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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 122 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/22.04.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 22η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,22/04/2019, ηµέρα Μ.∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  19:00 µ. 
µ , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και 
Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.4838/18.04.2019, 
πρόσκληση  του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δέκα επτά (17) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                               
                                      

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
     
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Φασούλα Αλίκη 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βερλέκης Νικόλαος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  8. Κολοβού Κων/να 8. Κακανάκης Ευάγγελος 
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης 9. Αλεξοπούλου Μαρία 
10. Βεχλίδη Μαρία 10. Γαβρίλης  Γεώργιος 
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
17.   
18.   
19.   



20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την αγωγή των 
εργαζοµένων 1)Κ.Κιάκη , 2)Ν.Πριπόρα 3)Ε.Αναστασίου , 4)Ν.Αλλοιµόνου , 
5)Α.Βιτουλαδίτη και 6)Α.Νίκα ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
κατά του ∆ήµου Καισαριανής . 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών. η οποία έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας  

Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010764 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των εργαζομένων 1) 

Κ. Κιάκη, 2) Ν. Πριπόρα, 3) Ε. Αναστασίου, 4) Ν. Αλλοιμόνου, 5) Α. 

Βιτουλαδίτη και 6) Α. Νίκα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, κατά του Δήμου Καισαριανής. 



Οι εργαζόμενοι του Δήμου Καισαριανής: 1) Κωνσταντίνος Κιάκης του Ιωάννη, 2) 

Νικολέττα Πριπόρα του Μηνά, 3) Ειρήνη-Δήμητρα Αναστασίου του Ιωάννη, 4) 

Νικολέτα Αλλοιμόνου του Δημητρίου, 5) Αναστασία Βιτουλαδίτη του Γεωργίου και 

6) Αιμηλία Νίκα του Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με την 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 64157/2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1930/2018 

αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αιτούνται την 

παραμονή στην εργασιακή τους θέση και την αναγνώριση αυτής ως αορίστου 

χρόνου. 

Θυμίζουμε ότι οι παραπάνω εργαζόμενοι προσλήφθηκαν στην Υπηρεσία 

καθαριότητας του Δήμου σύμφωνα με την υπ. αριθμ 92/2015 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, αρχικά με συμβάσεις ΙΔΟΧ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μέσα 

από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, μιας και η πολιτική των κυβερνήσεων και του 

διαρκούς μνημονίου απαγορεύει τις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, παρά τις 

τεράστιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτές παρατάθηκαν βάσει του άρθρου 16 του Ν. 

4429/2016 μέχρι και τις 7.6.2017 και τη γνωστή απόφαση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Ως αποτέλεσμα των πολύμηνων κινητοποιήσεων των εργαζόμενων στους ΟΤΑ το 

καλοκαίρι του 2017, ψηφίστηκε ο Ν. 4479/2017 που με την παρ.2 του άρθρου 24 

έδωσε τη δυνατότητα για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών του εργαζόμενου 

προσωπικού στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας μέχρι την ολοκλήρωση της 

πρόσληψης μόνιμου προσωπικού (διαγωνισμός ΑΣΕΠ 3Κ) και μέχρι τον 3
ο
/2018.  

Με την υπ’ αριθμ. 154/2017 απόφαση του, το Δημοτικού Συμβουλίου 

Καισαριανής ομόφωνα συμφώνησε στην παραμονή των παραπάνω εργαζόμενων 

και στη συνέχιση της εργασίας τους στο Δήμο. 

Ειδικότερα η Απόφαση 154/2017 επισήμαινε ότι «η παραμονή του παραπάνω 

προσωπικού κρίνεται εξαιρετικά επιτακτική για το κοινωνικό σύνολο και απαραίτητη 

για την αποτροπή επικείμενων κινδύνων για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα μπροστά 

στου θερινούς μήνες που διανύουμε και δεν μπορεί με αυτή τη σημασία να 

διακοπεί. Το προσωπικό αυτό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου 

Καισαριανής που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον τακτικό προσωπικού, 

λόγω της μεγάλης μείωσης στον αριθμό τους που έχει επέλθει με την απαγόρευση 

προσλήψεων και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τα τελευταία χρόνια. 

Συγκεκριμένα συμμετέχει και διεκπεραιώνει καθημερινά αποκομιδή σκουπιδιών, 

καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών αγορών, αποτρέποντας την 

υγειονομική επιβάρυνση της πόλης μας».  

Από τον 3
ο
/2018 οι εν λόγω εργαζόμενοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους στο Δήμο Καισαριανής, με σειρά δικαστικών αποφάσεων και προσωρινών 



μέτρων που αναδεικνύουν το αναντικατάστατο έργο που αυτοί προσφέρουν και την 

ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. 

Στην ουσία και οι έξι (6) κλείνουν σχεδόν 3.5 χρόνια συνεχούς εργασίας στο Δήμο, 

καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι θέσεις εργασίας τους παραμένουν 

ωστόσο απολύτως επισφαλείς και αβέβαιες.  

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής, σε 

συνέχεια της μέχρι τώρα στήριξής και συμπαράστασής του στον αγώνα των 

συμβασιούχων και των δίκαιων αιτημάτων τους, καθώς και της διαχρονικής 

θέσης του για μόνιμο προσωπικό στους Δήμους, να λάβει απόφαση για την 

αποδοχή στο σύνολο της ιστορικής και νομικής βάσης της αγωγής των παραπάνω 

εργαζομένων και με αυτή τη θέση να δεσμεύσει τη νομική υπεράσπισή του Δήμου 

ενώπιον του Πρωτοδικείου. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                  

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 
 
 
  
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την αποδοχή στο σύνολό της , της ιστορικής και νοµικής βάσης της αγωγής 
των  εργαζοµένων : 1)Κ.Κιάκη , 2)Ν.Πριπόρα 3)Ε.Αναστασίου , 
4)Ν.Αλλοιµόνου , 5)Α.Βιτουλαδίτη και 6)Α.Νίκα  και µε αυτή τη θέση να 
δεσµεύσει την νοµική υπεράσπιση του ∆ήµου  ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών σε συνέχεια της µέχρι τώρα  στήριξής και 
συµπαράστασής τους στον αγώνα των συµβασιούχων και των δίκαιων 
αιτηµάτων τους  καθώς και της διαχρονικής θέσης του για µόνιµο προσωπικό 
στους ∆ήµους . 
. 
 

 
 
 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
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) Βεχλίδη Μαρία 12) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Λυκούδης Αλεβίζος 17) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος . 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     23/04/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 


