ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 61/2006
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος κατά της θέσης των Ελλήνων
βιομηχάνων για μη χορήγηση αυξήσεων στις

αποδοχές των εργαζομένων ειδικά των Νομών
Δράμας, Ημαθίας, Καστοριάς και Φλώρινας.
Σήμερα 23 Ιανουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 19-1-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Καλαϊτζίδης
Κ. Πουλασουχίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Π. Ποταμόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
63/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α.
Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Ι. Κουρουζίδης, Δ.
Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 64/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 72/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 75/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος είπε στο
συμβούλιο ότι: Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Βέροιας, στις 19-1-2006, έστειλε
επιστολή και ζητάει ψήφισμα συμπαράστασης για τη γνωστή θέση των Ελλήνων
βιομηχάνων να εξαιρεθούν από την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας οι
εργαζόμενοι των νομών Δράμας, Ημαθίας, Καστοριάς και Φλώρινας. Είμαστε
αντίθετοι με την πρόταση του συνδέσμου Ελλήνων βιομηχάνων, ετοίμασα ένα σχέδιο
ψηφίσματος, αν το συμβούλιο συμφωνεί για τη συζήτηση εκτάκτως του θέματος
αναγνώστε το σας παρακαλώ κε πρόεδρε στο Δ.Σ. προς ψήφιση.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τη συζήτηση και λήψη απόφαση εκτάκτως
επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου σχέδιο ψηφίσματος, που έχει
ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, αφού πληροφορήθηκε με έκπληξη και
ανησυχία την πρόταση που κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. (κατά τη 2η
Συνάντηση της Γ.Σ.Ε.Ε. με τις εργοδοτικές οργανώσεις) για τη μη χορήγηση
αυξήσεων στις αποδοχές των εργαζομένων ειδικά των Νομών Δράμας, Ημαθίας,
Καστοριάς και Φλώρινας,
Το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει πως η συζήτηση και μόνον της πρότασης
αυτής, αφενός μεταθέτει το κέντρο βάρους του κοινωνικού διαλόγου και αφετέρου
καλλιεργεί την ωρίμανση και προοπτικά την αποδοχή της ιδέας για τη δημιουργία
εργαζομένων διαφορετικών ταχυτήτων και για τη συγκρότηση περιοχών της Χώρας,
στις οποίες οι υπέρ των εργαζομένων εγγυήσεις της εργατικής νομοθεσίας (και ίσως
και άλλες αργότερα) θα έχουν μειωμένη ή και μηδενική ισχύ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύει πως, όσο έντονη, βαθιά και πιεστική κι αν
είναι η κρίση που συγκλονίζει εδώ και χρόνια τις οικονομίες αυτών των Νομών, το
πάγωμα των αποδοχών των εργαζομένων δεν πρόκειται να προσφέρει (και δεν μπορεί
να προσφέρει) καμία λύση, καθώς το πρόβλημα της ανεργίας δεν λύνεται με την
καθήλωση των αποδοχών αλλά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί πως οριστική διέξοδο από την κρίση δεν
παρέχουν τέτοιου είδους χωρικές εξαιρέσεις, με αμυντικό περιεχόμενο, αλλά η
θαρραλέα και συνεπής εφαρμογή ενός αναπτυξιακού προγράμματος τόνωσης των
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, βελτίωσης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας,
αναβάθμισης της παραγωγικής υποδομής, ενίσχυσης των ποιοτικών προτύπων και
χαρακτηριστικών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκτιμά πως η απόσυρση (και η μη επαναφορά υπό
οποιονδήποτε μανδύα) της πρότασης αυτής, θα συμβάλλει στην ευόδωση του
κοινωνικού διαλόγου και στην αντιμετώπιση της κρίσης που ταλανίζει τους 4
Νομούς.
- Προς την κατεύθυνση αυτή, υπενθυμίζει το αίτημα που προβλήθηκε και
υποστηρίχθηκε απ’ όλους τους Φορείς της Ημαθίας, για την ένταξη του Νομού μας
στην Δ΄ Ζώνη Κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου, και ζητά την ικανοποίησή του,
σαν ένα πρώτο βήμα ανάληψης θετικών πρωτοβουλιών που θα τονώνουν την
επιχειρηματικότητα και θα αντιμετωπίζουν την ανεργία, χωρίς όμως να θίγουν στο
ελάχιστο τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Κουρουζίδης: Συμφωνώ αλλά θα πρέπει να συμπληρώσουμε σ’ αυτό το
κείμενο ότι ζητούμε από την Κυβέρνηση να μη δεχτεί να γίνουν νόμοι, τέτοιες
προτάσεις ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια ρύθμιση.
Πρόεδρος: Δηλαδή να ζητήσουμε από την Κυβέρνηση να μην κάνει δεκτό το
αίτημα του ΣΕΒ.
Ουσουλτζόγλου: Ζητούμε να αποσυρθεί η πρόταση ως προϋπόθεση διαλόγου,
διαφορετικά είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά, τόσο οι
εργαζόμενοι, όσο ο Δήμος και οι φορείς του νομού.
Πρόεδρος: Αυτό που είπε ο κ. Κουρουζίδης μας καλύπτει, διότι εμείς δεν το
στέλνουμε στο ΣΕΒ, καταδικάζουμε την ενέργεια του ΣΕΒ. Την πρόταση πρέπει ο
ΣΕΒ να την αποσύρει, όχι η Κυβέρνηση.
