
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η  

(κατεπείγουσα) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)    

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δημήτριος   

 Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

Αποστολίδου Ραχήλ Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος      

Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάμης Δημήτριος   

Βαλτσάνης Δημήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή   

Γαλάνης Στέργιος    

Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας   

Γκότσης Ηλίας    

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος    

Δρίγκα Χρυσούλα   Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος   

Ίντος Δημήτριος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 3. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 4. 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, 5. Χασαπίδης Κων/νος. 

 

 

 



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 
ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία 

ΣΙΡΡΙΣ και τον διακριτικό τίτλο ¨Α.Σ ΣΙΡΡΙΣ¨ για υποβολή πρότασης 

υλοποίησης σχεδίου Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για 

Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ. ΕΚΟ) στο πλαίσιο της δράσης 3: ¨Τοπικές 

δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες¨ της Κατηγορίας 

Παρέμβασης 1: ¨Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού¨ του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4: ¨Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών¨, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού¨ 2007-2013. 

 Εισηγητής: O Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ιωάννης. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Σερρών στις Τοπικές 

Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) καθώς 

και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης με την ονομασία και τον διακριτικό τίτλο ¨Απασχόληση 

χωρίς διακρίσεις¨, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21507/23-01-2012 

προκήρυξη Υπ. Εργασίας & κοινωνικής ασφάλισης.  

 Εισηγητής: O Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ιωάννης. 

 

 
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Κατεπείγουσα) 2012 

 

 
    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας, λίγη ησυχία 

παρακαλώ. Είναι η 6η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από την αρχή του 

χρόνου, είναι κατεπείγουσα συνεδρίαση με 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 

κατεπείγουσας ημερήσιας διάταξης.  

 

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία 

ΣΙΡΡΙΣ και τον διακριτικό τίτλο ¨Α.Σ ΣΙΡΡΙΣ¨ για υποβολή πρότασης 

υλοποίησης σχεδίου Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για 

Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ. ΕΚΟ) στο πλαίσιο της δράσης 3: ¨Τοπικές 

δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες¨ της Κατηγορίας 

Παρέμβασης 1: ¨Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού¨ του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4: ¨Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών¨, του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού¨ 

2007-2013. 

 Εισηγητής: O Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ιωάννης. 

 

    κ. Πρόεδρος: Πρώτο θέμα: Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με 

την ονομασία ΣΙΡΡΙΣ και τον διακριτικό τίτλο ¨Α.Σ. ΣΙΡΡΙΣ¨ για υποβολή πρότασης 

υλοποίησης σχεδίου Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (το 

λεγόμενο ΤΟΠ. ΕΚΟ) στο πλαίσιο της δράσης 3: ¨Τοπικές δράσεις…  

- Διακόπτει την ανάγνωση ο κ. Αναστασιάδης, διαμαρτυρόμενος: 
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    κ. Αναστασιάδης: Δεν ακούμε τίποτε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτε, να το ξέρεις, 

βάλε μία τάξη για ν’ ακούσουμε.  

(συνεχίζει ο κ. πρόεδρος την ανάγνωση) 

    κ. Πρόεδρος: …στο πλαίσιο της δράσης 3: ¨Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 

για ευάλωτες ομάδες¨ της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: ¨Πρόληψη και αντιμετώπιση 

του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού¨ του Θεματικού 

Άξονα Προτεραιότητας 4: ¨Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών¨, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού¨ 2007-2013. Εισηγητής: O Πρόεδρος της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ο κ. Δήμου. Παρακαλώ κ. Δήμου. 

    κ. Δήμου: κ. πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και οι δυο 

προτάσεις εντάσσονται στην ίδια προκήρυξη, θα πω την πολιτική εισήγηση 

ουσιαστικά για μια αναφορά και στις δύο προτάσεις κι από κει και πέρα θα είναι 

ευθύνη της ΚΕΔΗΣ ώστε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις στις απορίες που τυχόν θα 

προκύψουν. Όπως αναφέρατε κύριε πρόεδρε, η δράση με τίτλο: Τοπικές δράσεις 

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, είναι αυτό το οποίο είμαστε εδώ για να 

αποφασίσουμε. Αφορά ουσιαστικά ανέργους, απευθύνεται η δράση αυτή σε ανέργους 

λόγω ηλικίας, ανέργους χρόνιους ανέργους και με διάφορες πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες καθώς και κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Οι δράσεις όπως σας είπα 

αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, από την διαδικασία 

επιλογής τους μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης θέσεων εργασίας 

τουλάχιστον για τρεις μήνες. Στόχος των δράσεων είναι η εξασφάλιση όπως είπαμε 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) με την 

ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών φορέων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης 

εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις 

περιοχές παρέμβασης. Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι στα μητρώα του ΟΑΕΔ αλλά 

