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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 135/2020
«Περί μη ανανέωσης συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ».
Στους Μολάους σήμερα στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/1103-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 12/1907-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Καλογράνης Δημήτριος
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
2. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
3. Σπυριδάκου Θεοδούλη
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
6. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9.
Αρρώνης Παντελεήμων
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Βλάχου Άννα
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Παναρίτης Ηλίας
21. Γουναλάκης Ιωάννης
22. Κουλουβάκος Βασίλειος
23. Ραφαηλίδη Βασιλική
24. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης
Νεάπολης, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης,
Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς και Βαρβαρέσσος Γεώργιος Λαχίου.
Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
Η παράταξη Οι Δημότες Μπροστά κατέθεσαν την εξής δήλωση: «Κύριε Πρόεδρε,

επιφυλασσόμαστε να αναθεωρήσουμε τη στάση μας για το ζήτημα της συνεχιζόμενης
καταχρηστικής πρακτικής της σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς, ελπίζοντας
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εσείς τουλάχιστον να πάρετε πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του διαλόγου και της ομαλής
λειτουργίας των θεσμών, με τρόπους που κι εμείς έχουμε υποδείξει στο παρελθόν και κατόπιν
συνεννόησης με τους επικεφαλής τουλάχιστον των συνδυασμών. Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Παναγιώτης Μαυρομμάτης και Δημήτης Καλογράνης κάνουν γνωστό ότι για λόγους ευθιξίας εξ
αιτίας της απαξίωσης από τη δημοτική αρχή και το δήμαρχο του θεσμού του δημοτικού
συμβουλίου απέχουν από τη διαδικασία».
Η δημ. σύμβουλος κα Σπυριδάκου απέστειλε την εξής δήλωση: «Σε απάντηση της
πρόσκλησή σας για το σημερινό δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, σας δηλώνω τα εξής:
Εκφράζω για πολλοστή φορά την απόλυτη διαφωνία μου για την τακτική της δημοτικής αρχής να
συγκαλεί «δια περιφοράς» συνεδριάσεις και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα συμμετέχω στην εν
λόγω συνεδρίαση».
Η δια περιφοράς απόφαση για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ.
Κουτσονικολή, έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4415/2016:

<1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο
του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος,
σύμφωνα με το εδάφιο α’ ης παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, αποκλειόμενης, σε κάθε
περίπτωση, της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.
2. Άρνηση ανανέωσης γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, στις δομές που υπάγονται απευθείας στους δήμους,
την οριστική απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο
με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία…>.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου με την αριθ. 17/2020 απόφασή της, αποφάσισε
μεταξύ άλλων, για το ΚΔΑΠ/ΜΕΑ τη μη ανανέωση/παράταση των συμβάσεων του Εκπαιδευτή
Ξυλογλυπτικής και της Κοινωνικής Φροντίστριας, οι οποίες λήγουν αυτοδίκαια στις 31/8/2020,
για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική απόφαση και ειδικότερα:
Μετά από 15 και πλέον χρόνια λειτουργίας του Κέντρου, έχει έρθει η ώρα να
επανεκτιμήσουμε τη στελέχωσή του, έχοντας την εμπειρία και γνωρίζοντας τις πραγματικές
ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, προκειμένου να τους εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή
ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών τόσο σε αυτά όσο και στις οικογένειές τους, μιας που το
Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» στοχεύει σε αυτό το σκοπό,
δηλαδή της προσφοράς ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις
πραγματικές ανάγκες των παιδιών/εφήβων όπως έχουν διαμορφωθεί, την εμπειρία την εμπειρία
από την 15ετή λειτουργία του κέντρου, την πρόταση της επιστημονικής επιτροπής αλλά και το
άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΑΠ2β/Γ.Π.οικ. 14957/01 (ΦΕΚ 1397/01 τ. Β’) περί προϋποθέσεων ίδρυσης και
λειτουργίας όπως ισχύει, που αναφέρει ότι ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι
ειδικότητες αυτού, καθορίζονται από το φορέα ανάλογα με τους εξυπηρετούμενους και το είδος
των παθήσεών τους, προτείνεται να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις: α) του Εκπαιδευτή
Ξυλογλυπτικής μιας που η ειδικότητα αυτή δεν προσφέρεται στις ανάγκες των εξυπηρετούμενων,
αφού η πλειοψηφία αυτών είναι στο φάσμα του αυτισμού και της βαριάς νοητικής υστέρησης και
η μέχρι σήμερα δημιουργική απασχόληση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ειδικότητας είναι
ελάχιστη και η αντικατάστασή της με εξωτερικούς συνεργάτες όπως μουσικοθεραπείας και
ζωγραφικής, αφού το κόστος των δύο αυτών δεν θα ξεπεράσει τη μισθοδοσία του ενός. β) Ως
προς τη σύμβαση της Κοινωνικής Φροντίστριας, επειδή στο Κέντρο τόσο η ειδικότητα της
Καθαρίστριας όσο και της Κοινωνικής Φροντίστριας, με συναφή αντικείμενα, είναι πλήρους
απασχόλησης, ενώ θα μπορούσε μία από τις δύο να είναι μερικής απασχόλησης αφενός για την
εξοικονόμηση πόρων και αφετέρου για την προσθήκη και άλλων αναγκαίων ειδικοτήτων ως
εξωτερικοί συνεργάτες, προτείνεται η μη ανανέωση της σύμβασης και της Κοινωνικής
Φροντίστριας, αφού τα καθήκοντα αυτά μπορεί να τα ασκήσει και η καθαρίστρια μιας που έχει
αποκτήσει εμπειρία, αφού εργάζεται στο Κέντρο από το 2007 με παράλληλα καθήκοντα,
προκειμένου να ενταχθούν ειδικότητες απαραίτητες και συγκεκριμένα του Γυμναστή Ειδικής
Αγωγής.
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Για όλους τους ανωτέρω λόγους,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Τη μη ανανέωση/παράταση των συμβάσεων του Εκπαιδευτή Ξυλογλυπτικής και της
Κοινωνικής Φροντίστριας, οι οποίες λήγουν αυτοδίκαια στις 31/8/2020, στη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Η κα Αναγνωστοπούλου για το θέμα: Για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όπως η δημιουργική
απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες αρμόδιοι είναι επιστήμονες τόσο στο επίπεδο της
εκπαίδευσης όσο και στη λήψη αποφάσεων. Τα τοπικά και δημοτικά συμβούλια όχι. Αρνητική
ψήφος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη μη ανανέωση/παράταση των συμβάσεων εργασίας του Εκπαιδευτή Ξυλογλυπτικής και
της Κοινωνικής Φροντίστριας, οι οποίες λήγουν αυτοδίκαια στις 31/8/2020, στη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας.
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Ακριβές Απόσπασμα
Γουναλάκης Ιωάννης
Η Ειδική Γραμματέας
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Παπαδάκη Ευγενία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ραφαηλίδη Βασιλική
Αναγνωστοπούλου Ελένη
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