
1 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  26/4/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/26-4-2018    Αριθ. Απόφασης: 403/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  26η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό   
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου 
Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/23953/20.4.2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου               κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 35. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήμαρχος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

41.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ψίνθου 
κ.κ.Καρίκης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παστίδας Σ.Πάττας. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 

επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένας  (41), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μιχ. Δράκος και Μ.Καραγιάννη 
αποχώρησαν μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Συζήτηση επί του αιτήματος Συλλόγου 
Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου , αρ. πρωτ. 2/25338/2018 . 
 
Ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος  το αρ.πρωτ.                          
2/25338 αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου, το  οποίο έχει ως 
εξής: 

   
       ΑΙΤΗΜΑ 

Την 31/3 οι συμβασιούχοι-παρατασιούχοι της Καθαριότητας, 
οδηγήθηκαν στην απόλυση καθώς η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους 
από την προκήρυξη 3Κ/2018 ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη παρά της περί 
του αντιθέτου υποσχέσεις της συγκυβέρνησης. 
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Όπως γνωρίζετε οι ανάγκες στην Καθαριότητα ολόκληρου του νησιού 
δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό. Η υποστελέχωση 
και η ανυπαρξία υπηρεσίας Καθαριότητας σε κάποιους από τους πρώην 
Δήμους της Ρόδου που κληρονομήθηκαν και ο συνδυασμός των 
συνταξιοδοτήσεων, των απαγορεύσεων και των προσλήψεων όλα αυτά τα 
χρόνια έφεραν την κατάσταση στο απροχώρητο, δίνοντας άλλοθι για την 
ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. 

Κόντρα σ΄αυτήν την κατάσταση οι συνάδελφοι μας, συμβασιούχοι-
παρατασιούχοι της Καθαριότητας, αγωνίστηκαν για Μόνιμη και Σταθερή 
Εργασία, αφού κάλυπταν Πάγιες και Διαρκείς Ανάγκες. 

Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο σε καμία οικογένεια να προστεθεί 
άλλος ένας άνεργος, τη στιγμή που επιδεινώνεται καθημερινά το βιοτικό 
επίπεδο λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται. Είναι έγκλημα η 
αυξανόμενη ανεργία που μαστίζει κυριολεκτικά όλη τη χώρα, ενώ το 
δικαίωμα στη δουλειά είναι η προϋπόθεση για την επιβίωση κάθε ανθρώπου 
και υποχρέωση του κράτους.   

Γι΄αυτούς τους λόγους ζητάμε να δεσμευτείτε ότι με τις αποφάσεις σας 
θα ξανακάνετε την Καθαριότητα μια υπηρεσία που θα προσφέρεται με τα 
ίδια μέσα του Δήμου, δηλαδή με εργαζομένους μόνιμους υπαλλήλους του 
Δήμου και μηχανολογικό εξοπλισμό επίσης του Δήμου.  

Σας ζητούμε δε να ξεκινήσετε να υλοποιείτε αυτήν τη δέσμευση με το να 
μην προσβάλλει ο Δήμος τα δικαστικά μέτρα των απολυμένων αλλά 
αντίθετα, να παραστεί εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής στο αρμόδιο 
δικαστήριο και να υποστηρίξει εμπράκτως το αίτημα παραμονής στην 
εργασία των συμβασιούχων, δηλώνοντας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες. 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Φ.Μπακίρης  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγος στον εκπρόσωπο των  
εργαζομένων : 

 
ΚΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Είμαι από την επιτροπή των 

συμβασιούχων των εργαζομένων και θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο 
που έχουμε οι συνάδελφοι. 

«Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είμαστε οι 
συμβασιούχοι - παρατασιούχοι που από το 2005 καλύπτουμε τις ανάγκες 
της καθαριότητας στο νησί της Ρόδου. 

Είμαστε αυτοί που λόγω των αυξημένων αναγκών και 
υποστελέχωσης της υπηρεσίας καθαριότητας εργαζομένων δουλεύουμε 
ασταμάτητα, κάθε μέρα ήμασταν έξω στους δρόμους στα σκουπίδια, είτε με 
κρύο, είτε με βροχή, είτε με ζέστη βιώνουμε τι σημαίνει βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα τι σημαίνει επαγγελματική ασθένεια και τι σημαίνει 
εργατικό ατύχημα και θάνατος. 

Ακόμα τιμούμε τον συνάδελφο μας που σκοτώθηκε σε εργατικό 
ατύχημα.  

Ποιά ήταν αυτή η ανταμοιβή μας για τους αγώνες μας ώστε να 
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έχουμε και αύριο δουλειά; Γιατί δεν μετατράπηκαν οι συμβάσεις μας σε 
αορίστου χρόνου;  

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μας απέλυσε, μας έστειλε στην 
ανεργία, μόνο 10 από τους 129 συμβασιούχους παρατασιούχους 
βρίσκονται στους προσωρινούς πίνακες. Για εμάς αυτή η δουλειά ήταν το 
μοναδικό εισόδημα για να ζήσουμε τις οικογένειες μας. 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ανάγκες της καθαριότητας ολόκληρου 
του νησιού δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό εδώ 
και 13 χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις μονίμου προσωπικού.  