επίσης και στον ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ χωρίς να είναι στα μητρώα ανέργων. Οι 

ωφελούμενοι ποιοι μπορεί να είναι: μπορεί να είναι μακροχρόνια, όπως είπαμε, 

άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, μπορεί να είναι άτομα με 

αναπηρία τουλάχιστον με 50% και πάνω, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 

άνδρες και γυναίκες οι οποίοι σε σχέση, χαρακτηρίζονται σε σχέση με την 

εισαγγελική αρχή ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας, αρχηγοί 

μονογονεϊκών οικογενειών που έχουν την ευθύνη τουλάχιστον ενός ανήλικου τέκνου 

στην οικογένεια αυτή, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, άτομα με 

θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μουσουλμάνοι και Έλληνες τσιγγάνοι 

…(χτύποι κουδουνιού)… άτομα τα οποία έχουν αιτηθεί ασύλου… 

(παρέμβαση προέδρου σε σχόλια του κ. Αναστασιάδη για τους μουσουλμάνους)      

    κ. Πρόεδρος: … λέτε να κάνουν τους άλλους ησυχία, κ. Αναστασιάδη -σε έντονο 

τόνο-, (κάτι λέει για τους μουσουλμάνους ο κ. Αναστασιάδης), (χτύποι κουδουνιού) 

… μπορείτε να σταματήσετε και να μη διακόπτετε;  

-Συνεχίζει ο κ. Δήμου. 

    κ. Δήμου: … άτομα τα οποία έχουν κάνει αίτηση ασύλου, η υποβολή αίτησης είναι 

φυσικά αναγνωρισμένη κλπ, αποφυλακισθέντες, πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, 

άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, 

άτομα τα οποία υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ. 

Λοιπόν, όλες αυτές οι δράσεις χρηματοδοτούνται και φορείς υλοποίησης των εν λόγω 

τοπικών δράσεων είναι αναπτυξιακές συμπράξεις. Και εμείς ως Κοινωφελής 

Επιχείρηση Σερρών αλλά και ως Δήμος Σερρών, δεν μπορούμε να είμαστε 

συντονιστής εταίρος. Αλλά μπορούμε να μπούμε σε σχήματα με άλλο συντονιστή 

εταίρο, όπως και είναι και οι δύο προτάσεις αυτές που καταθέτουμε σήμερα.  
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Άρα λοιπόν, ούτε ο Δήμος Σερρών θα μπορούσε να είναι συντονιστής εταίρος αλλά 

ούτε και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών. Ο προϋπολογισμός αφορά 

για τον μεν πρώτο στις 500, αν θυμάμαι καλά, χιλιάδες ευρώ, και για το δεύτερο 800 

χιλιάδες ευρώ. Όσον αφορά για το πρώτο της ΣΙΡΡΙΣ, συντονιστής εταίρος είναι η 

CARNEGIE ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF, ο 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΚΕΔΗΣ 

και η ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ. Αν θέλετε να αναφέρω και για τη 

δεύτερη πρόταση, ή να έρθουμε μετά κ. πρόεδρε, … ωραία, ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις από το Σώμα; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. 

Νιζάμης, ο κ. Γάτσιος και ο κ. Γκότσης εφόσον δεν καλυφθεί. Παρακαλώ κύριε 

Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. πρόεδρο για τους συντονιστές εταίρους, 

είπατε ότι αποκλείεται ο Δήμος και η ΚΕΔΗΣ και ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο, τη 

στιγμή που η ΚΕΔΗΣ έχει πιστοποιημένο ΚΕΚ και ξέρω ότι έχει φέρει εις πέρας 

προγράμματα υψηλού επιπέδου κατά καιρούς στο Δήμο μας, γιατί όχι δεν μπορεί να 

είναι συντονιστής εταίρος, είναι εκ του νόμου …  

    κ. Πρόεδρος: …απάντηση απ’ ευθείας. 

    κ . Δήμου: Αφορά, απ’ την προκήρυξη και αναφέρει μέσα σ’ ένα σημείο ότι 

εταίροι των αναπτυξιακών συμπράξεων μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 

και κοινωφελής επιχείρησης. Το α,β,γ, αυτά κ. Μηλίδη, δεν μπορούν να είναι 

συντονιστής εταίρος. Αλλά μόνο να μπορούν να συμπράττουν στην προκήρυξη με 

άλλο συντονιστή εταίρο.  

    κ. Μηλίδης: Που το λέει αυτό κ. Δήμου; Που το λέει αυτό είπατε;   

    κ. Δήμου: Το αναφέρει στην προκήρυξη.  

    κ. Μηλίδης: Α, στην προκήρυξη που έχεις, εμείς δεν την έχουμε αυτή την 

προκήρυξη, το αναφέρει.  

    κ. Δήμου: Δεν μπορούσαμε να είμαστε εμείς.        

