
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: ΨΜΗΥΩ1Η-ΙΙΜ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθμ. 4/15-04-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα (15) δεκαπέντε  του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος  Τετάρτη  και  ώρα  12:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου
συνήλθε  σε  δια  περιφοράς  (λόγω  των  έκτακτων  μέτρων  με  σκοπό  την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19),  συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα Σερίφου , ύστερα από  την υπ’ αριθμ.  868/10-04-20 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:

ΘΕΜΑ 21ο( ΕΚΤΑΚΤΟ): Λήψη απόφασης για τη χορήγηση επιδομάτων.

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   1. Λιβάνιος Γεώργιος,
5. Μαγουλάς Δημ. Δ.Σ.
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ              ο οποίος δεν παρευρέθηκε ,
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.                    αν και νομίμως προσκληθείς.
9.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ                                    
10. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.
11. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.
12. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση ενός
(1)   εκτάκτου θέματος   ως κάτωθι:   
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους
                            
                                  
Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  του  εκτάκτου  θέματος.

              
     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .



ΘΕΜΑ 21ο(ΕΚΤΑΚΤΟ): Λήψη απόφασης για τη χορήγηση επιδομάτων.

 Αριθμός Απόφασης : 63/2020

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  ΚΩΝ.:  Στα  πλαίσια  της  παροχής  κινήτρων  στους  δημοσίους

υπαλλήλους, που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε μικρά

και  απομακρυσμένα νησιά,  σύμφωνα με το  άρθρο 32 του νόμου 4483/17,

όπως τροποποιήθηκε απ’ το άρθρο 349 του νόμου 4512/2018, προτείνουμε

να συνεχίσουν να δίνονται κίνητρα στους δικαιούχους, ώστε να προτιμούν το

νησί μας. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τους περιορισμένους πόρους και αφετέρου την

πανελλαδική έρευνα που έκανε το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού

Πανεπιστημίου  Αθηνών  μέσω  της  τηλεφωνικής  δημοσκόπησης  σε  758

νοικοκυριά  το  2019  και  αφορούσε  τη  μέση  δαπάνη  ανά  νοικοκυριό  ανά

επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ, καθώς και την αντίστοιχη μηνιαία δαπάνη και

αφού υπήρξε σύγκλιση απόψεων με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων

για την κατάθεση κοινής πρότασης προς ψήφιση από το σώμα, η πρότασή

μας για το οικονομικό έτος 2020, αρχής γενομένης από την 1 Απριλίου του

2020 και έως 31/12/2020, είναι: 

Επίδομα Ιατρών: 400 ευρώ μηνιαίως. 

Επίδομα  ενοικίου  μόνιμου  Ιατρού:  300  ευρώ  μηνιαίως  (καθότι  δεν  του

παρέχεται οικία, όπως συμβαίνει με τους αγροτικούς Ιατρούς).  

Για  τους  αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς,  προτείνεται  παροχή  μηνιαίου

επιδόματος ύψους 130 ευρώ. 

Για  τα  σώματα  ασφαλείας  (Λιμενικό  Σώμα  και  Αστυνομία),  προτείνεται  η

παροχή επιδόματος μόνο κατά τη θερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα τους

μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, λόγω αυξημένων απαιτήσεων εργασίας,

ύψους 130 ευρώ μηνιαίως για το ανωτέρω διάστημα. 



Η  διαδικασία  που  θα  ακολουθηθεί  ,  εφόσον  το  σώμα  αποφασίσει  να

υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση , είναι η εξής: Οι πιθανοί δικαιούχοι θα

καταθέσουν  στο  Δήμο  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  και  αφού

εξεταστούν,  όσοι  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  θα  μπορούν  να  πάρουν  το

ανάλογο μηνιαίο επίδομα. 

Δημοσιονομικό Κόστος πρότασης: 

Επίδομα μόνιμων Ιατρών: 400 * 9 *3 =10,800 ευρώ. 

Επίδομα ενοικίου μόνιμου Ιατρού: 300* 9= 2.700 ευρώ. 

Επίδομα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών: 130 * 14 * 3 = 5.460 ευρώ. 

Επίδομα Σωμάτων Ασφαλείας: 130 * 6 * 3 = 2.340 ευρώ 

Συνολικό κόστος επιδομάτων: 21.300 ευρώ.

 

Το δημοτικό συμβούλιο , μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’
όψιν του τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους  σύμφωνα με το άρθρο

32 του νόμου 4483/17, όπως τροποποιήθηκε απ’ το άρθρο 349 του νόμου

4512/2018, ώστε να προτιμούν το νησί μας ως εξής:

Επίδομα Ιατρών: 400 ευρώ μηνιαίως. 

Επίδομα  ενοικίου  μόνιμου  Ιατρού:  300  ευρώ  μηνιαίως  (καθότι  δεν  του

παρέχεται οικία, όπως συμβαίνει με τους αγροτικούς Ιατρούς).  

Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς  παροχή μηνιαίου επιδόματος ύψους

130 ευρώ , για το διάστημα που υπηρετούν στο νησί μας . 

Για  τα  σώματα  ασφαλείας  (Λιμενικό  Σώμα  και  Αστυνομία),  παροχή

επιδόματος , μόνο κατά τη θερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα τους μήνες

Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, λόγω αυξημένων απαιτήσεων εργασίας, ύψους

130 ευρώ μηνιαίως για το ανωτέρω διάστημα. 



Οι  πιθανοί  δικαιούχοι  θα  καταθέσουν  στο  δήμο  όλα  τα  απαραίτητα

δικαιολογητικά  και  αφού  εξεταστούν,  όσοι  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  θα

μπορούν να πάρουν το ανάλογο μηνιαίο επίδομα. 

Η παρούσα ισχύει από τη λήψη της και έως τις 31/12/2020.

Ο Δ.Σ. κ. Λιβάνιος Στυλιανός ψήφισε αρνητικά στην ανωτέρω εισήγηση. 

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους
παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: ΨΜΗΥΩ1Η-ΙΙΜ

