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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  313/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

 Σήµερα Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 20.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 30.833/27-11-2015 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 20 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 15 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ίου Αναστάσιος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Γιώγας ∆ηµήτριος 7 Τσιβόγλου Χρήστος 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος   

                              

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 8ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αίκατερίνη Ζδρου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

µετά τη συζήτηση του 22ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά το 14ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άρνισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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. 
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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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, ανέγνωσε το 

από 23.11.2015 αίτηµα της επιτροπής εργαζοµένων Προγραµµάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα, το οποίο έχει ως εξής: 

«Αξιότιµοι  κύριοι,  Αξιότιµες κυρίες, 

Όπως όλοι γνωρίζετε από τις αρχές του Ιουλίου του 2015 έως και σήµερα ο 

∆ήµος µας έχει στελεχωθεί  µε εργαζόµενους του προγράµµατος κοινωφελούς 

χαρακτήρα του ΟΑΕ∆ µέσω της πρόσκλησης  2/2015. 

Οι εργαζόµενοι, έχουµε ενσωµατωθεί πλήρως σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου 

καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των τµηµάτων τοποθέτησης µας. Από την 

πρώτη µέρα ανάληψης των καθηκόντων µας κληθήκαµε σε ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα να καλύψουµε τα τεράστια κενά που αυτή την στιγµή λόγω της 

απαγόρευσης των προσλήψεων υπάρχουν  στο ∆ηµόσιο τοµέα και εργαζόµαστε 

καθηµερινά µε ζήλο και σθένος σε δύσκολες και νευραλγικές θέσεις του ∆ήµου. 

 Αυτή τη στιγµή στο ∆ήµο µας εργαζόµαστε πάνω από  80 οικογένειες µε µισθό 

τα 495,00€ στην καλύτερη των περιπτώσεων όπου δυστυχώς πριν το τέλος του 2015 

θα βρεθούµε και πάλι µπροστά στο τέρας της ανεργίας, µη µπορώντας καν να 

διεκδικήσουµε την τακτική επιδότηση του ταµείου ανεργίας του ΟΑΕ∆. 

Σας επισυνάπτουµε ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 344 ». 

Με την επιστολή µας αυτή θέτουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω 

θέµατα προς συζήτηση: 

1) Τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για διεκδίκηση από το ∆ήµο 

Έδεσσας παράτασης του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας µε κάθε 

δυνατό τρόπο, καθώς η εργασία µας είναι απαραίτητη τόσο σε εµάς τους 

εργαζόµενους, όσο και στα ίδια τα Τµήµατα και τις Υπηρεσίες στις οποίες 

εργαζόµαστε και µε την αποχώρησή µας αποστελεχώνονται. 

2) Έµπρακτη υποστήριξη και συµπαράσταση στον αγώνα µας για παραµονή 

στην εργασία µας. 
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3) Παροχή Μ.Α.Π. που οφείλει ο ∆ήµος να παρέχει στους εργαζόµενους που το 

δικαιούνται βάσει και σχετικής οδηγίας που έχει σταλεί από τον ΟΑΕ∆. 

4) Αναγνώριση προϋπηρεσίας, οικογενειακής κατάστασης και άµεση καταβολή 

του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόµενους που το δικαιούνται. 

∆εν ζητάµε τίποτε που δεν µπορείτε να µας προσφέρετε !!! 

Σας εµπιστευόµαστε !!!  Μην µας απογοητεύσετε!!! 

Μία δική σας λάθος απόφαση έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και τα παιδιά 

µας!!!» 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων 

Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα κ. Μάρκο Ζουρλίδη, ο οποίος έδωσε τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου καθώς και 

στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλή, Βασίλειο ∆ηµητριάδη και 

Ιωάννη Σόντρα, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: Στηρίζουµε τον αγώνα των εργαζοµένων 

Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και προτείνω να εκδώσουµε ψήφισµα για τη 

στήριξή τους, το οποίο θα αποσταλεί στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, στην Αναπληρώτρια Υπουργό για την Καταπολέµηση της 

Ανεργίας, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στους Βουλευτές του Νοµού.   

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε 

υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και 65 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας, στηρίζει τον αγώνα των εργαζοµένων 

Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και ζητά παράταση του προγράµµατος 

κοινωφελούς εργασίας µε κάθε δυνατό τρόπο, καθώς η εργασία τους είναι 
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απαραίτητη τόσο στους ίδιους τους εργαζόµενους, όσο και στα Τµήµατα και τις 

Υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται και µε την αποχώρησή τους αποστελεχώνονται. 

 

Β. Την αποστολή του ανωτέρου ψηφίσµατος στον Υπουργό Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στην Αναπληρώτρια Υπουργό για την 

Καταπολέµηση της Ανεργίας, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στους 

Βουλευτές του Νοµού.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 313/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα    22.12.2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Έκπ/πο εργαζοµένων Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα κ. Ιωάννη 

Καραϊσαρίδη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

-  Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 

 