    κ. Μηλιδης: Γιατί στην εισήγηση δεν αναφέρεται, γι’ αυτό.  

    κ. Μηλίδης: … πως τεκμηριώνεται αυτό, αν υπάρχει… 

    κ. Πρόεδρος: Έχετε το λόγο κ. Νιζάμη.  

    κ. Νιζάμης: Σύμφωνα με το νόμο …419/2011 το άρθρο 18 παρ. 3, αποκλείει τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ 

βαθμού και κοινωφελής επιχειρήσεις.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Γάτσιος. 

    κ. Γάτσιος: Ήθελα να ρωτήσω για τον προϋπολογισμό διευκρινιστικά, τα 500 ή 

800 χιλιάρικα αντίθετα που ανέφερε ο κ. πρόεδρος, αφορούν το σύνολο του 

προγράμματος για όλη την Ελλάδα ή μόνο για το Νομό μας.  

    κ. Δήμου: Αυτό είναι το σύνολο του προγράμματος, να σας αναφέρω ότι για την 

πρώτη πρόταση, θα σας απαντήσω τώρα, αντιστοιχεί του Δήμου Σερρών 46.000 € και 

για την Κοινωφελή Επιχείρηση 160.000 €. Το κομμάτι το οποίο μας αναλογεί επί του 

συνόλου.  

    κ. Πρόεδρος: Επόμενος είναι ο κ. Κατιρτζόγλου. 

    κ. Κατιρτζόγλου: Από τα χρήματα αυτά που λέτε που αντιστοιχούν σε μας, εμείς 

έχουμε και ιδία συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; Δηλαδή αυτά τα ποσά 

καλύπτουν όλες τις ανάγκες του προγράμματος ή θα συνεισφέρει και ο Δήμος με 

κάποιο ποσό και ποιό είναι αυτό; Οι ωφελούμενοι αυτοί θα έχουν κάποια επιδότηση, 

θα παίρνουν κάποιο…(βήχας)… και ποιά είναι αυτή;  
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Και το τρίτο και σημαντικότερο ερώτημα ίσως, είναι με ποια κριτήρια θα γίνει η 

επιλογή αυτών των ωφελούμενων, δηλ. είπατε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, αλλά 

από τους ανθρώπους που εμπίπτουν στις γενικότερες κατηγορίες με ποια κριτήρια θα 

γίνει η επιλογή τους. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μοριοδότηση, υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη πρόληψη γι’ αυτό; Αυτά.         

    κ. Δήμου: … λεπτομέρειες μπορεί να σας απαντήσει και η κ. Ιωαννίδου … , ανά 

πρόταση είναι 100 ωφελούμενοι, υπάρχει μια προϋπόθεση, ότι το πρόγραμμα 

αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν τρεις μήνες τουλάχιστον, να έχει βρεθεί και να 

παραμείνει στη θέση εργασίας, αλλιώς δεν πληρώνεται όχι μόνο ο Δήμος Σερρών θα 

πληρωθεί, αλλά όλοι μέσα στο πρόγραμμα. Για να πληρωθεί λοιπόν όλο το 

πρόγραμμα και οι 800.000 €, πρέπει οι ωφελούμενοι αυτοί εφόσον έχουν βρει την 

εργασία να παραμείνουν και τρεις μήνες στην εργασία. Από κει και πέρα προϋπάρχει 

και η εκπαίδευση η οποία, αν θυμάμαι καλά κ. Ιωαννίδου είναι 1.200 €;        

    κ. Ιωαννίδου: 6 € την ώρα εκπαιδευτικό επίδομα. 

    κ. Δήμου: 200 ωρών, 1.200 το σύνολο. Έτσι για 200 επί 6 € την ώρα. 

    κ. Πρόεδρος: Τα υπόλοιπα που…, υπάρχουν και κάποιες άλλες ερωτήσεις από τον 

κ. Κατιρτζόγλου. Αν συμμετέχει ο Δήμος. 

    κ. Ιωαννίδου: Ο Δήμος δεν έχει καμία συμμετοχή στο πρόγραμμα όπως και 

κανένας από τους εταίρους της σύμπραξης, της αναπτυξιακής σύμπραξης. Δεν 

υπάρχει καμία ιδία συμμετοχή, είναι 100% το πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση. 

Και η επιλογή θα γίνει με κριτήρια από τα ΚΕΠ, με τα κριτήρια τα κλασικά που 

γίνεται η επιλογή των καταρτιζομένων. Υπάρχουν σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα 

Διαχείρισης των ενεργειών κατάρτισης για κάθε πρόγραμμα δίνει το Υπουργείο 

συγκεκριμένες κατηγορίες ποσοστά, δηλ. τόσο τοις εκατό νέους ανέργους, τόσο 

μακροχρόνιους ανέργους, τόσο άνω ηλικίας 45, τόσες γυναίκες, τόσους άνδρες, αυτά 

μπορεί να διαφοροποιηθούνε μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και 

κανονικά ο φορέας που υλοποιεί την κατάρτιση, οφείλει και ελέγχεται γι’ αυτό από 

την ειδική υπηρεσία εφαρμογής, οφείλει να τηρεί αυτούς τους κανόνες 

επιλεξιμότητας των ανέργων.  

