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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθμ. 2/17-01-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα, (17) δέκα επτά   του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα

της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου

συνήλθε σε (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19) τακτική  συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα

από  την  υπ’  αριθμ.  0213/13-01-21  πρόσκληση  του  Προέδρου  αυτού,  κ.

Χρυσολωρά Μιχαήλ, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του

Δήμου Σερίφου και  επιδόθηκε σε κάθε  σύμβουλο αυτού,  σύμφωνα με το

άρθρο  67  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (Ν.  3852/2010)  για  λήψη

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  7  ο : Λήψη  απόφασης  για  την  παροχή  κινήτρων  στους  δημόσιους
υπαλλήλους

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.              

2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                            

3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος                  

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος

5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      

6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            

7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ

8.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ 

9. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

10. Λιβάνιος Γεωργιος Δ.Σ. 

11. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ

12. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

13. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               

                                                                    



     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα  7  ο : Λήψη  απόφασης  για  την  παροχή  κινήτρων  στους  δημόσιους
υπαλλήλους

 Αριθμός Απόφασης : 14 /2021

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 

Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 

άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 

 Με βάση τα άρθρα 32 και 349 των Ν.4483/2017 και Ν.4512/2018 αντίστοιχα,

όπως  ισχύουν,  προβλέπεται  η  παροχή  κινήτρων  για  την  προσέλκυση

δημοσίων υπαλλήλων σε παραμεθόριες  περιοχές,  καθώς και  σε  μικρά και

απομακρυσμένα νησιά από τους Δήμους.

Πρέπει, λοιπόν, να συνεχιστεί η παροχή κινήτρων (σε ένα ενιαίο επίδομα για

σίτιση και στέγαση) για να συνεχίσουν να προτιμούν το νησί μας, ωστόσο,

θέτοντας  ως  απόλυτη  προτεραιότητα  την  υγεία,  προτείνεται  να  δοθούν

κίνητρα μόνο για το γενικό ιατρό, για τους αγροτικούς ιατρούς και για πιθανό

επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς ο προϋπολογισμός για

το έτος 2021 αναμένεται να έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες δαπανών,

λόγω  της  συρρίκνωσης  των  δημοτικών  εσόδων  και  των  περιορισμένων

οικονομικών πόρων, εξαιτίας της πανδημίας και των 2  lockdown. Άλλωστε,

ακόμα  και  τώρα  βρισκόμαστε  σε  lockdown,  χωρίς  να  γνωρίζουμε  πότε

ακριβώς θα γίνει η άρση των περιοριστικών μέτρων. Έτσι, το ενιαίο επίδομα

για σίτιση και στέγαση  θα δίνεται στους δυνητικούς δικαιούχους, αφού πρώτα

προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κι αφού ελεγχθούν από την

υπηρεσία  και  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  δε  θα  λαμβάνουν,

οποιοδήποτε άλλο επίδομα ή κίνητρο από οποιονδήποτε άλλο φορέα, όπως

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.



Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπ’

όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παροχή κινήτρων (ένα ενιαίο  επίδομα για σίτιση και  στέγαση) για την

προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές, μόνο για το

γενικό ιατρό, για τους αγροτικούς ιατρούς και για το πιθανό επικουρικό ιατρικό

και  νοσηλευτικό  προσωπικό,  καθώς  ο  προϋπολογισμός  για  το  έτος  2021

αναμένεται  να  έχει  πολύ  περιορισμένες  δυνατότητες  δαπανών,  λόγω  της

συρρίκνωσης  των  δημοτικών εσόδων και  των  περιορισμένων οικονομικών

πόρων,  εξαιτίας  της  πανδημίας  και  των  2  lockdow.  Το ενιαίο  επίδομα για

σίτιση και στέγαση  θα δίνονται στους δυνητικούς δικαιούχους, αφού πρώτα

προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κι αφού ελεγχθούν από την

υπηρεσία  και  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  δε  θα  λαμβάνουν,

οποιοδήποτε άλλο επίδομα ή κίνητρο από οποιονδήποτε άλλο φορέα, όπως

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