Οι θέσεις προκηρύχτηκαν με την 3Κ, δεν καλύπτουν τις ανάγκες 
του νησιού μας ώστε η καθαριότητα να λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου 
με επαρκή μόνιμο προσωπικό, με σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία για 
να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών σε κάθε γωνιά της περιοχής του 
νησιού μας.  

Κόντρα στις πολιτικές και συγκυβερνητικές συγκυβερνήσεις 
συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για νομοθετική ρύθμιση και μετατροπή της 
σχέσης εργασίας μας σε αορίστου χρόνου. Βιώνουμε στο πετσί μας τις 
πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, μας αναγκάζουν για το μεροκάματο μας 
να τρέχουμε σε δικηγορικά γραφεία και δικαστήρια. 

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σας ζητούμε ως 
εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής να σταθείτε δίπλα μας στον αγώνα μας.» 

Ευχαριστώ.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μπορεί  κανένας να 

πει  ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δίκιο; Μπορεί κανείς εδώ μέσα να πει 
ότι έχουν άδικό; Όχι.  

Όμως σημείωσα τρία πράγματα από αυτά που είπαν οι εργαζόμενοι 
και έχω και στα χέρια μου το αίτημα του Συλλόγου των Υπαλλήλων του 
Δήμου είναι σε συνδικαλιστική υποχρέωση ωστόσο ήρθε, υπογράφει ο 
Πρόεδρος και η Γραμματέας, θα έλεγα περίπου ταυτόσημο. 

Εγώ από αυτό εδώ το βήμα έχω πει και επειδή δεν κρύβομαι και δε 
μασάω τα λόγια μου και δε θέλω ποτέ να κάνω φιλοφρονήσεις και να 
υπόσχομαι κάτι που μπορεί να είναι πέρα από τις δυνάμεις μας.  

Είχα πει αν θυμάστε καλά και το ξαναλέω ότι αυτοί οι άνθρωποι το 
2016 όταν ο Δήμος πέρασε τη μεγάλη κρίση της καθαριότητας με την 
ακύρωση του διαγωνισμού, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που όπως είπε 
προηγούμενα στα βαρέα επαγγέλματα έβαλαν και με το κρύο και με την 
ζέστη, πλάτη.  

Εντάξει πάντα υπάρχουν οι δυνατότητες του 10, του 20 και χαμηλά 
ανθρώπινη σωματική δύναμη ή σωματική αδυναμία όμως στο σύνολο τους 
ήταν αυτοί που μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε εκείνη την δύσκολη χρονιά 
ανεξάρτητα από τον διαγωνισμό, ήταν Μιχάλη 120; Ήταν 121. 

Να έρθω όμως και λίγο πιο πριν τον Δεκέμβρη του 2015 όταν η 
πρώτη παράταση των οκτάμηνων συμβάσεων έγινε ερήμην των Δήμων, 
των Δημοτικών Συμβουλίων, των δημάρχων. 

Ήμασταν σε συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη και αυτά που λέω 
τώρα τα είπα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι δεν μπορεί κανένας Υπουργός 
ερήμην των Δημοτικών Συμβουλίων για πολιτικούς, πελατειακούς, 



5 

 

προεκλογικούς λόγους, γιατί τότε υπήρχε μια υφέρπουσα έτσι ατμόσφαιρα 
περί εκλογών κλπ, να έρχεται και να χρυσώνει το χάπι σε κάποιους 
εργαζόμενους. 

Ναι, εξαπατώντας τους, καλά το λέτε κ. Πρόεδρε, γιατί την έκανα 
αυτή τη δήλωση, ο Μιχάλης ο Παλαιολόγος ήταν μαζί μου εκεί και μάλιστα 
είχα πει τότε είχαμε και δημοσιοοικονομικό πρόβλημα, σήμαινε για τον 
Δήμο της Ρόδου 700.000 που δεν το είχαμε μες στον προϋπολογισμό μας 
και το ίδιο είχαν και οι 325 Δήμοι της Ελλάδας.   

Δηλαδή μας υποχρέωσαν στην παράταση ανεξάρτητα αν τους 
χρειαζόμασταν ή όχι ανεξάρτητα από αυτό που λέει ο Τάκης αν είναι πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες αλλά έπρεπε να υπάρχει και ένα ισοζύγιο με τα 
ταμεία.  

Τότε λοιπόν είχα καταθέσει την πρόταση ναι κύριοι να παραταθεί, 
θέλετε για 8 μήνες, γιατί δεν προχωράμε να πείτε κύριοι πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες αορίστου χρόνου τους μετατρέπουμε, αλλά εν πάση 
περιπτώσει τον πρώτο χρόνο που μας υποχρεώνετε καλύψτε στους Δήμους 
είπαν κάποιοι συνάδελφοι το σύνολο, εγώ είπα έστω και το μισό, γιατί και 
εμείς είχαμε τότε οικονομικό πρόβλημα για να μπορέσουμε να 
ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό.  

