
  
  
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  8-4-2020. 
 
                                                                               Πράξη 52η                                                  

    Ιθάκη, σήμερα Τετάρτη 8  Απριλίου 2020, και από ώρα 12:00 έως τις 15.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε 
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Διονυσίου 
Γερ. Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 1825/3-4-2020 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 και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 40/20930/31-03-2020 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

- από τα 17 μέλη του τα 16 : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. 
 
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

11. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 
Αν και νομίμως 
προσκληθείς. 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 
 

12. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

4.  
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. 

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  

5.  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 14. 

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15. 

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

8.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ     

9.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ     

 
         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Λήψη μέτρων 
πρόληψης και προστασίας των πολιτών μικρών νησιών στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών 
του κορωνοϊού COVID-19) και αναφέρεται στην αριθμ. 02/3-4-2020 απόφαση του Συντονισικού Τοπικού 
Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Ιθάκης, η οποία έχει ως εξής : 
 
    <          Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη  : 
 

1. Την εξέλιξη της πανδημίας του covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο. 
2. Τις αποφάσεις της πολιτείας για την καλύτερη οργάνωση με στόχο την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 
3. Το γεγονός ότι η υγειονομική κάλυψη του νησιού είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση 

κρουσμάτων της επιδημίας. 
4. Το γεγονός της δύσκολης διακομιδής κρουσμάτων εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί. 
5. Το γεγονός του μεγάλου αριθμού υπερηλίκων που κατατάσσονται στις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού  
 

                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  
 

 Όλοι όσοι έρχονται στην Ιθάκη, απ’ όπου και αν προέρχονται να τίθενται σε υποχρεωτική 
καραντίνα  δέκα πέντε (15) ημερών.  
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Η μη τήρηση αυτού του μέτρου να επισύρει όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις που ήδη έχουν 
θεσμοθετηθεί. > 
 

Οι κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) διατυπώνουν τα κατωτέρω : 

 
« Τα τελευταία 10 χρόνια, το νησί μας έχει γίνει μπαλάκι του πινγκ πονγκ στις διαθέσεις των εκάστοτε 

«σωτήρων» εφοπλιστών και συνδέεται με την Πάτρα, τον βασικό προορισμό της περιφέρειάς μας, ανάλογα 
αν εξυπηρετούνται οι όχι τα κέρδη τους και όχι οι ανάγκες μας. Για μια ακόμα φορά, η επιδοτούμενη αυτή 
γραμμή διακόπηκε προχτές, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση και αφού απολύθηκαν και όλα τα μέλη 
του πληρώματος του «ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΣ». Αυτό καθ’ αυτό το γεγονός δείχνει πόση βάση έχουν οι 
«πανηγυρισμοί» της τοπικής διοίκησης για τον ρόλο που έπαιξαν πριν από δύο χρόνια στην επανεκκίνηση 
της γραμμής αλλά και οι κατηγορίες του έπαρχου Ιθάκης ότι εάν είχαμε ακούσει την Λαϊκή Συσπείρωση, πλοίο 
δεν θα είχαμε…… 

 
Πέραν όμως αυτών και στα πλαίσια του δρομολογημένου από την εξουσία πανικού γύρω από την 

πανδημία που έχει ενσκήψει, και που έχει οδηγήσει στην πλήρη καταστρατήγηση με Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου ακόμα και των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων που είχαν απομείνει στα πλαίσια της 
καπιταλιστικής οικονομίας, αλλά και του επερχόμενου οικονομικού ορυμαγδού λόγω της κατάρρευσης του 
τουρισμού, της «βαριάς βιομηχανίας» του τόπου μας, όπως αυτάρεσκα το επαναλάμβαναν αυτοί που μας 
οδήγησαν σε αυτή την μονοκαλλιέργεια, καταστρέφοντας κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα ή εντάσσοντάς 
την μέσα στο πλαίσιο του τουρισμού, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να εντείνονται οι  χωρίς 
προγραμματισμό κινήσεις για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.  

