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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  621.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θέματος ως 

κατεπείγον   

Ομόφωνα  

  

2.  622.  Αίτημα δώδεκα (12) 

μελών των δημοτικών 

παρατάξεων της 

Αντιπολίτευσης: «Πόλη 

+ Ζωή – 8 μέλη», « Νέα 

Εποχή Νέα Δράμα – ένα 

μέλος», « Αυτοδιοίκηση 

Πολιτών - ένα μέλος», 

«Προτζεκτ Δράμα 2020 - 

ένα μέλος» και « Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου 

Δράμας - ένα μέλος», 

περί σύγκλησης του ΔΣ 

με θέμα «Καταβολή σε 

χρήμα των μέσων 

ατομικής προστασίας 

και της παροχής 

γάλακτος των ετών 

2012, 2013, 2014, 2015 

και 2016 στις 

συμβασιούχες 

καθαρίστριες των 

σχολείων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 

97 του ν. 4483/2017 

(ΦΕΚ 107/31-7-

2017/τ΄Α΄» 

Ο εισηγητής, τοποθετήθηκε αναλυτικά επί του 

θέματος. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Σολάκης 

Άγγελος, ανέφερε τα παρακάτω: 

 

Κατ΄ αρχήν αναγνωρίζεται από τον Δήμο, το 

δίκαιο αίτημα των συμβασιούχων καθαριστριών στις 

σχολικές μονάδες και ήδη αναγνωρίστηκε σε 

καθαρίστριες ΙΔΑΧ, με τις οποίες έχει συνάψει 

συμβάσεις. Και να ήθελε ο Δήμος να καταβάλει τα 

αιτούμενα ποσά, δεν μπορεί διότι οι συμβάσεις των 

συμβασιούχων, έχουν συναφθεί μεταξύ αυτών και των 

ΝΠ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα, θα 

πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις: 

1) Να αναγνωριστεί από τα ΔΣ των ΝΠ ότι, 

έπρεπε να χορηγείται το γάλα και ότι αφού 

δεν χορηγήθηκε, θα αποτιμηθεί σε χρήμα 

2) Θα πρέπει να υπάρχουν Κωδικοί Αριθμοί 

στους προϋπολογισμούς των ΝΠ, που 

δυστυχώς δεν υπάρχουν 

3) Θα πρέπει να καθορίσουν τις δόσεις 

 

Επειδή δεν υπάρχουν προϋπολογισμού στα 

παραπάνω ΝΠ, ένας και μόνον ένας τρόπος υπάρχει για 

να ικανοποιηθεί το αίτημα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, 

ανώδυνα και γρήγορα.  

Το Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να αυξήσει 

τους ειδικούς ΚΑΕ που έχει στον προϋπολογισμό του, 

για να αυξήσει τη μισθοδοσία των συμβασιούχων και με 

τα αναδρομικά. 

Ο Δήμος Δράμας και η δημοτική αρχή, θα 

βοηθήσει πραγματικά και όχι με ευχολόγια, προκειμένου 

να ικανοποιηθεί το αίτημα, που ήδη έχει αναγνωριστεί 

στις καθαρίστριες ΙΔΑΧ. 

 

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν ο πρόεδρος του 

Εργατικού Κέντρου και η πρόεδρος των 

συμβασιούχων καθαριστριών και οι τοποθετήσεις 

τους θα αναφέρονται στα αναλυτικά πρακτικά, όταν 

αυτά καθαρογραφούν. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

επέρριψε ευθύνες στη δημοτική αρχή για το ότι το θέμα 

εισάγεται ως έκτακτο, στο τέλος της προθεσμίας των 4 



μηνών και χωρίς γνώμη της νομικής υπηρεσίας καθώς 

και των οικονομικών, δηλώνοντας ότι συντάσσεται με 

την απόφαση του Δήμου Καβάλας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως για μια ακόμη φορά καθυστέρησε 

χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή, μια δημοτική αρχή 

που δηλώνει ότι είναι υπέρ των εργαζομένων. Έπρεπε 

ήδη να είχε καλέσει τις ενδιαφερόμενες, να συζητήσει 

μαζί τους, να βρει νόμιμο τρόπο, να κάνει επαφές με την 

Κυβέρνηση και την ΚΕΔΕ. Δυστυχώς κωλυσιεργεί. 