    κ. Κατιρτζόγλου: Εμείς ως δήμος θα κάνουμε την επιλογή ή…, έχουμε καμιά 

συμμετοχή στην επιλογή τους;            

    κ. Ιωαννίδου: Όχι, όχι, τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης κάνουν την επιλογή 

μετά από την…, οι άνεργοι παραπέμπονται στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης 

με ειδικό παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ τους δίνει λοιπόν χαρτί ανάλογα με 

την κάρτα ανεργίας που έχουνε και πηγαίνουν και τα κέντρα επαγγελματικής 

κατάρτισης κάνουν την επιλογή. Και για τα δύο σχέδια, από τη στιγμή που η ΚΕΔΗΣ 

και στα δύο σχέδια έχει ουσιαστικά το 50% της κατάρτισης κατά μέσο όρο, τη μισή 

κατάρτιση και στα δύο σχέδια, και τα προγράμματα που θα υλοποιήσει η ΚΕΔΗΣ, θα 

υπάρχει επιτροπή επιλογής από την ΚΕΔΗΣ και θα περάσει κι απ’ το Δ/κό Συμβούλιο 

της ΚΕΔΗΣ η επιλογή των καταρτιζομένων. Σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του 

ΟΑΕΔ. Στους προηγούμενους κύκλους, στους τελευταίους, υπήρχε και στέλεχος του 

ΟΑΕΔ στις επιτροπές επιλογής. Δεν ξέρω αν θα ισχύει κάτι στους καινούριους μετά 

από ένα χρόνο, περίπου μετά από έξι μήνες που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Γκότσης. 

    κ. Γκότσης: Η τελευταία επιλογή δηλαδή θα γίνεται από σας, απ’ τα ΚΕΚ; Η 

τελευταία επιλογή;   

    κ. Ιωαννίδου: Από τα ΚΕΚ, ναι, στους προηγούμενους κύκλους γινόταν από 

τριμελής, στο τέλος γιατί αλλάξαν τα συστήματα επιλογής πολλές φορές, γινόταν από 

τριμελής επιτροπές εκ των οποίων το ένα μέλος ήταν και στέλεχος του ΟΑΕΔ. Και 

γίνεται με τις προδιαγραφές του Υπουργείου.           
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    κ. Γκότσης: Δεν ξέρετε ακόμα την επιτροπή… 

    κ. Ιωαννίδου: Κοιτάξτε, οι νόμοι αλλάζουνε κάθε μήνα, αλλά υποθέτω ότι … με 

κάποιον τρόπο θα γίνουνε, και στο … 

    κ. Γκότσης: Μία άλλη ερώτηση. Τα προγράμματα που θα γίνει κατάρτιση των 

ωφελουμένων, έχουν βγει; Δηλαδή ξέρετε ή ακόμα δεν έχει έρθει η προκήρυξη κλπ. 

στο τι θα καταρτιστούν, στο τι θα εκπαιδευθούν. Αυτή.     

    κ. Ιωαννίδου: Στα συγκεκριμένα προγράμματα;   

    κ. Γκότσης: Ναι. 

    κ. Ιωαννίδου: Στα συγκεκριμένα προγράμματα τώρα καταρτίζω τα σχέδια για τη 

συγκεκριμένη πρόταση. Θα δοθούν οι τίτλοι και αν θα εγκριθεί η πρόταση τότε θα 

γίνουν τα συγκεκριμένα προγράμματα.    

    κ. Γκότσης: Προτάσεις από μας θα γίνουν;  

    κ. Ιωαννίδου: Όχι, οι προτάσεις από τη στιγμή που δεν είμαστε εμείς συντονιστές 

εταίροι, δεν γίνονται από μας. Ουσιαστικά εμείς συμμετέχουμε συνεργαζόμαστε με 

τους συντονιστές εταίρους για το τι προγράμματα θα υποβληθούν.   

    κ. Γκότσης: Εμείς δεν θα βοηθήσουμε ας πούμε, σαν ΚΕΔΗΣ, σαν Δήμος, 

προγράμματα δικά μας να συμπεριληφθούν τυχόν;   

    κ. Ιωαννίδου: Μα εμείς τα κάνουμε τα μισά προγράμματα, κατευθείαν σαν 

εταίροι, συμπράττουμε και ο Δήμος και η ΚΕΔΗΣ είμαστε απ’ ευθείας εταίροι και η 

ΚΕΔΗΣ στις δύο προτάσεις έχει το 50% της κατάρτισης.  

