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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 153/2021
Σήμερα 6/10/2021, 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) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-62010), όπως ισχύει, 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), όπως ισχύει, Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ:
65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/110-2021 (ΦΕΚ 4577/τ. Β’/3-10-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 814084/30-9-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου
Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 30/9/2021 στον Περιφερειάρχη
Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους
Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.
Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για απασχολούμενους μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα
τεσσάρων (74) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων,
ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος
ενημερώσε το Σώμα ότι, προτείνεται από την παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική»,
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011), η έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με
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δεκαεπτά (17) απασχολούμενους, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του
ΟΑΕΔ, στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν του από 30/9/2021 αιτήματός τους.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την έκδοση ή μη
ψηφίσματος και την ένταξη του θέματος προς συζήτηση στο τέλος της ημερήσιας
διάταξης της συνεδρίασης.
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, δυνάμει της παρ. 1, άρθρου 101 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018), η ένταξη του θέματος προς συζήτηση στο τέλος της
ημερήσιας διάταξης και η έκδοση ψηφίσματος.
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,
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης,
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα,
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος,
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα
Σοφία, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος,
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη,
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη
Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή
Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος,
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη
Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα),
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη),
Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία
(Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος,
Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας,
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, ΛάσκαρηΚρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοϊζος
Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα,
Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος,
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς
Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός
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Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος ΓλαύκοςΑθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης,
Χρονοπούλου Νίκη.
Μη συμμετέχων/Απών:
Το μέλος του Π.Σ. : κ. Αναγνωστόπουλος Μάρκος.
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
ενημέρωσε το Σώμα για την από 30/9/2021 επιστολή-αίτημα δεκαεπτά (17)
απασχολούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην
Περιφέρεια Αττικής, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε
Αξιότιμα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και να σας συγχαρούμε για την υπεύθυνη
στάση σας απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης
της πανδημίας.
Με την παρούσα επιστολή μας αιτούμεθα την έκδοση σχετικού ψηφίσματος αναφορικά
με την έμπρακτη στήριξη σας, την αποδοχή και την αναγνώριση ότι καλύπτουμε πάγιες
και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής και ότι πληρούμε τις προϋποθέσεις να
ενταχθούμε στο τακτικό προσωπικό της, διαθέτοντας την εμπειρία και την ικανότητα να
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της θέσης μας. Για το λόγο αυτό καταθέσαμε την από
28-12-2020 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 10063/2020 αγωγή μας.
Η αναζήτηση της ένδικης βοήθειας, οφείλεται στην έντονη επιθυμία μας να
προασπίσουμε και να διεκδικήσουμε νόμιμα το ατομικό αλλά και συνταγματικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα μας στην εργασία και σε καμία περίπτωση ενάντια στην
Περιφέρεια Αττικής την οποία θεωρούμε σύμμαχο μας στον αγώνα που έχουμε αναλάβει.
Όπως γνωρίζετε η εργασιακή μας κατάσταση έχει μεταβληθεί με αποτέλεσμα να μην
απασχολούμαστε πλέον με την ιδιότητα του ωφελούμενου, καθώς η εργασιακή μας
κατάσταση έχει ρυθμιστεί προσωρινά και κατά συνέπεια βρισκόμαστε σε μία ιδιότυπη
εργασιακή σχέση με τον φορέα. Μέσω της αγωγής μας λοιπόν, αιτούμεθα να
αναγνωριστεί ότι καλύπτοντας με την εργασία μας πάγιες, μόνιμες και διαρκείς ανάγκες
της Περιφέρειας Αττικής έχουμε ήδη ενταχθεί ‘’άτυπα’’ στο τακτικό προσωπικό της καθώς
και ότι η σύμβαση εργασίας μας και οι ανανεώσεις της αποτελούν μια ενιαία σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει της οποίας παρέχουμε τις υπηρεσίες
μας με την ιδιότητα του υπαλλήλου και ως εκ τούτου να υποχρεωθεί η Περιφέρεια να μας
εντάξει στο τακτικό προσωπικό της και να μας απασχολεί στη θέση, την ειδικότητα
αμείβοντας μας σύμφωνα με το νόμο.
Ειδικότερα χρειαζόμαστε την έμπρακτη στήριξη σας ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα της
αγωγής μας και να παραμείνουμε στις θέσεις εργασίας μας, προσφέροντας τα μέγιστα
για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και βάζοντας ένα φρένο στην
ανακύκλωση της ανεργίας που παρακολουθείται τα τελευταία χρόνια στην αγορά
εργασίας.
Οι περισσότεροι από εμάς αδυνατούμε να συμπληρώσουμε το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα εργασίας για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν δικαιούμαστε
επιδότηση ανεργίας και κινδυνεύουμε να παραμείνουμε εκτός αγοράς εργασίας λόγω
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των δυσμενών συνθηκών από την εξάπλωση της πανδημίας, της ηλικίας μας και της
οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, χωρίς δυνατότητα αναγνώρισης των
τυπικών και ουσιαστικών μας προσόντων και της εργασιακής μας εμπειρίας.
