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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 230/2020
Σήμερα 23/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010),
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ.
55/τ. Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 689113/17-9-2020 πρόσκλησης του
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 17/9/2020
στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 18ο Η.Δ.
Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τους απασχολούμενους μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα τριών
(83) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων ενώ οι
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Συμμετέχοντες/Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,
Κεφαλογιάννη
Λουκία,
Λεωτσάκος
Ανδρέας,
Αντωνάκου
Σταυρούλα,
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός
Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα,
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης,
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα
Σοφία, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή,
Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος
Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος,
Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος,
Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας,
Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη
(Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή
(Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος
Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα),
Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας,
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας
Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός,
Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος,
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας)
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης
Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.
Μη συμμετέxοντες/Απόντες :
Tα μέλη του Π.Σ. κ. κ. :
Αναγνωστόπουλος
Μάρκος,
Εμμανουήλ.

Αναστασοπούλου

Στυλιανή,

Αποστολόπουλος

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει
το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Δημόπουλο ο οποίος :
α) ενημερώνει το Σώμα για το από 23/9/2020 επικαιροποιημένο αίτημα - σε συνέχεια
των ήδη απεσταλμένων από 19/2/2020 και από 26/2/2020 όμοιων - είκοσι έξι (26)
απασχολούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην
Περιφέρεια Αττικής που έχει ως εξής :
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Αρχικά θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε εσάς προσωπικά, σε όλους
τους συνεργάτες και το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής, για όσα έχετε προσφέρει
στη διαχείριση των πρωτόγνωρων και δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε όλοι μας.

Με την επιστολή μας, σε συνέχεια των ήδη απεσταλμένων 141068/19-02-2020 &
162941/26-02-20 και της υπ΄αριθμό 4/15.01.20 απόφασής σας για ονομαστικό
ψήφισμα, αιτούμαστε την συζήτηση και την έκδοση σχετικού ψηφίσματος αναφορικά με
την έμπρακτη στήριξή σας, την αποδοχή και αναγνώριση ότι καλύπτουμε αληθείς,
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε ως έμπειρο
προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των θέσεων μας στην Περιφέρεια
Αττικής.
Aπασχολούμαστε στην Περιφέρεια Αττικής αρχικά βάσει της υπ’ αριθμό 8/2018
δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και στη συνέχεια με την παράταση της με την υπ’
αριθμό 9.3761/21-6-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2466/τ. Β’/21-6-2019). Εξακολουθούμε να
απασχολούμαστε βάσει της 462/2020 αποφάσεως Ασφαλιστικών Μέτρων του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά μέχρι την τελεσίδικη απόφαση επί της κύριας
αγωγής μας στη δικάσιμο της 29-09-2020.
Η αναζήτηση της ένδικης βοήθειας, οφείλεται στη θέλησή μας να προασπίσουμε και να
διεκδικήσουμε νόμιμα το ανθρώπινο αλλά και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα
στην εργασία, όχι ενάντια στην Περιφέρεια, την οποία θεωρούμε σύμμαχο και όχι
αντίδικο και στην οποία εργαστήκαμε και εκτελέσαμε τα καθήκοντα που μας ανέθεσαν
με συνέπεια και επαγγελματισμό.
Μέσω της αγωγής αιτούμαστε, να αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση το γεγονός ότι
οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας μας αποτελούν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου, ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ώστε η
Περιφέρεια Αττικής να δύναται να μας απασχολεί στη θέση, την ειδικότητα και τις
αποδοχές που αντιστοιχούν πλέον εκ του νόμου σε αυτή την υπηρεσιακή μας ένταξη.
Ειδικότερα σας θέλουμε στο πλευρό μας στις δύσκολες στιγμές για εμάς και τις
οικογένειές μας, καθώς προσπαθούμε για τη διατήρηση της εργασίας μας. Οι
περισσότεροι αδυνατούμε να συμπληρώσουμε το ικανό διάστημα εργασίας για την
απονομή σύνταξης, δεν δικαιούμαστε την παροχή επιδόματος ανεργίας και
κινδυνεύουμε να παραμείνουμε εκτός αγοράς εργασίας εξαιτίας των δυσμενών
συνθηκών και της οικονομικής κρίσης χωρίς να μας αναγνωρίζεται η εργασιακή μας
εμπειρία και τα τυπικά προσόντα, εξαιτίας της έλλειψης μοριοδότησης τόσο του
κριτηρίου της ανεργίας αλλά και του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας αν και αποτελούμε
ενεργό, ικανό παραγωγικό δυναμικό.
Καθώς εργαζόμαστε αδιαλείπτως για σχεδόν δύο χρόνια και σε όλη τη διάρκεια της
δύσκολης περιόδου του κορωνοϊού μαζί με τους μόνιμους υπάλληλους και έχουμε
αποκτήσει ειδική εμπειρία στα αντικείμενα που μας ανέθεσαν, ώστε μπορούμε με
βεβαιότητα να συνεχίσουμε να στελεχώνουμε επάξια, άμεσα, με συνέπεια και
επαγγελματισμό τις κενές θέσεις που υπάρχουν στην Περιφέρεια Αττικής,
συνδράμοντας το τακτικό προσωπικό να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες
απαιτήσεις τις οποίες η Περιφέρεια καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά
παρακαλούμε δεχτείτε την έκδοση ψηφίσματος που θα αναφέρεται πως το Περιφερειακό
Συμβούλιο:
•

