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          ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  

 
Ρεο από  08/04/2021  Έκηακηηρ δια πεπιθοπάρ  Πςνεδπίαζηρ ηος 

Γημοηικού Πςμβοςλίος ηος Γήμος Οόδος 

 
Αξηζ. Ξξαθηηθνύ: 11/08-04-2021    Αξηζ. Απόθαζεο: 068/2021 

 
Πηε Οόδν ζήκεξα ηελ 08η Αππιλίος ηος  2021  εκέξα  Ξέμπηη κε ηε δια 
πεπιθοπάρ διαδικαζία ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Οόδνπ κε ηην 

έγκπιζη και ζύμθυνη γνώμη ηος Γημάπσος Οόδος κ. Ανηώνη Β. 
Θαμποςπάκη. 

Ρν Ππκβνύιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/16814/10.03.2021 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε θαη 
θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα ζε όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018), 

ηνπ άξζξνπ 95  παξ.2  ηνπ Λ.3463/2006, ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Λ.4635/2019 θαη 
ζύκθσλα κε ηηο ππ΄αξηζ.40,163,18318/2020 θαη 426/2020 εγθπθιίνπο ηνπ 
πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Ξπάξευν Λομοθεηικού 

Ξεπιεσομένος (αξ.θύιινπ 55/11-3-2020, άξζξν 10 παξ.1), αξ.θύιινπ 75/30-
3-2020 άξζξν 43 παξ.1, θαζώο θαη ηνπο Λ.4682 (ΦΔΘ Α΄76/03-04-2020) θαη 

Λ.4684 (ΦΔΘ 86/25-4-2020) πνπ αθνξνύλ ζηελ θύξσζε ησλ αλσηέξσ Ξ.Λ.Ξ. 
αληίζηνηρα.    

 
ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ: 
 

1.ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ -Ανηιδήμαπσορ 29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΥΡΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ» 

2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ-Ανηιδήμαπσορ 30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

3.ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ-Ανηιδήμαπσορ 31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

4.ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-

Ανηιππόεδπορ Γ.Π.  

5.ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ-Ανηιδήμαπσορ 33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

6.ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ-Ανηιδήμαπσορ 34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ- Ανηιδήμαπσορ 35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 

8.ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ 36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 

9.ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  37.ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ ΡΠΑΚΞΗΘΑ-

Ανηιδήμαπσορ 

38.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ  ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ- 
Ανηιδήμαπσορ 

39.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ 

12.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ  ΑΘΖΛΝΓΥΟΝΠ- 
Ανηιδήμαπσορ  

40.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ 

13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 41.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 42.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ- Ανηιδήμαπσορ 43.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ 44. ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-
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Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΑΜΗΥΛ»  

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ 45. ΗΥΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-  
Γπαμμαηέαρ Γ.Π. 

18.ΠΔΦΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 46.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ- 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙ-Ξπόεδπορ Γ.Π. 47.ΚΞΗΙΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

20.ΠΞΑΛΝΠ–ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ-

Ανηιδήμαπσορ  
48.ΞΝΡΠΝΠ  ΘΑΙΔΡΝΠ-

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ  

«ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ ΟΝΓΝ» 

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 49.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ -Ανηιδήμαπσορ  

  23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ-Ανηιδήμαπσορ  

24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ-ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ 
 

25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ  

26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ-Ανηιδήμαπσορ  

28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ   

 
ΚΖ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ  
ενώ κλήθηκαν για ηη ζςμμεηοσή 

- - 

 

 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ςεθνθνξίαο πνπ εζηάιε κε 
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν  ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο 
θαη επεζηξάθε ζπκπιεξσκέλνο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γ.Π (κε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν, ηειεθσληθό κήλπκα & ηδηνρείξσο) , όπνπ επί ζαξάληα ελλέα (49) 
Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ ζηελ πξόζθιεζε κε ηε δηα πεξηθνξάο δηαδηθαζία, 

αληαπνθξίζεθαλ θαη νη ζαξάληα ελλέα (49) θαη άξρεηαη ε Ππλεδξίαζε.  
 
