
ΑΠΟΦΑΣΗ 306/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 22  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   306/2018   

ΘΕΜΑ   : 

«Έκφραση  γνώμης  σχετικά  με  την  προώθηση  νομοθετικής  ρύθμισης  που  θα  εγγυάται  την
ομαλή συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των εργαζομένων  στο πρόγραμμα αυτό (σχετ. η υπ’ αριθ. 128/2018 απόφαση του
Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ)».

Στη Θήβα, σήμερα στις 15 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Θηβαίων  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα

συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  ΘΗΒΑΙΩΝ  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.  :

20005/11-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά τα διατάξεις

του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με

τα διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πριν από την έναρξη τα συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων

ήταν παρόντες κατά την έναρξη τα συνεδρίασης 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :

  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1) Αθ.Κοκοντίνης(Πρόεδρος) Γ.Γεωργακόπουλος Χρ.Κοκοντίνης-Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
2) Δ.Γιαννίκας Β.Κατσάρας  Χαρ.Τσαραμπάρης-Τ.Κ. Λεύκτρων
3) Σ.Δρένιος Γ.Μητσάκης Αλ.Φίλης – Τ.Κ. Πλαταιών
4) Αν.Καμούτσης Γ.Τζουμανέκας
5) Σπ.Κίτσος Χαρ.Τσίτρας
6) Ι.Κοντού Κ.Τυρηνόπουλος
7) Δ.Κουτσοδήμος Κ.Χαρέμης
8) Ι.Παπαδημητρίου Θ.Κιούσης
9) Αλ.Στάικος Ελ.Αναδιώτου
10) Γ.Σκαλής Π.Μέξης
11) Δ.Τούτουζας Κ.Τριάντη
12) Π.Τσαραμπάρης Αθ.Σκούμας
13) Αν.Χατζησταμάτης
14) Στ.Χαλβατζής
15) Κ.Βενιζέλος
16) Ηλ.Τραμπάκουλος
17) Β.Σωτήρχος
18) Αντ.Τουλουμάκος
19) Π.Παπαναστασίου
20) Γ.Κατσέλης
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21) Γρ.Παπαβασιλείου
 Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και  προσήλθε πριν την συζήτηση του εν

λόγω θέματος.

   Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική   κ. Τσούγκα Δήμητρα για την τήρηση των πρακτικών

του Δ.Σ/λίου.

  Ήδη πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερ.διατάξεως έχουν  προσέλθει οι δημοτικοί σύμβουλοι

κ.κ.   Γ.Μητσάκης,  Β.Κατσάαρας,  Αθ.Σκούμας,  Κ.Χαρέμης,  Κ.Τυρηνόπουλος,  Γ.Γεωργακόπουλος  και

Γ.Τζουμανέκας. Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως το οποίο προτάθηκε του 1ου

θέματος ημερησίας διατάξεως, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ.Κατσέλης.

  

  Ο Πρόεδρος αναφερόμενος επί του  3ου  θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο με ομόφωνη

απόφαση των παρόντων μελών του Δ.Σ. προτάθηκε της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως,

λόγω παρουσίας των  εργαζομένων  στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»  της ΔΗΚΕΘ, δίνει  το  λόγο στον

Πρόεδρο της ΔΗΚΕΘ κ. Κων.Χαρέμη, ο οποίος εισηγείται το θέμα εκθέτοντας τα κατωτέρω :  Το Δ.Σ. της

Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δ.Θηβαίων με την υπ’ αριθ. 128/2018 απόφασή της, λαμβάνοντας

υπόψη  το  υπ’  αριθ.πρωτ.  :  649/14-9-2018  έγγραφο  των  εργαζομένων  των  δομών  του  προγράμματος

«Βοήθεια στο Σπίτι», με το οποίο ζητούν τη συμπαράστασή μας στο αίτημά τους να δρομολογηθεί άμεσα

νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίσει αφενός την απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος και τη

συνέχιση παροχής των πολύτιμών υπηρεσιών του και αφετέρου θα δίνει οριστική και μόνιμη λύση στην

εργασιακή τακτοποίηση του προσωπικού.  

