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272/2016 ΘΕΜΑ:    Λήψη απόφασης για την 

παροχή κινήτρων υπέρ 
Επικουρικών Ιατρών στο 
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 

 

  Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13
η
 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 19.15 συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από 

την με αριθ. πρωτ. 22050/08-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Μπλούχου 

Κωνσταντίνου , με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 Σύμβουλοι: 

  

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Μπλούχος  

2) Παπαδόπουλος 

3) Χατζηγιάννης 

4) Μουρβετίδης 

5) Σολάκης 

6) Καρυοφυλλίδου 

7) Χατζηκυριακίδης 

8) Καψημάλης 

9) Μωϋσιάδης 

10) Τσεπίλης 

11) Καραμπατζάκης 

12) Τερζής 

13) Ψαρράς 

14) Ηλιάδης 

15) Σιδηρόπουλος 

16) Βασιλειάδης 

 

  

Κων/νος 

Γεώργιος 

Αναστάσιος 

Μιχαήλ 

Άγγελος 

Ζωή 

Αναστάσιος 

Ιωάννης 

Αριστείδης 

Γεώργιος 

Κων/νος 

Ανέστης 

Γεώργιος 

Νικόλαος 

Δημήτριος 

Αναστάσιος 

 

17) Ζαχαριάδης 

18) Μλεκάνης 

19) Καλαϊτσίδης 

20) Χαρίσκος 

21) Μυστακίδης 

22) Ηλιόπουλος 

23) Καλφόπουλος 

24) Στεφανίδης  

 

    

  

 

Παύλος 

Μιχαήλ 

Γεώργιος  

Νικόλαος 

Ιωάννης 

Στέργιος 

Ευάγγελος 

Ιωάννης 

   

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπαϊρακτάρης Κων/νος, 2) Ρεμόντης Σταμάτιος , 3) Παναγιωτίδης 

Αλέξανδρος , 4) Πετρίδου Χαρίκλεια, 5) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 6) Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

, 7) Σιδερά Χρυσή , 8) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και 9) Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

Ο κ. Δήμαρχος ήταν παρών στη συνεδρίαση     

Παρόντες επίσης ήταν, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας, Πατακάκης Ανάργυρος, ο Γενικός 

Γραμματέας Δήμου Δράμας καθώς και ο Γενικός Δ/ντής της Αναπτυξιακής Α.Ε., κ. 

Χατζόπουλος Εμμανουήλ. 

Με την παρουσία και της Ψωμά Μυροφόρας ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης καθώς και στα έκτακτα. 
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Ο δημοτικός σύμβουλος Μπαϊρακτάρης Κων/νος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  

των προ ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση  

του 17
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του 

2
ου

 τακτικού θέματος και επανήλθες κατά τη συζήτηση του 58 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση  του 

2
ου

 τακτικού θέματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  

των προ ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  

των προ ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση  

του 1
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση  

του 1
ου

 εκτάκτου θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση  

του 6
ου

 τακτικού θέματος 

 

Σημειώνεται ότι, για τα 12
ο
, 13

ο
, 14

ο
 , 15

ο
, 16

ο
 και 17

ο
 θέματα της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε 

από τον δημοτικό σύμβουλο Μωϋσιάδη Αριστείδη και συζητήθηκαν ως 1
ο
 , 2

ο
 ,3

ο
 , 4

ο
 ,5

ο
 και 6

ο
 

τακτικά αντίστοιχα.  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1) Δράμας:                Δερματίδης Ανέστης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Ξηροποτάμου:     Σολάκης Ιωάννης 

2) Χωριστής:           Ζαρόγλου Κων/νος 

 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1) Καλλιφύτου:        Διαμαντίδης Κων/νος 

2) Καλού Αγρού:      Μπακαλόπουλος Γεώργιος 

3) Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

4) Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

 

1) Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

2) Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

3) Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

4) Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

5) Σιδηρονέρου:       Γραμματικού Δημήτριος 

         