Ακόμα και για τις καθαρίστριες ΙΔΑΧ, μετά από πίεση 

των δημοτικών παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, 

αναγκάστηκε να πάρει απόφαση. Τα ποσά πρέπει να 

καταβληθούν εφάπαξ. Είναι ντροπή όταν, είναι γνωστή η 

προσφορά των καθαριστριών και μάλιστα με τόσα λίγα 

χρήματα. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η δημοτική 

αρχή την ύστατη στιγμή, είναι τουλάχιστον να 

συμπορευτεί με την ΑΔΣ του Δ. Καβάλας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ανέφερε πως για μια ακόμη φορά η δημοτική αρχή, 

έβαλε την ουρά κάτω απ΄ τα σκέλια και τρέχει πίσω απ΄ 

τις εξελίξεις. Ακόμα και για τις καθαρίστριες ΙΔΑΧ, 

μετά από πίεση των δημοτικών παρατάξεων της 

Αντιπολίτευσης, αναγκάστηκε να πάρει απόφαση. Να 

υιοθετηθεί μια ομόφωνη απόφαση στα πλαίσια της 

απόφασης του Δήμου Καβάλας και να ασκηθούν πιέσεις 

προς την ΚΕΔΕ. Με το να πετά το μπαλάκι στα ΝΠ, 

κοροϊδεύει τον εαυτό της γιατί, στα συγκεκριμένα δύο 

ΝΠ, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδη Ιωάννης, ανέφερε 

πως δίκαιο είναι, ο Νόμος του εργάτη. Τους Νόμους, 

άνθρωποι τους φτιάχνουν και άνθρωποι τους καταργούν. 

Το ΔΣ ως πολιτικό όργανο, έχει τη δυνατότητα να σταθεί 

απέναντι σε οποιοδήποτε νομοθέτημα υπάρχει. Πρέπει 

να καταβληθεί το ποσό σε γάλα και μάλιστα, πρέπει και 

να διανέμεται στους χώρους εργασίας. Οφείλει το ΔΣ να 

συμπαρασταθεί στο δίκαιο αίτημα, όχι μόνο γιατί το 

επιβάλλει ο Νόμος αλλά, γιατί το επιβάλλει η συνείδηση, 

στη βάση πάντα ότι πρέπει να είναι κύριο μέλημα όλων 

ότι, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν σχέση μόνιμης 

και σταθερής εργασίας και όχι μισή δουλειά για μισή 

ζωή.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, 

ανέφερε πως η δημοτική αρχή, δεν θέλει να πάρει θέσει 

και προσπαθεί να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να το 

τεκμηριώσει. Ο εισηγητής αυτοαναιρείται όταν, απ΄ τη 

μία λέει ότι θα εισήγαγαν το θέμα στο ΔΣ κι απ΄ την 

άλλη ότι ο Δήμος είναι αναρμόδιος. Είναι δυνατόν ο 

νομοθέτης, να μην γνωρίζει ότι οι σχολικές επιτροπές 

δεν έχουν προϋπολογισμό και νομοθετεί; Για ποιο λόγο; 

Δεν ήξερε ότι ΟΤΑ είναι οι Δήμοι και όχι οι Σχολικές 

Επιτροπές; Βεβαίως και έχουν πόρους οι σχολικές 

επιτροπές από σχολικούς κλήρους. Η πρόταση των 

δημοτικών παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, είναι 100% 

νόμιμη αλλά , για να εγκριθεί πρέπει πρώτα να ληφθεί, 

και αν η δημοτική αρχή έχει ενδοιασμούς, κόβεται ένα 

ένταλμα των 20€ και αποστέλλεται στην υπηρεσία 

Επιτρόπου. Είναι βέβαιο ότι θα εγκριθεί. Και αφού είχε 



τόσες απορίες, γιατί δεν απευθύνθηκε στο Υπουργείο, 

στην ΚΕΔΕ, στη Νομική Υπηρεσία, για να της πουν 

ποιος είναι ο ΟΤΑ; Είναι ξεκάθαρα ο Δήμος και όχι οι 

σχολικές επιτροπές. 