Θαηόπηλ ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, πξνρώξεζε ζηε ιήςε 

απόθαζεο.  
 

Θ Δ Κ Α : Έκδοζη τηθίζμαηορ ηος Γήμος Οόδος για ηην εξαίπεζη ηος 
κπιηηπίος ηηρ ενηοπιόηηηαρ  από  ηιρ πποζλήτειρ μόνιμος πποζυπικού 
ζηα επγοζηάζια ηηρ ΓΔΖ ζηη  Οόδο. 

 

 

Αθνύ ελεκεξώζεθαλ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ειεθηξνληθά – κε email 
γηα ην  ζέκα ηεο Έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο Ππλεδξίαζεο, θξίλνληαο ηνλ 
θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο  θαη ζπγθεθξηκέλα επί ηεο εηζήγεζεο ηνπ 

Γεκάξρνπ Οόδνπ θ. Αληώλε Β.Θακπνπξάθε, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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Τ Ζ Φ Η Π Κ Α   Γ Η Α Κ Α Ο Ρ  Ο Η Α Π 

γηα ηελ εμαίξεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηόηεηαο  
από ηελ ηηο πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ  

ζηα εξγνζηάζηα ηεο ΓΔΖ ζηε Οόδν 
 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Οόδνπ εθθξάδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηνπ γηα ην 
γεγνλόο ηεο κε κνξηνδόηεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηόηεηαο, ζηηο πξνζιήςεηο 
κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΓΔΖ, ζηα δύν εξγνζηάζηα Πνξσλήο θαη Θαηηαβηάο, γηα ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 
Ρν πξνζόλ ηεο εληνπηόηεηαο, γηα πξνζιήςεηο ζε κία δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη 

πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο όπσο απηή ηεο ΓΔΖ, απνηειεί επζέσο έλα 
αληαπνδνηηθό όθεινο γηα ηνπο θαηνίθνπο κίαο λεζησηηθήο πεξηνρήο. 

Ζ εληνπηόηεηα όπσο έρεη θαηαγξαθεί θαη ζε Δηδηθή Έθζεζε Ππλεγόξνπ ηνπ 

Ξνιίηε, αιιά θαη ζε εηζεγεηηθέο εθζέζεηο λόκσλ, πνπ δηέπνπλ πξνζιήςεηο ζηνλ 
επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, εηζάγεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζνβαξνύ δεηήκαηνο, 

πνπ πξνθύπηεη κεηά ηηο πξνζιήςεηο αηόκσλ πνπ δελ είλαη κόληκνη θάηνηθνη ησλ 
πεξηνρώλ, όπνπ γίλνληαη νη πξνζιήςεηο, θαη «επηδηώθνπλ ηελ κεηάηαμε ή απόζπαζή 
ηνπο ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο». 

Ζ εληνπηόηεηα «πξνβιέπεηαη δειαδή ζσξεπηηθά, σο κέηξν απνηξνπήο ηεο 
απνςίισζεο ησλ ππεξεζηώλ, από πξνζσπηθό, ε πξόζιεςε κόλν δεκνηώλ θαη ε 

δέζκεπζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία επί δεθαεηία». 
Πηα λεζηά θαη εηδηθώο ζηα απνκαθξπζκέλα κε ηηο κείδνλνο ζεκαζίαο 

ηδηαηηεξόηεηεο ζε επίπεδν δηαβίσζεο, αιιά αθόκε θαη εζληθήο αζθάιεηαο, ην θξηηήξην 

ηεο εληνπηόηεηαο γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί σο θνηλσληθό 
θξηηήξην γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη σο θίλεηξν γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη ηελ απνηξνπή ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. 
Καο πξνθαιεί δε έθπιεμε ην γεγνλόο, όηη ζε πξνθεξύμεηο ηεο ΓΔΖ, ζε άιιεο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο, ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο πξνβιέθζεθε, δίλνληαο ζηηο 

