
 

   

                                                                                                               

           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το  πρακτικό της  20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  24-9-2019. 
 

                                                                       Πράξη  132η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. 
Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 5018/20-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 
4555/2018. 

  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του, τα 14 και 
αναλυτικά : 

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ (ΒΙΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΑ 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 
(αποχώρησε μετά το 12ο θέμα) 

ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4.   ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  (αν και νομίμως προσκληθέντες) 

5.  ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ  

6.  ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  

7.   ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

8.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

9.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ 

10.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ   

11.  ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (αποχώρησε 
μετά το 11ο θέμα) 

 

12.  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  

13.  ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

14.  ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 
 

   Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Φιαμπόλης, σχετικά με το 1ο θέμα ημερ. διάταξης (Παράταση των 

προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για τους Δήμους) δίνει το λόγο στον Δήμαρχο που εισηγείται 
τα εξής :  
   

«Είναι επιτακτική η ανάγκη της  Παράτασης των  προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για τους 
Δημου». 

 
Σχετικά με τους ωφελούμενους της  8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της 

δράσης: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, 
Περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής Πρόνοιας» και την αναγκαιότητα για παράταση της διάρκειας 
απασχόλησής τους. 

 
Με την 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης: «Προώθηση της 

Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και κέντρα 
κοινωνικής Πρόνοιας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το 
Ελληνικό Δημόσιο, προσλήφθηκε και τοποθετήθηκε προσωπικό (ωφελούμενοι) στους Δήμους όλης της 
χώρας (μεταξύ άλλων και στο Δήμο Ιθάκης) για οχτώ (8) μήνες. 

 
Κατόπιν με την Αριθμ. 9.3761/2019 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2466/Β/2019), αποφασίστηκε ότι: «Μετά το πέρας 

της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για 
επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική 
δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα». 



 

   

 
Όμως η περίοδος λήξης του υφιστάμενου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας συμπίπτει με μια 

δύσκολη περίοδο για τον Δήμο Ιθάκης  που υφίσταται ακόμη τουριστική κίνηση, αλλά το κυριότερο 
αποτελεί περίοδο κατά την οποία ξεκινά έντονη  δραστηριότητα  των κοινωνικών και σχολικών δομών κάτι 
που σημαίνει ότι απαιτείται σημαντική υποστήριξη των δημοτών μας με υπηρεσίες του Δήμου. 

 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα της Κυβέρνησης προκειμένου να παραταθεί η 

διάρκεια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και οι εργαζόμενοι που έως τώρα έχουν αποκτήσει μια 
αρχική εμπειρία και εκπαίδευση στα καθήκοντα τους να συνδράμουν το Δήμο τουλάχιστον μέχρι την 
τοποθέτηση στους Δήμους των ωφελούμενων του νέου κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 
το οποίο σχεδιάζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. 

 
Καλούμε λοιπόν το Σώμα, να δηλώσει ότι επιθυμεί να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε με 

Κ.Υ.Α. να επεκταθεί - παραταθεί, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής των υφιστάμενων ωφελούμενων, 
τουλάχιστον μέχρι την τοποθέτηση στους Δήμους των ωφελούμενων του νέου κύκλου του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας.» 

 
Ο κ. Ε.ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ 

αναφέρει τα εξής : 
 
« Είναι γνωστές οι θέσεις μας για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, εμείς ζητάμε μόνιμες θέσεις 

εργασίας ειδικά όταν οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  
Οι εργαζόμενοι είναι όμηροι των εκάστοτε προϊσταμένων, Δημάρχων κλπ. και δεν μπορούν να 

προγραμματίσουν πάνω από ένα χρόνο τη ζωή τους.  
Ψηφίζω τη πρόταση , δυστυχώς το νέο πρόγραμμα αποκλείει τους ήδη εργαζόμενους. » 

 
 
        Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει ως έχει το ανωτέρω ψήφισμα για παράταση της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής των 

υφιστάμενων ωφελούμενων, τουλάχιστον μέχρι την τοποθέτηση στους Δήμους των ωφελούμενων του 
νέου κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. 

 
 
      Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:                                                    
 
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
            ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                              
                                                              Ακριβές αντίγραφο  
                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                 
       
                                                                                                       
 
                    ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ 


