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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 22
Πρακτικό της με αριθμό 5ης/22.02.2022, έκτακτης δια περιφοράς
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 16η του
μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2022.
Στην Καισαριανή σήμερα, 16/03/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 μ.μ ,το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε έκτακτη δια
περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τηλεφώνου (καθώς και η ψηφοφορία αυτής) με ώρα
έναρξης 10:00 π. μ. και ώρα λήξης 11:00 π. μ για τη συζήτηση στο
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του
Ν 4635/2019 και την Εγκ. 73/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31-01-2022 (ΑΔΑ:
9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ) του ΥΠ.ΕΣ.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Βούρλου Μαρία
2. Φασκιώτης Γεώργιος
3. Τσιροζίδης Ιωάννης
4. Καλαλής Εμμανουήλ
5. Μαζαράκης Ευγένιος
6. Γαβρίλη Αγγελική
7. Κιτσέλης Εμμανουήλ
8. Σταμέλος Ηλίας
9. Γεωργοπούλου Κανέλλα
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος
11. Κατσαρέλης Νικόδημος
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα
13. Αραχωβίτη Μαρία
14. Πλυτάς Ευάγγελος
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15. Κατημερτζής Γεώργιος
16. Γραφίδου Γεσθημανή
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος
18. Καρατζάς Ανδρέας
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος
20. Παρασκευά Δέσποινα
21. Παραγυιού Άννα
22. Κουφού Σταυρούλα
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης
25. Καγιαμπάκη Ειρήνη
26. Χατζησάββας Μηνάς
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν
δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την παροχή συναίνεσης για
τη συνομολόγηση της ιστορικής βάσης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και
προσωρινής διαταγής και την προσωρινή αποδοχή της εργασίας εργαζομένων
στους παιδικούς σταθμούς, με δίμηνες συμβάσεις, οι οποίοι έχουν προσφύγει
ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών Δικαστηρίων, με αίτημα να αναγνωριστεί ότι οι
ορισμένου χρόνου συμβάσεις τους αποτελούν ενιαίες συμβάσεις αορίστου χρόνου