Έγινε η δεύτερη παράταση και έγινε η τρίτη παράταση φρούδες 
ελπίδες και σε αυτό εδώ οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, όταν 
προχωρήσαμε και είπαμε ότι θα προχωρήσουμε στην διαδικασία με αυτή 
των προσλήψεων μπήκε και το δίλλημα είχε ο οργανισμός τότε 75 κενά και 
όχι 120 που ήταν και εκεί ήταν το μεγάλο ηθικό δίλλημα Στράτο νομικά το 
δικό μας, αν προχωρούσαν σε αυτούς τους 120 και εμείς είχαμε 175 θέσεις 
ποιους θα παίρναμε και ποιους θα αφήναμε απέξω;  

Εβδομήντα πέντε και μάλιστα έγινε ολόκληρη συζήτηση 
υποβάλλαμε ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών αν μπορούμε να 
ζητήσουμε το μάξιμουμ ανεξάρτητα αν όχι κλπ, θα  μπορούσε θα μου πείτε 
το είχαμε συζητήσει να ξαναζητούσαμε να κάναμε τροποποίηση του 
οργανισμού κ.ο.κ. θα είχαν ξεφύγει οι προθεσμίες και προχωρήσαμε.  

Τότε λοιπόν όλοι όπως και εσείς ξεγελαστήκατε και εμείς 
ξεγελαστήκαμε και εμείς γιατί είπαμε αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια 
μοριοδότηση.  

Έχουν μια μοριοδότηση που θα δώσει το περιθώριο σε σχέση γιατί 
η ανεργία είναι ανεργία, είναι αυξημένη και στην περιοχή μας πολλές 
οικογένειες έχουν πολλά μέλη τους άνεργα, πολλοί είναι αυτοί αλλά να σας 
πω κάτι κανένας μας δεν υπολόγιζε άκουσα το νούμερο τώρα και δεν 
έχουν βγει τα αποτελέσματα, τα έχω ζητήσει από τον       κ. Παλαιολόγο, 
αν τα έχουν επεξεργαστεί να μου τα φέρουν να δω πόσοι τελικά από 
αυτούς, 10 το είπε τώρα το σημείωσα εδώ, 10 από τους 120 και εμείς 
ήμασταν στο δίλλημα τι θα γίνει αν είναι 75 και ποιοι θα είναι απέξω και 
πως θα είναι οι απέξω.  

Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που θέλουν, 
υπήρχαν άνθρωποι που το είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο 
προπροηγούμενο, περιμέναμε έστω αυτό το πρόγραμμα λέγαμε παλαιότερα 
Γιώργο των ανω 55 για 2 χρόνια να συμπληρώσουν τα συντάξιμα τους, 
γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι στα όρια της συμπλήρωσης των 
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συνταξίμων. 
Έχω μιλήσει, τους έχω συναντήσει, τους έχω πει και φτάσαμε τώρα 

στο σημείο αυτό από τη μια να παρακαλάμε μήπως βγει αυτό το πρόγραμμα 
της συμπλήρωσης των 2 ετών, όχι των 2 ετών για να συμπληρώσουν 
συντάξιμα όσοι είναι σε όριο συνταξιοδότησης, γιατί δεν τους παίρνει 
κανένας στη δουλειά κακά τα ψέματα. 

Δεν παίρνει κανένας στη δουλειά 63 χρονών και 64 οι οποίοι έχουν 
συμπληρώσει αλλά η νομοθεσία απαιτεί τα 2 τελευταία χρόνια πριν την 
συνταξιοδότηση να συμπληρώσουν και ορισμένες ασφαλιστικές εισφορές. 

Είναι λοιπόν ένα θέμα, προσέξτε κάτι με τους αορίστου χρόνου το 
είπα δυστυχώς και τότε ότι αυτοί οι άνθρωποι πανελλαδικά Γιώργο θα 
συρθούν στα δικαστήρια, είναι η νέα γενιά Στράτο των αορίστου χρόνου 
συμβασιούχων οι οποίοι θα πάνε να διεκδικήσουν και καλά θα κάνουν να 
διεκδικήσουν πάλι από τα δικαστήρια οτιδήποτε. 

Έβαλαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες το Ελεγκτικό ή όχι ότι δεν 
θεωρείται ότι είναι συνεχόμενο το 24μηνο για να μην μπούμε στο 
Προεδρικό Διάταγμα εκείνο του Παυλόπουλου το 64/04 αν δεν κάνω 
λάθος.  

Δεν ξέρω τι θα αποφανθούν τα δικαστήρια προσέξτε κάτι τότε όλοι 
εμείς που ήμασταν και κάναμε είτε ήταν Δήμαρχοι, είτε Νομάρχες, 
Αντινομάρχες και παίρναμε αορίστου χρόνου με το σκεπτικό του 
οκταμήνου και παρατείναμε και παρατείναμε και είχαμε ένα πολύ μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης στην ταλαιπωρία όλων αυτών οι οποίοι ήχθησαν στα 
δικαστήρια και ζήτησαν όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις την 
μονιμοποίηση τους αορίστου χρόνου ουσιαστικά εργαζόμενοι.  