    κ. Γκότσης: Και έτοιμοι με τις προτάσεις ή τώρα θα τις κάνετε;  

    κ. Ιωαννίδου: Τώρα υποβάλουμε το γενικό πρόγραμμα, το περίγραμμα των 

προτάσεων, με την έγκριση των προγραμμάτων, που θα δούμε και σε τι τελικό 

προϋπολογισμό θα εγκριθούνε τα προγράμματα, τότε θα υποβληθούν αναλυτικά 

σχέδια στο τεχνικό δελτίο με τις προτάσεις κατάρτισης.  

    κ. Γκότσης: Δηλαδή δεν είστε έτοιμοι, ούτε περίγραμμα κάνατε, τίποτα. 

    κ. Ιωαννίδου: Όχι, δεν υπάρχει έγκριση αυτή η στιγμή. 

    κ. Γκότσης: Τίποτε, είναι στον αέρα όλα.  

    κ. Ιωαννίδου: Το σχέδιο αναπτυξιακής σύμπραξης.  

    κ. Δήμου: Αυτή είναι υποβολή πρότασης, είμαστε στο αρχικό στάδιο αυτή τη 

στιγμή. 

    κ. Πρόεδρος: Κάποιος συνάδελφος μήπως θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; 

Έχουμε τον κ. Νιζάμη, συγνώμη, γραμματέα; Ο κ. Νιζάμης, παρακαλώ. 

    κ. Νιζάμης: κ. πρόεδρε, σχετικά με το πρόγραμμα με τίτλο ¨ΑΣ ΣΙΡΡΙΣ¨, ήθελα να 

ρωτήσω, στη δεύτερη σελίδα της εισήγησης, στο μέσο περίπου, αναφέρεται το εξής: 

Ο αριθμός των ωφελουμένων συνολικά εκτιμάται σε 100 περίπου και ο συνολικός 

προϋπολογισμός σε 800.000 συμπεριλαμβανομένου του 25% της τοποθέτησης. Τι 

εννοεί σ’ αυτό το σημείο, ποιος κάνει αυτή την τοποθέτηση; Μία ερώτηση είναι αυτή. 

Μία δεύτερη ερώτηση: το δ/κό συμβούλιο της αναπτυξιακής σύμπραξης, απ’ τη 

στιγμή που θα συγκροτηθεί σε σώμα, δεν έχει ρόλο και λόγο στην επιλογή του 

προσωπικού; Η μία άλλη είναι, ερώτηση είναι αυτή και δεύτερη: από την πείρα σας 

αυτά τα προγράμματα, πέρα από την ωφελιμότητα την οποία κάποιοι άνθρωποι θα 

πάρουν ας πούμε 1.200 € για τρεις μήνες, θα έχουν τα ένσημά τους κλπ, πέρα από κει, 

δίνει κάποια προοπτική σ’ αυτούς τους ανθρώπους; Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία; 

Έστω και 1%.     

    κ. Ιωαννίδου: Πρώτα απ’ όλα, η εισήγηση είναι ακριβώς με τη μορφή που πρέπει, 

που έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή είναι η σύνθεση ακριβώς όπως τη 

θέλουμε να φαίνεται μέσα στην πρόταση. Τι εννοούμε με το 25% της τοποθέτησης.  
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Εννοούμε ότι για να πάρει κανείς την αποπληρωμή για τα 800 χιλιάρικα, κάθε 

αναπτυξιακή σύμπραξη, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι ωφελούμενοι 

καταρτιζόμενοι, τα 100 άτομα που είναι συνήθως ο στόχος παρέμβασης κάθε 

προγράμματος, ότι όλοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας τουλάχιστον για τρεις 

μήνες, μέχρι ν’ ανοίξει η δικιά τους επιχείρηση.        

    κ. Νιζάμης: Αν δεν;  

    κ. Ιωαννίδου: Μάλιστα για τη δικιά τους επιχείρηση ακόμα το Υπουργείο δεν 

απάντησε, πόσους μήνες τη θέλει στημένη. Γιατί έχουμε υποβάλει κάποια ερωτήματα 

και μεις στο Υπουργείο και προσπαθούμε να πάρουμε απαντήσεις. Εάν δεν, θα 

μειωθεί κατά…, υπάρχει ένας αλγόριθμος μέσα στην προκήρυξη που λέει κατά πόσο 

θα μειωθεί η αποπληρωμή για το συγκεκριμένο ποσοστό … Αυτό που ουσιαστικά 

είναι καινοτόμο σ’ αυτά τα προγράμματα, είναι ότι πρώτη φορά συνδέουν την 

αποπληρωμή με την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας έστω και για τρεις μήνες για το 

