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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 13ης / 20 Ιουνίου 2022 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης σε συνδημότες του 
υγειονομικού κλάδου, που έχει ανασταλεί η σύμβαση 
εργασίας τους»

Αριθ. Αποφάσεως 179/2022 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19.00΄ συνεδρίασε δια ζώσης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022, Φ.Ε.Κ. 
112/Α/14.06.22 του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από 16 
Ιουνίου 2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ    Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  Ι 

Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζής Δημήτριος, Γραμμένος Γεώργιος, Δρακονάκη Ευαγγελία, 
Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, 
Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Σωτήριος, 
Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Μουρτασάγας Νικόλαος, 
Μούτλιας Ιωάννης, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, 
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Ποτόλιας Χρήστος, 
Προυσαεύς Σπυρίδων, Σταυρίδης Κυριάκος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Τσουρουκίδης 
Αναστάσιος, Χρόνης Απόστολος,   

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν οι:  
  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 13/2022 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Βακιρτζή Σαΐα, Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βογιατζίδης Νικόλαος, Γουνελάς Γεώργιος, 

Δεληκάρης Σωτήριος, Κουφατζής Χαράλαμπος, Πετρόπουλος Πέτρος, Προμούσας Ιωάννης, 
Σωτηριάδης Σωτήριος, Τσαπανίδης Αναστάσιος, 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:                                   
Αποχώρησαν: στην 179 Α.Δ.Σ οι κ. Γραμμένος, Μούτλιας και Παπαδόπουλος Σ., στην 181 

Α.Δ.Σ οι κ. Παππάς Λ. και Κελαϊδάκης, στην 182 Α.Δ.Σ οι κ. Τσανάκα, Καλανταρίδης, Ιωσηφίδου, 
Δρακονάκη, Τσουρουκίδης και Τελίδης, στην 184 Α.Δ.Σ οι κ. Βέρρος, Μουρτασάγας και 
Ξανθόπουλος, στην 185 Α.Δ.Σ ο κ. Λαζαρίδης,         

Επανήλθαν:     

0003538702

Καβάλα, 21/06/2022
Α. Π.: 15588

Απάντηση στο έγγραφο: 15588
Απάντηση στις : 21/06/2022
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης Θεόδωρος (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης σε 
συνδημότες του υγειονομικού κλάδου, που έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους», ανέγνωσε 
το υπ’ αριθ. 15588/2022 αίτημα Εργαζομένων του υγειονομικού κλάδου, που έχει ανασταλεί η 
σύμβαση εργασίας τους, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Προς:Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας
Κοιν.:
1.       Κύριος  Δήμαρχος
2.       Επικεφαλείς παρατάξεων
3.       Δημοτικοί Σύμβουλοι
4.       Τοπικοί Σύμβουλοι Δήμου

ΑΙΤΗΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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», μαζί με άλλους 7000 υπαλλήλους δομών υγείας πανελληνίως.

Βέβαια 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 
πολύ αυξημένων αναγκών υγείας του πληθυσμού μας.

Επειδή κατά τον 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.

Εντωμεταξύ έχει γίνει σαφές ότι,

         Εμβολιασμένοι ή μη, νοσούν και μεταδίδουν τον ιό.
         Όσοι διαθέτουν παλαιά πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν λήξει εργάζονται κανονικά 

διενεργώντας rapidtestsόπως όλοι οι εργαζόμενοι. Αν αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια 
Υγεία, γιατί αποτελούμε εμείς;

         Πολλοί συνάδελφοι που έχουν απαλλαγεί αυτής της υποχρέωσης από ιατρικές επιτροπές 
εργάζονται κανονικά όλο το διάστημα αυτό με rapidtests.

Κατόπιν αυτών αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε και σε σας. Σας ζητούμε μεκατεπείγονψήφισμα 
να τοποθετηθείτε υπέρ της άρσης της αναστολής εργασίας των υγειονομικών γιατί εμείς και οι 
οικογένειές μας ήδη λιμοκτονούμεενώ όλες οι δομές Υγείας του Νομού μας στερούνται από ικανό και 
έμπειρο προσωπικό.
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Επιπρόσθετα λόγω της κατάστασης αυτής πλήττεται σε πολύ χαλεπούς καιρούς και η τοπική 
οικονομία εφόσον πάνω από 100 οικογένειες που είχαν πριν ένα μέτριο εισόδημα, τώρα βρίσκονται σε 
ακραία ένδεια.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα να τοποθετηθεί σχετικά, δια ψηφίσματος 
υποστήριξης αυτού του ανθρωπιστικού και ηθικού αιτήματος

Οι Υγειονομικοί σε αναστολή εργασίας

Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Δήμαρχος και οι επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων εξέφρασαν 
τη συμπαράστασή τους στο δίκαιο αίτημα των Εργαζομένων του υγειονομικού κλάδου, που έχει 
ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. 

Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 
του Ν. 3852/2010, και την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το αίτημα των Εργαζομένων του υγειονομικού κλάδου, που έχει ανασταλεί η 
σύμβαση εργασίας τους, και εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα,

Τα μέλη του  Δημοτικού Συμβούλιου  Καβάλας λαμβάνοντας υπόψιν την υγειονομική 
κατάσταση της χώρας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα και τα Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , που 
ισχύουν στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 καθώς επίσης και την 
επιστολή προς αυτά συνδημοτών μας του υγειονομικού κλάδου που έχει ανασταλεί η σύμβαση 
εργασίας τους  από 1-9-2021 αποφάσισε τα εξής:

Συντάσσεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με τις οδηγίες και συστάσεις της επιστημονικής 
κοινότητας , των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και των αρμοδίων φορέων της κεντρικής 
διοίκησης αναφορικά με την αναγκαιότητα του  εμβολιασμού  του γενικού πληθυσμού και 
ιδιαιτέρως των ευπαθών ομάδων αυτού.

Ταυτόχρονα όμως θεωρεί αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα του καθενός να επιλέξει ο ίδιος 
αν θα ακολουθήσει ή όχι τις οδηγίες – συστάσεις αυτές , πολύ δε περισσότερο καθώς δεν ισχύει 
μέχρι σήμερα καθολική υποχρέωση των πολιτών να εμβολιαστούν.

Δεδομένων των παραπάνω θεωρεί απολύτως δίκαιο το αίτημα των συνδημοτών μας να 
επανέλθουν στις θέσεις εργασίας τους τηρώντας όσα ισχύουν (τεστ-μάσκες κλπ) και για τους 
εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό τομέα και τα οποία προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692/14.06.2022 ΚΥΑ.

Κάτι τέτοιο αμβλύνει τις ανισότητες, κινείται στα πλαίσια του δικαίου και ταυτόχρονα 
ενισχύει το ΕΣΥ με έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο το έχει απόλυτη 
ανάγκη. 

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

 Κωνσταντίνος Πεφάνης
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