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Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών  

Θέμα: “Μονιμοποίηση 26 εργαζόμενοι στο δήμο Αγίας Βαρβάρας” 

Τον Απρίλιο 2020 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους 26 εργαζόμενους, που είχαν 
προσφύγει, αποφασίζοντας ότι οι συμβάσεις τους «αποτελούν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». Η ίδια απόφαση υποχρέωνε τον δήμο να αποδεχθεί 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργαζόμενοι καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους και με 
απειλή χρηματικής ποινής, ύψους 50 ευρώ, για κάθε ημέρα παράβασης της υποχρέωσής τους. Ο 
δήμος Αγ. Βαρβάρας αποφάσισε να ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης λόγω 
δυσβάστακτου κόστους στον προϋπολογισμό του. Οι ειδικότητες των εργαζομένων, οι οποίοι 
απασχολούνται στις συγκεκριμένες θέσεις από 11- 18 χρόνια, είναι νοσηλεύτριες, κοινωνικοί 
λειτουργοί, βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμου, βοηθοί νοσηλεύτριας, επιμελήτρια 
κοινωνικής προστασίας, κοινωνικός φροντιστής, καθαρίστριες και οδηγοί. Από αυτούς, οι 17 
απασχολούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι χρηματοδούνται μέσω ΕΕΤΑΑ (Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) από ΕΣΠΑ. Η ΕΕΤΑΑ χρηματοδοτεί τους δήμους με 
βάση των αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη μορφή σχέσης 
απασχόλησης των εργαζομένων. Οι 5 εργαζόμενοι απασχολούνται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 
το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Οι εργαζόμενοι 
συμμετέχουν, επίσης, και στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ (4Κ 2020) για πρόσληψη 2.909 εργαζομένων στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι 4 εργαζόμενοι απασχολούνται στο ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημέρας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων). Πρόκειται για εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματικά θα επιβαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του δήμου, εφόσον αλλάξει η σχέση εργασίας τους. Πρόκειται για επιβάρυνση του 
δήμου που ανέρχεται σε 60.000-70.000 το μήνα. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Δεσμεύεται να ενισχύσει τον δήμο Αγίας Βαρβάρας με το ποσό που θα επιβαρυνθεί ο 
προϋπολογισμός του από την μονιμοποίηση των συγκεκριμένων  εργαζομένων;  

2. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των δήμων έχει μειωθεί πέραν του 60%, από τότε που εισήλθε η 
χώρα στα Μνημόνια και δεδομένου ότι η εντεινόμενη φτωχοποίηση του πληθυσμού αυξάνει την 
ανάγκη παροχής υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει ξεκινήσει συζήτηση προκειμένου να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;  
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