ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 551/2016
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος στήριξης στο αίτημα των
εργαζομένων για την επαναλειτουργία της
πτωχευμένης
εταιρίας
«Ενωμένη
Κλωστοϋφαντουργία».
Σήμερα 10 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 6-10-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας, 26)Γ.Γουλτίδης, 27)Ν.Μπέκης, 28)Π.Παπαδίνα,
29)Α.Αποστολόπουλος, 30)Α.Μαρκούλης.

Απόντες
Σ.Διαμάντης,
Ι.Χειμώνας,
Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας,
Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Γ.Γουλτίδης,
Ζ.Πατσίκας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 558/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο
κ.Τ.Χατζηαθανασίου.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 565/2016 απόφασης αποχώρησαν ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 569/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου,
Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Γ.Σοφιανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Α.Μαρκούλης.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον
αντιδήμαρχο αγροτικής ανάπτυξης Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Έχει διανεμηθεί σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους ένα σχέδιο ψηφίσματος στήριξης
στους εργαζόμενους βιομηχανίας «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία», το οποίο υποβλήθηκε στο
προεδρείο λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση και γι’ αυτό προτείνω να συζητηθεί ως έκτακτο.
Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα 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 εισηγούμενος το θέμα, εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
«Το Δ.Σ. Βέροιας δηλώνει για μια ακόμη φορά ότι τα θέματα ανάπτυξης που αφορούν την
περιοχή μας είναι, όπως είναι φυσικό, το πρώτιστο μέλημά του.
Το θέμα επαναλειτουργίας κάποιων από τα κλωστήρια της πτωχευμένης Ενωμένης
Κλωστοϋφαντουργίας δε μπορεί παρά να είναι ένα από τα κορυφαία για εμάς θέματα τα τελευταία
χρόνια.
Από το 2010 και μετά όλες οι κυβερνήσεις μένουν σε κοινότυπες υποσχέσεις σχετικές με
το θέμα, χωρίς να επιτυγχάνεται η επανεκκίνηση εγκαταστάσεων που θα δώσουν σημαντική
ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Μετά από την τελευταία δημοσιοποίηση, περί της ύπαρξης επενδυτικού ενδιαφέροντος για
τη δημιουργία νέας εταιρίας που θα χρησιμοποιήσει παραγωγικά τις εγκαταστάσεις της πρώην
Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, θεωρούμε αδιανόητο να μη γίνει πράξη επιτέλους η
επανεκκίνηση της βιομηχανική δραστηριότητας στην περιοχή μας.
Η υποστήριξή μας στις προσπάθειες των πρώην εργαζομένων της ΕΝ ΚΛΩ είναι
δεδομένη, όπως δεδομένη θα είναι πλέον και η αντίθεσή μας σε οποιεσδήποτε προσπάθειες
κωλυσιεργίας και αναβολής, σε μια επενδυτική προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει την τοπική
μας οικονομία».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Στην τελευταία παράγραφο γράφει «η υποστήριξή μας στις προσπάθειες των
πρώην εργαζομένων στην ΕΝ ΚΛΩ είναι δεδομένη, όπως δεδομένη θα είναι πλέον κι η αντίθεσή
μας σε οποιεσδήποτε προσπάθειες κωλυσιεργίας και αναβολής, σε μια επενδυτική προσπάθεια
που μπορεί να βοηθήσει την τοπική μας οικονομία». Θα ήθελα, επειδή εδώ υπάρχει ένας
σαφέστατος υπαινιγμός, από πού υπάρχουν προσπάθειες κωλυσιεργίας και αναβολής; Και γιατί;
Αθανάσιος Παπαντωνίου (τακτικό μέλος στο συμβούλιο πιστωτών της πτωχευμένης
εταιρίας «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία»): Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ώστε να ξεκινήσει
ξανά αυτή η εταιρεία. Είναι ένας όμιλος 17 εργοστασίων σε όλη τη Ελλάδα.
Προσπαθήσαμε με πολλούς τρόπους από το 2012 που πτώχευσε η εταιρεία ώστε να βρεθεί
κάποιο σχέδιο που να συμφέρει όλους ώστε να ξεκινήσει ξανά.
Σε οτιδήποτε κάνουμε, πάντα βρίσκονται καλοθελητές να κολλάνε αυτό το σχέδιο, ίσως
γιατί υπάρχουν κάποια άλλα συμφέροντα από πίσω που δεν θέλουν να μπούμε εμείς σε αυτή τη
διαδικασία. Το θέμα είναι ότι θα μας βρουν εμάς τους εργαζόμενους αρωγούς ώστε να
προχωρήσει αυτό το σχέδιο τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφερόμενος επενδυτής.
Έχουμε ήδη και την πρόταση στα χέρια μας κι από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η
πρόταση, η σύνδικος πτώχευσης δεν τον έχει καλέσει ακόμα ώστε να μιλήσουν για τα περαιτέρω
της εταιρείας και να κάνει μια γύρα στα εργοστάσια να δει σε τι κατάσταση είναι και να κάνει το
τίμημα. Μιλάμε για εξαγορά όλης της εταιρείας και εδώ πάνε να βγάλουν τα εργοστάσια κομμάτικομμάτι, δηλ. να χαλάσουν όλο αυτό το σχέδιο. Γι’ αυτό και θέλουμε τη στήριξη αυτών των
τοπικών φορέων.
Είναι νομίζουμε κοινωνικό το θέμα, δεν είναι μόνο της ΕΝ ΚΛΩ.
Γενικά νομίζουμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αυτό που λέμε όλοι και
θέλουμε όλοι. Αυτό ζητάμε, τη στήριξή σας ώστε να προχωρήσει γρήγορα το θέμα και να μην
κωλυσιεργήσει άλλο.
Μπέκης: Δεν απαντήθηκε η ερώτησή μου, ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν
πολιτικές παρεμβάσεις και υπάρχουν κωλυσιεργίες; Υπάρχουν ανταγωνιστικές οικονομικοί;

