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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αρ. 9/2023  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης 
Αριθμ. Απόφασης 58/2023 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος στήριξης καθαριστριών/καθαριστών σχολικών κτηρίων 

     Στην Κατερίνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις 15 Mαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:00, συνήλθε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του ν. 3852/2010 και ύστερα από την αριθμ. πρωτ. οικ. 7587/10.3.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου, που ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 21373/29.6.2022 απόφαση 
Δημάρχου, Γεώργιος Νταντάμης. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 67 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με εκείνες της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 
4555/2018, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους. 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, βρέθηκαν παρόντα τριάντα 
ένα (31):   
 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1 Κατανάς Νικόλαος 17 Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος 

2 Αλιχανίδης Ηλίας 18 Μπεϊνάς Ιωάννης 
3 Αναστασιάδης Θωμάς 19 Μπουσνάκης Αστέριος 

4 Βαϊνάς Δημήτριος 20 Νταντάμης Γεώργιος 

5 Γκούνας Αθανάσιος 21 Νταντάμης Ιωάννης 

6 Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος 22 Ντόντης Λάζος 

7 Δρούγκας Φώτιος 23 Παπαγεωργίου Ουρανία 

8 Ίτσιος Γεώργιος 24 Πούλιου  Ασημίνα 

9 Καρυπίδης Σάββας 25 Συμεωνίδης Ιωάννης 

10 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 26 Τερζίδου Μαρία 

11 Κυριακίδης Γεώργιος 27 Τερζόπουλος Θεοφάνης 

12 Λεμονόπουλος Χρήστος 28 Τσιαμπέρας Νικόλαος 

13 Λιακόπουλος Αθανάσιος 29 Τσιαλός Γεώργιος 

14 Λιακόπουλος Απόστολος 30 Τσουπέης Νικόλαος 
15 Μακρίδης Νικόλαος 31 Χαρισσοπούλου Στεργιανή 

16 Μορφακίδης Δημήτριος   
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Αναγνώστου Αθανάσιος 6 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος 

2 Γεωργιάδης Μιχαήλ 7 Φιλοκώστας Κωνσταντίνος 
3 Μακρίδου  Παρθένα 8 Φώτης Ορέστης 

4 Παπαδόπουλος Ευγένιος 9 Χιονίδης Σάββας 

5 Παπαζιώγας Νικόλαος 10 Χριστοφορίδης Σταύρος 
 
     Από τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης που όλοι κλήθηκαν νόμιμα, δε συμμετείχε κανείς. 
 
     Oι Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος, Απόστολος Λιακόπουλος και Ουρανία Παπαγεωργίου αποχώρησαν μετά την 
ψήφιση του 1ου θέματος. Ο Δ.Σ. Νικόλαος Μακρίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 15ου θέματος. 
 

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Κωνσταντίνο Λιακόπουλο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών το αίτημα του συλλόγου 
καθαριστριών/καθαριστών δημοσίων & ιδιωτικών κτιρίων Ν. Πιερίας, με το οποίο ζητούν την έκδοση ψηφίσματος 
στήριξης των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότητα καθαριστών/στριών 
σχολικών μονάδων στον αγώνα τους για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθαριότητα των 
σχολικών μονάδων, αλλά και για μετατροπή της σχέσης εργασίας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. 

  Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έθεσε το ψήφισμα προς ψηφοφορία. 
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   Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν ερωτήσεις και απόψεις των δημοτικών 
συμβούλων, όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 
  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

από εκείνες του άρθρου 72 του ν. 4555/2018, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

     Την έκδοση ψηφίσματος στήριξης των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότητα 
καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων, ως εξής: 
 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή του στους υπαλλήλους με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότητα καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων και ζητά: 
Α) Τη συνειδητοποίηση από τους αρμόδιους φορείς ότι η καθαριότητα στις εκπαιδευτικές δομές είναι ζήτημα υψίστης 
σημασίας και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών.   
Β) Τη μονιμοποίηση όλων των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότητα 
καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων, διότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 
Γ) Τη μετατροπή της απασχόλησής τους από μερική σε πλήρη, καθώς οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 
του Υπουργείου είναι ιδιαίτερα αυξημένες και δεν είναι δυνατή η εκπλήρωσή τους από εργαζόμενους με ωράριο 
μερικής απασχόλησης».    

 
     Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2023 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
εξής: 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 16.3.2023 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
Νικόλαος Κατανάς                                                                                                                                          
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