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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 23/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. αποφ. 84/2022                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Έκδοση  ψηφίσματος  υπέρ  της  στήριξης  των
εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σήμερα την 01η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 18:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
Αίγινας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση. η οποία πραγματοποιήθηκε,  στο πλαίσιο λήψης
μέτρων  για  την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  (άρθρο  78  Ν.4954/2022  ΦΕΚ
136/τ.Α΄/09.07.2022), διά  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη  (μεικτή
συνεδρίαση), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 14500/27.10.2022 πρόσκληση του Προέδρου
κ. Νικόλαου Πτερούδη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε  νόμιμα  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους,  καθώς  και  στους
Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:1/Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  2/Μούρτζης  Αντώνιος,  3/Καραγιάννης  Δημήτριος,
4/Κουκούλη  Μαρία,  5/Γκαρής  Μάριος,  6/Μούρτζης  Δημήτριος,  7/Μούρτζης  Γεώργιος,
8/Μαρμαρινός Σταμάτης, 9/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 10/Λεούσης Νεκτάριος, 11/Γαλάνης
Γρηγόριος, 12/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 13/Τζίτζης Φίλιππος, 14/Ντελής Αντώνιος, 15/Ηλίας
Παναγιώτης,  16/Θεριανός  Στυλιανός  (Γραμματέας)  και  17/Πτερούδης  Νικόλαος
(Πρόεδρος).                                                                                                              

Απόντες: 1/Βατικιώτης  Δημήτριος,  2/Μαυροθαλασσίτης  Χρυσόστομος  (Αντιπρόεδρος),
3/Πάλλης Στυλιανός, 4/Σαλπέα - Στάθη Αικατερίνη, 5/Κουκούλης Παναγιώτης, 6/Δούκας
Σωκράτης, 7/Μπαρμπέρης Ευάγγελος, 8/Πούντος Νικόλαος, 9/Μεθενίτης Παντελεήμων και
10/Λαμπαδάριος Στυλιανός, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες:  1/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας), 2/Λεούσης Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού).

Απόντες:  1/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 2/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας) και
3/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος) αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
 
Στη  Συνεδρίαση  παρίστατο  και  ο  Δήμαρχος  κ.  Ιωάννης  Π.  Ζορμπάς,  ο  οποίος  είχε
προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του
Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.



Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Γκαρής Μάριος και  Γαλάνης Γρηγόριος απεχώρησαν οριστικά
από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης
και πάντως προ της ψηφοφορίας επί του του θέματος αυτού.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην
έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Σταμάτης απεχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση
στην έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο  Πρόεδρος  της  Κοινότητας  Πέρδικας  Μαρτής  Μιχαήλ  απεχώρησε  οριστικά  από  την
αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρμαρινός Παναγιώτης και Μούρτζης Γεώργιος απεχώρησαν
οριστικά από την αίθουσα μετά την λήψη απόφασης επί του 4ου   θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Το πέμπτο θέμα (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

              Θέμα 4ο                                                                               Αριθ. Απόφ. 84/2022