Στην ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ, επίσης αναφέρονται τα κατωτέρω : 

«…Συγκεκριμένα  ζητούν  την  αναγνώριση  κάλυψης  πάγιων   και   διαρκών   αναγκών  από  τους

εργαζόμενους του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ στο Δήμο Θηβαίων και συγκεκριμένα, αναφέρουν: 

Η γήρανση  του  πληθυσμού και η αδυναμία  της οικογένειας να  ανταποκριθεί στο  ρόλο της φροντίδας

των  ηλικιωμένων  ατόμων και των ατόμων με αναπηρίες ( ΑμεΑ) , οδήγησε  στην ανάγκη  λειτουργίας του

Προγράμματος  «Βοήθεια  στο Σπίτι» , του   οποίου ο ρόλος  αποτιμάται πολύ θετικά  από τις  τοπικές κοινωνίες

ως ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας  σε  επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας παρέχοντας

οργανωμένη  και  συστηματική  πρωτοβάθμια  κοινωνική  φροντίδα,  σε  μη  αυτοεξυπηρετούμενους  πολίτες,

ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους

δεν  τους  επιτρέπει  να  εξασφαλίσουν  τις  απαιτούμενες  υπηρεσίες  εξυπηρέτησης,  ώστε  να  διευκολυνθεί  η

καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και κοινωνική

ευημερία.

Παρέχονται  υπηρεσίες  Κοινωνικής  Εργασίας,  Νοσηλευτικής  Φροντίδας  και  Οικογενειακής  Οικιακής

Βοήθειας  και  ανάπτυξη  κοινωνικών  και  λειτουργικών  δεξιοτήτων  για  την  κάλυψη  βασικών  αναγκών  ,

αποκλείοντας έτσι  φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού , απαξίωσης και αδράνειας.
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Επιπλέον το «Βοήθεια στο Σπίτι»   αφενός  :

1. Αποτελεί ένα πρόγραμμα με δέσμευση ( συμφωνία της χώρας μας με Ευρωπαϊκή  ένωση ) να γίνει

υπηρεσία.  Απάντηση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  Απασχόληση  –  Κοινωνικών  υποθέσεων  και  ίσων

ευκαιριών  στις 12-11-2007 στον κο Δρόσο , ( Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης Υπ. Οικονομίας

και Οικονομικών)

2. Αποτελεί  την υπηρεσία με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ως την πλέον καινοτόμα σε

επίπεδο  τοπικής  αυτοδιοίκησης   σύμφωνα με  έρευνα του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  (Καθηγητή  κ.  Ξ.

Κοντιάδη: Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: δράσεις, ελλείμματα και

επικαλύψεις) , 

3. Μέσω του «Βοήθεια στο Σπίτι» υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση πόρων πάνω από 1 δις ευρώ,  από τη

μείωση  του  κόστους  λειτουργίας  των  ασφαλιστικών  οργανισμών  με  την  παροχή  υπηρεσιών  υγείας  και

πρωτοβάθμιας φροντίδας,  από ένα δίκτυο χιλιάδων εξειδικευμένων στελεχών και  την εισροή ασφαλιστικών

εισφορών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ (Ετήσιο Συνέδριο ΚΕΔΕ, Ιωάννινα, Μάιος 2013, Εισήγηση κ.Σίμου

Δανιηλίδη, Προέδρου Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Αλληλεγγύης).

