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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.   23

Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 15ης του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 15/01/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18.30 μ. μ.,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 271/13.01.2015, πρόσκληση  του Προέδρου
του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) μέλη και 
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

    Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.        

  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βούρλος Δημήτρης
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 4.Ιωαννίδης Θεόδωρος
  5. Καραβασίλης Εμμανουήλ 5.Μαζαράκη Έλλη
  6. Χριστοφής Μιχαήλ 
  7. Χατζηδημητράκης   Αργύριος
  8. Κολοβού Κων/να
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης
10. Αξιώτης Χρήστος
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κατσαρέλης Νικόδημος
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος
17. Γαβρίλης  Γεώργιος
18. Καμπάκας Αντώνης
19. Λυκούδης Αλεβίζος
20. Βοσκόπουλος Χρήστος



21. Αντωνόπουλος Δημήτρης
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

                                                                                                                                  
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας   
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Επαναφορά της υπάρ. 192/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά : « Τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων των 
εργαζομένων από ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου χρόνου 
 κατά την τελευταία εικοσαετία.  

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας
διάταξης δίνει το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος  λέει τα εξής  :

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΙΑ  ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στους δημότες
βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της αντιλαϊκής πολιτικής . 

Σ’  αυτό το πλαίσιο,  μεταξύ των σοβαρότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει  ο
Δήμος της και όλοι οι Δήμοι στην επικράτεια της χώρας, είναι η δραματική πλέον
έλλειψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού, η οποία συνοδεύεται από αιματηρές
μειώσεις για της εργαζόμενους. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έχουν παγώσει
και  οι  μόνες  λιγοστές προσλήψεις  που πραγματοποιούνται  αφορούν σε συμβάσεις
των 2, 5 ή 9 μηνών με βάρβαρους όρους εργασίας. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση
επιδιώκει  την απελευθέρωση μαζικών απολύσεων  τόσο σους  Ο.Τ.Α.  όσο και  στο
σύνολο του δημοσίου τομέα. 

Τον στόχο των μαζικών απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων εξυπηρετεί η υποτιθέμενη
αξιολόγηση. Άλλωστε, ο της ο νόμος περί αξιολόγησης ορίζει εκ των προτέρων πόσοι
δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να κριθούν ακατάλληλοι. Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί και ο
προσχηματικός  επανέλεγχος  των  συμβάσεων  που  μετατράπηκαν  από  ορισμένου
χρόνου και έργου σε αορίστου χρόνου. 



Της ο επανέλεγχος δεν έχει καμία σχέση με την διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας
των  πιστοποιητικών  πρόσληψης  των  εργαζομένων,  αλλά  αφορά  νέο  έλεγχο  με
διαφορετικά κριτήρια και με μοναδικό σκοπό να της ακυρώσει και να στείλει χιλιάδες
εργαζόμενους στην ανεργία και της υπηρεσίες των Δήμων που αυτοί οι εργαζόμενοι
υπηρετούν, στα χέρια των ιδιωτών.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω το ΔΣ να αποφασίσει τα παρακάτω :

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καισαριανής αποφασίζει  την  μη  παροχή
στοιχείων  για  τον  επανέλεγχο  συμβάσεων  εργαζομένων  σε  αορίστου  χρόνου  σε
εφαρμογή του Ν 4250/2014 και δίνει εντολή της αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να
απέχουν από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την επανεξέταση των συμβάσεων με
νέα κριτήρια σύμφωνα με το Ν. 4250/14.

Ο Δήμος Καισαριανής θα συνεχίσει με την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του τον
έλεγχο νομιμότητας  όλων των πτυχίων,  πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του
προσωπικού μητρώου που αφορά το σύνολο των υπαλλήλων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής καταδικάζει την προαναγγελθείσα 
δίωξη της Δημάρχου Ζωγράφου καθώς και των Δημάρχων Πατρέων, Λαρισσαίων, 
Νίκαιας – Ρέντη και Χαλανδρίου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης

                             

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Όσον αφορά τον επανέλεγχο των συμβάσεων το Δημοτικό 
Συμβούλιο θεωρεί αυτόν προσχηματικό, μιας και το ασαφές νομικό 
πλαίσιο, η ανυπαρξία διευκρινίσεων για σειρά ζητημάτων που 
έχουν κριθεί ήδη από τα δικαστήρια , το ΑΣΕΠ και τα υπηρεσιακά 
συμβούλια αποβλέπει στην απόλυση εργαζομένων και στην 
κατάργηση θέσεων των ήδη αποδυναμωμένων Ο.Τ.Α.

 Γι ΄  αυτό αποφασίζει να μην επιτρέψει την έναρξη διενέργειας 
ελέγχου και να μην παρασχεθούν αιτούμενα στοιχεία και να κάνει 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσιοποίηση  του θέματος
και την κινητοποίηση τόσο των εργαζομένων όσο και του συνόλου 
των πολιτών της Καισαριανής.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος  Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδημητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Αξιώτης Χρήστος 12) Βεχλίδη
Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  15) 
Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κατσαρέλης Νικόδημος  17) Σοφιανόπουλος 
Δημήτριος 18) Γαβρίλης Γεώργιος  19) Καμπάκας Αντώνιος  20) Λυκούδης 
Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος Δημήτριος . 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   20/012015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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