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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 30 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 379/2015 

       ΘΕΜΑ:  Εγκριση ψηφίσµατος σε αίτηµα εργαζοµένων προγραµµάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα 2/2015. 

         
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 30ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16231/26 -11 -2015 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία,  δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου 
Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Ευάγγελος.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. Θέµα, το οποίο οµόφωνα έγινε δεκτό από τα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και αφορά σε αίτηµα της επιτροπής εργαζοµένων προγραµµάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, παρουσία και των ιδίων των εργαζοµένων, οι οποίοι έχουν στελεχώσει προγράµµατα 
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕ∆ µέσω της πρόσκλησης 2/2015. 
 
Οι εν λόγω εργαζόµενοι έχουν ενσωµατωθεί πλήρως σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας στα τµήµατα τοποθέτησης των. Κάλυψαν 
τα τεράστια κενά που αυτή τη στιγµή λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων υπάρχουν στον 
∆ηµόσιο Τοµέα και παρέχουν  καθηµερινά πολύτιµες και αξιόπιστε υπηρεσίες σε δύσκολές και 
νευραλγικές θέσεις του ∆ήµου. Η αµοιβή τους στην καλύτερη περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 
495€, αλλά δυστυχώς οι εργαζόµενοι αυτοί βρίσκονται πάλι µπροστά στο φάσµα της ανεργίας µη 
µπορώντας καν να διεκδικήσουν την τακτική επιδότηση του ταµείου ανεργίας του ΟΑΕ∆. 
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Ζητούν έτσι µε το ανωτέρω αίτηµα που κατέθεσαν την συµπαράσταση του ∆ήµου και την λήψη 
οµόφωνης απόφασης για παράταση του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας µε κάθε δυνατό 
τρόπο, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις δύσκολές συνθήκες που αντιµετωπίζουν αυτοί και οι 
οικογένειες τους όσο και τα τµήµατα στα οποία υπηρετούν, και τα οποία µετά την αποχώρηση 
τους αποστελεχώνονται.  
Ζητούν επίσης αναγνώριση της προϋπηρεσίας, οικογενειακής κατάστασης και άµεση καταβολή 
του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας σε όσους το δικαιούνται καθώς και έµπρακτη υποστήριξη 
στον αγώνα τους για παραµονή στην εργασία τους.  
 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίοι οµόφωνα εξέφρασαν την 
πλήρη κατανόηση και υποστήριξη τους στα ανωτέρω αιτήµατα των εργαζοµένων.  
    
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το κατατεθέν αίτηµα των εργαζοµένων στα 
προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα, τις τοποθετήσεις των µελών επι του θέµατος 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                Οµόφωνα 
 
Α). Τάσσεται υπέρ της παράτασης του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆ µέσω της 
πρόσκλησης 2/2015, προκειµένου οι εργαζόµενοι σε αυτά να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 
δύσκολές συνθήκες που αντιµετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειες τους όσο και τα τµήµατα στα 
οποία υπηρετούν, και τα οποία µετά την αποχώρηση τους αποστελεχώνονται.  
 

  Β).  ∆ηλώνει την έµπρακτη υποστήριξη στον αγώνα τους για παραµονή στην εργασία τους. 
 

Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 379/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 1 - 12 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 
 
 
 

 


