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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφαση για έκδοση ψηφίσματος υπέρ υγειονομικών για άρση των 

αναστολών εργασίας». 

 

Σήμερα, 28η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 19:00΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7275/21-07-2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με 

τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-

4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και απόντα 8 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Στάντζιος Π., 

Εμμανουηλίδου Ν., Χατζηπροδρόμου Ιπ., Δολαπτσή Η., Μιχαηλίδου Κ., επί συνόλου 

27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 8 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 15 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Κρυωνίδης Βασίλειος 16 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

3 Μουστάκα Μαρία 10 Μουλιστάνος Αθανάσιος 17 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 11 Παπαζώτου Κυριακή 18 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 12 Λουλούδης Ιωάννης 19 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χορόζογλου Παρθένα 13 Νεραντζάκη Αγγελική   

7 Δαλακάκης Δημήτριος 14 Φυρινίδης Ευστάθιος   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 4 Στάντζιος Πασχάλης 7 Δολαπτσή Ηλιάνα 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 5 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 8 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

3 Ιωάννου Χρήστος 6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ.   

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας 

διάταξης.  

2. Κρυωνίδης Βασίλειος , επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 

θέματος της  ημερησίας διάταξης 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/28.07.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 100/2022 
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  

1. Κρυωνίδης Βασίλειος , κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας διάταξης.  

2. Καγγελίδης Ιωάννης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Χαλκίδης Χαράλαμπος, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

4. Παπαδόπουλος Παρασκευάς, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Κιτσουκάκης Ιωάννης, στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τσιλεπώνης Στυλιανός , Πρόεδρος Κοινότητας Φτελιάς  

2. Τσεκούρας Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Καλαμπακίου 

  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.    

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, 

σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

6862/08-07-2022 επιστολή των Υγειονομικών Δράμας σε Αναστολή προς τον 

Δήμαρχο και με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους 

επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου,  η οποία ως κάτωθι: 

«…Προς                                                 

Δήμαρχο Δοξάτου 

κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή                                                            

 

Κοινοποίηση: 

Πρόεδρο Δημ. συμβουλίου 

Επικεφαλείς παρατάξεων Δημ. Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ:    ΑΙΤΗΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Κ. Δήμαρχε, Πρόεδρε του Δημοτικού συμβουλίου, Δημοτικοί σύμβουλοι: 

Από 1/9/2021 και σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 206 και 207 του Ν. 

4820/2021 έχουμε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων εργασίας «κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, περισσότεροι από 130 δημόσιοι και ιδιωτικοί 

υγειονομικοί υπάλληλοι του νομού μας. Πανελλήνια ο αριθμός αυτός είναι πολύ 

μεγαλύτερος των 7.500, καθώς δε γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό από τις ιδιωτικές 

δομές. 

Η  αναπλήρωση όλων των θέσεως μας από συμβασιούχους δεν ήταν εφικτή, με 

συνέπεια την τραγική έλλειψη προσωπικού σε ένα ήδη τραγικά υποστελεχωμένο ΕΣΥ 

και μάλιστα σε καιρούς αυξημένων αναγκών υγείας του πληθυσμού μας. 

 

Επειδή κατά το χρόνο αυτό: 

1. Δεν μας καταβάλλονται καθόλου αποδοχές και δεν είμαστε δικαιούχοι σε κανένα 

απολύτως επίδομα για τη διαβίωσή μας. 

2. Με την τροπολογία Αρ. 67. Ν. 4886/24-1-2022, ρητώς δεν δικαιούμαστε καμία 

άδεια, υπηρεσιακή μεταβολή, ιδιωτικό έργο με αμοιβή και συνεπώς απαγορεύεται να 

κάνουμε οποιαδήποτε άλλη εργασία ώστε να βιοποριστούμε. 

3. Με το Αρ. 2.2. Μέρος Β Ν. 4917/2022 από 31-3-2022 προβλέπεται η παράταση 

των αναστολών μέχρι 31/12/ 2022 όπου θα επαναξιολογηθεί η υποχρεωτικότητα 

εμβολιασμού και μέχρι τότε εμείς θα βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση χωρίς κανένα 

πόρο ζωής. 

4. Έγινε σαφές και αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι και οι 

εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν.  
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5. Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν λήξει, εργάζονται κανονικά 

διενεργώντας rapid tests όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Αν αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο 

για τη Δημόσια Υγεία, γιατί αποτελούμε εμείς; 

6. Πολλοί συνάδελφοι που έχουν απαλλαγεί αυτής της υποχρέωσης από ιατρικές 

επιτροπές εργάζονται κανονικά όλο το διάστημα αυτό με rapid tests. 

7. Τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα αυτή την περίοδο έχουν αρθεί και ο κόσμος 

κινείται ελεύθερα, εκτός από την επιστροφή των υγειονομικών στις εργασίες τους. 

8. Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, δεν υπάρχει το μέτρο της 

υποχρεωτικότητας εμβολιασμού στους υγειονομικούς. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω επιθυμούμε από εσάς: 

- να λάβετε υπόψη σας τις ανάγκες όλων των Δομών υγείας της περιοχής σε 

ανθρώπινο δυναμικό και την υποστελέχωση του Νοσοκομείου μας, που λειτουργεί ως 

Νοσοκομείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση των πολιτών όλων των Δήμων του 

Νομού μας. 

- να λάβετε υπόψη ότι, υπάρχουν πολλά ψηφίσματα Ιατρικών συλλόγων, Σωματείων, 

Δημοτικών συμβουλίων μεταξύ αυτών και του Δήμου Δράμας, που έχουν πάρει 

ομόφωνες αποφάσεις για την άρση των αναστολών και επιστροφή των υγειονομικών 

στις εργασίες τους. 

- να λάβετε υπόψη σας το μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα βιοπορισμού για εμάς και τις 

οικογένειές μας. Την απόλυτη ένδεια που οδηγούμαστε, ιδιαίτερα σήμερα που το 

κόστος ζωής είναι δυσβάσταχτο ακόμη και σε οικογένειες που έχουν τις εργασίες 

τους. 

- να λάβετε υπόψη ότι, είμαστε 10 μήνες χωρίς ούτε 1 ευρώ, ενώ καλούμαστε 

ταυτόχρονα να πληρώσουμε  όλες τις υποχρεώσεις μας ως φορολογούμενοι πολίτες 

και δημότες της Πόλης μας. 

- να λάβετε υπόψη ότι, σχεδόν όλα τα μέτρα έχουν αρθεί και πολιτικά κόμματα, 

σωματεία εργαζομένων, ιατρικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς, παραδέχονται ότι οι 

αναστολές εργασίας δεν έχουν κανένα υγειονομικό όφελος και ζητούν την άρση των 

αναστολών.  

- να λάβετε υπόψη σας ότι, εργαζόμενοι με σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα 

λαμβάνουν το ήμισυ του μισθού τους. 

- να λάβετε υπόψη ότι, το αίτημά μας κινείται στο πλαίσιο του δικαίου και του 

ανθρωπισμού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις ήδη υποστελεχωμένες μονάδες υγείας. 

 Η θέση μας είναι δίπλα στον άρρωστο, είναι δίπλα στον πολίτη που επί δεκαετίες 

υπηρετούμε με αξιοπρέπεια και ήθος !! 

 

Ζητούμε: 

- ψήφισμα από το δημοτικό συμβούλιο για άρση των αναστολών και την επιστροφή 

των υγειονομικών στις εργασίες τους  με τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα (Rapid 

tests).  

- Σε περίπτωση θετικής απόφασης, κοινοποίηση στα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων σας. 

- να παρευρίσκεται αντιπροσωπεία υγειονομικών κατά τη διάρκεια του Δημοτικού 

συμβουλίου που θα τεθεί το συγκεκριμένο θέμα.  

 

Αναμένουμε τις ενέργειές σας ! 

 

Με εκτίμηση 

Υγειονομικοί Δράμας σε Αναστολή.…..».  

   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Επίσης επί του θέματος τοποθετήθηκαν και εκπρόσωποι του Υγειονομικών 

Δράμας σε Αναστολή, οι οποίοι κλήθηκαν και ήταν παρόντες κατά την διάρκεια της 

συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.  

Ο Δήμαρχος, στην τοποθέτησή του επί του θέματος, απευθυνόμενος προς τα 

μέλη του Σώματος είπε ότι συμφωνεί ως προς την στήριξη του αιτήματος για την 

άρση των αναστολών και την επιστροφή των υγειονομικών στις εργασίες τους, όμως 

αυτό σε καμία περίπτωση δεν  σημαίνει,  ότι τασσόμαστε  κατά του εμβολιασμού.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω επιστολή.   

5. Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συντάσσει ψήφισμα ως ακολούθως: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δοξάτου 

Ζητά την άρση των αναστολών και την επιστροφή των υγειονομικών στις εργασίες 

τους, σύμφωνα με τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα (Rapid tests), υγειονομικού 

πρωτοκόλλου.  

 

Η κα Εμμανουηλίδου Νικολέτα, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν εκτός 

αιθούσης.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 100/28.07.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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