Τότε λοιπόν το μερίδιο της ευθύνης μας βάραινε όλους  και εγώ 
πήγα στα δικαστήρια και είπα ναι είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες κλπ 
και τώρα να ξέρετε το μερίδιο της ευθύνης 100 τόσο τοις εκατό είναι από 
αυτό το Υπουργείο που προσέλαβε και παρέτεινε και ξαναπαρέτεινε γιατί αν 
ήμασταν εργαζόμενοι και ξέραμε από την αρχή με τα όσα συνέβησαν σε 
αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια ότι το οκτάμηνο είναι οκτάμηνο, ούτε 
εσείς θα ήσασταν εδώ σήμερα, ούτε εμείς θα βρισκόμασταν σε αύτη την 
θέση. 

Από τη δικιά μου τη θέση και νομίζω και οι συνάδελφοι δεν θα 
διαφωνήσουν δεν υπάρχει δυνατότητα με αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο 
να πει ναι τους θέλουμε τους παίρνουμε αύριο ελάτε στη δουλειά ότι 
δικαιώματα έχετε θα τα εξαντλήσετε, νομίζω ότι από μόνο του το Δημοτικό 
Συμβούλιο πριν προτρέξω εγώ θα πει ότι δυνατή συνδρομή μπορεί να 
δώσει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είτε δια στόματος Δημάρχου, είτε για 
παρουσίας Αντιδημάρχου ή νομικής υπηρεσίας πιστεύω ότι θα την έχετε και 
δεν νομίζω να διαφωνήσει κανένας από τους συναδέλφους εδώ μέσα.  

 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ : Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε θα είμαι πολύ 

σύντομος λίγο πολύ μάλλον στο σύνολό του το κάλυψε ο                κ. 
Δήμαρχος με την τοποθέτηση του.  

Αλλά είναι καθαρά ο παραλογισμός σε αυτό το κράτος, έχει 
καταργηθεί το αυτοδιοίκητο, από την μια μεριά μας υποχρεώνει χωρίς να 
πάρουμε απόφαση και σχεδιασμό να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους, από 
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την άλλη υπόσχεται ότι θα δημιουργήσει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα 
μοριοδοτήσει, οι οποίοι όντως αποδεδειγμένα με τις παρατάσεις των 
συμβάσεων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έρχεται με την 3Κ 
το αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα των 10 ανθρώπων.  

Είναι αυτοί οι άνθρωποι όπως είπαν που είναι μια πραγματικότητα 
που το 2016 μαζί με τη Διεύθυνση αγωνιστήκαμε για να έχουμε το 
καλύτερο επίπεδο και έρχεται ο κ. Σκουρλέτης να το απογειώνει και να 
έχουμε αυτή την κατάντια.  

Θεωρώ ότι το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε απέναντι σε αυτούς 
τους ανθρώπους γιατί είναι ανέντιμο να τον έχεις όμηρο για 3 οκτάμηνα αν 
πήγαινε στο πρώτο 8μηνο ήταν ξεκάθαρο, αλλά με την παράταση συν την 
παράταση καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν μπορεί να είναι 
όμηροι του οποιοδήποτε κ. Σκουρλέτη και πρέπει να πούμε την αλήθεια ο 
Δήμος είναι ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή είναι συμπλήρωμα οι 
εποχικοί, αποδέχτηκε με τις 75 μόνιμες θέσεις και με την εποχικότητα ότι 
σας θέλουμε και θέλουμε να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε . 

Και έρχεται τα μηδενίζει όλα, δεν βλέπει αυτή την διαφορετικότητα 
που έχει το νησί μας και με ερωτάτε εμένα και την Διεύθυνση 
Καθαριότητας γιατί είχα υπολογίσει τους 75 γιατί ο              κ. Σκουρλέτης 
έλεγε ότι τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν βγει προσωρινοί και οριστικοί 
πίνακες και φτάνουμε Άνοιξη σαιζόν και ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα. 
Ρωτάτε πως η Διεύθυνση Καθαριότητας κάνει επιχωμάτωση και διάστρωση 
στον ΧΥΤΑ;  

Αυτή είναι η πραγματικότητα κ. Δήμαρχε και πρέπει να τους τα 
τρίψουμε στη μούρη και ως εδώ να μην τα ρίχνουμε όλα στο Δήμαρχο και 
τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η αλήθεια 
δυστυχώς αυτή είναι η αριστερή κυβέρνηση που μας κυβερνά. Ευχαριστώ.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μιχάλη θυμάσαι στην Αλεξανδρούπολη έκλεισα την 

ομιλία μου με το γνωστό δεν διεκδικώ τη σοφία ότι σπέρνετε ανέμους θα 
θερίσετε, θύελλες, ήρθε η ώρα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και να μην πούμε επίσης για τον συνάδελφο των 

παιδιών που έχασε την ζωή του και πράγματι είναι ένα λυπηρό γεγονός 
αυτό και το οποίο βεβαίως εις μνήμην του θα έπρεπε εσείς όλοι να 
δικαιωθείτε, ας μην πούμε τίποτε άλλο. 

 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ : Εγώ νομίζω ότι πρέπει να 

καταργήσουμε τη νομική επιστήμη, οι άνθρωποι αυτοί το ίδιο το Υπουργείο 
έχει αποδεχθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί όταν 
έρχεσαι και συνεχώς ανανεώνεις την θητεία έχουν ένα σοβαρό όπλο αυτή 
την στιγμή να προχωρήσουν δικαστικά. 

