
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

 Από το Πρακτικό  3ο/15 
 
 
 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που έγινε στα 

γραφεία της ΠΕΔ, 26ης Οκτωβρίου 43, στις 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14:00 μετά από πρόσκληση του  Προέδρου. 

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι πέντε (25) 

μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21). 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  Κυρίζογλου Λάζαρος, Δήμαρχος Αμπελοκήπων -Μενεμένης  
2.  Δανιηλίδης Σίμος, Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών  
3.  Ξανθόπουλος Μιχάλης, Δ.Σ. Παύλου Μελά  
4.  Γιάννου Δημήτριος, Δήμαρχος Έδεσσας  
5.  Γκουντενούδης Χρήστος, Δήμαρχος Παιονίας  
6.  Γκυρίνης Παναγιώτης, Δήμαρχος Αλεξάνδρειας  
7.  Δομουχτσίδης Φώτιος, Δήμαρχος Σιντικής  
8.  Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης, Δήμαρχος Ηράκλειας  
9.  Μπακογλίδης Θεοδόσιος, Δήμαρχος Καλαμαριάς   
10.  Μπουτάρης Ιωάννης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης  
11.  Νότας  Δημήτριος, Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά  
12.  Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος Θέρμης  
13.  Στάμκος Γρηγόριος, Δήμαρχος Πέλλας  
14.  Τσουκνιδάς Ιωάννης, Δήμαρχος Χαλκηδόνος  
15.  Φωτόπουλος Ευθύμιος, Δήμαρχος Δέλτα  
16.  Αντωνούδης Απόστολος, ΔΣ Πυλαίας - Χορτιάτη  
17.  Καμαρινός Ιωάννης, Δ.Σ. Κορδελιού - Ευόσμου  
18.  Καραμπατζός Αναστάσιος, Δ.Σ. Νάουσας  
19.  Λαφαζανίδης Ευστάθιος, Δ.Σ. Κορδελιού-Ευόσμου  
20.  Παπαστεργίου Χρήστος, Δ.Σ. Θεσσαλονίκης  
21.  Στεργίου Νικόλαος, Δ.Σ. Σερρών  

 
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Καρράς Εμμανουήλ, Δήμαρχος Ν. Προποντίδας  
2.  Ζησάκος Χρήστος, ΔΣ Νεάπολης - Συκεών  
3.  Πασόης Δημήτριος, Δ.Σ. Αλμωπίας  
4.  Τσούφης Δημήτριος, Δ.Σ. Ν. Προποντίδας  
 

 
 



 
  
   
  
  
  
   

 
 

ΘΕΜΑ 4ο ΕΚΤΟΣ Η.Δ. - Αριθ. απόφ. 77/2015 
«Αίτημα για έγκαιρο προγραμματισμό δημοτικών δράσεων» 
 

Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Κ. Κοτσακιαχίδης 
αναφέρει πως την λειτουργία των Δήμων και την ανταπόκρισή τους στις ολοένα και 
περισσότερες υποχρεώσεις τους την δυσχεραίνει, πέραν όλων των άλλων αδυναμιών, 
υστερήσεων και ατελειών, και η ακαμψία της γραφειοκρατίας, που επιτείνει την 
ταλαιπωρία πρώτα των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών της Αυτοδιοίκησης, 
και κατόπιν πολλαπλασιαστικά την ταλαιπωρία των πολιτών.  Οι δημοτικές υπηρεσίες 
λειτουργούν πλέον πέρα και πάνω από τα όρια των αντοχών τους, καθώς δεν 
εγκρίνονται προσλήψεις προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και αυξάνονται οι 
αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων.  Κάποτε η φωνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ακουγόταν, και τα αιτήματά της ικανοποιούνταν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, κάποτε 
δηλαδή με τις παρεμβάσεις και τις παραστάσεις και τις κινητοποιήσεις μας λύναμε 
προβλήματα, σήμερα όμως δεν εισακουγόμαστε, ενώ παράλληλα εκδηλώνεται, 
καλυμμένα ή απροκάλυπτα, έλεγχος σκοπιμότητας επί των αυτοδιοικητικών 
αποφάσεων και πρωτοβουλιών, και τα προβλήματα διαιωνίζονται. 

Ο κ. Θ. Μπακογλίδης τονίζει πως ένα τέτοιο γραφειοκρατικό σύμπτωμα θα 
προκαλέσει και πάλι ασφυξία στις σχολικές μονάδες, οι οποίες με εγκύκλιο του τ. 
Υπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Μιχελάκη, είχαν προσλάβει, για δυο χρόνια, το απαραίτητο, 
για την λειτουργία τους, προσωπικό καθαριότητας.  Το χρονικό αυτό διάστημα λήγει 
το 2015 και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, ανακοίνωση ή προγραμματισμός 
για το τι πρόκειται να ακολουθήσει μετά την επικείμενη λήξη των συμβάσεων του 
προσωπικού καθαριότητας:  θα ανακοινωθούν οι υπάρχουσες συμβάσεις;  θα γίνουν 
προσλήψεις νέου προσωπικού;  και με ποια διαδικασία;  και σε ποιες προθεσμίες;  Αυτή 
την στιγμή βρισκόμαστε σε αναμονή και δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει. 