σύνολο των ωφελουμένων. Γιατί συνήθως είχαμε μόνο για ένα ποσοστό των 

ωφελουμένων. Ενώ τώρα θα είναι για το σύνολο των ωφελουμένων. Μάλιστα στο 

προσχέδιο της προκήρυξης, ήταν για έξι μήνες και στο τελικό σχέδιο το κάναμε τρεις, 

το μειώσαμε. Τώρα, το αν αυτά έχουν αποδοτικότητα και προωθούν, αυτό η αλήθεια 

είναι ότι είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει να κάνει και με το πόσο σοβαρά δουλεύει 

κάθε αναπτυξιακή σύμπραξη ή με το πόσο γίνονται όλες οι κατάλληλες ενέργειες στα 

πλαίσια της τοπικής κοινωνίας. Γι’ αυτό και υποτίθεται τα προγράμματα ότι θέλουν 

μία δυνατή αναπτυξιακή σύμπραξη, μέσα μπαίνουν τα εργατικά κέντρα, διάφοροι 

φορείς, έτσι ώστε να βοηθήσουν για να δώσουν ιδέες και να προωθήσουν και κάποια 

εργαλεία, είτε αυτά τα εργαλεία λέγονται έντυπα υλικά, είτε μέσα στα πλαίσια αυτής 

της προκήρυξης μπορεί… αν κάποιος θέλει ν’ ανοίξει δική του επιχείρηση, η 

αναπτυξιακή σύμπραξη είναι υποχρεωμένη να του κάνει το business plan της 

επιχείρησής του. Όλα αυτά υποτίθεται ότι βοηθούνε στο να έχουν πραγματικά 

αποδοτικότητα μεγάλη τα συγκεκριμένα τα σχέδια. Το ένα το σχέδιο έχει, το 

αντικείμενό του αφορά, την παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων και προώθησή 

τους μέσω του θεματικού εναλλακτικού τουρισμού, του πολιτισμού και της 

δικτύωσης. Και, ουσιαστικά εστιάζουμε στα τοπικά προϊόντα τα παραδοσιακά, στον 

ακανέ, στην μπουγάτσα, σε κάποια άλλα μικρά που τώρα δίνονται του τύπου 

ζυμαρικά με την ειδική προέλευση που κάνουμε, ή οτιδήποτε άλλο τοπικό προϊόν 

ψάχνουν να επιδείξουν στην περιοχή παρέμβασης μετά τη μελέτη που θα γίνει και 

ουσιαστικά πρέπει αυτό το προϊόν να προωθηθεί και μάλιστα να γίνουν και κάποιες 

δράσεις έτσι ώστε να προκαλέσουμε και κάποιο ρεύμα τουριστικό για να το δώσουμε 

όλο αυτό. Στην άλλη περίπτωση, το άλλο πρόγραμμα που έχει συντονιστή εταίρο την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ., το αντικείμενό του αφορά μεγαλύτερη γκάμα ναι μεν ωφελουμένων, γι’ 

αυτό λέγεται απασχόληση χωρίς διακρίσεις, και αυτή τη στιγμή στήνεται το ένα 

περίγραμμά του … είναι σε μια φάση μεγαλύτερης καθυστέρησης και αφορά λίγο πιο 

γενικές δράσεις και υποδομές.                   

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. 

Κοτρώνης. 

    κ. Κοτρώνης: κ. πρόεδρε, το βασικό είναι να υπάρχουν δουλειές και όχι 

προγράμματα και θεωρίες. Ως προς αυτό το σημείο ο Δήμος καλείται εδώ και χρόνια 

να παίξει τον αναπτυξιακό του ρόλο, που προβλέπεται άλλωστε και από τον δημοτικό 

και κοινοτικό κώδικα, αλλά και από τον ¨Καλλικράτη¨ θεωρητικά τουλάχιστον. Και 

βεβαίως όσον αφορά στο σκέλος που επικαλύπτει τον ΟΑΕΔ. Δηλαδή στις 

συμβουλές των ανέργων, στο συντονισμό των ανέργων, όλα αυτά παρά την ύπαρξη 

εδώ και πολλών χρόνων προγραμμάτων, βλέπουμε ότι δεν βελτιώνεται, τουλάχιστον 

αυτό φαίνεται απ’ τα στοιχεία της ανεργίας, που και στο Νομό μας και στο Δήμο μας 

είναι σε μεγάλα ύψη και κυρίως στους νέους και στις γυναίκες.  
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Τα δύο αυτά προγράμματα πολύ θεωρητικά και ακαταλαβίστικα τα βλέπω, τομείς 

ιστορίας και τα λοιπά, βεβαίως όμως δεν μπορεί κανείς να πει όχι, διότι έστω και σ’ 

