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Της αριθ. 12/12-07-2022  Τακτικής  Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 

        Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, σήμερα  την 12η  του μηνός  Ιουλίου   του έτους 2022 ημέρα   Τρίτη   και ώρα 19:00 

μ.μ. συνήλθε σε δημόσια Τακτική   Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, 

ύστερα από την αριθ. 3283/08-07-2022   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Στυλιανίδη 

Αναστάσιου, η οποία απεστάλη με email & SMS , γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικώς, δημοσιεύθηκε 

νόμιμα και παραδόθηκε κατά περίπτωση με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των συμβουλίων 

Κοινοτήτων και στους Προέδρους των Κοινοτήτων.  

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Καγιάογλου Αναστάσιος . 

Παρουσία του  Ειδικού  γραμματέα : Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ  με βαθμό Α΄  

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 96 του 

Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι στο  σύνολο των  (17) μελών παραβρέθηκαν (11) μέλη τα οποία 

είναι :    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Στυλιανίδης Αναστάσιος        1. Αλαγκιοζίδης Ηρακλής     

2. Κυπραίος Πέτρος  2. Λαζαρίδης Νικόλαος 

3. Ευθυμιάδης Κ. Γεώργιος 3.Σωτηριάδου Αλεξάνδρα-Μαρίνα           

4. Χορόζογλου Σάββας 4.Ματζαρίδης Νικόλαος 

5. Παλάσκα Ιωάννα           5.Δίγκας Ιωάννης        

6. Ορφανίδης Στυλιανός 6.Καγιόγλου Τριαντάφυλλος 

7. Ελευθεριάδης Χρήστος (Αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

8. Σοφιάδης Παύλος  

9. Παρλόγλου Μιχαήλ  

10. Ευθυμιάδης Α. Γεώργιος  

11. Γεωργιάδης  Γεώργιος  
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Παπαδόγλου  Ευστράτιος   

(Πρόεδρος Αδριανής) 

 

1. Μυλωνάς Ιωάννης  

  (Πρόεδρος Πλατανιάς ) 

2. Λουκανίδης Γεώργιος 

 (Πρόεδρος Παρανεστίου) 

 

2. Πετράκης Σάββας  
  (Πρόεδρος Νικηφόρου) 

 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος   

  (Πρόεδρος Πτελέας ) 

 4. Σιαμίδης Ηρακλής      

  (Πρόεδρος Σίλλης)              

 5. Γκούλης Δημήτριος   
 (Πρόεδρος Πλατανόβρυσης 

 6. Τσίνογλου Κων/νος       

(Πρόεδρος Ψηλής Ράχης) 

 7. Δημητριάδης Γεώργιος   

 (Πρόεδρος Ανω   Πυξαρίου) 

 8. Αλωνίδης Ανθιμος 

 (Πρόεδρος Θόλου) 

 (Αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθεί και να 

ληφθεί  απόφαση  για ένα  (1) θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης  σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ. 7 του Ν.3852/2010  που είναι το εξής: 

 Έκδοση Ψηφίσματος υπέρ υγειονομικών για άρση των αναστολών εργασίας. 

 

    Το ανωτέρω  θέμα κρίνεται  κατεπείγον  λόγω της θέσης στην οποία αυτοί βρίσκονται, 

χωρίς εισόδημα (αποδοχές) εδώ και 10 μήνες.   

Στη συνέχεια  ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του 

θέματος. 

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις διατάξεις της 

παραγράφου 7 του άρθρου 67 & 65 παρ. 5του Ν.3852/2010 αποφάσισε ομόφωνα   

α)για το κατεπείγον του θέματος και  

β) την συζήτηση και την λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα . 
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1ο   ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ:« Έκδοση Ψηφίσματος υπέρ υγειονομικών για άρση των αναστολών 

εργασίας.» 

 

 

         

 Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  έκτακτο θέμα    της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη  του  Δ.Σ. το 

αριθ. 3234/7-7-2022 αίτημα  των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας  και το οποίο 

έχει ως εξής: 

  

 
Αριθμ. Απόφασης 64/2022 
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Στη συνεδρίαση παρέστησαν και εκπρόσωποι των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή 

και δόθηκε από τον πρόεδρο ο λόγος στον κ. Βασιλειάδη Κοσμά, ο οποίος παρουσίασε τις 

απόψεις τους.  

 
    Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά και ο πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ   να αποφασίσει  σχετικά. 

  Το Δ.Σ.  αφού άκουσε τoν Πρόεδρο και είδε τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (N.3463/2006),τις 

διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.4555/2015 και  το αριθ. 3234/7-7-2022 αίτημα  

των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας   
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Α π ο φ α σ ί ζ  ε ι     Ο μ ό φ ω ν α  

 
 Στηρίζει  το αίτημα των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-

19 και βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, για άρση της αναστολής και  

 

Α π ο φ α σ ί ζ  ε ι     Ο μ ό φ ω ν α  

 
   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). 

 
Εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν . 

                                                Η απόφαση αυτή πήρε α/α 64/2022 

 
                        Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
   Υπογραφή                        Απόσπασμα Πρακτικών                      Υπογραφές                    
                                            O Ειδικός   Γραμματέας 

                                     Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 
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