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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ. 14/2021 
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφασης 123 / 2021 

 
ΘΕΜΑ:    Ψήφισμα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την αναστολή καθηκόντων - διαθεσιμότητα 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, ημέρα Τετάρτη 8 

Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:30, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με 
αριθμ.πρωτ. 37140/03-09-2021, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, 
άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός 
(41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα ένα (31), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) 
Βαϊνάς Παντελής, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βλάχου Ζωή, 9) Βούλγαρης Βασίλειος, 
10) Δάγκα Παρασκευή, 11) Δημομελέτης Ιωάννης, 12) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 13) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου 
Χρυσούλα, 14) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 15) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 16) Κατωπόδης Παναγιώτης, 
17) Κοσμίδης Γεώργιος, 18) Κουτούλιας Ιωάννης, 19) Μαζαράκης Μάριος, 20) Μάνδρος Ηλίας, 21) Μερκουράκη –
Νικολούδη Παναγιώτα, 22) Μπίρμπας Δημήτριος, 23) Νικητάκης Νικόλαος, 24) Σάμιος Ιωάννης, 25) Σάμιος 
Κων/νος, 26) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 27) Σκλαβούνος Λάμπρος, 28) Τόλης Γεώργιος, 29) Φίλης Κων/νος 
(Αντιπρόεδρος), 30) Χριστόγλου Γιαννούλα, 31) Χρυσούλας Φώτιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγγελάκη Σοφία, 2) Βελλιανίτη Ανδρονίκη (δικαιολογημένη), 3) Γεωργούλη Θωμαίς (δικαιολογημένη), 4) 
Γονιδάκης Δημήτριος(δικαιολογημένος), 5) Ζαμπέτα Μαρία, 6) Ζαμπέτας Γεώργιος, 7) Καραχάλιος Γεώργιος, 8) 
Καρυπίδης Ηλίας, 9) Μανδραφλής Παναγιώτης, 10) Μπογράκος Δημήτριος,  

 ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
1) Βασιλοπούλου Θεοδώρα (αποχώρησε στο 2ο θέμα Η.Δ.),  
2) Βούλγαρης Βασίλειος (αποχώρησε στο 2ο θέμα Η.Δ.),  
3) Δάγκα Παρασκευή (αποχώρησε στο 2ο θέμα Η.Δ.),  
4) Σαντζαρίδης Παναγιώτης (αποχώρησε στο 2ο θέμα Η.Δ.)  

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το 
Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το παρακάτω θέμα ως 
κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Στο 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το από 8-9-
2021 κατατεθειμένο σχέδιο ψηφίσματος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω, σχετικά με τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό και την αναστολή καθηκόντων και διαθεσιμότητα εργαζομένων που δεν έχουν εμβολιαστεί. 

Το εν λόγο ψήφισμα απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του ΔΣ με την μορφή που κατατέθηκε και στην 
συνέχεια προχώρησαν οι παρατάξεις σε προτάσεις για την τροποποίηση σημείων του κειμένου και κατέληξαν 
στην εκ νέου κατάθεση δύο νέων ψηφισμάτων, το ένα από την παράταξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» και το άλλο από 
την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 
Κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία, το σχέδιο ψηφίσματος της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» 

ψηφίστηκε από τις παρατάξεις «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» και «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» (16 ψήφους),  το σχέδιο 
ψηφίσματος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ψηφίστηκε από τις παρατάξεις «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», «ΑΛΛΗ 
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΙΓΑΛΕΩ» και «ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ» (7 ψήφους), ενώ οι παρατάξεις «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΔΑ: Ψ3ΗΖΩ6Ν-Γ7Μ



 
2 

ΑΙΓΑΛΕΩ» και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ», διαχώρισαν τη θέση τους ως 
προς το πολιτικό σκεπτικό και των δύο προτάσεων , συμφωνώντας όμως στο ουσιαστικό, δηλ. στην μη εφαρμογή 
αναστολών εργασίας και διαθεσιμότητας εργαζομένων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε το ψήφισμα και έλαβε υπόψη όλες τις 
προτάσεις των παρατάξεων, μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία μεταξύ των δύο τελικών σχεδίων 
ψηφίσματος που δημιουργήθηκαν, 