αυτό το επίπεδο των 100 – 200 θέσεων αν αρνηθείς, θα κατηγορηθείς ότι στερείς τη 

δουλειά από κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, πόσο 

μάλλον αυτό το διάστημα το συγκεκριμένο που μιλάμε. Όμως ξανατονίζω, να μη 

μείνουμε σ’ αυτά που καλούνταν να πράξουν οι Δήμοι πριν από 40 και 50 χρόνια, στα 

πεζοδρόμια, στις τρύπες, κι αυτά βέβαια δεν γίνονται, αλλά επιτέλους να πιάσουμε τις 

χιλιάδες, κυριολεκτικά, χιλιάδες αρμοδιότητες που έχουμε ως ΟΤΑ, να πιάσουμε 

τουλάχιστον δυο-τρεις βασικές. Ο αναπτυξιακός ρόλος του Δήμου. Να κάνουμε ένα 

σχεδιασμό σε δυο-τρεις τομείς, να παρουσιάζουμε απολογισμό, είπαμε την 

προηγούμενη φορά κάτι για τον τουρισμό. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός; Ή θα πάμε 

κάπου να πάρουμε μέρος ως Δήμος και θα ξαναγυρίσουμε. Υπάρχει ένας 

απολογισμός; Να δούμε ως Δήμος βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση; Και τα 

προγράμματα βεβαίως είναι συμπληρωματικά. Θα τα υπερψηφίσουμε αλλά με αυτό 

το σκεπτικό.                  

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε, υπάρχει κάποιος που διαφωνεί για να 

μην…, ομόφωνα ΝΑΙ.  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

2ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Σερρών στις Τοπικές 

Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) καθώς 

και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης με την ονομασία και τον διακριτικό τίτλο ¨Απασχόληση 

χωρίς διακρίσεις¨, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21507/23-01-2012 

προκήρυξη Υπ. Εργασίας & κοινωνικής ασφάλισης.  

 Εισηγητής: O Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ιωάννης. 

 

    κ. Πρόεδρος: Πάμε στο δεύτερο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λήψη 

απόφασης… είναι το ίδιο, αλλά οφείλουμε για τυπικούς λόγους να το αναγνώσουμε. 

2ο θέμα: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Σερρών στις Τοπικές 

Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες καθώς και τη συμμετοχή στην 

υπό ίδρυση για τον σκοπό Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την ονομασία και τον 

διακριτικό τίτλο ¨Απασχόληση χωρίς διακρίσεις¨, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

21507/23-01-2012 προκήρυξη του Υπ. Εργασίας & κοινωνικής ασφάλισης. 

Εισηγητής πάλι ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών  κ. 

Ιωάννης Δήμου… 

    κ. Γκότσης: Πακέτο δεν παν αυτά;  

    κ. Πρόεδρος: Πακέτο πάνε, ακριβώς, όπως το λέτε κ. Γκότση.  

    κ. Γκότσης: … η παροιμία που λέει: μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσομπάνη; 

Κάτι ήξερε εκείνος. 

    κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία. Ομόφωνα το Σώμα στηρίζει και ψη…, υπάρχουν 

κάποιες ερωτήσεις κ. Φωτιάδη; Συγνώμη κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγο υπομονή. 

Παρακαλώ κ. Φωτιάδη. 

    κ. Φωτιάδης: Να μας εξηγήσει η κ. δ/ντρια αν έχει την καλοσύνη … 

    κ. Πρόεδρος: κ. Ιωαννίδου, κ. Ιωαννίδου αν θέλετε περάστε δίπλα στο μικρόφωνο, 

κάποιες… 

    κ. Φωτιάδης: Να μας διευκρινίσει, γιατί έτσι εκ πρώτης φαίνεται ότι έχουν 

στόχευση τις ίδιες κοινωνικές ομάδες. Να μας διευκρινίσει την διαφοροποίηση της 

μιας απ’ την άλλη πρόταση. Νομίζω ότι θα το θέλαμε όλοι.      
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    κ. Πρόεδρος: Αν θέλετε κ. Ιωαννίδου καθίστε, δίπλα στον κ. Μηλίδη υπάρχει 

μικρόφωνο.  

    κ. Ιωαννίδου: Στην μία την πρόταση, στην πρόταση που υπάρχει με την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. που κατεβαίνει σαν συντονιστής εταίρος, αφορά η πρόταση αυτή όλες τις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δίνει τη δυνατότητα να στοχεύσει κανείς στην 

προκήρυξη. Αφορά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αφορά και τις γυναίκες … όλες 

τις ομάδες όπως έχετε στην εισήγηση. Η άλλη πρόταση είναι πιο στοχευμένη, στους 

ανέργους άνω των 45 ετών, στους νεόπτωχους και όχι τελείως διαφορετικό 

αντικείμενο όσον αφορά τα τοπικά προϊόντα και την προώθησή τους στην τοπική 

αγορά. Η πρόταση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για νάμαστε ειλικρινείς… στο κείμενό της… χτες 

έκλεισε μάλιστα, χτες έκλεισε το σχήμα και προστέθηκε κι άλλος ένας εταίρος απ’ ότι 

μας ενημέρωσε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ., οπότε… τις περισσότερες λεπτομέρειες πέρα απ’ τον 

προϋπολογισμό, ξέρετε αφορά όλους τους ανέργους κι ότι θα έχει πιο οριζόντιες, πιο 

οριζόντια αντιμετώπιση, πιο οριζόντιες δράσεις όσον αφορά το πρόγραμμα.  