Επιχειρήσεις; Υπάρχει δικαιοσύνη; Από πού υπάρχει η κωλυσιεργία; Να ξέρουμε ακριβώς. Γι
αυτό το λόγο θα ψηφίσω αλλά με την επιφύλαξη αυτή.
Μαρκούλης: Για όσους είναι νομικοί και μπορούν να γνωρίζουν το εύρος των
δυνατοτήτων που έχουμε σε μια πτωχευμένη εταιρεία, να ενημερώσουμε το σώμα.
Βέβαια αυτά είναι κατανοητά γι’ αυτούς που ξέρουν. Γι’ αυτούς που δεν ξέρουν, ο
σύνδικος πτώχευσης έχει να διαχειριστεί όλο το πλέγμα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων
μιας πτωχευμένης εταιρείας. Ο σύνδικος πτώχευσης επομένως κοιτάει ποιο είναι το ενεργητικό, τι
έχει να παίρνει η συγκεκριμένη εταιρεία, τι έχει να δίνει και εν πάση περιπτώσει από αυτό που
έχει να παίρνει, αν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιους από τους δανειστές της εταιρείας.
Εν προκειμένω μπορεί να υπάρχει, δηλ. μπορεί και εγώ να εκδηλώσω επενδυτικό
ενδιαφέρον και να πω ότι εγώ θέλω τη συγκεκριμένη εταιρεία για να τη λειτουργήσω και βέβαια
αυτό μπορεί να ακούγεται καλά στα αυτιά των εργαζομένων κι εμείς είμαστε με τους
εργαζόμενους. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του συνδίκου πτώχευσης
μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα τα οποία απορρέουν από
τον πτωχευτικό κώδικα. Δε μπορεί ο σύνδικος πτώχευσης να λειτουργήσει με το έτσι θέλω και να
πει αυτό θα κάνω.
Θα πρέπει να έχουμε έναν άξονα, θα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε μια
συγκεκριμένη πολιτική που θα πρέπει να έχει γενικότερα η πολιτεία με το συγκεκριμένο ζήτημα
κι όχι να είμαστε στην καλή ή κακή θέληση των ιδιωτών οι οποίοι συνήθως θέλουν να παίρνουν
τις πτωχευμένες εταιρείες για ένα κομμάτι ψωμί.
Βεβαίως σεβαστό το δικαίωμα αυτών που θέλουν να εργαστούν κι εμείς θέλουμε να
λειτουργήσει κι ενδεχόμενα να λειτουργήσει στα πλαίσια μιας κοινωνικοποιημένης επιχείρησης,
αυτό είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο.
Στην παρούσα φάση εμείς συντασσόμαστε με την θέληση των εργαζομένων να
λειτουργήσει πάλι το εργοστάσιο, αλλά από εκεί και πέρα όχι να υποταχθούμε στις βουλές του
κάθε ιδιώτη ο οποίος τυχοδιωκτικά θέλει να πάρει για ένα κομμάτι ψωμί ολόκληρο τον κολοσσό.
Αποστολόπουλος: Νομίζω η ιστορία της ΕΝ ΚΛΩ είναι μακραίωνη, έχουν γίνει πάρα
πολλές προσπάθειες και στα πλαίσια των βιομηχανικών επιχειρήσεων έχουν γίνει σχέδια
μετοχοποίησης των απαιτήσεων των εργαζομένων. Είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να λειτουργήσει
πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, στα πλαίσια της μετοχοποίησης και της κοινωνικής
οικονομίας.
Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε αρωγοί στην φιλότιμη προσπάθεια που κάνουν οι
εργαζόμενοι εδώ και χρόνια για να δώσουν ανάπτυξη σε αυτή την πολύπαθη κοινωνία η οποία
μαστίζεται από την οικονομική κρίση και πρέπει να δώσουμε ώθηση και να ενθαρρύνουμε αυτή
την προσπάθεια, γιατί ήδη έπρεπε να κάνουμε στροφή στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
και όχι στον τριτογενή, που έχει ανάγκη η χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε κάθε μορφή
