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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015
και ώρα 09.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 605/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27-11-2015.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 605
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
26/27-11-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Σύνταξη υπομνήματος σχετικά με ζητήματα των εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καρδίτσας
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή
και ώρα 6.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24635/23-11-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

18) Τάντος Μιχαήλ

2) Αντωνίου Σωτήριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

3) Αραμπατζής Δημήτριος

20) Ψημμένος Κωνσταντίνος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

21) Παπαλός Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

22) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης

23) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

24) Παπαγεωργίου Σταύρος

8) Διαμαντή Ευαγγελία

25) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

26) Τσιούκης Λάμπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

27) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

28) Αμπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

29) Μιχαλάκης Κων/νος

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

30) Λέμας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

31) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

32) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

33) Σχορετσανίτης Ηλίας

17) Σβάρνας Ιωάννης

Κανείς

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών,
παρόντες ήταν 33), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96
του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται

στη συζήτηση

των

αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη
Αλεξάκου.
---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με σύνταξη
υπομνήματος σχετικά με ζητήματα των εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1.
Το υπόμνημα των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, το οποίο έχει ως εξής:
“Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργούν στο Δήμο Καρδίτσας εδώ και
16 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια χαίρουν άκρας εκτίμησης όλων των διοικήσεων που έχουν
περάσει χωρίς να έχουν ούτε ένα αρνητικό σχόλιο και τοπικά αλλά και στους ελέγχους που
έχουν γίνει από το Υπουργείο, καθώς και από όλους τους αρμόδιους φορείς. Αντιθέτως
μάλιστα προγενέστερα συμβούλια, στα οποία πολλοί από εσάς ήσασταν είτε ως διοίκηση είτε
ως αντιπολίτευση έχουν πάρει πολλές ομόφωνες αποφάσεις στήριξης και συμπαράστασης
των δομών αυτών καθώς και εργαζομένων τους, βασιζόμενοι στην αναγκαιότητα ύπαρξης
των ΚΔΑΠ για τα παιδιά και τις οικογένειες που εξυπηρετεί αλλά και στην άρτια δουλειά που
γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό τους. Κορυφαία δε απόφαση ήταν όταν
χαρακτηριστήκαμε οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες.
Γνωρίζετε όλοι ότι είμαστε 15 μήνες απλήρωτοι και ανασφάλιστοι. Σε ένα σύντομο ιστορικό
θα προβάλουμε την πορεία του προβλήματος. Το θέμα ξεκίνησε με την ανανέωση των
συμβάσεών μας το Σεπτέμβριο του 2014 καθώς οι συμβάσεις μας είναι ανανεούμενες
κατ'έτος μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Οι ανανεώσεις γίνονται κάθε 1η Σεπτέμβρη
ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
α) Υποβολή αιτήματος στην επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της ανανέωσης
συμβάσεων ΙΔΟΧ του ήδη απασχολούμενου προσωπικού
β) Κατόπιν της εγκρίσεως με απόφαση Δημάρχου καθορίζεται ο αριθμός, οι ειδικότητες και
ονομάζονται τα άτομα, με τα οποία θα συναφθούν οι συμβάσεις εργασίας
γ) Υπογραφή συμβάσεων με τους εργαζομένους
δ) Δημοσίευση της απόφασης Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Για την περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2015 κατά παράβαση της διάταξης του Ν.
4038/2012 παρ. 9 αρθρ. 1 που τροποποιήθηκε με τον Ν. 4316/2014 παρ. 7 του άρθρου 67
που ορίζει “Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου των οποίων
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί
εντός του έτους 2014 ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης,
έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα υπό την
προϋπόθεση ότι στο δημοσιευμένο κείμενο διαλαμβάνεται ρήτρα αναδρομικής ισχύος τους
στην ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης” η ανανέωσή τους δεν έγινε εντός του
2014 παρόλο που είχε εγκριθεί από το υπουργείο αλλά η απόφαση Δημάρχου με αριθμό 123
συντάχθηκε και υπογράφηκε στις 17-2-2015 και οι συμβάσεις υπογράφηκαν με ημερομηνία
20-2-2015 δηλαδή δύο μήνες μετά την έγκριση από το ΥΠΕΣ.
Επειδή με βάση τα παραπάνω, όταν ο Δήμος καρδίτσας εξέδωσε το τπ'αριθμ. 99 χρηματικό
ένταλμα πληρωμής ποσού 15.069,15 € για την αμοιβή των δέκα απασχολούμενων –
εργαζομένων στα ΚΔΑΠ του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, αυτό επεστράφη αθεώρητο από την
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι η απόφαση ανανέωσης του Δημάρχου δεν έγινε
μέχρι τέλος του 2014, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η πληρωμή των εργαζομένων
για την απασχόλησή τους. Το ένταλμα στάλθηκε στο Ι' τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου,
από το οποίο κρίθηκε μη θεωρητέο – μη νόμιμη δαπάνη.