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    
 Εγκρίνει το κάτωθι ψήφισμα: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Η συμβολή της επιστήμης στην ποιοτική αναβάθμιση της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής σε όλα τα 
επίπεδα (ιατρικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό κτλ) είναι καθοριστική και μη αμφισβητήσιμη. Διαχρονικά ο 
εμβολιασμός αποτελεί ουσιαστικό μέτρο αναβάθμισης της Δημόσιας Υγείας. Έτσι και σήμερα η ανάγκη του 
μαζικού εμβολιασμού των πολιτών αλλά και των εργαζομένων αποτελεί το κύριο όπλο για την αναχαίτιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού ( covid-19). 

Δηλώνουμε όμως την κατηγορηματική αντίθεσή μας στον τρόπο που επιχειρεί η κυβέρνηση να 
επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συνδέοντάς τον με απολύσεις και διαθεσιμότητες εργαζομένων, 
καταπατώντας συνταγματικές αρχές και παραβιάζοντας θεμελιώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.  

Η  κυβέρνηση για ακόμη μια φορά καλλιεργεί το διχασμό της κοινωνίας προωθώντας αποκλειστικά το 
δόγμα της ατομικής ευθύνης για να βγει άσπιλη και αμόλυντη από την απαράδεκτη διαχείριση της πανδημίας. 
Κωφεύει σε όλες τις ψύχραιμες και ορθολογικές εισηγήσεις που προτείνουν πως ο μαζικός εμβολιασμός 
μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί με ουσιαστική ενημέρωση, πειθώ και διάλογο, όχι όμως με μέτρα 
αυταρχισμού και κοινωνικής πόλωσης.  

Τα εμβόλια, που είναι μια κορυφαία κατάκτηση της επιστήμης και της δημόσιας υγείας σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται εργαλείο για άσκηση εκβιασμών και αυταρχισμού οδηγώντας τους 
εργαζόμενους σε αναστολή καθηκόντων. 

Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία, γιατί επιδιώκει τη συρρίκνωση των δημόσιων δομών υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και την  απαξίωση και  συρρίκνωση  του δημοσίου, σε όφελος των μεγάλων 
ιδιωτικών και εργολαβικών συμφερόντων. Εργαλειοποιεί την υγειονομική κρίση μετατρέποντάς τη σε μέσο 
αμφισβήτησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων προωθώντας με κάθε τρόπο την πάγια θέση της για 
απολύσεις και αποδυνάμωση σημαντικών δημόσιων κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Με αυτή την τακτική η κυβέρνηση θέλει για μια ακόμη φορά να μεταφέρει τις ευθύνες της στους 
πολίτες και να αποκρύψει από την κοινή γνώμη τη διάλυση όλων των δημοσίων υπηρεσιών, που επέφεραν οι 
μνημονιακές και οι διαχρονικά νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, που εφαρμόστηκαν 
και που αφήνουν τη χώρα μας και τους πολίτες έκθετους σε οποιαδήποτε κρίση. 

Σήμερα είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο Δημόσιος Τομέας Υγείας σε όλους τους τομείς, να εφαρμοστούν 
ευλαβικά όλα τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού (χώροι εργασίας, μέσα μαζικής μεταφοράς, στα 
σχολεία ιχνηλάτιση, συχνά και δωρεάν τεστ, κ.λπ.). Είναι επιτακτική ανάγκη να οργανωθεί ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση των εργαζομένων, από ειδικούς επιστήμονες στους χώρους δουλειάς, σχετικά με την αναγκαιότητα 
και τα οφέλη του εμβολιασμού. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Δήμος Αιγάλεω να μην προχωρήσει σε αναστολές καθηκόντων 
και διαθεσιμότητες 

Δεν θα αποδυναμώσει περισσότερο τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου σε μια κρίσιμη περίοδο. Θα 
πάρει όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα, για την προστασία από τον κορωνοϊό ενισχύοντας την προσπάθεια 
ενημέρωσης για την αναγκαιότητα του καθολικού εμβολιασμού. 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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