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ουδείς)  

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Λιβαδερού:            Ξυγιντζής Γεώργιος 

2) Μακρυπλαγίου:    Χαϊτίδης Δημήτριος 

3) Σκαλωτής    :        Καλαντίδης Ιωάννης 
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Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 4
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  το οποίο λόγω του ότι 

προτάχθηκαν τα 12
ο
 έως και 17

ο
 θέματα, συζητήθηκε ως 10

ο
 από 4

ο
 τακτικό, παρουσιάζει   

στο σώμα το με αριθμό 21966/8-6-16 έγγραφο - εισήγηση αυτού, σχετικά με την λήψη 

απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρικών Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο 

Δράμας, και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , αναφέρει ότι, με την 154/2016 ΑΔΣ και με τα σε αυτήν 

αναφερόμενα σχετικά , αναβλήθηκε η λήψη οριστικής απόφασης για την παροχή κινήτρων 

υπέρ Επικουρικών Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει η 

νομική υπηρεσία του Δήμου για τη νομιμότητα καθώς και η οικονομική υπηρεσία για τον 

τρόπο εξασφάλισης του απαιτούμενου ποσού. 

  Μετά την 16977/5-5-2016 θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου , 

λήφθηκε η 271/2014 ΑΔΣ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ. Δράμας, όπου 

μεταξύ άλλων ΚΑ, δημιουργήθηκε η  πίστωση με ΚΑ 00.6495.02 με τίτλο « χρηματικά 

επιδόματα επικουρικών ιατρών» με το ποσό των 10.000,00 €. 

 

  Η 16977/5-5-2016 θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, έχει 

όπως παρακάτω: 

 

«Σχετ. :  το υπ΄αριθ.πρωτ. 13760/2016 έγγραφό σας (του προέδρου ΔΣ) .       

    ------------------ 

 Όσον αφορά το θέμα της δυνατότητας παροχής, από το Δήμο Δράμας, στους 

επικουρικούς ιατρούς της περιοχής του και, συγκεκριμένα, στους επικουρικούς ιατρούς του 

Γενικού Νοσοκομείου Δράμας το οποίο εδρεύει εντός των διοικητικών ορίων του, 

χρηματικού επιδόματος για την κάλυψη των αναγκών διαμονής τους, ύψους 200 Ευρώ 

μηνιαίως, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, ως κινήτρου προς αυτούς, 

στο οποίο αναφέρεται η υπ΄αριθ. 154/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Δράμας με θέμα «Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρικών Ιατρών στο 

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας» που μου αποστείλατε με το ως άνω έγγραφό σας, σας 

επισημαίνω τα εξής :  

 

 

 Στην παράγραφο 5 του άρθρου 43 υπό τον τίτλο «Κίνητρα για άγονες-νησιωτικές 

περιοχές Άγονο ιατρείο» του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ, Α΄, 21/21.2.2016) ρητώς ορίζεται ότι : 

«5. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της περίπτωσης γ` της παρ. 2 του 

άρθρου 21 του ν. 3580/ 2007 (Α`134), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από την έναρξη της 

ισχύος του, ως εξής: 

«Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον 

ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της 

θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα 

για την κάλυψη των αναγκών του αυτών». 

 

 

 Τουτέστιν, η εν λόγω περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 υπό τον 

τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.» του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες 

Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ, Α΄, 134/18.6.2007), όπως το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου 

αυτής (εν λόγω περίπτωσης γ΄) αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος του, ως ανωτέρω, με 

την προπαρατεθείσα παράγραφο 5 άρθρου 43 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ, Α΄,  21/21.2.2016) -

και- ισχύει σήμερα,  έχει ως εξής :  

«γ.  Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, ΠΠΙ, ΠΙ, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 

δύναται να είναι έως και δύο έτη. Στους νομούς Αττικής, εξαιρουμένων των Κυθήρων, και 

Θεσσαλονίκης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως και ενός έτους. 
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         Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια 

της σύμβασης δύναται να είναι έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών 

μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της 

περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, 

κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των 

αναγκών του αυτών.». 

