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Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/25–10–2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. 
 

Αριθμός απόφασης   75/2022 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  ΄Εκδοση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους του προγράμματος “Βοήθεια 
στο Σπίτι” 
 

Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών Νομού Ροδόπης και στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού που 
βρίσκεται επί της οδού Γεννηματά 2 και το οποίο, δυνάμει της αριθ. 84/2020 απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου, ορίστηκε ως ο εφεξής τόπος συνεδριάσεών του),  σήμερα στις είκοσι 
πέντε  (25 ) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19.00΄, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών σε τακτική 
δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις: 
- του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα,  
- της αριθ. 375/Α.Π.39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 
με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου,  
- του άρθρου 78  του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022), περί λήψης αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων 
νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, 
- της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 58309/14-10-2022 (ΦΕΚ 5335/14-10-2022 τεύχος Β΄) «Παράταση 
ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί 
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και 
ώρα 06:00»,  
 
ύστερα από την υπ’ αριθ. 7637/21-10-2022 γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιήθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και 
στον κ.  Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 όπως ισχύει 
σήμερα.   
 

Το δημοτικό συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  επί συνόλου 27 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα 17 και ειδικότερα: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Μπεκήρ Ογλού Νουράη,  Πρόεδρος Δ.Σ.                   11. Πιλιλίτσης Δημήτριος, μέλος      
2. Τοπάλ Μεμέτ Αλή    , μέλος                                       12. Οσμάν Σεντάτ, μέλος     
3. Μαυρίδης Μιλτιάδης, μέλος                                       13. Ιωάννου Απόστολος, μέλος 
4. Καραγκιόζ Μουσταφά, μέλος                                     14. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, μέλος 
5. Μολλά Αμέτ Μουσταφά, μέλος                                  15. Τασίδης Απόστολος, μέλος 
6. Εμιρζάς Ηλίας, μέλος                                                  16. Κοτσάκης Δημήτριος, μέλος 
7. Λούρμπα Ολυμπία, μέλος                                           17. Μοσχάκης Δημήτριος, μέλος 
8. Βασιλειάδης Μιχαήλ, μέλος                 
9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, μέλος          
10. Ιμάμ Χασάν Ριτβάν, Αντ/δρος Δ.Σ.                            

ΑΔΑ: 6ΕΤ5ΩΛΧ-7ΛΕ



ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 
 
1. Καρύδης Χαράλαμπος, μέλος                                6. Τσάτσας Χαράλαμπος, μέλος 

2. Σελήμ Γκιοκχάν, μέλος                                          7. Αντωνιάδης Γεώργιος, μέλος 

3. Σταυρίδης Ιωάννης, μέλος                                     8. Τριφωνίδου Μαρία,  μέλος 

4. Μεραχτσάκης Χρήστος, μέλος                              9. Τσολάκη Κυριακούλα, μέλος 

5. Δουδουλακάκης Πέτρος, μέλος                           10. Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, μέλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαρωνείας - Σαπών κος Ντίνος 
Χαριτόπουλος,  ενώ η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από την ειδική 
γραμματέα του Δ.Σ κα Μαρασλή Βασιλική . 
 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
………………………………………………………………………………………………… 
 
 Για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος κάλεσε να αναγνωσθεί η 
εισήγηση που υπέβαλε ο κ. Δήμαρχος και η οποία έχει ως εξής: 
 

«Εισήγηση του Δημάρχου Μαρωνείας-Σαπών για την έκδοση ψηφίσματος για τους 
εργαζόμενους του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 

 
 Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την προκήρυξη 4Κ/2020 για τη στελέχωση 
του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” το οποίο πλέον μεταφέρεται στους Δήμους, 
έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο 
πρόγραμμα.  
 
