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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ξ η ζ.   π λ ε δ ξ ί α ζ ε ο: 15/29-7-2022  

 

Αξηζ. Απνθ: 97/2022 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 15εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΘΕΛΑ 11ν      Αίηεκα πιιόγνπ Δεκνηηθώλ Τπαιιήιωλ Μ. εξξώλ γηα ψήθηζκα 

ζηήξημεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ΘΔΟΥ COVID 19 Δήκνπ ηληηθήο. 

                                  

 

    ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 29ε ηνπ κελόο Ηνπιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 18:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο θαη κε ηειεδηάζθεςε 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 5799/25.07.2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαηεζζάξσλ (14) κειώλ θαη ηελ απνπζία δεθαηξηώλ (13) κειώλ, 

όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
2 Γήκνπ Ησάλλεο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 

3 Ηληδέο Ληθόιανο 3 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
4 Ησαλλίδνπ Καξία 4 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

5 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 

6 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 6 Θνξσλίδεο Παύινο 

7 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 7 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 

8 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο 8 Ινύγγνο Εήζεο 

9 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 9 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο 

10 Παλαγησηίδεο Ησζήθ 10 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 
11 Ρόδε νπιηάλα 11 παλίδεο Δπζύκηνο 
12 αββίδεο Παλαγηώηεο 12 Φραγκαλής Δημήτριος 

13 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο 13 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 
14 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

 
Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 

Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ)  3) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  4) 

Ληθεθόξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο)  5) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντσλ). 

   

 

   

     
     ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 
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Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνύινπ 

Δπαγγειία. 

 

Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο  απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο. 

 

 

Σν 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ηληδέο Ληθόιανο θαη 

αλαθέξζεθε ζην από 17.05.2022 αίηεκα ηνπ πιιόγνπ Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ Λ. 

εξξώλ, ην νπνίν αλέγλσζε σο αθνινύζσο: 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόυασηρ για τη στήπιξη των επγαζομένων ΙΔΟΦ COVID 

19 Δήμος Σιντικήρ» 

Όπσο είλαη ζε όινπο ζαο γλσζηό νη ζπκβαζηνύρνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ΙΔΟΧ 

COVID 19 ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο, αζθνύκε ηα θαζήθνληά καο ζην Δήκν κε 

αλαλεώζηκεο ζπκβάζεηο. 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

Τελ έγθξηζε ηνπ θάησζη ςεθίζκαηνο από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ 

Σηληηθήο γηα ηα εμήο: 

1. Εθθξάδεη ηε ζηήξημε θαη αιιειεγγύε ηνπ ζην δίθαην αίηεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Δήκνπ ΙΔΟΦ COVID 19 κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ. 

2. Δειώλεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζην δίθαην θαη εύινγν αγώλα 

ησλ ζπκβαζηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ζεσξώληαο δηθαηνπνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά άδηθν ε δεκόζηα δηνίθεζε λα ζηειερώλεηαη από εξγαδόκελνπο 

δύν ηαρπηήησλ. 

3. Απνδέρεηαη όηη νη ελ ιόγσ εξγαδόκελνη θαιύπηνπλ αλάγθεο, νη νπνίεο δε 

ζα παύζνπλ λα πθίζηαληαη θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

ηνπο, ελώ αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε δήιν, εξγαηηθόηεηα θαη 

απηαπάξλεζε. 

4. Επηζεκαίλεη, ηνλίδεη όηη ε επηηπρήο άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ 
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ζπκβαζηνύρσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ΙΔΟΦ COVID 19 ζπλνδεύεηαη από 

ηελ απόθηεζε πνιύηηκεο εκπεηξίαο, κε απνηέιεζκα λα είλαη απνιύησο 

αλαγθαίνη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο θαη ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ. 

5. Εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη όηη ε εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην Δήκν Σηληηθήο είλαη 

παξαπάλσ από αλαγθαία. 

6. Τέινο, ζεσξεί δεδνκέλν όηη από εηώλ δε δηαθαίλεηαη ζηνλ νξίδνληα 

νξηζηηθή θαη κόληκε ιύζε ζην ρξόλην πξόβιεκα όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ 

ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, νπόηε κόλε ιύζε παξακέλεη ε πξνζθπγή ζηε 

Δηθαηνζύλε. Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην δειώλεη όηη παξέρεη ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Αθνινύζσο, ην ιόγν έιαβε ε θα Ησαλλίδνπ Καξία θαη είπε όηη όινη νη 

ζπκβαζηνύρνη ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ πξέπεη λα κνληκνπνηεζνύλ, έηζη 

ώζηε λα ιπζεί ην ζέκα ηεο ππνζηειέρσζεο. Γήισζε όηη είλαη ππέξ ηεο αίηεζεο 

πνπ ππνβιήζεθε από ην ύιινγν Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ, εθηόο από ηελ 5ε θαη 6ε 

παξάγξαθν. 

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα, ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο ζπκπαξάζηαζεο πξνο ην αίηεκα πνπ 

ππνβιήζεθε από ην ύιινγν Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 

ηνπ Λ.3852/2010, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Ιαηά πιεηνψεθία δέθα (10) ψήθωλ ππέξ θαη κίαο (1) θαηά  

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο ζπκπαξάζηαζεο πξνο ην αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε 

από ην ύιινγν Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο γηα ςήθηζκα ζηήξημεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ΗΓΟΥ COVID 19 ηνπ Γήκνπ. 

 

Κεηνςήθεζε ν θ. Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία ςήθηζε ππέξ ηεο έθδνζεο ηνπ ςεθίζκαηνο, εθηόο από ηελ 

5ε θαη 6ε παξάγξαθό ηνπ. 

 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 97/2022.  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 
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Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπνγξαθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπνγξαθέο 13 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
 

 ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