 

 

 Περαιτέρω, στο άρθρο 1 της υπ΄αριθμόν Υ10α/Γ.Π.οικ.60934/ απόφασης του 

Υπουργού Υγείας με θέμα «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών 

και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» 
(ΦΕΚ, Β΄, 2050/29-7-2014), ρητώς ορίζεται ότι : 

«1. Χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, 

συγκοινωνιακών και οικονομικών τους συνθηκών και οι παρακάτω νομοί των Περιφερειών 

της χώρας ή οι κατά νομό, πόλεις ή κωμοπόλεις, όπου εδρεύουν νοσοκομεία, νοσοκομεία-

κέντρα υγείας ή κέντρα υγείας : 

........................... 

............................ 

............................ 

Νομός Δράμας 

........................... 

.......................... 

..........................». 

 

 

 Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα προπαρατεθέντα, ο Νομός Δράμας έχει 

χαρακτηρισθεί ως άγονη και προβληματική περιοχή όσον αφορά στην παροχή κινήτρων 

στους επικουρικούς ιατρούς -και- οι Ο.Τ.Α. (και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών) των άγονων, 

νησιωτικών, προβληματικών και απομακρυσμένων περιοχών δύνανται να παρέχουν 

στον επικουρικό ιατρό (και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου) της περιοχής τους, για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής 

ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών, έχω τη γνώμη ότι, 

εν προκειμένω, ο Δήμος Δράμας έχει τη δυνατότητα να παρέχει, ως κίνητρο, στους 

επικουρικούς ιατρούς της περιοχής του και, συγκεκριμένα, στους επικουρικούς ιατρούς του 

Γενικού Νοσοκομείου Δράμας το οποίο εδρεύει εντός των διοικητικών ορίων του, χρηματικό 

επίδομα για την κάλυψη των αναγκών διαμονής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή 

της θητείας τους και, σε κάθε περίπτωση, με ανώτερο χρονικό διάστημα τα τρία έτη 

(«Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια της 

σύμβασης δύναται να είναι έως και τρία (3) έτη.»).  Όσον αφορά δε το ύψος του εν λόγω 

χρηματικού επιδόματος, δέον να επισημανθεί ότι αυτό δεν προσδιορίζεται στις ως άνω 

οικείες διατάξεις του Νόμου και, ως εκ τούτου, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια και 

βούληση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Δήμου Δράμας » 

 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, να ψηφίσει για την παροχή από 

τον Δήμο Δράμας, ως κίνητρο κάλυψης προκηρυγμένων θέσεων Επικουρικών Ιατρών του 

Νοσοκομείου Δράμας, αποζημίωση- ‘’επιδότηση ενοικίου σε Επικουρικούς Ιατρούς’’ ποσού 

200 Ευρώ μηνιαίως, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του και η οποία δεν θα 

καταβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής (όπως απόσπασης- 

μετακίνησης…). 

Πρότεινε επίσης την άμεση κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, στη Διοίκηση του 

Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στην αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, στο Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τμήμα Επικουρικών Ιατρών και σε κάθε πρόσφορο 

μέσο δικτύωσης που αφορά σε προκηρύξεις θέσεων Επικουρικών Ιατρών 
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      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων 

      Είδε  τις  διατάξεις του Ν. 3852/2010 , την 154/2016 ΑΔΣ και τα σε αυτήν αναφερόμενα 

σχετικά , την 16977/5-5-2016 θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, την 

271/2014 ΑΔΣ και την εισήγηση του κ. Προέδρου 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Ζαχαριάδη Παύλου πως, σαφώς και 

συμφωνεί αλλά, προβληματίζεται γιατί ήδη ο Δήμος, υστερεί στην κάλυψη βασικών αναγκών 

και δεν μπορεί να καλύπτει αρμοδιότητες του Κράτους, πιστεύοντας πως πρέπει να μπουν 

κόκκινες γραμμές  - όρια διότι, ίσως αύριο εκδοθεί μια άλλη νομοθετική ρύθμιση , με 

αποτέλεσμα να κληθεί ο Δήμος για κάτι επιπρόσθετο. 