θνηλσλίεο ηνπο ην αληηζηάζκηζκα από ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο. 
Εεηνύκε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο, κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ 

δεκνηώλ καο, θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
 
 

Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηος: 
 Ρελ εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ Οόδνπ θ.Αληώλε 

Β.Θακπνπξάθε, 
 Ρνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ππ’αξηζ. 067/2021 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (Α.Γ.Α: 
ΤΠ4ΥΥ1Ο-ΒΣΥ) 

 Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 11εο 

έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο, ε νπνία ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε 
email ζε όια ηα κέιε ηνπ Πώκαηνο θαη επεζηξάθε ζπκπιεξσκέλε ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ.Π (κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ηειεθσληθό κήλπκα & 
ηδηνρείξσο)   

 Tελ δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ» 

θ.Φώηε Σαηδεδηάθνπ πεξί ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη σο εμήο: 
Κύξηε Πξόεδξε, 

ρεηηθά κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 2/16814/8-04-2021 πξόζθιεζε ζαο, δειώλνπκε όηη 

ηα κέιε ηεο παξάηαμεο καο ΡΟΓΟ ΓΤΝΑΜΗ ΠΟΛΙΣΧΝ, ζην ζύλνιν ηνπο 

ζπκθσλνύκε θαη ζπκκεηέρνπκε θαη νη 15 δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζηελ «δηα 

πεξηθνξάο» ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Δπί ηεο νπζίαο ηνπ ζέκαηνο, ζπκθσλνύκε κε ζέζπηζε θξηηεξίσλ εληνπηόηεηαο ζηελ 

πξνθήξπμε πξόζιεςεο εξγαδνκέλσλ ζηε Γ.Δ.Η., θαζόζνλ ππάξρεη δέζκεπζε ησλ 

εθπξνζώπσλ ηεο Γ.Δ.Η. απέλαληη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ δήκνπ Ρόδνπ θαη 
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ησλ πξώελ Καπνδηζηξηαθώλ δήκσλ. Δπίζεο ππάξρνπλ επαλεηιεκκέλεο έγγξαθεο 

πεξί ηνύηνπ δηαβεβαηώζεηο ησλ εθάζηνηε πξνέδξσλ ηεο ΓΔΗ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αληαπνδνηηθά πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ΑΗ. νξσλήο θαη ΘΗ Ν.Ρόδνπ. 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε ζπκπιήξσζε ησλ άξζξσλ 3, 4 ηνπ λόκνπ 4643/2019 

(λόκνο Υαηδεδάθε-Γεσξγηάδε-Βξνύηζε), ν νπνίνο δελ πξνβιέπεη θξηηήξηα 

εληνπηόηεηαο, όπσο πξνβιεπόηαλ ζηελ ΚΤΑ 3921/21-4-2016 (Κνπξνππιή-

θνπξιέηε-ΦΔΚ 2/1355/13-5-2016)   

Δπηπιένλ πξνηείλνπκε ε απόθαζε ηνπ Γ.. λα ζπκπεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ 

πξνζιήςεσλ γηα δηαγσληζκνύο πνπ δηελεξγνύληαη κέζσ Α..Δ.Π. ή κε θξηηήξηα 

Α..Δ.Π.  Δηδηθόηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ πξνζιήςεσλ 

ζηνπο λεζησηηθνύο δήκνπο, εηζεγνύκαζηε λα ζεζπηζηεί ππνρξεσηηθά ην θξηηήξην 

εληνπηόηεηαο κε απμεκέλε κνξηνδόηεζε ζε όιεο ηηο πξνθεξύμεηο πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ πνπ αθνξνύλ λεζησηηθνύο δήκνπο. Η ξύζκηζε απηή είλαη ζπκβαηή κε 

ην ύληαγκα θαη ζηεξίδεηαη ζηε δηάηαμε 101 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο (όπσο 

αλαζεσξήζεθε κε ην ςήθηζκα ηεο 25εο/11/1999 ηεο αλαζεώξεζεο ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ) θαη δηθαηνινγείηαη γηα ιόγνπο πξσηίζησο εζληθνύο, αιιά θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνύο γηα ηελ ζηήξημε ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ.  