 
Στη σημερινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης, καλείται να πάρει θέση σε πρόταση της 

Πολιτικής Προστασίας , να τίθενται σε υποχρεωτική καραντίνα για 15 μέρες, όλοι όσοι έρχονται στην Ιθάκη 
,όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη των δημάρχων των μικρών νησιών. Αυτή η πρόταση που θέλουμε να 
πούμε εδώ πως πραγματικά είναι αποτέλεσμα της αγωνίας σε ένα βαθμό για το μέλλον ,είναι προβληματική 
εξ αρχής,  γιατί δεν περιλαμβάνει σε κανένα σημείο της αυτό που θα έπρεπε να έχει ζητηθεί όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα και δεν ζητήθηκε , από καμία τοπική αρχή, σε κανένα μέρος της πατρίδας μας, εκτός από 
την Πάτρα: Την εξέταση των επισκεπτών των νησιών μας άρα και της Ιθάκης , με αξιόπιστα τεστ πριν την 
επιβίβασή τους στο πλοίο. Γιατί, σε διαφορετική περίπτωση τι θα κάνουμε με τους μεταφορείς εμπορευμάτων, 
οι οποίοι φέρνουν στο νησί μας σχεδόν το 100% των προϊόντων που καταναλώνουμε; Θα τους κρατάμε εδώ 
για 15 μέρες ή αυτοί δεν κολλάνε; Τι θα κάνουμε με συμπολίτες μας που θα έχουν την ανάγκη για ιατρικούς ή 
άλλους λόγους να μεταβούν στην Κεφαλονιά για ένα πρωί; Τι θα κάνουμε με τις εγκύους, τους καρκινοπαθείς, 
τις ευαίσθητες  και ευπαθείς ομάδες του νησιού μας; Το που θα βρεθούν τα αξιόπιστα τεστ , αυτό δεν είναι 
δική μας ευθύνη. Είναι ευθύνη των κυβερνώντων που δεν μεταβιβάζεται ούτε μεταφέρεται. 

 
Αυτά εμείς προτείνουμε ως μόνο και αποκλειστικό μέσο διαχείρισης της κρίσης, μαζί με τις αναγκαίες 

προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ,για να λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες οι δομές υγείας 
στο νομό και το ΚΥ Ιθάκης. Μαζί με τον  άμεσο εφοδιασμό με τα απαραίτητα αξιόπιστα ιατρικά τεστ ,τα 
απαραίτητα εφόδια (μάσκες και απολυμαντικά) για να μην βρισκόμαστε κάθε φορά στην ανάγκη οποιουδήποτε  
δωρητή  πάροχου  ή και ιδιώτη επαγγελματία που βρίσκει και διαθέτει στην αγορά με το αζημίωτο. Όλα τα 
άλλα είναι ασκήσεις επί χάρτου που προσπαθούν να επιβεβαιώσουν το δόγμα της «ατομικής ευθύνης» που 
τόσο έξυπνα οι διαφημιστές της κυβέρνησης, παράλληλα με τον τρόμο που διασπείρουν συνεχώς τα 
καθεστωτικά ΜΜΕ, προσπαθώντας να αποσείσουν όλες τις κραυγαλέες ελλείψεις του ΕΣΥ και να το 
μετατρέψουν στο μέλλον σε «συλλογική ευθύνη», κάτι σαν το « Μαζί τα φάγαμε» , πως δηλαδή εμείς θα φταίμε 
και όχι οι αδυναμίες της πολιτείας, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, πράγμα που εννοείται  το απευχόμαστε.» 

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω αριθμ. 02/3-4-2020 απόφαση του Σ.Τ.Ο. του Δήμου Ιθάκης και 

την διαλογική συζήτηση : 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
     
      Εγκρίνει την αριθμ. 02/3-4-2020 απόφαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου 
Ιθάκης, σύμφωνα με την οποία όλοι όσοι έρχονται στην Ιθάκη, απ’ όπου και αν προέρχονται θα τίθενται σε 
υποχρεωτική καραντίνα  δέκα πέντε (15) ημερών. 
 
       Η μη τήρηση αυτού του μέτρου θα επισύρει όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις που ήδη έχουν θε 
σμοθετηθεί. 
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    Του ανωτέρω μέτρου εξαιρούνται οι μεταφορείς εμπορευμάτων και όσοι πρέπει να μετακινηθούν για 
ιατρικούς ή άλλους εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. 
 
     Μειοψηφούν οι κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) σύμφωνα με τα όσα έχουν διατυπώσει στο σκεπτικό της παρούσας. 

 
   Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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