 
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, ανέφερε πως το Κράτος δεν υφίσταται πλέον, και το Κράτος 

στον τόπο μας, θα γίνουμε όλοι εμείς. Εκ των ενόντων θα γίνει η όποια προσπάθεια 

γίνεται, για να στηρίξουμε το Νοσοκομείο μας. Ανέφερε επίσης πως, κάποια στιγμή, θα 

καλέσει το Σώμα, προκειμένου να συζητήσουν για ποια έξοδα και ποιες δυνατότητες 

παρέμβασης θα μπορούσε να έχει ο Δήμος, εφόσον δίνεται η δυνατότητα από το Νόμο. 

Δεν θα αφήσουμε το Νοσοκομείο να καταρρεύσει. Και ένας γιατρός να έρθει, είναι πολλή 

σημαντική βοήθεια. Πρόσθεσε επίσης πως, θα παραβρεθεί και στα ΔΣ των δήμων του 

Νομού γιατί, το Νοσοκομείο δεν είναι μόνο της Δράμας, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στο 

βαθμό που μπορούν και με αναλογικό τρόπο. 

 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως κατανοεί 

την ιδεολογική στάση του δημοτικού συμβούλου Ζαχαριάδη Παύλου, θεωρεί όμως πως η 

παρούσα απόφαση, αποτελεί ένα πολύ μικρό βήμα. Ελπίζει να βρεθούν και άλλα κίνητρα για 

να προσελκύσουμε γιατρούς γατί, τους δίνονται πολλές ευκαιρίες στην αγορά του εξωτερικού. 

Και επειδή το ΕΠ που συζητήθηκε, έχει σχέση με την ανάπτυξη, η επιδότηση ενοικίου των 

Επικουρικών Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, είναι ανάπτυξη. 

  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη Ιωάννη,  ο οποίος ανέφερε πως, 

Κράτος υπάρχει, από τη στιγμή που αποφασίζει και πληρώνουν οι πολίτες για την κρίση. 

Θεωρεί ότι το θέμα, είναι καθαρά πολιτικό. Ο Καλλικράτης, έχει μεριμνήσει να βάλει χέρι 

στα χρήματα των Δήμων και αυτό που γίνεται σήμερα, αποτελεί το πάζλ ξεθεμελιώματος της 

στοιχειώδους υποχρέωσης του κράτους, να στηρίξει τη δημόσια υγεία. Πρέπει να πιεστεί το 

Κράτος και να δώσει ότι υποσχέθηκε προεκλογικά στα Δημόσια Νοσοκομεία. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
  
 Ο Δήμος Δράμας να παρέχει ως κίνητρο κάλυψης προκηρυγμένων θέσεων  

Επικουρικών Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας, αποζημίωση- ‘’επιδότηση ενοικίου σε 

Επικουρικούς Ιατρούς’’ ποσού 200 Ευρώ μηνιαίως, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της 

θητείας τους και η οποία δεν θα καταβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση υπηρεσιακής 

μεταβολής (όπως απόσπασης- μετακίνησης…). 

 

 

Η παρούσα απόφαση, να κοινοποιηθεί άμεσα στη Διοίκηση του Γενικού 

Νοσοκομείου Δράμας, στην αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, στο Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τμήμα Επικουρικών Ιατρών και σε κάθε πρόσφορο μέσο 

δικτύωσης που αφορά σε προκηρύξεις θέσεων Επικουρικών Ιατρών 

 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 

ΑΔΑ: Ω6ΥΨΩ9Μ-ΣΝΔ
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