Αφετέρου και  ειδικότερα  το Πρόγραμμα  « Βοήθεια στο Σπίτι» του  Δήμου  Θηβαίων με  τους κάτωθι 16

εργαζόμενους: 

ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΗ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΓΙΩΝ

ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣ

ΒΑΛΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΣΤΑΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΑΚΕΚΕ ΜΑΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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οι  οποίοι καλύπτουν  πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοτών μας, καθώς η εργασία των  ανωτέρω

εργαζομένων  δεν  είναι  πρόσκαιρη,  αλλά  πάγια  και  διαρκής,  αφού  εξυπηρετούν  καθημερινά  ,  από  της

προσλήψεως τους μέχρι και σήμερα  ( ήτοι επί 15 και πλέον χρόνια) , ηλικιωμένους , άτομα με αναπηρίες και

άλλες ευπαθείς ομάδες της περιοχής που δεν πρόκειται ποτέ να εκλείψουν, και συνεπώς πάντα θα υπάρχει η

ανάγκη εξυπηρέτησης τους.

Εν  όψει  των  ανωτέρων,  σε  συνδυασμό  με  το  γεγονός  ότι  όλοι  οι  προαναφερόμενοι  εργαζόμενοι

προσελήφθησαν μέσα από διαδικασίες  ΑΣΕΠ, έχουν διαδοχικές συμβάσεις  ορισμένου χρόνου χωρίς καμία

μέρα διακοπής από το 2003 έως και  σήμερα , απασχολούμενοι  με πλήρη  εργασία οκταώρου, με πλήρεις

ασφαλιστικές  εισφορές,  άδειες  κ.λπ.,  έχοντας  την εμπειρία και  την τεχνογνωσία ώστε να εφαρμόσουν  την

κοινωνική πολιτική που απαιτείται ειδικά στις μέρες μας λόγω της υφιστάμενης κοινωνικό-οικονομικής κρίσης ,

οδηγούν στο  συμπέρασμα ότι  η απασχόληση των ως άνω εργαζομένων δεν  προοριζόταν  από την αρχή ως

ορισμένου  χρόνου αλλά  πάγια  και   διαρκή  όπως άλλωστε  αποδείχτηκε  και   από  την  εξέλιξη  και   την

λειτουργία των  δομών  « Βοήθεια στο  Σπίτι»  σε  όλο τον  Δήμο  Θηβαίων.

Προς  ικανοποίηση λοιπόν με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, των δίκαιων αιτημάτων και την

επιβεβαίωση του  αγώνα των εργαζομένων του ΒσΣ  του  Δήμου  Θηβαίων , ζητείται η  στήριξη του  Δημοτικού

Συμβουλίου αναγνωρίζοντας  ότι  οι  εργαζόμενοι του εν  λόγω  προγράμματος καλύπτουν πάγιες και  διαρκείς

ανάγκες των  ευπαθών  ομάδων του  Δήμου, και  η  σχέση  εργασίας  τους είναι  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας

καθ’ υπόδειξη και  εντολή  των  ανωτέρων  τους με  συγκεκριμένα  καθήκοντα σε  συγκεκριμένο  τόπο και

ωράριο».

    Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων, υλοποιεί από το έτος 1999 προγράμματα

κοινωνικού χαρακτήρα με πρώτο τη «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας» η λειτουργία της οποίας χρηματοδοτήθηκε

από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Έπειτα από τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων Θηβαίων, Βαγίων, Πλαταιών και

Θίσβης,  στο πλαίσιο  του ν.  3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),   οι  δομές που λειτουργούν στον Δήμο

Θηβαίων ανέρχονται συνολικά σε πέντε (5). 

    Οι Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι», εξασφαλίζουν τη βοήθεια, την περίθαλψη κατ΄ οίκον και εν γένει την

υποστήριξη  ηλικιωμένων,  και  ΑμεΑ,  των  οποίων  το  οικογενειακό  περιβάλλον  εργάζεται  ή  δεν  μπορεί  να

ανταποκριθεί,  για οποιονδήποτε λόγο,  στη φροντίδα τους. Προωθείται  επίσης η απασχόληση ή επανένταξη

ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες

που  απαιτούν  οι  εν  λόγω Μονάδες  και  Δομές  (κοινωνικών λειτουργών,  ψυχολόγων,  επισκεπτριών  υγείας,

νοσηλευτριών και κάθε είδους βοηθητικού προσωπικού). 