    κ. Φωτιάδης: Μία ακόμη μπορώ να κάνω; 

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως κ. Φωτιάδη. 

    κ. Φωτιάδης: Η έγκριση της μιας αποκλείει την έγκριση της άλλης;       

    κ. Ιωαννίδου: Όχι, όπως και μπορεί να μην εγκριθεί καμία. Δηλαδή η προκήρυξη 

αυτή, και στο επόμενο διάστημα στις 6 του μηνός, 6 Μαρτίου μας είπαν ότι βγαίνει 

προκήρυξη με τα ΤΟΠΣΑ, είναι κάτι παρόμοιο, αλλά αυτή η προκήρυξη θα βγει από 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο προϋπολογισμός θα είναι σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας. Οπότε εκεί σίγουρα θα πέσουν κάποια χρήματα στο Νομό. 

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη… η προκήρυξη είναι σε… το ποσό το συγκεκριμένο 

κατανομή είναι σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε μπορεί να εγκριθεί στο 

Νομό Σερρών από μηδέν προτάσεις μέχρι πιθανόν και δυο και τρεις, εξαρτάται από 

το πώς θα το επιλέξουν. Άρα οι προτάσεις είναι και ανταγωνιστικές μεταξύ τους αλλά 

δυστυχώς και καμία πρόταση δεν μας διασφαλίζει ότι θα περάσει σίγουρα.          

-…κάτι ακούγεται για οικογενειακό πρόγραμμα… 

    κ. Ιωαννίδου: Του Υπουργείου, ναι. Του Υπουργείου Εργασίας είναι αυτό. Τα 

άλλα θα υπάρχει σίγουρα κατανομή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας οπότε θα 

εγκριθούνε. Γι’ αυτό το λόγο και αποφασίστηκε να …  με περισσότερες και ήταν οι 

δύο προτάσεις που μας προτάθηκαν ουσιαστικά.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, νομίζω το Σώμα καλύφθηκε. Ομόφωνα ΝΑΙ και στο δεύτερο 

θέμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλό απόγευμα.    

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 
Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

     

79 / 2012 Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία 

ΣΙΡΡΙΣ και τον διακριτικό τίτλο <Α.Σ. ΣΙΡΡΙΣ> για την υποβολή 

πρότασης υλοποίησης σχεδίου Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για 

Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ.ΕΚΟ) στο πλαίσιο της δράσης 3: <Τοπικές 

δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες> της Κατηγορίας 

Παρέμβασης 1: <Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού> του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4:<Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών>, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος <Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013>. 
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80 / 2012   Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στις Τοπικές 

Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (Τ.Ο.Π./ΕΚΟ) 

καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για το σκοπό αυτό 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την ονομασία και τον διακριτικό τίτλο 

¨Απασχόληση χωρίς διακρίσεις¨ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21507/23-1-

2012 προκήρυξη Υπ. Εργασίας & κοινωνικής ασφάλισης. 

 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
   

 

 

 

                    ΤΑ ΜΕΛΗ                                           Υπογραφές  

 

 

1) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

2) Aναστασιάδης Αντώνιος 

 

3) Aποστολίδου Ραχήλ 

 

4) Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

5) Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

6) Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

7) Γαλάνης Στέργιος 

 

8) Γάτσιος Αθανάσιος  

 

9) Γκότσης Ηλίας 

 

10)  Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

11)  Δημητρίου Ευστράτιος  

 

12) Δήμου Ιωάννης 
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13)  Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

14)  Δούκας Γεώργιος 

 

15)  Δρίγκα Χρυσούλα 

 

16)  Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

17)  Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

18) Ίντος Δημήτριος 

 

19) Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

20) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

21)  Μερετούδης Δημήτριος 

 

22) Μηλίδης Θεόδωρος 

 

23) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

24) Μπιτζίδου Σοφία 

 

25) Μυστακίδης Παύλος 

 

26) Νιζάμης Δημήτριος 

 

27) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

28) Σούζας Ζαχαρίας 

 

29) Στεργίου Νικόλαος 

 

30) Τατούδης Παναγιώτης 

 

31) Φωτιάδης Στέφανος 

 

32) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

33) Χράπας Παντελής 

 

34) Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 