 Ρελ δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ ΑΜΗΥΛ» θ. Γεκήηξε 

Θξεηηθνύ πεξί ηνπ ζέκαηνο ε νπνία έρεη σο εμήο: 
ΔΝΧΜΔΝΟΙ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΙΔΚΓΙΚΗΟΤΜΔ ΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΣΗ 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΣΗ ΓΔΗ  

Κε Πξόεδξε ηνπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

Η ΓΔΗ από ηδξύζεσο ηεο ην 1950, απνηέιεζε θαη απνηειεί κνριό ζηελ εζληθή  

νηθνλνκία ηεο ρώξαο. Με αθνξκή ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΗ ζηε  

Νόηηα Ρόδν ζηελ πεξηνρή ηεο Καηηαβηάο θαη ελόςεη ηεο έθδνζεο πξνθήξπμεο γηα 

ηελ  πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, ζην ελ ιόγσ εξγνζηάζην θαη ζην ηεο νξσλήο,   

δεηνύκε  ηε δηαηήξεζε ηνπ  θξηηεξίνπ ηεο «εληνπηόηεηαο» ζηηο πξνζιήςεηο.  

Δπηηξέςηε κνπ σζηόζν λα αλαθέξσ, όηη είκαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνο  

αθελόο ιόγσ θαηαγσγήο από νξσλή  θαη αθεηέξνπ ιόγσ ηεο ζεηείαο κνπ σο 

Γήκαξρνο Κακείξνπ ηελ πεξίνδν 2006-2010,  όηη  από ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ζηε νξσλή, ηζρύεη ε εληνπηόηεηα.  Απνηέιεζε αληηζηάζκηζκα ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη κεηά από αγώλεο  πνπ έδσζε ν παηέξαο κνπ ηόηε   σο 

Κνηλνηάξρεο. Σν ελ ιόγσ  θξηηήξην επ' νπδελί απνηέιεζε ραξηζηηθή δηάηαμε αιιά 

πξάμε εζηθνύ δηθαίνπ, ιόγσ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ππνηίκεζεο ηεο  πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ, ζηελ όκνξε πεξηνρή πέξημ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΗ.  

Κξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζεί, όηη από ην 1976 πνπ ιεηηνύξγεζε ην 

αηκνειεθηξηθό  εξγνζηάζην ηεο νξσλήο αιιά θαη ην 1996 πνπ έγηλε ε κεγάιε 

επέθηαζε ηνπ, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί 

καο. Με  δεδνκέλν όηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηε Ρόδν είλαη θαη αθξηβή θαη 

δπζεύξεηε ιόγσ ησλ ζπλερώο απμεκέλσλ αλαγθώλ, ην λέν εξγνζηάζην ζα 

ζπκβάιιεη ηόζν ζηελ  παξαγσγή ελέξγεηαο κε θαιύηεξνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο 

όζν θαη ζηελ εζληθή  καο νηθνλνκία κε ηηο λέεο πξνζιήςεηο. Δπίζεο ζα 

πινπνηεζνύλ θαη ηα έξγα πνπ  έρνπλ δεηεζεί από ην Γήκν Ρόδνπ σο αληηζηάζκηζκα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ  εξγνζηαζίνπ . ηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο απηήο ηα 

έξγα ζα πινπνηνύληαη από ην  Γήκν Ρόδνπ θαη ην θόζηνο ζα θαιύπηεηαη από ηε 

ΓΔΗ.  

Δπηδεηθλύνληαο ηελ ίδηα θνηλσληθή επαηζζεζία παξαθαιώ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ  

θεθηεκέλνπ δηθαηώκαηνο ηεο εληνπηόηεηαο!  

