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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ.2/5.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου
Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ :Ουδείς

Α/Α

Επίθετο

Όνομα

Πατρώνυμο

1

Ζαγγίλας

Δημήτριος

Λεωνίδας

2

Γκλάβας

Γεώργιος

Δημητρίος

3

Βορδός

Χρήστος

Κωνσταντίνος

4

Κυριάκου

Ιφιγένεια

Σταύρος

5

Λιόντας

Γεώργιος

Στάμος

6

Σαράντη

Μαρία

Αργύριος

7

Ζούνη

Στέλλα

Χριστόφορος

8

Πύρρος

Ιωάννης

Ζαφείριος

9

Πλιάκος

Αστέριος

Δημήτριος

10

Λακρός

Αλέξανδρος

Δούκας

11

Σοφοτάσιος

Χρήστος

Ευάγγελος

12
13
14

Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Δήμητσας

Χρυσόστομο
Δημήτριος
Δημήτριος

Αστέριο
Χρήστος
Χρήστος

15

Δημητριάδης

Χρήστος

Αγαπητός

16

Χλιούμης

Ανδρέας

Σαραφιανός

17

Μπογδάνος

Κων/νος

Νικόλαος

18

Ευαγγελινός

Δημήτριος

Νικόλαος

19

Σιμώνης

Ιωάννης

Νικόλαος

20

Μπάτσιος

Αστέριος

Γεώργιος

21

Λαφαζάνης

Βασίλειος

Γεώργιος

22

Σταμούδης

Ελευθέριος

Δημήτριος

23

Καπλάνης

Θωμάς

Πέτρος

24

Γκολόης

Γεώργιος

Χρήστος

25

Αβέρης

Αθανάσιος

Αστέριος

26

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

Φαίδωνας

27

Παρθενιώτης

Νικόλαος

Γεώργιος
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου.
Αριθμός θέματος: 3ο κατεπείγον
Αριθμός Απόφασης : 4