Λοιπόν μια καλή δικαστική εκπροσώπηση εμείς πράγματι, εγώ 
χάρηκα που το είπε ο Δήμαρχος και συμφωνούμε, να σταθούμε δίπλα που 
σημαίνει ότι θα τους στηρίξουμε σε αυτή την δικαστική διαδικασία και 
μακάρι να το πετύχουν αν τα δικαστήρια λειτουργήσουν σωστά. 

Δεν ξέρω σε ποιες διατάξεις, γιατί εξ αρχής όπως σωστά το είπε ο 
Δήμαρχος δε λειτούργησαν οι νομικές διατάξεις, δεν λειτούργησε και η 
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λογική στο κάτω – κάτω, σε αυτή την ιστορία εμείς είμαστε δίπλα σας, όχι 
για να κάνουμε κάποια μικροπολιτική αλλά ακριβώς επιβεβαιώνουμε αυτό 
που και εσείς λέτε. 

Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα σε ένα νομικό πρόσωπο 
αυτοδιοίκησης για τόσους μήνες για ανανέωση συμβάσεων τον καλείς να 
καλύψει πραγματικά τις ανάγκες που υπάρχουν και τον έχεις και ανάγκη 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να τον κρατήσεις.  

Αυτό στην συγκεκριμένη φάση μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική 
απόφαση και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα.   

 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Άκουσα με προσοχή την τοποθέτηση 

του εκπροσώπου των πρώην εργαζομένων μας, έχω διαβάσει και το αίτημα 
που λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατέθεσε το σωματείο των 
εργαζομένων, προφανώς και έχουν απόλυτο δίκιο αλλά ας δούμε και την 
δικιά μας πλευρά που άκουσα με προσοχή τα όσα είπε ο κ. Δήμαρχος. 

Εμείς τη θέση μας την είχαμε εκφράσει, η διαφωνία μου στο 
χειρισμό την επαναλαμβάνω την είχα πει και τότε μας έδινε τη νομοθετική 
ρύθμιση που έγινε τότε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τον ΟΕΥ και να μη 
μπούμε σε διλλήματα 87 ή 127, θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει πολύ 
περισσότερα. 

Αυτή τη θέση την είχα εκφράσει τότε και την επαναλαμβάνω ότι 
εγώ θεωρώ ότι ήταν δικό μας λάθος σε αυτό το κομμάτι, όμως για να είμαι 
και απόλυτα δίκαιος πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και αν το είχαμε κάνει με τον 
τρόπο που βγαίνουν αυτές οι προκηρύξεις και οι μοριοδοτήσεις και όλα 
αυτά φαίνεται εκ του αποτελέσματος τώρα ότι για τις 87, 10 από τους 
εργαζόμενους αυτούς πρόκριναν και φαντάζομαι στους τελικούς πίνακες 
τουλάχιστον να παραμείνουν οι 10. 

Φαντάζομαι δηλαδή ότι αν είχαμε βγάλει και μια προκήρυξη 200 ότι 
οι 10 μπορεί να ήταν 20, άρα δεν θα ρίξω το φταίξιμο στη δημοτική αρχή 
παρά την διαφωνία μου στο χειρισμό του θέματος. 

Τότε θεωρώ ότι η κεντρική ευθύνη ήταν της κεντρικής πολιτικής 
σκηνής, της κυβέρνησης, με τον τρόπο που χειρίστηκε το όλο θέμα από 
την αρχή μέχρι και σήμερα.  

Αυτό είναι δεδομένο, το θέμα είναι στο πρακτέο, αυτή τη στιγμή οι 
άνθρωποι είναι στο δρόμο, δεν έχουν δουλειά, πολλοί από αυτούς το είπα 
και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν σας 
παρακάλεσα να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να 
κάνουμε είναι στα πρόθυρα της σύνταξης και δεν μπορούν να βγουν στην 
σύνταξη γιατί υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες. Τι μπορούμε να κάνουμε. 

Φαίνεται από εδώ ξεκάθαρα ότι θα κινηθούν δικαστικά και σωστά 
τοποθετείται και ο Δήμαρχος και ο Στράτος και νομίζω κανείς δεν διαφωνεί 
σε αυτή την αίθουσα ότι σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν πρέπει να 
αντιδικήσει στις δικαστικές τους προσπάθειες αντιθέτως πρέπει να 
συνδράμει την προσπάθεια τους να δικαιωθούν στα δικαστήρια αφού δεν 
μπορούν να δικαιωθούν σε ένα κράτος που λειτουργεί κανονικά.  

Αυτό είναι το ένα ζήτημα, από την άλλη εγώ θα έλεγα ότι ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με το Δήμαρχο θα πρέπει να κάνουν 
μια επαφή με το Υπουργείο Εργασίας γιατί τα προγράμματα αυτά εντάξει 
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μπορεί κάποιος Υπουργός ή κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας να τα αφήνει 
στην άκρη να πιέσουμε λίγο μήπως μπορεί να βγει εγκαίρως ένα 
πρόγραμμα για τους άνω κάποιας ηλικίας εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει να 
βγουν στην σύνταξη να το τρέξουμε, όμως να πιέσουμε να βγει ένα τέτοιο 
πρόγραμμα θέτοντας και το συγκεκριμένο πρόβλημα ως επιχείρημα 
στήριξης του αιτήματος τους.  

