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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

ΘΕΜΑ 19ο :  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των ποσών που 

δίνονται μηνιαίως ως κίνητρο για την προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων. 

Στη Σέριφο σήμερα, 14 Μαΐου  2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:30 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1325/06-

05/2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

7. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη . 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση δυο (2) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια DVD 

992,00€ (ΚΑ 70.6699.002). 

• Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 



Εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου 

Σερίφου». 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής τα εξής: 

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 από το άρθρο 349 του νόμου 

4512/2018 και το άρθρο 26 του Ν. 4807/21 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν, τις υπ’ 

αριθ.122/2021και17/2022, κατά τις οποίες αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η 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, τους 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους, θα πρέπει να 

καθορίσουμε το ύψος των ποσών που θα δοθούν ως κίνητρα. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κύριος Λιβάνιος 

Στυλιανός, ο οποίος είπε ότι προτείνεται η χορήγηση των επιδομάτων, ως 

ακολούθως: 

• Επίδομα μόνιμού Ιατρού :650 € μηνιαίως, ήτοι αν ολοκληρωθούν οι 12 μήνες, 

συνολικό ποσό 7.800€. 

• Επίδομα  σε έναν Αγροτικό Ιατρό :450 € μηνιαίως, ήτοι αν ολοκληρωθούν οι 

12 μήνες , συνολικό ποσό 5.400€. 

• Επίδομα επικουρικού προσωπικού( παρασκευάστριας): 250€ μηνιαίως, ήτοι 

αν ολοκληρωθούν οι 12 μήνες, συνολικό ποσό 3.000€. 

Για τους υπόλοιπους δικαιούχους  καταβολή εφάπαξ πόσου ανάλογα με το 

υπόλοιπο των χρήματων στον προϋπολογισμό του έτους 2022. 

Οι πιθανοί δικαιούχοι θα καταθέσουν στο δήμο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και θα εξεταστούν, όσοι δε πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να πάρουν το 

ανάλογο μηνιαίο επίδομα. 

Σημειώνεται ότι, ο δεύτερος αγροτικός ιατρός και ο οδηγός του ασθενοφόρου 

(επικουρικό προσωπικό) θα απευθυνθούν για τη χορήγηση επιδόματος στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς  δε θα είναι δυνατή η λήψη αντίστοιχου 

επιδόματος από το Δήμο. 



Τέλος, τα ως άνω επιδόματα ισχύουν αποκλειστικά έως 31-12-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

• Το άρθρο 32 του νόμου 4483/17, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 349 του 

νόμου 4512/2018, 

• Το άρθρο 26 του Ν. 4807/2021 

• Το άρθρο  55 του νόμου 4735/2020, 

• Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών προς την οικονομική επιτροπή 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τον καθορισμό του ύψους των ποσών, που θα δίνονται μηνιαίως ως κίνητρο για την 

προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων με τη χορήγηση επιδομάτων, ως εξής: 

• Επίδομα μόνιμου Ιατρού :650 € μηνιαίως, ήτοι, αν ολοκληρωθούν οι 12 

μήνες, συνολικό ποσό 7.800€. 

• Επίδομα ενός Αγροτικού Ιατρού :450 € μηνιαίως, ήτοι, αν ολοκληρωθούν οι 

12 μήνες , συνολικό ποσό 5.400€. 

• Επίδομα επικουρικού προσωπικού( παρασκευάστριας): 250€ μηνιαίως, ήτοι, 

αν ολοκληρωθούν οι 12 μήνες, συνολικό ποσό 3.000€. 

• Για τους υπόλοιπους δικαιούχους  καταβολή εφάπαξ πόσου ανάλογα με το 

υπόλοιπο των χρήματων στον  αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του 

έτους 2022. 

Σημειώνεται ότι, ο δεύτερος αγροτικός ιατρός και ο οδηγός του ασθενοφόρου 

(επικουρικό προσωπικό) θα απευθυνθούν για τη χορήγηση επιδόματος στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς  δε θα είναι δυνατή η λήψη αντίστοιχου 

επιδόματος από το Δήμο. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