 Το πρόβλημα προέκυψε όταν με την υπ' αριθμ. 1548/2022 απόφαση του το 
Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την 4Κ/2022 13-5-2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
στο σκέλος της κατάργησης της “ειδικής εμπειρίας” ως κριτήριο κατάταξης, με 
αποτέλεσμα να έχουν τεράστια προβλήματα και διατρέχοντας τον κίνδυνο απόλυσης 
1.200 περίπου άτομα που ήδη υπηρετούν στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” το 
οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που 
εφάρμοσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, προτείνω την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:  
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών: 
 
Αναγνωρίζοντας την τεράστια συνεισφορά των εργαζομένων του προγράμματος 
“Βοήθεια στο Σπίτι” στο κοινωνικό έργο και προσφορά των Δήμων. 
 
Το πρόγραμμα από το 1998 συμβάλλει σταθερά στην παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών στους πολίτες, λόγω της αφοσίωσης που έχουν επιδείξει οι εργαζόμενοι σε 
αυτό και τους διαχρονικούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει με τις τοπικές κοινωνίες.  
 
Προσυπογράφουμε το αίτημα των εργαζομένων να μοριοδοτηθούν για την ειδική 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντα τους. 
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Ζητούμε να υπάρξει άμεσα ειδική θετική ρύθμιση που θα λύνει το πρόβλημα και θα 
κατοχυρώνει τη μόνιμη απασχόληση στους ΟΤΑ όλων των εργαζομένων που σήμερα 
υπηρετούν στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.  
 
Το παρών ψήφισμα να αποσταλεί στα αρμόδια υπουργεία και στην ΚΕΔΕ.» 
 
- Μετά το πέρας της εισήγησης και κατά το στάδιο παροχής διευκρινίσεων εκ μέρους του κ. 
Δημάρχου, εισήλθαν ταυτόχρονα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου οι 
δημοτικοί σύμβουλοι: α)  κα Τριφωνίδου Μαρία, β) Τσολάκη Κυριακούλα κα γ) Μουσταφά 
Οσμάνογλου Τζανέρ 
 
 Κατόπιν αυτών η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ν’ 
αποφασίσουν σχετικά. 

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του κ. 
Δημάρχου, έχοντας και ιδία αντίληψη επί των πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρει  επί σειρά 
ετών το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε όσους πολίτες έχουν ανάγκη 
και της πολύτιμης εμπειρίας που απέκτησε εξαιτίας της προσφοράς αυτής, εμπειρία που 
σαφέστατα πρέπει να αναγνωριστεί και να μοριοδοτηθεί, αφού είδαν και τις διατάξεις του 
άρθρου 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ύστερα από 
διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζουν ομόφωνα 
 

   Ε γ κ ρ ί ν ο υ ν   τη σύνταξη και έκδοση  του κάτωθι ψηφίσματος,  για τους 
εργαζόμενους του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”: 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών: 
 

Αναγνωρίζοντας την τεράστια συνεισφορά των εργαζομένων του 
προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στο κοινωνικό έργο και προσφορά των Δήμων. 
 

Το πρόγραμμα από το 1998 συμβάλλει σταθερά στην παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, λόγω της αφοσίωσης που έχουν επιδείξει οι 
εργαζόμενοι σε αυτό και τους διαχρονικούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει με τις 
τοπικές κοινωνίες.  
 

Προσυπογράφουμε το αίτημα των εργαζομένων να μοριοδοτηθούν για την 
ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντα τους. 
 

Ζητούμε να υπάρξει άμεσα ειδική θετική ρύθμιση που θα λύνει το πρόβλημα και 
θα κατοχυρώνει τη μόνιμη απασχόληση στους ΟΤΑ όλων των εργαζομένων που 
σήμερα υπηρετούν στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.  
 

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στα αρμόδια υπουργεία και στην ΚΕΔΕ. 
 

ΑΔΑ: 6ΕΤ5ΩΛΧ-7ΛΕ



                                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 75 - / 2022. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
                         Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Τα Μέλη 

       
     ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ Νουράη                
 
                                                              (Ακολουθούν υπογραφές) 
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