Αυτά, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, δυστυχώς η όλη κατάσταση 
της χώρας έχει τα θύματα της και τα θύματα της σίγουρα είναι οι πιο 
ευάλωτοι από τους συμπολίτες μας, οι άνθρωποι του μεροκάματου, οι 
άνθρωποι του μόχθου, οι άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν τις 
διασυνδέσεις και τη δύναμη να υψώσουν φωνή στα κέντρα εξουσίας. 
Ευχαριστώ.  

 
ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ : Ναι έχουμε συνέχεια της ομηρίας 

εργαζομένων που έχουμε εδώ και χρόνια πολλά και πριν τους 
Καλλικρατικούς Δήμους με δικαστήρια έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ξανά 
σήμερα. 

Εκμεταλλεύτηκε καλά η σημερινή κυβέρνηση πολιτικές αποφάσεις 
και νόμους που η ίδια κράτησε, δεν κατήργησε, που θα μπορούσε να 
καταργήσει για να πάψει να υπάρχει αυτού το είδους η ομηρία τους 
κράτησε τους εκμεταλλεύεται καλά ξανά και ξανά. Και μάλιστα ήταν ζήτημα 
το οποίο αν θυμάστε το συζητήσαμε εδώ ότι ψήνονται ενδεχομένως 
εκλογές τότε και γι’ αυτό το λόγο γίνεται. 

Λοιπόν από την στιγμή που συμφωνούμε, γιατί νομίζω ότι το 
αναφέρει το αίτημα του συλλόγου των υπαλλήλων δηλαδή να υπάρξει η 
οποιαδήποτε συνδρομή του Δήμου που θετικά απέναντι στους 
εργαζόμενους ανάλογα με το πώς οι ίδιοι αποφασίζουν να κινηθούν κλπ. 

Νομίζω ότι για να δείξουμε και έμπρακτα πως πιέζουμε 
καταστάσεις, γιατί συνήθως βέβαια οι νομικοί το ξέρουν καλύτερα, τα 
δικαστήρια αποφασίζουν και με βάση ένα κλίμα που υπάρχει, αν το κλίμα 
είναι έτσι, αν οι κυβερνητικές αποφάσεις είναι αλλιώς, όσο περισσότερη 
πίεση υπάρχει από τα κάτω σε κάποια πράγματα διαμορφώνουν και κάποιο 
διαφορετικό κλίμα. Νομίζω ότι το θέμα πρέπει να μπει στη Σύρο που είναι 
συνέχεια του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου. 

Ανάπτυξη, για εμάς λοιπόν σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή είναι η 
άποψη μου, ανάπτυξη είναι και το ζήτημα της καθαρής πόλης, των χωριών, 
των δρόμων, των αναγκών του κόσμου, από την στιγμή που όλοι 
αποδεχόμαστε ότι ο κόσμος αυτός είναι αναγκαίος στο να δουλέψει με 
βάση και τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. 

Να μπει λοιπόν συγκεκριμένη πρόταση στη Σύρο από πλευράς των 
εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ζητάμε νομοθετική ρύθμιση 
για τον κόσμο αυτό.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Εγώ δεν είμαι νομικός αλλά δείχνουν 

όλοι την οδό ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν δικαστικά οι εργαζόμενοι. 
Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει παράλληλα να μην μένουμε 

εμείς σε ευχολόγιο αλλά να δράσουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή να 
επανέλθουμε δριμύτεροι διότι ο Δήμος Ρόδου είναι ένας μεγάλος Δήμος και 
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νομίζω όταν στοιχειοθετείς κάτι εισακούγεται. 
Λοιπόν θα πρέπει να επανέλθουμε δριμύτεροι προς το αρμόδιο 

Υπουργείο και λόγω αφενός των εργαζομένων ότι πρέπει να 
αποκατασταθούν και αφετέρου ότι η πόλη μας και ο τουρισμός ξεκινάει 
δυναμικά και έχουμε πραγματικές ανάγκες και δεν μπορεί να μείνει έτσι η 
κατάσταση να εξεταστεί ξανά το ζήτημα πέραν των άλλων ενεργειών που 
θα κάνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. 

 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα 

το οποίο αντιμετώπισα και εγώ κατά τη διάρκεια της θητείας μου τόσο σαν 
Δήμαρχος τόσο σε άλλες θέσεις.  

Είχα πει εδώ μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τους 
εκατόν τριάντα έτσι όπως είναι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι ζήτημα αν 
μπουν δέκα, δυστυχώς βγήκα αληθινός. Γιατί από χέρι όταν έδωσαν 75 
θέσεις ξέρανε ακόμη και μέσα από τους εργαζόμενους ότι οι 65 είναι εκτός.  