αναγνωρίζει ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες της
Περιφέρειας Αττικής, ότι οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας μας αποτελούν
μια ενιαία εξ΄ αρχής σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ώστε η Περιφέρεια να δύναται να μας απασχολεί, με βάση την
αναγνωρισμένη σύμβαση, στη θέση, την ειδικότητα και τις αποδοχές που

αντιστοιχούν εκ του νόμου σε αυτή την υπηρεσιακή μας ένταξη και εξέλιξη
σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα για καθένα από εμάς
αναγνωρίζει ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής μας παρείχαμε τις
υπηρεσίες μας ως έμπειρο προσωπικό ικανό να καλύπτει αληθείς, πάγιες και
διαρκείς ανάγκες και θα μας στηρίξει έμπρακτα με την παρουσία και τη
συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου της Περιφέρειας ή μέλους του
Περιφερειακού Συμβουλίου στα αιτήματά μας στην εκδίκαση της αγωγής μας
στις 29/09/2020
αποφασίζει ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας που θα οριστεί να
παρασταθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στη δικάσιμο συζήτησης της αγωγής, όπως
συναινέσει – συνομολογήσει - αποδεχθεί ρητά τα αιτήματα της αγωγής μας,
εν συνόλω στην ιστορική και νομική τους βάση, ώστε το Δικαστήριο που θα
δικάσει να δεσμεύεται από την ως άνω αποδοχή τους
αποδέχεται την παραίτηση από ένδικα μέσα στην περίπτωση που με δικαστική
απόφαση αποφασισθεί η μετατροπή των συμβάσεων μας σε ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου

•

•

•

Τέλος θα θέλαμε να σας δηλώσουμε απερίφραστα ότι επιθυμούμε να συνεχίσουμε να
συνδράμουμε με τις υπηρεσίες μας και να εργαζόμαστε με συνέπεια και
επαγγελματισμό ώστε να ανταποκριθούμε στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις τις
οποίες η Περιφέρεια Αττικής καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά καθώς και να σας
ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για την στήριξή σας, ευελπιστώντας πως σύντομα με
τις κατάλληλες αποφάσεις σας, να μετατραπεί σε ουσιαστική αποδοχή μας και σε μια
σημαντική αρωγή στην προσπάθειά μας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Α/Α

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ
1

ΒΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΑ

2
3

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

4

ΚΙΟΥΖΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5
6
7
8

ΚΛΑΪΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

9

ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10
11
12

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΥΤ ΤΟΜΕΑ

13

ΑΠΤΟΥΛΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

14

ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

15

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΥΕ ΒΟΗΘ ΕΡΓΑΣ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘ ΕΡΓΑΣ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘ ΕΡΓΑΣ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤ/ΛΟΓΙΣΤ/ΟΙΚΟΝΟΜ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤ/ΛΟΓΙΣΤ/ΟΙΚΟΝΟΜ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
16

ΒΟΥΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

19

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΚΩΝ & ΑΛΣΩΝ
ΒΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

21

ΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

22

ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

23

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24

ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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18

ΥΕ ΒΟΗΘ ΕΡΓΑΣ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤ/ΛΟΓΙΣΤ/ΟΙΚΟΝΟΜ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤ/ΛΟΓΙΣΤ/ΟΙΚΟΝΟΜ
ΥΕ ΒΟΗΘ ΦΥΛΑΚΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
25

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

26

ΚΩΤΣΩΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΥΕ ΒΟΗΘ ΕΡΓΑΣ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘ ΕΡΓΑΣ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ

Β) υπενθυμίζει στο Σώμα και επαναπροτείνει το κάτωθι κείμενο - ψήφισμα, όπως
αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 4/2020 σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής :
• Εμμένει στην υπ’ αριθμ. 261/2019 απόφασή του.
• Δηλώνει την πλήρη στήριξή του στα αιτήματα των απασχολουμένων, μέσω
κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής.
• Αναγνωρίζει ότι οι παρέχοντες εργασία μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων του
ΟΑΕΔ καλύπτουν αληθείς, πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.
• Θα αξιολογήσει την πιθανότητα παροχής νομικής συνδρομής στους
απασχολούμενους, κατά την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων τους.»
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων και πριν την ψηφοφορία για το προτεινόμενο
ψήφισμα, ο επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ. Ι.
Σγουρός πρότεινε την έκδοση του ψηφίσματος για το σύνολο των απασχολουμένων
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής. Με
την πρόταση αυτή συμφώνησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής και επικεφαλής της
παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Γ. Πατούλης.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έθεσε προς ψήφιση το
προτεινόμενο κείμενο-ψήφισμα για το σύνολο των απασχολουμένων μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος αναφορικά με το σύνολο των απασχολουμένων
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής :
• Εμμένει στην υπ’ αριθμ. 261/2019 απόφασή του.
• Δηλώνει την πλήρη στήριξή του στα αιτήματα των απασχολουμένων, μέσω
κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής.
• Αναγνωρίζει ότι οι παρέχοντες εργασία μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων του
ΟΑΕΔ καλύπτουν αληθείς, πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.
• Θα αξιολογήσει την πιθανότητα παροχής νομικής συνδρομής στους
απασχολούμενους, κατά την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων τους.»
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης
«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

