EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 64/2022
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος κατά της επικείμενης περικοπής
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
σε εργαζομένους των Ο.Τ.Α.
Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με
τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την
με ημερομηνία 24-3-2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός,
22)Χ.Τσιούντας, 23) Π.Παυλίδης, 24)Γ.Μιχαηλίδης, 25)
Ν.Αγγέλου, 26) Α.Μαρκούλης, 27) Κ.Τροχόπουλος, 28)
Σ.Στουγιάννος, 29)Κ.Θεοδωρίδης, 30) Π.Μουχτάρη, 31)
Δ.Τσανακτσίδης, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Γ.Δεμερτζίδης,
Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Σ.Στουγιάννος, Θ.Θεοδωρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 65/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη, Κ.Θεοδωρίδης,
Ν.Αγγέλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μιχαηλίδης, Κ.Ρίζος, Ι.Τσαναξίδης και προσήλθε ο κ.
Κ.Παλουκίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 67/2022 αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εξέθεσε στο σώμα τα
εξής: Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Γ.Μελιόπουλος με το με
αρ. πρωτ. 14987/28-3-2022 έγγραφό του υποβάλλει σχέδιο ψηφίσματος κατά της επικείμενης
περικοπής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους των Ο.Τ.Α. και
ζητά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί αυτού.
Δήμαρχος: Θεωρούμε ότι το έχουμε ψηφίσει αλλά αν πραγματικά θεωρεί ο κ.
Μελιόπουλος ότι προσθέτει κάτι παραπάνω, έστω και εκ του περισσού το ψηφίζουμε. Όταν
εμείς ψηφίσαμε για τις σχολικές καθαρίστριες δεν αφήσαμε άλλους ανθρώπους από έξω.
Μελιόπουλος: Θέλω να πω πολύ σύντομα ότι μπορεί να αναφέρει ως παράδειγμα τις
καθαρίστριες, αλλά το πόρισμα αυτό, που είναι από μία επιτροπή που δημιουργήθηκε από την
προηγούμενη κυβέρνηση, δεν αφορά μόνο τις σχολικές καθαρίστριες αλλά και τους
ηλεκτρολόγους, τεχνίτες οχημάτων, αφορά πάνω από δέκα ειδικότητες εργαζομένων στον Δήμο.
Στο προηγούμενο ψήφισμα παρότι δεν ήμουν εδώ για να το ψηφίσω, ήταν ένα ψήφισμα του
σωματείου, καλώς ψηφίστηκε από το ΔΣ, εδώ αφορά κάτι διαφορετικό, αυτό δεν έχει να κάνει
με κάτι πολιτικό.
Παυλίδης: Τα ψηφίσματα θα έρχονται εδώ νωρίτερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνεται
μια κοινή επιτροπή και θα έρχεται ένα κοινό ψήφισμα, για να το ξέρουμε νωρίτερα, τώρα ήρθε
τελευταία στιγμή αν και κάτι τέτοιο δεν το απαγορεύει κανένας.
Δήμαρχος: Πράγματι έτσι είχαμε πει
Παυλίδης: Όταν λέμε για ΔΣ κάποια πράγματα πρέπει να τηρούνται
Πρόεδρος: Αυτό δεν αφορά εμένα, αφορά τον εισηγητή
Μελιόπουλος: Ο εισηγητής δεν συμφωνεί με αυτό που λέει ο κ.Παυλίδης
Παυλίδης: Γιατί είναι έκτακτο μπορεί να μας πει κάποιος;
Μιχαηλίδης: Διαδικαστικά θέλω να πω ότι έγινε μια συμφωνία κυρίων, πολιτική
συμφωνία, η οποία δεν τηρείται αυτήν τη στιγμή.
Κάθε φορά που βγάζετε πρόσκληση για το ΔΣ πάντοτε προκύπτουν ένα, δύο, τρία
θέματα που καταλήγουν σε ψηφίσματα. Αφού υπάρχει η αγωνία για την κατάθεση ψηφίσματος
θα πρέπει οι παρατάξεις να τα καταθέτουν εγκαίρως και να μην μπλέκουμε στα έκτακτα. Και τα
τρία ψηφίσματα είναι γνωστά εδώ και δέκα μέρες, έτσι λοιπόν δεν συμφωνώ με το έκτακτο και
δεν θα προχωρήσω στην ψήφιση του εκτάκτου και δεν θα συμμετέχω στην κουβέντα αν είναι να
περάσει ως έκτακτο
Τσιούντας: Δεν νομίζω ότι είναι έκτακτο θέμα γιατί βρισκόμαστε στην τριακοστή τρίτη
ημέρα
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία 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, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το με αρ. πρωτ.
14987/28-3-2022 έγγραφο της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», που έχει ως εξής:
«Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει ακόμα περισσότερο τους μειωμένους μισθούς κάθε
σκέψη για μείωση ή περικοπή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας είναι επιεικώς απαράδεκτη.
Όμως σύμφωνα με πρόσφατο σχετικό πόρισμα αρμόδιας επιτροπής της κυβέρνησης της ΝΔ
κόβουν η περικόπτουν το επίδομα σε μια σειρά ειδικοτήτων στους εργαζόμενους στους δήμους
και όχι μόνο που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά βλαπτικών παραγόντων για την
υγεία τους.
Ανάμεσα στις άλλες ειδικότητες που τους κόβουν το επίδομα είναι και οι σχολικές
καθαρίστριες που μέσα στην πανδημία και όχι μόνο έχουν μετατρέψει τις χλωρίνες και όχι μόνο
σε δεύτερη φύση τους.