Η Ρόδνο Αμηώλ είλαη ζεηηθή ζην ππό έθδνζε ςήθηζκα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 Ρελ δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ» 
θ.Θαιεηνύ Ξόηζνπ πεξί ηνπ ζέκαηνο όπνπ ζπκθσλεί κε ηελ έθδνζε ηνπ 

ςεθίζκαηνο , 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ 
Α΄133/2018) θαη ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Λ.4635/2019, 

 Ρηο θείκελεο δηαηάμεηο όπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ, 
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 Κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο, ήηνη επί 

ζαξάληα ελλέα (49) κειώλ, ςήθηζαλ «ΞΔΟ»  θαη νη (49). 
 

 
 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η   ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

Δγθξίλεη ηελ έθδνζε  ηνπ θαησηέξσ ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο γηα ηελ 

εμαίξεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηόηεηαο από  ηηο πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ 
ζηα εξγνζηάζηα ηεο ΓΔΖ ζηε Οόδν. 

 
Τ Ζ Φ Η Π Κ Α   Γ Η Α Κ Α Ο Ρ  Ο Η Α Π 

 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Οόδνπ εθθξάδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηνπ γηα ην 
γεγνλόο ηεο κε κνξηνδόηεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηόηεηαο, ζηηο πξνζιήςεηο 

κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΓΔΖ, ζηα δύν εξγνζηάζηα Πνξσλήο θαη Θαηηαβηάο, γηα ηηο 
ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ρν πξνζόλ ηεο εληνπηόηεηαο, γηα πξνζιήςεηο ζε κία δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη 

πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο όπσο απηή ηεο ΓΔΖ, απνηειεί επζέσο έλα 
αληαπνδνηηθό όθεινο γηα ηνπο θαηνίθνπο κίαο λεζησηηθήο πεξηνρήο. 

Ζ εληνπηόηεηα όπσο έρεη θαηαγξαθεί θαη ζε Δηδηθή Έθζεζε Ππλεγόξνπ ηνπ 
Ξνιίηε, αιιά θαη ζε εηζεγεηηθέο εθζέζεηο λόκσλ, πνπ δηέπνπλ πξνζιήςεηο ζηνλ 
επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, εηζάγεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζνβαξνύ δεηήκαηνο, 

πνπ πξνθύπηεη κεηά ηηο πξνζιήςεηο αηόκσλ πνπ δελ είλαη κόληκνη θάηνηθνη ησλ 
πεξηνρώλ, όπνπ γίλνληαη νη πξνζιήςεηο, θαη «επηδηώθνπλ ηελ κεηάηαμε ή απόζπαζή 

ηνπο ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο». 
Ζ εληνπηόηεηα «πξνβιέπεηαη δειαδή ζσξεπηηθά, σο κέηξν απνηξνπήο ηεο 

απνςίισζεο ησλ ππεξεζηώλ, από πξνζσπηθό, ε πξόζιεςε κόλν δεκνηώλ θαη ε 

δέζκεπζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία επί δεθαεηία». 
Πηα λεζηά θαη εηδηθώο ζηα απνκαθξπζκέλα κε ηηο κείδνλνο ζεκαζίαο 

ηδηαηηεξόηεηεο ζε επίπεδν δηαβίσζεο, αιιά αθόκε θαη εζληθήο αζθάιεηαο, ην θξηηήξην 
ηεο εληνπηόηεηαο γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί σο θνηλσληθό 
θξηηήξην γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη σο θίλεηξν γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη ηελ απνηξνπή ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. 
Καο πξνθαιεί δε έθπιεμε ην γεγνλόο, όηη ζε πξνθεξύμεηο ηεο ΓΔΖ, ζε άιιεο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο, ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο πξνβιέθζεθε, δίλνληαο ζηηο 
θνηλσλίεο ηνπο ην αληηζηάζκηζκα από ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Εεηνύκε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο, κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ 
δεκνηώλ καο, θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
 

 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

   Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                                              Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 

 

 

ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ                                              ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π.ΗΥΠΖΦ                                                 

 

ΑΔΑ: 9ΖΛΠΩ1Ρ-ΣΝ7


		2021-04-08T15:12:31+0300
	Athens