Ο κ. Φ. Δομουχτσίδης τονίζει πως για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 
από τις Σχολικές Επιτροπές εξέδιδε κάθε φορά σχετική εγκύκλιο το ΥΠΕΣ.  Τώρα αν η 
πρόσληψη γίνει από τους Δήμους θα έπρεπε ήδη να έχει δρομολογηθεί η σχετική 
διαδικασία, να έχει εκδοθεί η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ, και να 
έχουν καθοριστεί τα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού αυτού μέσω του ΑΣΕΠ. 

Ο κ. Ν. Στεργίου επισημαίνει πως στην περίπτωση αυτή, από το σήμερα 
απασχολούμενο προσωπικό καθαριότητας δεν πρόκειται να επαναπροσληφθεί κανείς, 
καθώς, με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, προϋπόθεση πρόσληψης για τις νέες συμβάσεις 
είναι η ανεργία του υποψηφίου.  Έτσι οι τώρα εργαζόμενοι δεν θα ανανεώσουν την 
εργασιακή τους σχέση, εκτός κι αν εν τω μεταξύ επέλθουν κάποιες τροποποιήσεις στις 
σχετικές προϋποθέσεις, οι οποίες όμως και πάλι θα εμφανιστούν κυριολεκτικά την 
τελευταία στιγμή. 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει πως τα προβλήματα και οι αγκυλώσεις 
πολλαπλασιάζονται λόγω και του ημιτελούς πλαισίου που διέπει την δημοτική 
λειτουργία.  Όμως είναι γνωστό, 5 χρόνια μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη» εκκρεμεί 
η έκδοση σειράς υπουργικών αποφάσεων και κοινών υπουργικών αποφάσεων, που θα 
ενεργοποιούσαν αντίστοιχες διατάξεις του.  Ταυτόχρονα, κάθε χρόνο 
επαναλαμβάνουμε τα αιτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο για έγκαιρη έναρξη 
διαδικασιών, όπως ο προγραμματισμός των προσλήψεων του προσωπικού 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, και του προσωπικού των Προγραμμάτων 
“Άθληση για Όλους”, καθώς και για την έγκαιρη οργάνωση της μεταφοράς των 
μαθητών, και κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται τα ίδια αδιέξοδα και οι ίδιες 



 
  
   
  
  
  
   

 
 

καθυστερήσεις, λόγω των ρυθμών που ακολουθεί η «βοϊδάμαξα» του Κράτους, ενός 
Κράτους που αδυνατεί να πάρει μπρος και να λειτουργήσει με ταχύτητα και συνέπεια 
σαν ένας σύγχρονος οργανισμός.  Γι αυτό και προτείνεται να διατυπωθεί, για μια ακόμη 
φορά, το αίτημά μας για τον έγκαιρο προγραμματισμό των ως άνω σημαντικών (και 
τακτικά επαναλαμβανόμενων) δημοτικών δράσεων και λειτουργιών. 

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την πρόταση του κ. 
Προέδρου, και τις απόψεις των Μελών του, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ο μ ό φ ω ν α 
1.- Υπενθυμίζει πως οι, κατ’ έτος επαναλαμβανόμενες δράσεις, για την 

Μεταφορά των Μαθητών, την υλοποίηση των Προγραμμάτων “Άθληση για Όλους”, και 
την Καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων, χαρακτηρίζονται, σχεδόν πάντοτε, από 
καθυστερήσεις στην έναρξή τους, έκτακτες παρατάσεις στην λήξη τους, και 
συνακόλουθες διοικητικές και κοινωνικές αναστατώσεις, αν και απαιτούν τακτικές, εκ 
των προτέρων γνωστές και τυποποιημένες ενέργειες, και  

2.- Ζητεί, για την εξάλειψη αυτού του (ήκιστα κολακευτικού) φαινομένου, την 
έγκαιρη προετοιμασία και την συντονισμένη κίνηση όλων των, κατά περίπτωση 
σχετικών, διαδικασιών, ώστε οι σημαντικές αυτές λειτουργίες να επιτελούνται ομαλά, 
εμπρόθεσμα και απρόσκοπτα. 

3.- Η απόφαση αυτή να σταλεί στον κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, και να κοινοποιηθεί στην ΚΕΔΕ, και τους Δήμους της Κεντρικής 
Μακεδονίας.- 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
Κυρίζογλου Λάζαρος 

Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 
Ο Γραμματέας 

Ξανθόπουλος Μιχάλης 
Δημ. Σύμβουλος Παύλου Μελά 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2015 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Π.Ε.Δ Κ.Μ. 

 
Σιάμπαλια Σταματία 


