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Στη Δράμα, και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας, σήμερα την 29η Ιουνίου 
2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 18.00 και  λήξης 21.40, έλαβε χώρα η τακτική Συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 
και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα 
από την με αρ.πρωτ.24432/23-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Καραμπατζάκη 
Δημητρίου, η οποία απεστάλη με e-mail και δημοσιεύθηκε νόμιμα. 
            Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 

1 Μουρβετίδης Μιχαήλ 10 Χαρακίδης Κυριάκος 

2 Χατζηγιάννης Αναστάσιος 11 Μλεκάνης Μιχαήλ 

3 Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 12 Μελισσινός Στυλιανός 

4 Χαραλαμπίδης Ανδρέας 13 Κιοσσές Χρήστος 

5 Τόλιου Αναστασία 14 Σιδερά Χρυσή 

6 Καψημάλης Ιωάννης 15 Νικολαΐδης Φώτιος 

7 Εφραιμίδης Ιωάννης 16 Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 

8 Δεμερτζής Γεώργιος 17 Παπαδόπουλος Αχιλλεύς 

9 Καραμπατζάκης Δημήτριος 18 Κιόρτεβε Παρθένα 

  19 Γεωργιάδης Γερβάσιος 

  20 Μήτρου Γεώργιος 

  21 Καλαϊδόπουλος Κοσμάς 

κ.ο.κ. 
 
Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω: 1)Τάσσου Μιχαήλ, 

2)Δερματίδης Ανέστης,3)Καλλινικίδης Ελευθέριος,4)Ευθυμιάδης Ιωακείμ,5)Μυστακίδης 
Ιωάννης,6)Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,7)Αποστολίδης Κυριάκος,8)Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
(δικαιολογημένα απών),9)Ιωαννίδης Δημήτριος(δικαιολογημένα απών),10)Μουχτάρης 
Γεώργιος,11)Ηλιόπουλος Στέργιος(δικαιολογημένα απών) και 12)Χατζηιωάννου 
Χαρίκλεια(δικαιολογημένα απούσα) 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία 21μελών από συνολικά 33μέλη, και με την 
παρουσία της Μαντή Μαρίας, υπαλλήλου του Δ. Δράμας, αναπληρώτριας της ειδικής 
γραμματέως- πρακτικογράφου Δ.Σ., ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα. 
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Γίνεται μνεία ότι o Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τα θέματα με 
την εξής σειρά: πρώτα το 1ο έκτακτο, έπειτα το 2ο έκτακτο θέμα, το 3ο έκτακτο θέμα, το 5ο 
έκτακτο θέμα, να προταχθεί το 1ο τακτικό και έπειτα να ακολουθήσει το 4ο έκτακτο θέμα(διότι 
στην αναμόρφωση περιλαμβάνεται σχετική δαπάνη) και στη συνέχεια τα τακτικά θέματα της 
ημερήσιας διάταξης (2ο, 3ο, 4ο, έως και 9ο τακτικό). Η πρόταση του κ. προέδρου για τη σειρά 
συζήτησης των θεμάτων έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα. 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Τάσσου Μιχαήλ, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη συζήτησης των προ 
ημερησίας θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δερματίδης Ανέστης, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη συζήτησης των προ 
ημερησίας θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Εφραιμίδης Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου 
θέματος, προσήλθε μετά τη συζήτηση του 5ου έκτακτου θέματος και αποχώρησε κατά τη συζήτηση 
του 3ου τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευθυμιάδης Ιωακείμ, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη συζήτησης των προ 
ημερησίας θεμάτων και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Χρήστος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας 
θεμάτων 
Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Νικολαΐδης Φώτιος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Αχιλλέας, αποχώρησε κατά τη συζήτηση των προ 
ημερησίας θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μουχτάρης Γεώργιος, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη συζήτησης των προ 
ημερησίας θεμάτων, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος, προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 4ου έκτακτου θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος  
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου 
θέματος και προσήλθε μετά τη συζήτηση του 5ου έκτακτου θέματος 
 