Το δεύτερο σε αυτές τις 75 θέσεις δίνεται ένα ποσοστό για άτομα 
με ειδικές ανάγκες, είναι 70 συν 5 από τον ΟΑΕΔ και κάποιες άλλες που τις 
μοίρασαν μέσα στις 70 από τις 70 θέσεις περίπου 30 θέσεις είναι ΥΕ 
Καθαριότητας, σε αυτό πρώτον δεν μετρά η προϋπηρεσία στους ΥΕ, ως εκ 
τούτου ένα χρόνο ήταν, δύο χρόνια ήταν, οι κύριοι τρία χρόνια ήταν, δεν 
μετράει καθόλου αυτή η προϋπηρεσία. 

Και σαν εποχιακός έρχεται και πιάνει δουλειά και δεν υπάρχει το 
τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από άλλους, όταν είναι μόνιμες θέσεις έρχονται 
σου λέει θα πάω μόνιμος, γιατί να δουλεύω σε ξενοδοχείο πιο καλά να 
είμαι εδώ πέρα στο Δήμο και έρχεται πάρα πολύς πλέον κόσμος και δεν 
κάνουν τις αιτήσεις στον Δήμο γίνονται και ηλεκτρονικά κατευθείαν πάνω 
δεν ξέρεις και από πού σου γίνεται η αίτηση.  

Ως εκ τούτου αυτοί οι 35 αμέσως είχαν το πρώτο πρόβλημα ότι δεν 
παίρνουν στην ουσία μπόνους, το δεύτερο πρόβλημα τι είναι; Όσοι είναι 
μετά το 1980 που τελείωσαν το σχολείο πρέπει να έχουν απολυτήριο 
Λυκείου, πριν το 1980 είναι του Δημοτικού, συγνώμη απολυτήριο 
Γυμνασίου με συγχωρείτε, ως εκ τούτου αν κάποιοι που βλέπω έχει και 
αρκετούς νέους μέσα είναι μετά το 1980 που τελείωσαν το σχολείο και δεν 
τελείωσαν 3η Γυμνασίου και αυτοί από χέρι είναι απέξω.  

Ως εκ τούτου η κατηγορία των 35 από τους 70 έφυγαν, πάμε στην 
κατηγορία τώρα τους άλλους 35. Δώσανε μισές θέσεις με προϋπηρεσία το 
μπόνους και μισές θέσεις χωρίς την προϋπηρεσία.  

Στην προϋπηρεσία αν κάποιος επειδή μετρά η τελευταία πενταετία 
εάν κάποιος είναι για παράδειγμα οδηγός – χειριστής και έχει δουλέψει 20 
μήνες στο Δήμο με το μπόνους το 50% θα πάρει 30 μήνες, εάν εγώ 
δούλευα ταξιτζής, δούλευα σε μια εταιρία που κουβαλά τσιμέντα την 
τελευταία πενταετία παίρνω 60 πόντους μόρια που είναι η πενταετία με 
τους 12 μήνες ως εκ τούτου και πάλι μένει έξω.  

Δυστυχώς από χέρι αυτή η διαδικασία ήταν προβληματική.  
Το μόνο που μπορεί να γίνει τώρα είναι γιατί το Υπουργείο θα σου 

πει τώρα άλλο, σου λέει πήρες 75 μόνιμους άρα τι τους θέλεις τους 
εποχιακούς, έχει και τον ιδιώτη άρα τι τους θέλεις τους εποχιακούς, δεν θα 
σου φτάνουν τα λεφτά σου άρα τι τους θέλεις τους εποχιακούς, η μόνη 
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λύση είναι πράγματι στο Περιφερειακό Συμβούλιο κ. Δήμαρχε να μπει θέμα 
ότι για τους τουριστικούς δήμους που έγινε αυτό το πρόβλημα και 
επιτρέπουν τα οικονομικά, για να μην μπορούν να μας πουν τίποτα κλπ, να 
μπορούν να ξανάλθουν πίσω με οκτάμηνες συμβάσεις. Εντάξει; Με 
οκτάμηνες συμβάσεις για να πάρουν και την όποια ανεργία.  

Ειδάλλως δεν μπορεί να παίξει τίποτα άλλο μαζί τους και λυπάμαι 
που το λέω εδώ μέσα τα δικαστήρια με τέτοιους κανόνες δεν θα 
δικαιώσουν, έχω πικρά πείρα από τέτοια πράγματα. Λυπάμαι που το λέω 
θέλω να είμαι αληθινός όπως έχουν τα πράγματα εκτός αν γίνει κάτι 
πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να το κλείσουμε. Συνοψίζοντας να πω ότι 

κλείνοντας το αναπτυξιακό συνέδριο Τάκη , λέω δεν διεκδικώ τη σοφία 
αλλά η περιβόητη δίκαιη ανάπτυξη δεν έρχεται χωρίς την ευδαιμονία των 
πολιτών και χωρίς την εξεύρεση θέσεων εργασίας, τουτέστιν πάταξη της 
ανεργίας. Αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη κατά μία προσέγγιση. Είναι λοιπόν 
σε αυτή τη λογική η πρόταση σας.  