Διευθέτηση θέματος απλήρωτων συμβασιούχων
Δήμου Πολυγύρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον
αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαο Παρθενιώτη, ο οποίος και ανέφερε: «Είναι
γνωστό το θέμα τόσο σε εσάς όσο και στον κ. Δήμαρχο, πρόκειται για 20 οικογένειες, που
βρέθηκαν σε μια προσπάθεια, τελικά να συμφωνήσει η Πολιτεία στο αυτονόητο, ότι δηλαδή
για τους τελευταίους πέντε (5) μήνες που δουλέψανε, πρέπει κάποτε να πληρωθούν.
Πρέπει να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στον Δήμο Πολυγύρου, γνωρίζετε ότι πολλοί από αυτούς είναι εκτός
Πολυγύρου, οπότε έχουν να αντιμετωπίσουν και την επιβάρυνση της μεταφοράς τους στον
τόπο εργασίας τους με δικά τους μέσα.
Εμείς κ. Πρόεδρε ως Δ.Σ. δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την άρνηση-αντίρρηση
και τελικά μη υπογραφή ενός ανθρώπου που έφερε τους εργαζομένους σε αυτό το χάλι. Εμείς
ως αιρετοί που υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι δεν πρέπει να επικροτούμε
τέτοιες λύσεις όσων αφορούν ζητημάτων προς τους εργαζόμενους, είτε είναι εργασιακές
σχέσεις είτε θέματα πληρωμής κ.λ.π.
Δικαιώματα και κατακτήσεις που κατάφεραν οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλά
χρόνια με αγώνες και θυσίες, νομίζω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση να τα
πάρει πίσω (είτε ΠΑ.ΣΟ.Κ, είτε Ν.Δ.). Παρακαλώ πολύ να συμφωνήσουμε ότι οι εργαζόμενοι
αξίζουν καλύτερη τύχη για αυτούς και τις οικογένειές τους. Υπήρξε και υπόσχεση από τον
Δήμαρχό μας ότι θα βοηθήσει να λυθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτό το ζήτημα».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην εκπρόσωπο των εργαζομένων κ.
Θωμαή Λάναρη: «Χρόνια πολλά σε όλους και καλή αρχή στην νέα Δημοτική Αρχή. Είμαι
εκπρόσωπος των είκοσι απλήρωτων συμβασιούχων στον Δήμο Πολυγύρου, που
προσληφθήκαμε στις 5 Σεπτεμβρίου 2010 και μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια θετική εξέλιξη
στο θέμα της πληρωμής μας. Ζητάμε άμεσα την στήριξη όλων των δημοτικών συμβούλων και
όλων των παρατάξεων, αναμένουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 18
Ιανουαρίου, και σας πληροφορούμε ότι είναι πολύ δύσκολο και οικονομικά δυσβάσταχτο να
περιμένουμε μέχρι τότε».
Τον λόγο πήρε ο Βουλευτής του πολιτικού κόμματος Κ.Κ.Ε. κ. Άγγελος Τζέκης: «Καλή
Χρονιά σε όλους, τόσο στην δημοτική Αρχή όσο και στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα
αλλά και τους ακροατές.
Θα γνωρίζετε ότι για το θέμα έχουμε ενδιαφερθεί και στο παρελθόν με την
προηγούμενη διοίκηση αλλά και με την σημερινή. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, που
πρέπει να αντιμετωπιστεί από το σύνολο του Δ.Σ., και να στείλει ένα μήνυμα στην Κεντρική
Εξουσία, ότι δεν μπορεί να παίζει με τόσο σοβαρά ζητήματα, και να κρύβεται πίσω από μια
απόφαση ενός Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η ίδια Κεντρική εξουσία δια των
οργάνων της έχει κρίνει ότι τηρήθηκε όλη η νόμιμη διαδικασία στην πρόσληψη των είκοσι
εργαζομένων στον Δήμο Πολυγύρου, και ότι το αναμενόμενο είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που
βρίσκονται στον πέμπτο μήνα εργασίας, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαδικασίες και προσκόμματα προς το Δ.Σ., αλλά κρίνω ότι
με μια ομόφωνη απόφασή σας, μπορείτε να δώσετε έναντι των δεδουλευμένων (να μην
εξοφληθούν), ούτως ώστε να πάρει και την ευθύνη η Κεντρική Εξουσία για να μπορέσει
επιτέλους μα δική της απόφαση να βγάλει από την μέση το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να
πληρωθούν, όχι μόνο οι είκοσι εργαζόμενοι που εργάζονται στην Περιφέρειά σας, αλλά το ίδιο
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καθεστώς επικρατεί και σε άλλες περιοχές.
Και αυτό το συνδέω και με το δεύτερο θέμα που είχατε για το μόνιμο προσωπικό, ότι
δηλαδή βάζει προσκόμματα η Κεντρική εξουσία στην πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού,
δίνοντάς σας όμως την ευχέρεια να πάρετε προσωπικό με σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου,
με όλα όμως τα επιπλέον που είναι σε βάρος των εργαζομένων.
Γι’ αυτό λοιπόν στην πρώτη επίκαιρη απάντηση που είχε γίνει πριν λίγες μέρες, ο
Υφυπουργός κ. Ντόλιος είπε ότι όλα έγιναν με νόμιμο τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να
