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ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       Από το πρακτικό της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. 

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με 
αρ. πρωτ. 10124/14-07-2022 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, 
στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 
Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 και 69  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως 
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του 
Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη 
Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία 
δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 18 κατωτέρω μέλη: 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)   1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) 

2 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 2 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ) 

3 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) 

4 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  4 ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) 

5 ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     

6 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ   

7 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

8 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

9 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

10 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 

11 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2 
ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ) 

12 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ 

13 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 

14 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ                   5 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ ) 

15 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 

16 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) 

17 ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος) 8 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)                  

18 
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής 
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας  Δ.Σ.) 9 ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 10 ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) 

1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) 

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 12 ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 

3 
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής   
Μείζονος Αντιπολίτευσης) 13 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ) 

4 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14 ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) 

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.)   

7 ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ   

8 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

9 ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)   
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Αριθ. Απόφασης: 92/2022 
ΘΕΜΑ: Ψήφισμα περί ανεμβολίαστων υγειονομικών.   

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Σώματος το από 27/06/2022 αίτημα των υγειονομικών σε αναστολή, το οποίο έχει 
όπως παρακάτω: 

«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.  

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, του Κέντρου Υγείας Προσοτσάνης 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. 

ΑΔΑ: ΨΛΑ0ΩΞΖ-0ΦΦ



- 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.» 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 
του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη: 

1. 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 

2. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 

3. το αίτημα των υγειονομικών σε αναστολή 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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 ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: 

ΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ της άρσης αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών και  

                           ΥΠΕΡ της επιστροφής τους στις εργασίες τους με τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα 

(Rapid test). 

                                                              Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας  Τα Μέλη : 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Αθανασιάδης Θεόδωρος 
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