Παράλληλα με την αρνητική απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου ενημερωθήκαμε ότι η
επίτροπος θεωρεί μη νόμιμη την ανανέωση των συμβάσεών μας και για την περίοδο
Σεπτέμβριος 2015 – Αύγουστος 2016, την οποία διανύουμε, ως μη συνεχόμενες
ανανεούμενες συμβάσεις και γι'αυτό το λόγο και το ένταλμα του Σεπτεμβρίου 2015, εφόσον
η απόφαση του ελεγκτικού στην αίτηση ανάκλησης που θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή
παραμείνει αρνητική, δεν θα θεωρηθεί θα το κάνει πράξη και θα το στείλει στο Ελεγκτικό
Συνέδριο. Στην περίπτωση λοιπόν που η απόφαση του ελεγκτικού είναι και πάλι αρνητική
προκύπτει το θέμα μη ανανέωσης των συμβάσεών μας τον Σεπτέμβριο 2016. Δηλαδή
απολυόμαστε οριστικά.
Τότε λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα:
Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας θα κλείσουν ή θα λειτουργήσουν με νέο προσωπικό ?
Και τα εξής προβλήματα:
• Τον κίνδυνο της απόλυσής μας
• Την οικονομική μας εξαθλίωση
• Το ότι είμαστε ανασφάλιστοι από τον Σεπτέμβριο 2014
• Σε δυο μήνες δεν θα έχουμε ούτε ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθώς δεν έχουμε ούτε ένα
ένσημο μέσα στο 2015 παρόλο που εργαζόμαστε ανελλιπώς
Ζητάμε:
• Να διασφαλιστεί η συνέχιση των δομών
• Να διασφαλιστεί η ανανέωση των συμβάσεων του ήδη υπάρχοντος προσωπικού και στο
μέλλον
• Να δηλωθούμε στο ΙΚΑ για να είμαστε κατοχυρωμένοι εργασιακά και σε θέματα
ασφάλειας, αλλά και να έχουμε τις παροχές που δικαιούμαστε εφόσον είμαστε εργαζόμενοι”
2. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ παρέστησαν στη συνεδρίαση και -δια των
εκπροσώπων τους- εξέφρασαν τις απόψεις τους
3. Το γεγονός ότι στη συνεδρίαση παρέστη αντιπροσωπεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού
Μετώπου (Γραμματεία Καρδίτσας) και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα συμπαράστασης προς
τους εργαζομένους
4. Την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοτικούς συμβούλους για
την πορεία του θέματος και διαβεβαίωσε ότι η δημοτική αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια με κάθε νόμιμο τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να ανανεωθούν οι
συμβάσεις των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ
5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι δήλωσαν τη
συμπαράστασή τους προς τους εργαζόμενους και κάλεσαν τη δημοτική αρχή να προβεί σε
κάθε δυνατή ενέργεια και κάθε κινητοποίηση -ακόμα και δυναμική- προς την κατεύθυνση
της επίλυσης του προβλήματος και την εργασιακή και ασφαλιστική αποκατάσταση των
εργαζομένων
6. Την τοποθέτηση του προέδρου του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ κ. Απ. Ταξιάρχη, ο
οποίος δήλωσε ότι ο σύλλογος τάσσεται αρωγός των εργαζομένων και κάλεσε τη δημοτική
αρχή να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια, αλλά και σε δυναμικές κινητοποιήσεις για την
επίλυση του προβλήματος
7. Την πρόταση του κ. προέδρου για ομόφωνη αποδοχή όλων των αιτημάτων των
εργαζομένων, καθώς και προγραμματισμό των από τούδε ενεργειών της δημοτικής αρχής
και σύνταξη σχετικού υπομνήματος
αποφάσισε ομόφωνα

Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους εργαζομένους των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε σχέση με το ενδεχόμενο της μη περαιτέρω
ανανέωσης των συμβάσεών τους.
Αποδέχεται όλα τα αιτήματα των εργαζομένων, ήτοι:
• Να διασφαλιστεί η συνέχιση των δομών
• Να διασφαλιστεί η ανανέωση των συμβάσεων του ήδη υπάρχοντος προσωπικού και στο
μέλλον
• Να δηλωθούν οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ για να είναι κατοχυρωμένοι εργασιακά και σε θέματα
ασφάλειας, αλλά και να έχουν τις παροχές που δικαιούνται ως εργαζόμενοι
Δίνει εντολή στη δημοτική αρχή να προβεί σε κάθε ενέργεια, εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο
προς την κατεύθυνση της ανανέωσης των συμβάσεων του ήδη υπάρχοντος προσωπικού
Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου θα προβεί στη σύνταξη σχετικού υπομνήματος, το
οποίο θα σταλεί προς κάθε αρμόδιο φορέα.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 605/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