παρακάμψουμε το ελεγκτικό συνέδριο, και ότι θα παρέμβουν προς την κατεύθυνση εκείνη,
ώστε να πάρει θετική απόφαση το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σας γνωστοποιώ βέβαια ότι την
προσεχή Πέμπτη με μία νέα επίκαιρη ερώτηση καλούμε και πάλι στη Βουλή την Κεντρική
Εξουσία να δώσει την λύση που πρέπει στο θέμα των είκοσι απλήρωτων συμβασιούχων στο
δήμο Πολυγύρου.
Τελειώνοντας επαναλαμβάνω την πρότασή μου κρίνω ότι με μια ομόφωνη απόφασή
σας, μπορείτε να δώσετε έναντι των δεδουλευμένων ώστε πραγματικά να πιεστεί η Κεντρική
Εξουσία που βρήκε νόμιμη όλη την διαδικασία. Δεν μπορεί και το τωρινό όπως και το
απερχόμενο Δ.Σ. να επικαλούνται το Ελεγκτικό Συνέδριο, διότι πάνω από όλα είναι το Δ.Σ.
που εκφράζει τα συμφέροντα ενός λαού της περιοχής, και σας λέμε πως σε αυτή την
κατεύθυνση, επειδή υπάρχει και η απειλή σε αυτούς που θα πληρώσουν έξω από τις
διαδικασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σας λέμε ότι θα έχετε την αμέριστη συμπαράσταση
τόσο του πολιτικού κόμματος που εκπροσωπώ όσο και του λαού της περιοχής. Πρέπει
επιτέλους και η Κεντρική Εξουσία να παίρνει υπόψη, αυτά τα οποία βρίσκει νόμιμα, να τα
καλύπτει και νόμιμα.
Ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο: «δεν νομίζω να υπάρχει κανένας από τους
συναδέλφους που να μην συμπαραστέκεται στην προσπάθεια αυτή των εργαζομένων, διότι και
παραλείψεις να υπήρχαν, ο τελευταίος που φταίει είναι ο εργαζόμενος, και από την στιγμή που
προσφέρει την δουλειά του, η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να του πληρώνει τα
δεδουλευμένα.
Υπάρχει δυστυχώς η ανεξάρτητη αρχή του ελεγκτικού συνεδρίου, είναι συνταγματικό
όργανο, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, και ήθελα να πω ότι και ομόφωνη απόφαση να
πάρουμε, και διπλή εντολή να δώσουμε, εκ των πραγμάτων και εκ του Νόμου πάμε πάλι στον
Επίτροπο, ο οποίος απλώς θα στείλει μια δεύτερη διαφωνία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε
στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα.
Πρέπει να αναζητήσουμε πιο πρακτικές λύσεις που κατά την γνώμη μου είναι δύο: α)
υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που λέει ότι η προσωρινή
διαταγή αποτελεί εκτελεστό τίτλο, και είμαστε υποχρεωμένοι αν εκδοθεί τέτοια διαταγή να
δώσουμε λεφτά στους εργαζομένους, και εγώ λέω να βαδίσουμε σε δύο νομικά πεδία. Το ένα
πεδίο είναι να αναφέρουμε το ιστορικό ότι έγιναν προσλήψεις νόμιμες και υπάρχει αυτή η
διαφωνία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να πάρουν τα δεδουλευμένα
τους, έχει βγει στο προσκήνιο η διαφωνία του Επιτρόπου και έχει παραπεμφθεί στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρήσει τις
συμβάσεις άκυρες, να πάμε επικουρικά με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, να
υποβληθεί και ένα αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής από την πλευρά του δικαστηρίου
μήπως εκεί και μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο ποσό και όχι όλο, (γιατί θα οδηγήσει σε
ικανοποίηση του δικαιώματος, αντιλαμβάνεται ο κ. Καπλάνης τι εννοώ).
Αυτή η λύση υπάρχει. Κατά τα άλλα, δημοσιονομικά, επαναλαμβάνω ότι μπορώ να κάνω
τον ήρωα, να υπογράψω και πρώτη και δεύτερη εντολή, αλλά πρακτικά δεν θα καταφέρουμε
τίποτα κ. Βουλευτά. Με την ευκαιρία, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ που μπήκατε
μπροστά ως Κομμουνιστικό κόμμα στο θέμα των εργαζομένων.
Εμείς θα είμαστε δίπλα τους, ανεξάρτητα ακόμη και αν υπάρχουν παραλείψεις από
πλευράς αιτιολογίας, αποφάσεων κ.λ.π. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να
δουλέψουν μέχρι τον Μάιο, εμείς δεν μπορούμε να θεσμοθετούμε ούτε να ψηφίζουμε νόμους,
ούτε να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια διαδικασία αορίστου χρόνου, όπως σας
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άκουσα κ. Τζέκη να λέτε τηλεοπτικά και αυτή την ευχή.
Μακάρι να είχαμε αυτή την δυνατότητα, γιατί όπως βλέπετε εμείς εργαζόμενους
χρειαζόμαστε, απλώς μας ταλανίζει η Κεντρική Εξουσία, η οποία όπως πληροφορήθηκα,
αφαιρεί άλλους χίλιους πεντακόσιους εργαζομένους από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου,
δηλαδή λιγοστεύουν και να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