Δεν θα κάνω τις αναλύσεις που έκανε ο κ. Στάγκας αλλά για τα 
δικαστήρια να μου επιτρέψετε η προσέγγιση από τον Στράτο ήταν λογική, 
τι κάνουμε σήμερα; Επειδή μαγνητοφωνούνται και θα καθαρογραφούν 
αυτά τα πρακτικά ξεκάθαρα ουσιαστικά ακολουθούμε τη θέση είπε 
Σκουρλέτη, ο ίδιος ο Υπουργός με τις παρατάσεις ερήμην ημών ουσιαστικά 
μας ανοίγει το δρόμο ποιες είναι οι ανάγκες των Δήμων, έτσι αποφάσισε 
εκείνος και με ποιο τρόπο καλύπτονται.  

Άρα και να τα πάρουμε αυτά τα πρακτικά σε ένα δικαστήριο και να 
τα δείξουμε το ομόφωνο δεν πάμε κόντρα στα συμφέροντα του Δήμου, 
είμαστε υπέρ των συμφερόντων του Δήμου μάλιστα και με την ευλογία του 
κ.Υπουργού όταν έκανε παρατάσεις των συμβάσεων αυτών.  

Στην επιχειρηματολογία τώρα να προσθέσω και αυτό που είπε ο κ. 
Υψηλάντης και αυτό που είπε ο κ. Στάγκας δηλαδή αυτό που είπα και εγώ 
στην αρχή θα μπορούσε ενδεχόμενα κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους 
να καλύψει το πρόγραμμα των 55 ήταν 60 άνω με τη δυνατότητα 
πρόσληψης δύο χρόνια με την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών 
εννοείται για τη συνταξιοδότησή τους κλπ. Ένα είναι αυτό. 

Και αυτό των τουριστικών Δήμων για το οκτάμηνο, κάποιοι βέβαια 
θα πείτε μα εδώ θα διεκδικήσουμε δικαστικά το αορίστου χρόνου την 
πρόσληψή μας, δεν είναι οι απόψεις αυτές αμελητέες όμως να πω    κ. 
Πρόεδρε κάτι που ειπώθηκε εδώ και εγώ το έθεσα στο συνέδριο.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το έθεσα με ποια αφορμή. Είπα ότι 
δεν έχω δει ακόμα τα αποτελέσματα ακούστε όμως, ακούστε αυτό, είναι 
ίδιον των κριτηρίων και των προϋποθέσεων στις προσλήψεις που το 
διεκδικούμε χρόνια.  

Ποιο; Έστω αν όχι προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο μοριοδότηση των 
τοπικών κριτηρίων της κατοικίας, της μονιμότητας, με ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό, γιατί ξέρετε τι συνέβη;  

Με πήρε συνάδελφός μου Δήμαρχος, δεν θυμάμαι αν ήταν από την 
Κοζάνη ή από την Καστοριά και μου είπε συνάδελφε χρόνια πολλά ξέρετε 
έρχεται ένας δικός μου και προσλαμβάνεται στη Ρόδο ως οδηγός 
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μηχανήματος, λέω πως έρχεται; Σε αυτό τον διαγωνισμό των 8.000. 
Θα παίρνει, δεν ξέρω αν θα παίρνει 800, 1000, 850 € και θα έλθει 

από την Καστοριά θα ξεσπιτωθεί και θα έλθει στη Ρόδο και θα νοικιάζει 
σπίτι και θα θρέψει οικογένεια; Αφού τη βρήκε τη δουλειά γιατί να μην 
έλθει;  

Δεν λέω ότι δεν έχουν ανάγκες στην Καστοριά, στον Έβρο ή 
οπουδήποτε αλλά το κριτήριο των τοπικών προσλήψεων νομίζω ότι 
ξεκαθαρίζει πάρα πολλά θέματα.  

Αντίθετα αν έλθει ο καστοριανός εδώ ή ο ροδίτης πάει στον Έβρο 
θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ περισσότερα προβλήματα από το να λύσει με 
το να βρει μια δουλειά.  

Συνοψίζοντας λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία πράγματι στο 
συνέδριο της Σύρου και βέβαια λυπάμαι το λέω και εγώ και ο συνάδελφος 
μου σαν δικηγόροι που θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία της δικαστικής 
ταλαιπωρίας γιατί είναι και κοστοβόρο, είναι και χρονοβόρο, αλλά είδατε 
ότι είναι ομόφωνη η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου και με επιχειρήματα 
και νομικά και λογικά και νομίζω όπως θα βγει ότι η στήριξη, είτε όπως 
ζητήθηκε τώρα εδώ με τη δική σας παρουσία ή όπως έρχεται ο σύλλογος 
των υπαλλήλων του Δήμου να στηρίξει ακριβώς με επιχειρήματα ακριβώς 
το δικό σας αίτημα η στήριξη είναι δεδομένη και θα είναι στο διηνεκές.  

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ κ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε και τους 

εργαζόμενους, ευχόμεθα όλοι μαζί ότι το καλύτερο για σας. Να είστε καλά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση , τις 

διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 79 και  93  του 

Ν.3463/2006 , και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Να εκφράσει τη στήριξη του  στους  συμβασιούχους-παρατασιούχους 
εργαζόμενους  στην Καθαριότητα  και την παροχή  οποιασδήποτε δυνατής 
συνδρομής του Δήμου. 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


