
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 14/06.6.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 152/2022 
 
Θέμα  1ο Ε.Η.Δ. «Έκδοση ψηφίσματος για τους συμβασιούχους του Δήμου Κορινθίων»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, για δεύτερη φορά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, τις 
διατάξεις της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Τετάρτη  15η Ιουνίου 2022 
και ώρα 6:00»,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 18362/02-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των 
Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  Μέλη, δηλαδή:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Ταγαράς Βασίλειος 
9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
10. Καρασάββας Ιωάννης 
11. Πνευματικός Αλέξανδρος 
12. Μελέτης Χρήστος 
13. Μπουρσέ Ηλίας 
14. Σταυρέλης Νικόλαος,  
15. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
16. Μουρούτσος Γεώργιος  
17. Μανωλάκης Δημήτριος  
18. Δόντης Μιχαήλ 
19. Κονδύλης Μαρίνος 
20. Λαμπρινός Παναγιώτης 
21. Κορδώσης Χρήστος 
22. Πιέτρης Τιμολέων 
23. Ξύδη Μιχαλίτσα 
24. Τζέκου Παρασκευή 
25. Γκερζελής Ιωάννης 

 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
2. Κεφάλας Σταύρος\ 
3. Ζώγκος Ανδρέας 
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Καλλίρης Πελοπίδας 
6. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
7. Πλατής Σπυρίδων 
8. Πιέτρης Γεώργιος 

 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
3. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
9. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
10. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
12. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
13. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας 

Κορίνθου 
14. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. 

Βασιλείου 
15. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
16. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
17. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
18. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
19. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα 
 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Σταυρέλη 
Νικόλαο , επικεφαλή της παράταξης «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», ο οποίος ανάφερε ότι έχει κατατεθεί στο Δήμο και έχει 
διανεμηθεί και στους Συμβούλους  αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας με το οποίο ζητούν την έκδοση 
ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αμέριστη συμπαράστασή του στο δικαστικό αγώνα των εργαζομένων, 
οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών λόγω Covid 
΄19. Προτείνω να πάρουμε σήμερα αυτό το ψήφισμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, γιατί θεωρώ δίκαιο το αίτημά τους.   
Ο Δήμαρχος ανάφερε ότι οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και δεν μπορούμε να παρατείνουμε εμείς τις συμβάσεις. 
Δεν έχω αντίρρηση να βγεί το ψήφισμα. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης την πρόταση του κ. Σταυρέλη και ν΄ 
αποφασίσει επ΄ αυτής.  
Ο Πρόεδρος για το  μοναδικό εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Έκδοση ψηφίσματος για τους συμβασιούχους 
του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 15343/20-5-2022 
αίτηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κορινθίων  & Εποπτευομένων Υπό του Δήμου Κορινθίων Ν.Π.Δ.Δ. 
Μέλος της ΠΟΕ ΟΤΑ, το οποίο έχει ως εξής:  
 
                         ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
           & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ                                                         Κόρινθος  20 / 05 / 2022 
               ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕ  ΟΤΑ 
 

Αίτηση 
 

Θέμα: Ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στο 
Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο κάλυψης των ανακυπτουσών αναγκών από την 
πανδημία Covid -19  

 

 



Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με το παρόν ψήφισμά του να δηλώσει την αμέριστη 
συμπαράστασή του στον δικαστικό αγώνα των εργαζομένων , οι οποίοι απασχολούνται στον Δήμο μας με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο κάλυψης των ανακυπτουσών αναγκών από την πανδημία Covid -19.  
 
Συγκεκριμένα για τους και τις :  
 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 122433108 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 040939843 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 051383393 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 116591260 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΡΑΛΙΓΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 151345214 

ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΣΤΟΡΗ ΠΕΤΡΟΣ 104155839 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 138269311 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 157420788 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 111979580 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΡΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 116598931 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 078887386 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΩΜΑΣ 128821417 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΣΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 111988409 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΜΥΡΙΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 122444297 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΣΟΥΛΗΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 048161367 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 145726750 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΣΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 127189305 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 137953670 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 059038101 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΤΣΙΡΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 064683993 

 
Να εκφράσει την απερίφραστη στήριξη και αλληλεγγύη στο δίκαιο αίτημά τους, αναγνωρίζοντας ότι καλύπτουν πάγιες 
και διαρκές ανάγκες.  
Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων να δηλώσει αναμφισβήτητα, ότι οι εν λόγω συμβασιούχοι 
εργαζόμενοι παρείχαν την εργασία τους με πρωτοφανή ζήλο και αυταπάρνηση κάτω υπό αντίξοες συνθήκες, 
συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κάλυψη των παρεχόμενων από τον Δήμο υπηρεσιών, ιδίως στον κομβικό και άκρως 
καθοριστικό τομέα της καθαριότητας.  
Επιπρόσθετα, να υποστηρίξει την ανάγκη να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι αυτοί, να παρέχουν την εργασία τους στις 
υπηρεσίες του Δήμου μας, καθώς δε μπορεί να διασφαλιστεί με διαφορετικό τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δήμου μας, δεδομένου και του «παγώματος» επί μια δεκαετία των προσλήψεων μόνιμου τακτικού 
προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων να συναινέσει στην παρέκταση της κατά τόπο αρμοδιότητας για 
την εκδίκαση των σχετικών Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων και Αγωγών των εν λόγω συμβασιούχων εργαζόμενων 
στα αρμόδια Πολιτικά Δικαστήρια της Αθήνας.  
 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                      Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                        ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο έχει  ως εξής: 
 

                                                                        Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
                                                                                   

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του για τους συμβασιούχους εργαζόμενους, που προσλήφθηκαν με 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο κάλυψης των ανακυπτουσών αναγκών από τη πανδημία COVID 
΄19 για τον πρωτοφανή ζήλο και αυταπάρνηση και κάτω από αντίξοες συνθήκες που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, 
συναινεί, στην κατά τόπου αρμοδιότητα για την εκδίκαση των σχετικών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών 
που έχουν ασκήσει ή τυχόν ασκήσουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών και 
εφόσον δικαιωθούν, ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει αντίρρηση να συνεχίσουν να παρέχουν την εργασία τους για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και κυρίως στο κομβικό και άκρως καθοριστικό τομέα της Καθαριότητας. 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη του, την αρ. πρωτ. 15343/2022 αίτηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας, το σχέδιο 



του ψηφίσματος,  τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 30819/31-5-2022 
(ΦΕΚ 2676 Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος 
δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

 
Την έκδοση ψηφίσματος για τους συμβασιούχους του Δήμου Κορινθίων, ως κάτωθι: 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο  

Εκφράζει τις ευχαριστίες του για τους συμβασιούχους εργαζόμενους, που προσλήφθηκαν με συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο κάλυψης των ανακυπτουσών αναγκών από τη πανδημία COVID ΄19 για τον 

πρωτοφανή ζήλο και αυταπάρνηση και κάτω από αντίξοες συνθήκες που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους,  

Συναινεί, στην κατά τόπου αρμοδιότητα για την εκδίκαση των σχετικών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών 

που έχουν ασκήσει ή τυχόν ασκήσουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών και 

εφόσον δικαιωθούν, ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει αντίρρηση να συνεχίσουν να παρέχουν την εργασία τους για την 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και κυρίως στο κομβικό και άκρως καθοριστικό τομέα της Καθαριότητας. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                    
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 152 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 9 - 06 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 