Ουσουλτζόγλου: Είμαστε διατεθειμένοι να αντιδράσουμε.
Πρόεδρος: Καταγγέλουμε τη θέση αυτή του ΣΕΒ. Για το αν θα αντιδράσουμε
ή όχι εμείς δεν μπορούμε να το πούμε από τωρα. Θα το δούμε στην πορεία.
Ορφανίδης: Θα ήθελα να ότι κατ’ αρχήν δεν είμαι αρνητικός όσον αφορά το
ψήφισμα της μη αποδοχής, σήμερα όμως ζητάμε κάτι από την Κυβέρνηση όταν εμείς
οι ίδιοι σαν Δήμος το καταπατούμε. Μιλάμε για εθνική συλλογική σύμβαση
εργασίας, και ο Δήμος μιλάει για πρόσληψη ατόμων με μερική απασχόληση. Δηλ. τι
θέλουμε εμείς σαν Δήμος να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε; Εθνική συλλογική
σύμβαση ή μερική απασχόληση; Και τι ψηφίζουμε και λέμε καταψηφίζουμε και
κλαίμε και οδυρόμαστε; ΄Η παίρνουμε απόφαση και υλοποιούμε τις αποφάσεις μας
και με τις πράξεις ή τότε άδικα ψηφίζουμε έτσι για να λέμε ότι ψηφίζουμε. Καλά
είναι τα ψηφίσματα αλλά καλά είναι και ο Δήμος, ως εργοδότης, να υλοποιήσει
τέτοιου είδους εργατικά ζητήματα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου.
2.- Τις απόψεις των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του
παρόντος θέματος.
3.- Την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος κατά της θέσης των Ελλήνων βιομηχάνων για
μη χορήγηση αυξήσεων στις αποδοχές των εργαζομένων ειδικά των Νομών Δράμας,
Ημαθίας, Καστοριάς και Φλώρινας.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, αφού πληροφορήθηκε με έκπληξη και
ανησυχία την πρόταση που κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. (κατά τη 2η
Συνάντηση της Γ.Σ.Ε.Ε. με τις εργοδοτικές οργανώσεις) για τη μη χορήγηση
αυξήσεων στις αποδοχές των εργαζομένων ειδικά των Νομών Δράμας, Ημαθίας,
Καστοριάς και Φλώρινας,
- Επισημαίνει πως η συζήτηση και μόνον της πρότασης αυτής, αφενός
μεταθέτει το κέντρο βάρους του κοινωνικού διαλόγου και αφετέρου καλλιεργεί την
ωρίμανση και προοπτικά την αποδοχή της ιδέας για τη δημιουργία εργαζομένων
διαφορετικών ταχυτήτων και για τη συγκρότηση περιοχών της Χώρας, στις οποίες οι
υπέρ των εργαζομένων εγγυήσεις της εργατικής νομοθεσίας (και ίσως και άλλες
αργότερα) θα έχουν μειωμένη ή και μηδενική ισχύ.

- Πιστεύει πως, όσο έντονη, βαθιά και πιεστική κι αν είναι η κρίση που
συγκλονίζει εδώ και χρόνια τις οικονομίες αυτών των Νομών, το πάγωμα των
αποδοχών των εργαζομένων δεν πρόκειται να προσφέρει (και δεν μπορεί να
προσφέρει) καμία λύση, καθώς το πρόβλημα της ανεργίας δεν λύνεται με την
καθήλωση των αποδοχών αλλά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
- Θεωρεί πως οριστική διέξοδο από την κρίση δεν παρέχουν τέτοιου είδους
χωρικές εξαιρέσεις, με αμυντικό περιεχόμενο, αλλά η θαρραλέα και συνεπής
εφαρμογή ενός αναπτυξιακού προγράμματος τόνωσης των δημόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων, βελτίωσης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας, αναβάθμισης της
παραγωγικής υποδομής, ενίσχυσης των ποιοτικών προτύπων και χαρακτηριστικών.
- Εκτιμά πως η απόσυρση (και η μη επαναφορά υπό οποιονδήποτε μανδύα)
της πρότασης αυτής, θα συμβάλλει στην ευόδωση του κοινωνικού διαλόγου και στην
αντιμετώπιση της κρίσης που ταλανίζει τους 4 Νομούς.
- Υπενθυμίζει, προς την κατεύθυνση αυτή, το αίτημα που προβλήθηκε και
υποστηρίχθηκε απ’ όλους τους Φορείς της Ημαθίας, για την ένταξη του Νομού μας
στην Δ΄ Ζώνη Κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου, και ζητά την ικανοποίησή του,
σαν ένα πρώτο βήμα ανάληψης θετικών πρωτοβουλιών που θα τονώνουν την
επιχειρηματικότητα και θα αντιμετωπίζουν την ανεργία, χωρίς όμως να θίγουν στο
ελάχιστο τα δικαιώματα των εργαζομένων.
- Καλεί την Κυβέρνηση να μην αποδεχθεί τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για μη
χορήγηση αυξήσεων στις αποδοχές των εργαζομένων ειδικά των Νομών Δράμας,
Ημαθίας, Καστοριάς και Φλώρινας».
Γ) Το παραπάνω ψήφισμα να κοινοποιηθεί ως εξής:
1. Ημερήσιο Τοπικό Τύπο (κοινοποιήθηκε)
2. Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας (με FAX 23310 22266).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 61 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-1-2006
Ο Δήμαρχος
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