 
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Δράμας: Αθανασιάδου Ευανθία, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου 
τακτικού θέματος 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κ. Αγρού: Παναγιώτογλου Γεώργιος, προσήλθε λίγο μετά την έναρξη 
συζήτησης των προ ημερησίας θεμάτων και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου 
θέματος 
 
Δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων(άνω των 300 κατοίκων), 
Ξηροποτάμου: Βούλτσιος Δημήτριος, Χωριστής: Ζαρόγλου Κωνσταντίνος 
Καλλιφύτου: Παπαδόπουλος Χρήστος, Κουδουνίων: Κοτσαμπάσης Μιχαήλ, 
Μαυροβάτου: Συμεωνίδης Ανέστης, Μικροχωρίου: Ζορπίδης Ισαάκ,  
Μοναστηρακίου: Κουσίνα Κωνσταντινιά, Μυλοποτάμου: Παντελίδου Ελένη,  
Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος, Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος,  
καθώς και οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων(κάτω των 300 κατοίκων) Λιβαδερού: Ξυγιντζής 

Γεώργιος, Μακρυπλαγίου: Κομάτογλου Νικόλαος, Σκαλωτής: Σαλωνίδης Θεόδωρος 
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   Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίσθηκε ομόφωνα, όπως το θέμα σχετικά με το ψήφισμα περί ανεμβολίαστων υγειονομικών 
θεωρηθεί κατεπείγον, και συζητηθεί ως πρώτο  έκτακτο, λόγω της θέσης στην οποία αυτοί 
βρίσκονται, χωρίς εισόδημα(αποδοχές) εδώ και 10 μήνες.  

  Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στο σώμα 
το με αρ.πρωτ.24935/28-06-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης-Γραφείο 
Δημάρχου, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 

«Σχετ.: (α) Το υπ’αριθμ. 24784/27-06-2022 αίτημα περί άρσης αναστολών εργασίας.  
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω (α) σχετικό αίτημα εργαζόμενων στον κλάδο της υγείας, 

(υγειονομικοί υπάλληλοι δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα), με το οποίο ζητούν: 
 • την έκδοση ψηφίσματος υπέρ της άρσης των αναστολών εργασίας τους 
 • την επιστροφή τους στις εργασίες τους με τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα (Rabid tests) 
 • Ζητούν επίσης να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του Οργάνου σας, αντιπροσωπεία 

υγειονομικών και νομικός εκπρόσωπός τους κατά τη συζήτηση του θέματός τους. 
     Στην περίπτωση θετικής απόφασης σας για την έκδοση ψηφίσματος, ζητούν:  

• αυτή να κοινοποιηθεί στα θεσμικά όργανα 
    Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σας περί έκδοσης ή μη 
ψηφίσματος».  

Στη συνέχεια ο κ.πρόεδρος παρουσιάζει το με αρ.πρωτ.24784/27-06-2022 αίτημα των 
υγειονομικών σε αναστολή, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
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Στη συνεδρίαση παρέστησαν υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή, η δικηγόρος που τους 

εκπροσωπεί, κα Κρόκου, η οποία λαμβάνοντας το λόγο παρουσίασε τις απόψεις τους και ο Πρόεδρος 
του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης. 

   Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά 
είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

  Είδε τις διατάξεις των Ν. 3852/2010, 4555/2018 και 4623/2019, το έγγραφο του Α.Τ.Υ., το αίτημα 
των υγειονομικών σε αναστολή 
καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ: είκοσι (20) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 
ότι στηρίζει το αίτημα των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19 και 
βρίσκονται σε αναστολή εργασίας για άρση της αναστολής, και 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 
ΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ της άρσης αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών και 

                                   ΥΠΕΡ της επιστροφής τους στις εργασίες τους με τα απαραίτητα προληπτικά 
μέτρα (Rapid tests) 

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στο Δήμαρχο Δράμας 
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