Άρα λοιπόν, εάν η επιθυμία των εργαζομένων είναι να μπούμε και σε αυτή την διαδικασία,
να το κάνουμε, και εάν βγει η απόφαση από το τρίτο τμήμα στις 18 Ιανουαρίου τότε εντάξει.
Αν όμως πάει αργότερα, τότε να κάνουνε μια αγωγή οι άνθρωποι αυτοί, με παράλληλο αίτημα
κατάθεσης των ασφαλιστικών μέτρων και χορήγησης προσωρινής διαταγής, ώστε να πάρουν οι
εργαζόμενοι ένα ορισμένο ποσό και ο Ελεγκτής δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, και οι
εργαζόμενοι θα μπορέσουν σε ικανοποιητικό βαθμό να καλύψουν τουλάχιστον τις βασικές
τους υποχρεώσεις».
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος:
«κ. Πρόεδρε δεν υπάρχει καμία διαφωνία για τα δίκαια των εργαζομένων, και από την πλευρά
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και για την νομιμότητα
των διαδικασιών της πρόληψης και για την λήξη της ομηρίας των εργαζομένων του Δήμου
μας. Έχουν γίνει όλες οι νόμιμες παρεμβάσεις σε όλα τα όργανα και τις αρχές της πολιτείας,
δεν υπάρχει καμία διαφωνία και καμία αντίρρηση. Σε καμία περίπτωση όμως το Δ.Σ. δεν
μπορεί να καταργήσει συνταγματικά κατοχυρωμένα όργανα όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Θέλω να ρωτήσω τον Βουλευτή κ. Τζέκη αν υπάρχει σε κάποιο σημείο της Ελλάδος
άλλος Δήμος που να πλήρωσε έναντι, παρακάμπτοντας δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου
Επικρατείας, αν υπάρχει δεδικασμένο χωρίς να υπάρχει αναστολή από κάποιο όργανο της
Πολιτείας, τότε να το ακολουθήσουμε και εμείς. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να δημιουργούμε
εντυπώσεις, μπορούμε να πάμε σε αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος στην προσωρινή διαταγή, αν
και νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα προλάβει αν στις 18 Ιανουαρίου έχουμε την απόφαση του
τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν δεν την έχει βγάλει ακόμη, συμφωνούμε να πάμε σε
όποια διαδικασία προσωρινής διαταγής προτείνουν οι έγκριτοι νομικοί τόσο των εργαζομένων
όσο και του εργατικού κέντρου, για να μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
Νομίζω ως Δ.Σ. πρέπει να εκδώσουμε ένα ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των
εργαζομένων, και να ζητάμε από τα όργανα της πολιτείας να συντομεύσουν τις διαδικασίες για
την λύση της ομηρίας των εργαζομένων αλλά και της άδικης απόφασης, ώστε να πληρωθούν οι
εργαζόμενοι και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον δήμο. Θα είμαστε
σύμφωνοι και συμπαραστάτες σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς το συμφέρον των εργαζομένων.
Ο κ. Δήμαρχος παρενέβη: «να συμπληρώσω κ. πρόεδρε ότι θα πρέπει να
εξουσιοδοτηθούμε, σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής, οποιαδήποτε πρόσθετη ή κύρια
παρέμβαση χρειαστεί υπέρ των εργαζομένων».
Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος συμπλήρωσε : «και
να καλύψουμε τα έξοδα αν χρειαστεί της όποιας δικαστικής παρέμβασης».
Ο Βουλευτής κ. Τζέκης απήντησε στο ερώτημα του κ. Μπογδάνου: «Στον Δήμο Νίκαιας
πριν από ενάμιση χρόνο πήρε απόφαση το Δ.Σ. και μονιμοποίησε τους συμβασιούχους με την
συμπαράσταση όλης της τοπικής κοινωνίας».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμά
Καπλάνη, ο οποίος και ανέφερε: «Θα ήταν περιττό να πούμε ότι και εμείς
συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους και στον αγώνα τους, οι παλιοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι θα θυμούνται ότι πάντοτε παίρναμε οκτάμηνα, πολλοί από τους σημερινούς
εργαζόμενους έχουν ξανακάνει οκτάμηνα στον Δήμο Πολυγύρου, ποτέ δεν συνάντησαν
πρόβλημα στην πληρωμή τους και πάντοτε τα χρήματα έμπαιναν στην ώρα τους. Πρώτη φορά
προέκυψε πρόβλημα και μάλιστα έχει διαπιστωθεί μετά από έλεγχο όλων των ενεργειών που
κάναμε ως δημοτική αρχή και ειπώθηκε και στην Βουλή από τον Υφυπουργό κ. Ντόλιο ότι
όλες οι διαδικασίες ήταν νόμιμες.
Το θέμα είναι ότι ο Επίτροπος με την πράξη που συνέταξε, μπαίνει ουσιαστικά σε έλεγχο
σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας, υπό την έννοια ότι κρίνει ο ίδιος ότι οι συγκεκριμένοι
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εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εκεί είναι η ένσταση του Επιτρόπου, και
γι’ αυτό δεν θεωρεί το ένταλμα. Θεωρώ ότι κάνει υπέρβαση εξουσίας και μπαίνει και σε
