται αντιμέτωποι με την υπέρ εντατικοποίηση την
επιβολή του υποχρεωτικού 6μερου (δημοτική συγκοινωνία, καθαριότητα
κλπ), τη μη χορήγηση κανονικών αδειών στους εργαζόμενους, με
αποτέλεσμα να βρίσκονται μπροστά στο κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων,
και όξυνση των επαγγελματικών ασθενειών.
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Λόγω της έλλειψης προσωπικού:
- Στη καθαριότητα τα προγράμματα από 10 έχουν γίνει 9 εδώ και ένα
χρονο, τα πλυντήρια για το πλύσιμο των κάδων έχουν κοπεί.
- Στο συνεργείο αυτοκινήτων οι μηχανικοί που επισκευάζουν πάνω από
100 υπηρεσιακά αυτοκίνητα κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
- Η φύλαξη του γκαράζ γίνεται με εργαζόμενους (άλλων ειδικοτήτων) που
καλύπτουν το 5μερο δύο βάρδιες και τις άλλες 2 μέρες της εβδομάδας 3
βάρδιες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν άδειες και τα ρεπό
τους.
- Ακόμη χειρότερα στο τεχνικό συνεργείο όπου κάποιες ειδικότητες δεν
υπάρχουν καν όπως σιδεράς, ενώ έχουν απομείνει ένας ξυλουργός, ένας
υδραυλικός(έτοιμος για σύνταξη), τρείς οικοδόμοι και τρείς μπογιατζήδες
(ο 1, ένα βήμα πριν τη σύνταξη).
- Η ίδια τραγική κατάσταση και στο πράσινο με τους 12
δενδροανθοκόμους και τους 12 εργάτες να προσπαθούν να τα βγάλουν
πέρα με τις πλατείες, τα πάρκα τις νησίδες, τα κλαδέματα, τα αιτήματα των
δημοτών, τα δημόσια και ιδιωτικά οικόπεδα.
- Στους Παιδικούς σταθμούς το παιδαγωγικό προσωπικό είναι οριακό μιας
και ανάσα δίνουν οι 12 εργαζόμενες που έγιναν αορίστου χρόνου με
δικαστικές αποφάσεις και οι εργαζόμενες από το ΕΣΠΑ, ενώ χρέη
μαγείρων σε κάποιους σταθμούς κάνουν οι λιγοστές καθαρίστριες
αδυνατίζοντας και την καθαριότητα και τις αντοχές τους.
-Στο ΠΑΟΔΗΛ ήδη η καθαριότητα όλων των κτηρίων και των αθλ.
Κέντρων ανατέθηκε σε εταιρεία για δεύτερη χρονιά λόγω έλλειψης
προσωπικού, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό φύλακες είναι
ανυπαρκτοι.
Α. Την ίδια ώρα έχουμε 59 εργαζόμενους στο δήμο και 12 στους
παιδικούς σταθμούς που η πρόσληψη τους έχει παγώσει από 2009,
παρόλο που αφορούν κρίσιμους τομείς υπηρεσιών του δήμου και των
παιδικών σταθμών.
Β. Οι εργαζόμενοι στο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ καθώς και οι συμβασιούχες
καθαρίστριες σχολείων που επί χρόνια είναι όμηροι των πολιτικών που
τους θέλουν συμβασιούχους.
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H εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός
προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού για το
έτος 2016» που στάλθηκε στους δήμους κάνει αναφορά για την
δραματική κατάσταση στις υπηρεσίες των δήμων λόγο των μεγάλων
ελλείψεων σε προσωπικό, ενώ η δημοτική αρχή δεν κάνει νύξη για την
κατάσταση στο δήμο μας, με τον σχεδιασμό που προτείνει βάζει πλάτη
στις κυβερνητικές κατευθύνσεις και ζητάει προσλήψεις κάτω από το
όριο που θέτει το αρμόδιο υπουργείο. Χρησιμοποιεί και αποδέχεται το ίδιο
επιχείρημα της κυβέρνησης τη «δημοσιονομική κατάσταση της χώρας».
Την ώρα που μιλά για «νοικοκύρεμα του δήμου» από τη μία και ότι δεν
υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για τις προσλήψεις προσωπικού
χρηματοδοτεί και εκχωρεί αρμοδιότητες και υποδομές σε ΜΚΟ και ιδιώτες.
Χρησιμοποιεί κάθε μορφή ελαστικής εργασιακής σχέσης όπως 5μηνα,
συμβάσεις με αντίτιμο (για γυμναστές, μουσικούς κλπ).
Σαν σωματείο ζητάμε από την Δημοτική Αρχή και το δημοτικό
Συμβούλιο στείλει στην κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο το σύνολο
των αναγκών σε μόνιμο προσωπικό και να ζητήσει να δρομολογηθεί η
μονιμοποίηση σειράς εργαζομένων που για χρόνια παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στο δήμο όπως είναι οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο
Σπίτι» και οι καθαρίστριες των σχολείων. Να απαιτήσει το δημοτικό
συμβούλιο την πρόσληψη άμεσα όλων των εργαζομένων που ήδη από
το 2009 έχουν περάσει μέσω ΑΣΕΠ και που είναι παραπάνω από
αναγκαίοι για τις υπηρεσίες του δήμου. Να απαιτήσει να αρθεί τώρα η
απαγόρευση των προσλήψεων για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ θέσεις οι
οποίες είναι από τις πλέον νευραλγικές για τις υπηρεσίες των δήμων.
Τέλος να διαμορφωθεί νέος ΟΕΥ με βάση τις αναγκαίες θέσεις για την
στελέχωση των υπηρεσιών σε μόνιμο προσωπικό μετά το κούρεμα που
επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και συνεχίζει η
σημερινή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ .
Για το Δ.Σ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Θ.

Ο ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Π.»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.
Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.
ΩΡΑ ΛΗΞΕΩΣ: 18:00΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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29

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΣΕΦΤΕΛΗΣ):……………………………....…2,4,6,7,11,12,15,16,18,21,28.-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:…………………………………………………………………....…..…16,18,19.Α.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ……………………………………………………..…………6,11,14,15,19.ΑΝΤΥΠΑΣ: …………………………………………...………………………………..……6,7.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Γεν.Γραμματέας): …………………………………………2,5,6,7,12.Κ.
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: …………………………………………………………………………..5,6,12.ΚΟΥΡΗΣ: ………………………………………………………….…………………………7,17.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (Πρ. Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ηλιούπολης): …………..……8.-
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