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με αριθμ.
πρωτ:4429/16-03-2022 της Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βούρλου
Μαρίας η οποία έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση αναφορικά με το ζήτημα
που αφορά στη λήψη απόφασης αναφορικά με την παροχή συναίνεσης για τη
συνομολόγηση της ιστορικής βάσης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και
προσωρινής διαταγής και την προσωρινή αποδοχή της εργασίας, με την
καταβολή των νομίμων αποδοχών, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της από
08.03.2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα τη χορήγηση
προσωρινής διαταγής (ΓΛΚ 19506/2022, ΕΑΚ 2289/2022) των εργαζομένων
με δίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους παιδικούς σταθμούς του
Δήμου Καισαριανής,
Βάμβακα Ευγενίας
Κάλλια Ευαγγελίας
Παπουλίδου Αντωνίας
Παζέλη Ελένης
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Κλάγκου Ευτυχίας
Κλάγκου Κλεοπάτρας
Κατσιλιώτη ΚανέλλαςΕυαγγελίας
Μπαλτίκα Δήμητρας
Λαφτσή Μαρίας
Χατζηαναγνώστου Βασιλικής.
Η ως άνω αίτηση προσωρινής διαταγής συζητείται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.3.2022.
Σύμφωνα με το ιστορικό της αίτησης, οι ανωτέρωεργαζόμενες με δίμηνες
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ζητούνμε την αίτησή
τουςνα αναγνωριστεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις τους ορισμένου χρόνου που
έχουν συνάψει με τον Δήμο αποτελούν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και να υποχρεωθεί ο
Δήμος να απασχολεί έκαστο και έκαστη δυνάμει της ως άνω
αναγνωρισθείσας σύμβασης καταβάλλοντάς τους, τις νόμιμες αποδοχές.
Ήδη με τη με αρ, πρωτ. 4116/11.3.2022 αίτησή τους, οι ανωτέρω εργαζόμενοι
αιτούνται να εκδοθεί σχετική απόφαση συναίνεσης του αρμοδίου οργάνου
(Οικονομική Επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο) του Δήμου και να δοθεί προς
τούτο ειδική εντολή - πληρεξουσιότητα σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο τελεί σε πλήρη γνώση της έλλειψης τακτικού
προσωπικού στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς,
ήδη από τότε που λειτουργούσαν στο καταργηθέν νομικό μας πρόσωπο.
έλλειψη η οποία δυσχεραίνει την παροχή της εν λόγω μείζονος σημασίας
υπηρεσίας, που απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες της πόλης μας και σε
ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος.
Επίσης παραδέχεται πλήρως και αναγνωρίζει ότι όλοι οι ως άνω εργαζόμενοι
αναμφισβήτητα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προσφέροντας την
εργασία τους με ζήλο και απόλυτη επιτυχία προς όφελος του γενικού
συμφέροντος και ότι συντρέχει μείζων λόγος δημοσίου συμφέροντος, που
επιτάσσει τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, που τώρα παρέχονται από
τον Δήμο μας ,με μόνιμο προσωπικό.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούμαστε
(α) Την παροχή συναίνεσης για τη συνομολόγηση της αιτήσεως ασφαλιστικών
μέτρων και προσωρινής διαταγής, αναφορικά με το ότι οι ανωτέρω
εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου,
(β) Τη συναίνεση για την προσωρινή αποδοχή των υπηρεσιών τους και την
καταβολή των νομίμων αποδοχών τους, έως την έκδοση απόφασης του
αρμοδίου Δικαστηρίου επί της ανωτέρω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και
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(γ) Την παροχή πληρεξουσιότητας – εντολής προς τη δικηγόρο Ευτυχία
Νικολέτα Κατσούλη του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών Α.Μ.Δ.Σ.Σ.Α 30455,
κάτοικο Αθηνών οδός Αρχίνου αρ. 8, προκειμένου να παραστεί και να
δηλώσει στο αρμόδιο Δικαστήριο τόσο κατά τη δικάσιμο της προσωρινής
διαταγής, ήτοι στις 16.3.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε
οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί κατόπιν ματαίωσης και επαναφοράς της
αίτησης με κλήση, όσο και κατά την ορισθείσα από το Δικαστήριο ημερομηνία
συζήτησης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων τα ανωτέρω υπό στοιχεία «α»
και «β».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο ,έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου
Διοικητικών Υπηρεσιών ,την σχετική νομοθεσία, μετά από διαλογική συζήτηση
των μελών του η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Α) Την παροχή συναίνεσης για τη συνομολόγηση της αιτήσεως ασφαλιστικών
μέτρων και προσωρινής διαταγής, αναφορικά με το ότι οι ανωτέρω
εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου,
(Β) Τη συναίνεση για την προσωρινή αποδοχή των υπηρεσιών τους και την
καταβολή των νομίμων αποδοχών τους, έως την έκδοση απόφασης του
αρμοδίου Δικαστηρίου επί της ανωτέρω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και
(Γ) Την παροχή πληρεξουσιότητας – εντολής προς τη δικηγόρο Ευτυχία
Νικολέτα Κατσούλη του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών Α.Μ.Δ.Σ.Σ.Α 30455,
κάτοικο Αθηνών οδός Αρχίνου αρ. 8, προκειμένου να παραστεί και να
δηλώσει στο αρμόδιο Δικαστήριο τόσο κατά τη δικάσιμο της προσωρινής
διαταγής, ήτοι στις 16.3.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε
οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί κατόπιν ματαίωσης και επαναφοράς της
αίτησης με κλήση, όσο και κατά την ορισθείσα από το Δικαστήριο ημερομηνία
συζήτησης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων τα ανωτέρω υπό στοιχεία «α»
και «β».

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς
Συμβούλους:
2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ
6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη
Αγγελική 8) Κιτσέλης Εμμανουήλ 9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου
Κανέλλα , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς
Ευάγγελος 16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή 18)
Ζαρκαδούλας Νικόλαος
19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης
Κωνσταντίνος 21) Παρασκευά Δέσποινα 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού
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Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων
25)Μιλτσακάκης Μιχάλης 26)
Καγιαμπάκη Ειρήνη 27) Χατζησάββας Μηνάς

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/03/2022
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