Ως Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας εκτιμούμε ότι το σχετικό πόρισμα πρέπει να αποσυρθεί
άμεσα και καμία μείωση μισθών να μην επιβληθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Καμία περικοπή ανθυγιεινού επιδόματος, για κανένα κλάδο, για κανέναν εργαζόμενο

Κανένας εργαζόμενος να μην απενταχτεί. Καμία υποβάθμιση.
Να ενταχτούν στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας
όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και
χώρους».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Ήρθε ένα ψήφισμα και μιλάει για ένα πόρισμα μίας επιτροπής και ακούσαμε
μια γενική τοποθέτηση ότι αφορά όλους τους εργαζόμενους, δεν ξέρουμε ούτε πως βγήκε το
πόρισμα, πάνω σε τι υπάρχει τεκμηρίωση; Τι δικαιούνται, πως το δικαιούνται και δεν μπορούμε
όλους να τους βάζουμε στο ίδιο σακί επειδή είναι εργαζόμενοι, πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη
ενημέρωση την οποία δεν έχουμε για να υπάρχει και ισότητα μεταξύ των εργαζομένων κι αν
υπήρχαν αδικίες να εξισωθούν, δε μπορεί όλοι να είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά και να
παίρνουν επιδόματα όπως τα παλιά χρόνια, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
Το πόρισμα δεν το ξέρουμε, προφανώς κάποιοι άνθρωποι κάθισαν και βγάλανε κάποια
πορίσματα και το αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε. Θα ήθελα μια ενημέρωση και όποιος την έχει ας
την κάνει, το πόρισμα αυτό ποιος το έκανε; Που στηρίχθηκε;
Μελιόπουλος: Να πω για κάποιους εδώ που κόπτονται περί ελευθεροτυπίας κι
αποφασίζουν ότι στο Δ.Σ. δεν θα κατατίθενται δημοτικά ψηφίσματα μπράβο στην Δημοκρατία
σε αυτούς που το είπαν.
Θα έπρεπε να γνωρίζουν τουλάχιστον οι επικεφαλής των παρατάξεων, γιατί αυτό το
συγκεκριμένο πόρισμα αφορά όλους τους Δήμους και τους εργαζόμενους και για όλους που
μοχθούν και το αναγνωρίζουμε όλοι. Πρόσφατα η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της κι αν
πραγματικά ενδιαφερόταν για τους εργαζόμενους και για το έργο τους θα τα έβρισκε.
Αφορά και τις καθαρίστριες που πρόσφατα ψηφίσαμε να μην αποταχθούν από τα
επικίνδυνα κι ανθυγιεινά επιδόματα. Τώρα που δεν είναι οι καθαρίστριες εδώ τα βάζει με
αυτούς που έφεραν το ψήφισμα που βοηθάει τις καθαρίστριες
Πρόσφατα ψηφίστηκε αυτό το ψήφισμα που αφορά δέκα ειδικότητες που βγαίνουν από
το επικίνδυνο και ανθυγιεινό ή περικόπτεται και στην ουσία είναι για μείωση μισθών και να σας
πω για ποιο λόγο; Είναι για να μειώσει το κόστος από τον προϋπολογισμό για τους
εργαζόμενους. Αυτά για την πληροφόρηση του επικεφαλής που θα μπορούσε να την βρει αν
ήθελε
Σιδηρόπουλος: Διαβάζοντάς το, το θεωρώ πολύ πρόχειρο χωρίς συγκεκριμένα πράγματα,
για τις καθαρίστριες το ψηφίσαμε, να επανερχόμαστε πάλι;
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου
Μελιόπουλου;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Αγγέλου, Γ.Μιχαηλίδης απείχαν από την ψηφοφορία του
παρόντος θέματος
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Β.Λυκοστράτης, Χ.Τσιούντας,
Α.Σιδηρόπουλος, Α.Λαζαρίδης, Θ.Κορωνάς, Σ.Τζήμα
Υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Μελιόπουλου
ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Κ.Ρίζος, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Α.Δέλλας,
Λ.Ασλανίδης, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Δ.Πυρινός, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος,
Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μπατσαρά, Π.Παυλίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Γ.Μελιόπουλου.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει ακόμα περισσότερο τους μειωμένους μισθούς κάθε σκέψη
για μείωση ή περικοπή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας είναι επιεικώς απαράδεκτη. Όμως
σύμφωνα με πρόσφατο σχετικό πόρισμα αρμόδιας επιτροπής της κυβέρνησης της ΝΔ κόβουν η
περικόπτουν το επίδομα σε μια σειρά ειδικοτήτων στους εργαζόμενους στους δήμους και όχι μόνο
που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά βλαπτικών παραγόντων για την υγεία τους.
Ανάμεσα στις άλλες ειδικότητες που τους κόβουν το επίδομα είναι και οι σχολικές
καθαρίστριες που μέσα στην πανδημία και όχι μόνο έχουν μετατρέψει τις χλωρίνες και όχι μόνο σε
δεύτερη φύση τους.
Ως Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας εκτιμούμε ότι το σχετικό πόρισμα πρέπει να αποσυρθεί
άμεσα και καμία μείωση μισθών να μην επιβληθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Καμία περικοπή ανθυγιεινού επιδόματος, για κανένα κλάδο, για κανέναν εργαζόμενο
Κανένας εργαζόμενος να μην απενταχτεί. Καμία υποβάθμιση.
Να ενταχτούν στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας όλοι οι
εργαζόμενοι ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους»
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα Τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 64/2022
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η.
Β.
Σ.
Κ.
Θ.
Α.
Σ.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Ε.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Π.
Γ.
Ν.
Α.
Κ.
Σ.
Κ.
Π.
Δ.
Γ.
Ι.

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-4-2022
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