   Στο  Πρόγραμμα  απασχολούνται  συνολικά  δεκαέξι  (16)  εργαζόμενοι,  _Κοινωνικοί  Επιστήμονες,

Νοσηλευτές,  Οικογενειακοί  Βοηθοί_  που  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  φροντίδας  κάθε  ωφελούμενου,  παρέχει

υπηρεσίες κατ’ οίκον.

    Χρήση των υπηρεσιών του προγράμματος, από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα έχει γίνει

από εκατοντάδες άτομα, γεγονός που αποδεικνύει το σπουδαίο κοινωνικό έργο που έχουν προσφέρει. 

   Με βάση τα παραπάνω είναι  δεδομένη η στήριξή μας  στο αίτημα των εργαζομένων για προώθηση

νομοθετικής ρύθμισης με σκοπό τη διασφάλιση της εργασιακών τους σχέσεων, με τη μετατροπή των συμβάσεών

τους σε αορίστου χρόνου.
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Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στο αίτημα

των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με σκοπό τη

διασφάλιση της εργασιακών τους σχέσεων, με τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

   Η παρούσα να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έκδοση σχετικής απόφασης.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στ.Χαλβατζής, τόνισε την

αναγκαιότητα μονιμοποίησης του προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», δεδομένου ότι είναι μια

δομή που παρέχει υπηρεσίες Κοινωνικής φροντίδας σε πολίτες ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες   που

χρήζουν βοήθειας και πρόκειται για ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και για το λόγο αυτό συμφωνεί και υιοθετεί την απόφαση της ΔΗΚΕΘ.

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Αντ.Τουλουμάκος,  επίσης   δήλωσε  ότι  είναι  επιτακτική  ανάγκη  η

μονιμοποίηση των εργαζομένων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Με τη θέση του κ. Αντ.Τουλουμάκου τάχθηκε και ο δημοτικός σύβμουλος κ. Ηλ. Τραμπάκουλος.

Ο κ. Αθ.Σκούμας τόνισε ότι το θέμα των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει απασχολήσει το

δημοτικό συμβούλιο πολλές φορές και στο παρελθόν, γεγονός που θα έπρεπε από την πολιτεία να έχει

λυθεί και οι εργαζόμενοι σ’ αυτό να έχουν μονιμοποιηθεί, καθώς η συγκεκριμένη δομή είναι η πιο σοβαρή

δομή της Τ.Α. και επιτελεί ένα τεράστιο Κοινωνικό έργο. 

Ο κ. Κ.Βενιζέλος εξέφρασε την άποψη ότι  όχι  μόνο είναι επιτακτική ανάγκη η μονιμοποίηση των

εργαζομένων στη δομή αυτή, αλλά θα πρέπει και να τεθεί θέμα προς συζήτηση και εξεύρεση λύσης στην

ΠΕΔ και στη ΚΕΔΕ καθώς έτσι θα έχει μεγαλύτερο κύρος ως απόφαση από την Κυβέρνηση.

Την ίδια θέση εξέφρασαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αν.Καμούτσης και Γρ.Παπαβασιλείου.

Μετά ταύτα το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του :

 τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, 

 την υπ’ αριθ. 128/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζοντας  την αμέριστη συμπαράστασή του σε σχετικό αίτημα των

εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ζητεί την  προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για

τη  μετατροπή  των  συμβάσεων  των  εργαζομένων  σε  αορίστου  χρόνου  με  πλήρη  διασφάλιση  των

εργασιακών τους δικαιωμάτων, δεδομένου ότι αυτοί απασχολούμενοι από το 2002 έως και σήμερα

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ευπαθών ομάδων του Δήμου.

          Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 306/2018.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.
        
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ                 Ακριβές απόσπασμα

Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Α.Δ.Σ. 306/2018
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