Μετά την  ανακοίνωση του  τίτλου  του  4ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  του
Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τα
εξής:
Το  Πρόγραμμα  «Βοήθεια  στο  Σπίτι»  είναι  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  προγράμματα
κοινωνικής  πολιτικής  που  εφάρμοσε  η  Τ.Α.  εδώ  και  είκοσι  χρόνια  με  εξαιρετικά
αποτελέσματα στην υποστήριξη αδύναμων κοινωνικά ομάδων και πρέπει με κάθε τρόπο να
συνεχιστεί η εφαρμογή του. Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με την
εμπειρία και την τεχνογνωσία τους έχουν χτίσει αυτό που σήμερα πλέον έχει αναγνωριστεί
(ΚΕΔΕ, φορείς, επίσημο κράτος) ως το σημαντικότερο πρόγραμμα ΠΦΥ των τελευταίων
ετών.  Διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση και τις  επιπτώσεις της και στην υγειονομική
κρίση με το Covid-19  ήταν στη πρώτη γραμμή σε όλους τους  Δήμους της χώρας.
Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
αδιαλείπτως επί δεκατρία έτη στην Αίγινα, παρέχοντας συνεχή και απρόσκοπτη εργασία
μέχρι και σήμερα.
Οι τρεις εργαζόμενες του Δήμου μας αντιμετωπίζουν ένα τόσο δύσκολο έργο καλύπτοντας
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και στηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχουν υπάρξει
κατά το παρελθόν πολλές φορές απλήρωτες (μέχρι να δρομολογηθεί η ροή χρηματοδότησης
και  να  είμαστε  πλέον  σε  θέση  να  τις  πληρώνουμε  στην  ώρα  τους),  και  παρόλα  αυτά
συνέχισαν απρόσκοπτα την εργασία τους.
Με αφορμή την υπ΄ αριθμ.  1548/2022 απόφαση που εξέδωσε το ΣτΕ, που ακυρώνει εν
μέρει το διαγωνισμό, ήτοι την 4Κ/2020/13.05.2020 Προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καταργεί τη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας για το
50% των θέσεων, το μέλλον των εργαζομένων φαντάζει ως αβέβαιο.
Η ως άνω Απόφαση του ΣτΕ ακυρώνει εν μέρει το διαγωνισμό τινάζοντας στον αέρα την
ολοκλήρωσή του. 
Τα μέλη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας καθώς και τα μέλη του ΔΣ του
Δήμου θεωρούν δίκαια τα αιτήματα των εργαζομένων στο πρόγραμμα, συντάσσονται μαζί
τους στην διεκδίκηση τους και συνυπογράφουν το σχέδιο ψηφίσματος που σας παραθέτω,
προτείνοντας στο Σώμα να το εγκρίνει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:



- την εισήγηση του κ. Δημάρχου.
- την από 24-10-2022 ανακοίνωση της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αίγινας 
- τις τοποθετήσεις, απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις των μελών του Συμβουλίου και
του κ.  Δημάρχου,  οι  οποίες με  λεπτομέρεια αναγράφονται  στα αναλυτικά πρακτικά της
συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  Ο μ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος υπέρ της στήριξης των εργαζομένων του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

 Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά των εργαζόμενων του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» στο κοινωνικό έργο του Δήμου.

 Διαμαρτυρόμαστε  για  την  δυσμενή  εξέλιξη  της  προκήρυξης  του   ΑΣΕΠ με  αρ,
4Κ/2020/13-05-2020  που  καθιστά  επισφαλή  την  εργασία  των  υπαλλήλων  στο
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 Ζητάμε την εισαγωγή ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το σύνολο των ανθρώπων
που σήμερα υπηρετούν στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 Στηρίζουμε  τον  αγώνα  των  εργαζομένων  στο  πρόγραμμα  “Βοήθεια  στο  Σπίτι”,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού τους για να σταματήσει
η εργασιακή ομηρία των συμβασιούχων εργαζομένων επί μία 20ετία.

 Καλούμε  την  Κ.Ε.Δ.Ε.  μέσω  των  αποφάσεων  της  να  πιέσει  το  Υπουργείο
Εσωτερικών,  ώστε  να  προχωρήσουν  επιτέλους  οι  διαδικασίες  πρόσληψης  σε
οργανικές θέσεις των συμβασιούχων εργαζομένων στο πρόγραμμα.

 Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει άμεσα σε διαδικασίες για τον
διορισμό τους με βάση τους πίνακες διοριστέων που έχουν ήδη δημοσιευτεί  στο
ΦΕΚ εδώ και δύο μήνες, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από το
ΑΣΕΠ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  84/2022

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Πτερούδης

Κοινοποίηση

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Δημάρχου – για τις ενέργειές του
2. Γραφεία κων Αντιδημάρχων
3. Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Προστασίας Δήμου