έλεγχο σκοπιμότητας με την συγκεκριμένη πράξη.
Θέλω να επισημάνω σε αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος για κατάθεση αγωγής και αίτημα
προσωρινής διαταγής. Ξέρω ότι μπορούν να το κάνουν, αλλά είναι στην κρίση του δικαστή για
το αν θα δώσει την προσωρινή διαταγή.
Επίσης, τις ημέρες της κατάληψης επικοινωνήσαμε με το Ελεγκτικό Συνέδριο και
γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι η υπόθεσή τους έχει Αριθμό Πρωτόκολλου 100 υποθέσεις πίσω,
από αυτές που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Επομένως πρέπει να
κινηθείτε άμεσα για να διασφαλίσετε ότι στην συνεδρίαση του Ιανουαρίου, κατά
προτεραιότητα και κατ’ εξαίρεση θα συζητηθεί και η δική μας υπόθεση. Διαφορετικά, αν την
αφήσουμε στην τύχη της, εκτιμώ ότι θα συζητηθεί μετά από τέσσερεις με έξι μήνες για να
ασχοληθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαο
Παρθενιώτη, ο οποίος και ανέφερε: «από την εμπειρία που έχουμε, το ελεγκτικό συνέδριο σε
αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει αρνητικά. Τι θα γίνει αν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη;
Δεύτερον, οι εργαζόμενοι με το πενιχρό εισόδημα που παίρνουν, αν τους βάλουμε να
φορτωθούν και τα έξοδα μιας δικαστικής προσπάθειας, νομίζω ότι δεν τιμάει ιδιαίτερα. Σε
αυτήν την αδικία πρέπει να είναι αποφασιστική η δική μας θέση, να απαιτήσουμε από την
Πολιτεία λύση εδώ και τώρα, διότι οι οικογένειες των εργαζομένων δεν μπορούν να
περιμένουν ούτε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ούτε μια δικαστική απόφαση. Με
αυτή την έννοια, και θέλοντας να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση στην Πολιτεία για την άδικη
μεταχείριση αυτών των εργαζομένων, θα πρέπει να τους μονιμοποιήσει ο Δήμος».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε: «Υπάρχει σύμπνοια όπως βλέπω όλων των συμβούλων
στην προσπάθεια δικαίωσης των εργαζομένων, να εκδοθεί ψήφισμα συμπαράστασης, θα το
διατυπώσουμε από αύριο προς αυτή την κατεύθυνση, και θα σας καλέσουμε όλους να το
συνυπογράψουμε».
Ο κ. Μπογδάνος συνόψισε: «να εκδοθεί ψήφισμα συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα
τους και φυσικά τα όποια δικαστικά έξοδα να καλυφθούν από τον Δήμο, και να εξαντληθεί
κάθε νόμιμη διαδικασία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις που
έρχονται σε αντίθεση με συνταγματικά κατοχυρωμένα όργανα της Πολιτείας».
Τον λόγο ζήτησε η κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΟΛΓΑ, εκπρόσωπος των εργαζομένων: «Αυτό που
όλοι ευχόμαστε και στο οποίο ζητάμε και την δική σας συμβολή, είναι να συζητηθεί αρχικά το
θέμα στις 18 Ιανουαρίου, ή έστω μέχρι τέλος Ιανουαρίου και φυσικά η έκβαση να είναι θετική
για να ησυχάσουμε όλοι. Στην περίπτωση που έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα και
προχωρήσουμε σε αγωγή, θα διεκδικήσουμε απλά τα δεδουλευμένα μας ή θα απαιτήσουμε να
συνεχιστεί κανονικά η σύμβασή μας στο οκτάμηνο; Διότι θα είναι θεωρώ τελεσίδικη η
απόφαση του Ελεγκτικού».
Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: «αν εκδοθεί αρνητική απόφαση από την πλευρά του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τότε σταματάτε την δουλειά σας. Το χρονικό διάστημα το οποίο
μεσολάβησε, επειδή ακριβώς θα κριθεί από την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι
πρόκειται για άκυρη σύμβαση, θα πάτε με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού γιατί
δεν φταίτε εσείς σε τίποτα για να πάρετε τα χρήματά σας, αλλά μέχρι επαναλαμβάνω την ώρα
που θα ληφθεί… θα κάνουμε προσφυγή ως Δήμος θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα, δεν
θα σας αφήσουμε ακάλυπτους. Να κάνουμε και μια παρέμβαση στο ελεγκτικό συνέδριο,
συμφωνείτε συνάδελφοι;».
Ο κ. Μπογδάνος ανέφερε: «Είπαμε ότι συμφωνούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια που θα
προτείνει και ο δικηγόρος των εργαζομένων, και πιστεύω ότι και τα πολιτικά κόμματα και οι
Βουλευτές έχουν κάνει τις παρεμβάσεις προς το Υπουργείο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, και θα
συνεχίσουν να γίνονται. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπόκειται ούτε σε
πολιτικές ούτε σε διοικητικές πιέσεις».
Η κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΟΛΓΑ συνέχισε: «ακριβώς γι’ αυτό και εγώ σκέφτομαι ότι πρέπει να