επένδυσης και να σταθούμε αρωγοί απέναντι στους εργαζόμενους.
Αθανάσιος Παπαντωνίου: Θα ήθελα να πω στον κύριο, ότι από το 2012 που πτώχευσε η
εταιρεία οι εργαζόμενοι, χώρια που δεν έχουν πάρει ούτε 1€, γι’ αυτό έγινε ένα σχέδιο που το
έχουν δει και το έχουν μελετήσει πάρα πολύ, που μιλάει για 3 εργοστάσια λειτουργίας με θέσεις
εργασίας. Δεν ήρθε κάποιος «έτσι ναι εγώ θα τα πάρω» και θα πείτε και εσείς για επενδυτικό
ενδιαφέρον και τέτοια.
Έχουν γίνει διάφορες συναντήσεις και με τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και υπάρχουν όλα τα
στοιχεία και ότι χρειάζεται για να ξεκινήσει η εταιρεία.
Μαρκούλης: Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ της εισήγησης με την επιφύλαξη που
διατυπώσαμε.
Μπέκης: Κι εμείς πρόεδρε θα ψηφίσουμε υπέρ της εισήγησης με την επιφύλαξη που
διατυπώσαμε.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το ψήφισμα στήριξης στο αίτημα των εργαζομένων για την
επαναλειτουργία της πτωχευμένης εταιρίας «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία»;
Μέλη: Ναι
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το σχέδιο ψηφίσματος στήριξης στο αίτημα των εργαζομένων για την επαναλειτουργία της
πτωχευμένης εταιρίας «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία».
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
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:
«Το Δ.Σ. Βέροιας δηλώνει για μια ακόμη φορά ότι τα θέματα ανάπτυξης που αφορούν την
περιοχή μας είναι, όπως είναι φυσικό, το πρώτιστο μέλημά του.
Το θέμα επαναλειτουργίας κάποιων από τα κλωστήρια της πτωχευμένης Ενωμένης
Κλωστοϋφαντουργίας δε μπορεί παρά να είναι ένα από τα κορυφαία για εμάς θέματα τα τελευταία
χρόνια.
Από το 2010 και μετά όλες οι κυβερνήσεις μένουν σε κοινότυπες υποσχέσεις σχετικές με
το θέμα, χωρίς να επιτυγχάνεται η επανεκκίνηση εγκαταστάσεων που θα δώσουν σημαντική
ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Μετά από την τελευταία δημοσιοποίηση, περί της ύπαρξης επενδυτικού ενδιαφέροντος για
τη δημιουργία νέας εταιρίας που θα χρησιμοποιήσει παραγωγικά τις εγκαταστάσεις της πρώην
Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, θεωρούμε αδιανόητο να μη γίνει πράξη επιτέλους η
επανεκκίνηση της βιομηχανική δραστηριότητας στην περιοχή μας.
Η υποστήριξή μας στις προσπάθειες των πρώην εργαζομένων της ΕΝ ΚΛΩ είναι
δεδομένη, όπως δεδομένη θα είναι πλέον και η αντίθεσή μας σε οποιεσδήποτε προσπάθειες
κωλυσιεργίας και αναβολής, σε μια επενδυτική προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει την τοπική
μας οικονομία».
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε και στην
ιστοσελίδα του Δήμου

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 551 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Σ.
Ι.
Ι.

Θ.

Κορωνάς

Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Ν.
Π.
Α.

Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-10-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