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και αφού ανέφερε ότι ο 

Δήμος και ο ίδιος, συντάσσονται με τις συμβασιούχες, 

όπως πάντα είναι στο πλευρό όλων των εργαζομένων, 

πρότεινε στο Σώμα, να λάβει απόφαση παρόμοια με 

αυτήν του Δήμου Καβάλας, που ήταν άλλωστε και 

πρόταση της προέδρου των συμβασιούχων 

καθαριστριών. 

 

Στη συνέχεια, ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης 

Μιχαήλ, ως εξουσιοδοτημένος εισηγητής, πρότεινε στο 

Σώμα να αποφασίσει τα παρακάτω: 

1) Το ΔΣ αναγνωρίζει την οφειλή που αντιστοιχεί 

σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο, σύμφωνα με τη 

συνημμένη κατάσταση, για την καταβολή σε 

χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και της 

παροχής γάλακτος ετών 2012- και 2016, στις 

συμβασιούχες καθαρίστριες των σχολικών 

μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

97 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τ. 

Α΄) 

2) Το ΔΣ καθορίζει αριθμό των δόσεων για την 

καταβολή των οφειλών, σε 36, αρχομένης της 

πρώτης από 01-01-2017, κατανεμημένης της 

συνολικής οφειλής στους προϋπολογισμούς των 

ετών, 2018, 2019 και 2020 

3) Το ΔΣ αποφασίζει, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, 

να διεκδικήσει πόρους από τα συναρμόδια 

Υπουργεία καθώς και την μονιμοποίηση των 

ανωτέρω συμβασιούχων καθαριστριών. 

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος, έθεσε σε ψηφοφορία, 

κατ΄ αρχήν την πρόταση των δημοτικών παρατάξεων 

της Αντιπολίτευσης που συνυπέγραψαν το με αριθμό 

πρωτοκόλλου 51748/23-11-2017 αίτημα. 

Από την ονομαστική ψηφοφορία που διενεργήθη, 

προέκυψαν 12 ψήφοι αρνητικές: (11 της 

συμπολίτευσης και 1 του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα=12) και 9 θετικές των 

παρόντων μελών των δημοτικών παρατάξεων της 

Αντιπολίτευσης ( 6 της μείζονος Αντιπολίτευσης + 1 

του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου + 1 

του δημοτικού συμβούλου Τσιαμπούση Βασιλείου + 1 

του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη Ιωάννη):  

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος, έθεσε σε ψηφοφορία, 

την πρόταση του Δημάρχου Δράμας 

Από την ονομαστική ψηφοφορία που διενεργήθη, 

προέκυψαν 14 ψήφοι θετικές (11 της συμπολίτευσης 

+ 1 του δημοτικού συμβούλου Χαραλαμπίδη Ανδρέα 

+ 1 του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου + 

1 του δημοτικού συμβούλου Τσιαμπούση 

Αλεξάνδρου=14) και 7 αρνητικές των παρόντων 

μελών των δημοτικών παρατάξεων της 

Αντιπολίτευσης ( 6 της μείζονος αντιπολίτευσης + 1 

του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη Ιωάννη = 7) 

 

 



Το ΔΣ 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       

κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

 Να αποτιμηθούν  σε χρήμα τα Μέσα 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και το γάλα των ετών 

2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και να αναγνωριστεί 

το δίκαιο του αιτήματος των συμβασιούχων 

καθαριστριών και καθαριστών 

 Να αναζητηθούν – διεκδικηθούν οι 

απαιτούμενοι πόροι από τα συναρμόδια Υπουργεία 

Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ώστε να 

καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν αναδρομικά τα 

οφειλόμενα ποσά 

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί 

στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να μπει από τον 

κ. Δήμαρχο θέμα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 

30/11/2017-02/12/2017 

 Να διεκδικηθεί το δικαίωμά τους σε 

μόνιμη εργασία, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες, ώστε να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα 

των μονίμων εργαζομένων. 

 

 

Δράμα   30-11-2017 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