Πιο συγκεκριμένα το δικαστικό αγώνα συνεχίζουμε οι παρακάτω :
1.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αικατερίνη του Κωνσταντίνου
2.
ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ Ελευθερία του Αλεξάνδρου
3.
ΠΑΝΤΑΖΗ Ευσταθία του Νικολάου
4.
ΒΟΥΛΤΣΟΥ Νικολέτα του Σωτηρίου
5.
ΜΠΑΤΖΙΟΥ Ανδρομάχη του Φωτίου
6.
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου
7.
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Ευστράτιος του Αγγέλου
8.
ΚΑΠΝΟΥΛΑ Χρυσούλα του Ξενοφώντος
9.
ΚΕΝΤΡΟΣ Ηλίας του Βασιλείου
10.
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Παντελεήμων του Γερασίμου
11.
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Γεώργιος του Γερασίμου
12.
ΜΟΥΤΕΒΕΛΙΔΟΥ Χριστίνα του Γεωργίου
13.
ΝΑΛΜΠΑΤ Ιρίνα του Βαντίμ
14.
ΜΑΘΙΟΥ Παναγιώτα του Πολυζώη
15.
ΜΗΛΙΩΡΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου
16.
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Νικολάου
17.
ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Αναστασία του Αποστόλου
Οι ανωτέρω εργαζόμαστε στην Περιφέρεια Αττικής αδιαλείπτως για σχεδόν τρία
συνεχόμενα έτη, παρέχοντας άριστα τις υπηρεσίες μας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εργασιακής μας σχέσης και παρέχοντας την ενεργή στήριξη μας εν μέσω της πανδημίας,
θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την προσωπική μας υγεία όσο και των οικογενειών μας. Σε
συνεργασία πάντοτε με το μόνιμο προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής έχουμε αποκτήσει
εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο που μας ανατέθηκε και είμαστε σε θέση να
στελεχώνουμε επάξια τις υπηρεσίες της, εργαζόμενοι με συνέπεια και επαγγελματισμό,
πράττοντας τα μέγιστα για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της.
Επειδή ουδέποτε σταματήσαμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ούτε μία μέρα, ενώ
ήρθαμε αντιμέτωποι με τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισε και εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει η υπηρεσία λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού
συμβάλλοντας ενεργά στην εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας της.
Επειδή είμαστε απόλυτα συνεπείς ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων μας.
Επειδή η υποστήριξη σας κατά την εκδίκαση της Αγωγής μας που έχει ορισθεί για να
συζητηθεί την 26η Οκτωβρίου 2021, είναι απαραίτητη.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να ληφθεί υπόψη η παρούσα επιστολή μας.
Να εκδοθεί ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής στο οποίο
να αναφέρεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής αναγνωρίζει ότι
α) καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής, β) η
σύμβαση που μας συνδέει με την Περιφέρεια Αττικής είναι μια ενιαία σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ώστε να μπορούμε να
ενταχθούμε στο τακτικό προσωπικό της και να απασχολούμαστε με βάση την
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αναγνωρισμένη σύμβαση εργασίας μας αμειβόμενοι με το νόμιμο μηνιαίο μισθό, γ) ότι θα
έχουμε την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας στον δικαστικό μας αγώνα και
συγκεκριμένα στην εκδίκαση της με Γ.Α.Κ 10063/2020 αγωγής μας, δ) ότι ο
πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας θα συναινέσει – συνομολογήσει – αποδεχτεί
ρητά το αίτημα της αγωγής μας, ώστε το Δικαστήριο να δεσμευτεί από την ως άνω
αποδοχή του, καθώς και ότι θα αποδεχτεί την παραίτηση από τα ένδικα μέσα στην
περίπτωση που η αγωγή μας γίνει δεκτή και μετατραπούν οι συμβάσεις εργασίας μας σε
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τέλος ότι η
Περιφέρεια Αττικής θα δεσμευτεί να εντάξει το μισθολογικό μας κόστος στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Να συμπεριληφθεί η παρούσα στην ημερησία διάταξη προκειμένου να συζητηθεί κατά τη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021.»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανάγνωσε το κάτωθι κείμενο - ψήφισμα, που προτείνεται από
την παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική» και υπενθύμισε ότι ομοίως αναφέρεται στις
υπ’ αριθμ. 4/2020, 230/2020 & 287/2020 σχετικές αποφάσεις 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 ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία το ανωτέρω
προτεινόμενο κείμενο - ψήφισμα για τους απασχολούμενους, μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, στην Περιφέρεια Αττικής.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και
λαμβάνοντας υπόψη:
➢ την από 30/9/2021 αίτηση-επιστολή των ανωτέρω δεκαεπτά (17) εργαζομένωναπασχολοϋμενων στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕΔ,
➢ τις υπ’ αριθμ. 4/2020, 230/2020 & 287/2020 αποφάσεις του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής :
• Εμμένει στην υπ’ αριθμ. 261/2019 απόφασή του.
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•
•
•

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 του ανωτέρω ψηφίσματος ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης
«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου,
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ.
Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ.
Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας.
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α.
Βαθιώτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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