6

πιέσουμε τα πράγματα ώστε να εκδικαστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η υπόθεσή μας και να
είναι θετική, για να μην μπούμε σε άλλες διαδικασίες που θα μας φέρουν δυσκολότερες
καταστάσεις από αυτές που βιώνουμε σήμερα».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συνόψισε λέγοντας ότι πρέπει να διατυπωθεί ένα ομόφωνο
ψήφισμα συμπαράστασης των εργαζομένων υπογεγραμμένο από όλους του Δ.Σ. και να
αποσταλεί προς πάσα κατεύθυνση.
Στην συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της υπόθεσης των απλήρωτων
συμβασιούχων, και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο εκφράζει καταρχήν την αμέριστη
συμπαράστασή του στον «δίκαιο αγώνα» που διεξάγουν οι είκοσι (20)
συμβασιούχοι του Δήμου Πολυγύρου που παραμένουν απλήρωτοι, παρόλο που
κατά την κρίση μας τηρήθηκε η νομιμότητα όλων των ενεργειών για την
πρόσληψή τους.
Αποδοκιμάζει την ομηρία αυτών των ανθρώπων, καθώς οι περισσότεροι από
αυτούς περιμένουν με το εισόδημα αυτό να ζήσουν τις οικογένειές τους, και
δηλώνει την συμπαράστασή του σε κάθε νόμιμη ενέργεια που θα συμβάλλει στην
δικαίωση του αγώνα τους.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφή
Ακριβές απόσπασμα
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