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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  248/2015      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

ΤΟΥΣ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 27.986/26-10-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 24 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  
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7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κούκος Γεώργιος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα   

           Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 23ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από την αίθουσα και 

δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 30ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκαν οι: 

α. Βρυτών κ. Θωµάς Τζαβέλλας  

β.  Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στην κα Βηθλεέµ Κασαρτζόγλου, εκπρόσωπο Σχολικών καθαριστριών, η οποία  

ανέγνωσε την επιστολή των Σχολικών καθαριστριών προς τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Εργαζόµαστε µε σύµβαση µίσθωσης έργου στα σχολεία του ∆ήµου Έδεσσας. 

Καθηµερινά παλεύουµε σε δύσκολες συνθήκες να ανταπεξέλθουµε στις υποχρεώσεις 

µας υπερασπιζόµενες το δικαίωµα µας στην εργασία. 

 Οι µισθοί µας κυµαίνονται από 200 έως 300 ευρώ και τις περισσότερες φορές η 

πληρωµή µας καθυστερεί µήνες. 

 Σε αυτές τις συνθήκες, αλλά και αναγνωρίζοντας την τρέχουσα οικονοµική 

συγκυρία, διεκδικούµε σήµερα το αυτονόητο. 

• Την απόδοση των δεδουλευµένων µας, όπως αυτά κατατέθηκαν από το 

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, δηλαδή την πληρωµή των µηνών Απριλίου και Μαΐου. 

∆υστυχώς ενώ τα χρήµατά µας πιστώθηκαν στους λογαριασµούς των 

Σχολικών Επιτροπών (12/10), πληρωθήκαµε µόνον τον έναν µήνα στις 

27/10, για αδιευκρίνιστους λόγους. Όποτε και αν πιστωθεί ο δεύτερος 

µισθός µας καταλαβαίνετε ότι είναι αδικαιολόγητα ετεροχρονισµένος. 

Παρακαλούµε ανάλογες συµπεριφορές να αποφεύγονται γιατί θα 

βρεθούµε στη δυσάρεστη θέση να κινηθούµε νοµικά, κάτι που 

αντιλαµβάνεστε ότι απευχόµαστε. 

• ∆εύτερο και σηµαντικό θέµα για τον κλάδο µας είναι η µείωση των 

µισθών µας κατά 10%. Καταλαβαίνετε ότι οι ήδη πενιχροί µισθοί µας, µε 

τη νέα µείωση καθιστούν την επιβίωσή µας ακόµη πιο δύσκολη. 

Σύµφωνα µε έγγραφο του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.606/630/44987-

05/10/2015) που αναφέρεται στο άρθρο 38 του ν.4257/2014, υπάρχει η 

δυνατότητα στο ∆ήµο, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να 

επιχορηγήσει τις Σχολικές Επιτροπές µε το ανάλογο ποσό. Παρακαλούµε 

να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, ώστε να µην υποστούµε τη 

σηµαντική για µας µείωση.  

Ελπίζοντας στην κοινωνική σας ευαισθησία, παρακαλούµε για την διευθέτηση 

των παραπάνω αιτηµάτων µας». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ευτυχία 

Ταµβίσκου, Ιωάννη Χατζόγλου, Βασίλειο ∆ηµητριάδη, Μιχαήλ Φουνταλή και Ιωάννη 

Σόντρα καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις 
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απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έλαβε γνώση των παραπάνω.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  248/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  16/11/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, 

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Εκπρόσωπο Σχολικών καθαριστριών κα Β. Κασαρτζόγλου 

- Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπ/σης κ. Ι. Χατζόγλου 

- Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπ/σης κα Ε. Ταµβίσκου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

και Νέας Γενιάς κ. Χ. Τσιβόγλου 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 


