
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                  Από το Πρακτικό της με αριθμ  1/2018
                                         συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.
                                                 

ΘΕΜΑ: Εξέταση αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης στους αναπληρωτές
α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης.

Αρ. Απόφασης: 7/2018
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  12η του  μήνα  Ιανουαρίου του  έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας

Παρασκευή και  ώρα  18:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών,  ύστερα από την με
αριθμό  πρωτ.  51/08-1-2018  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη  απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονομαστικά οι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Βασιλική Ευαγγελία
2.Δημητρέλης Νικόλαος

1.Βασιλικής Ιωάννης 
2.Βρατσάνος Μάρκος 
3.Κουτσοδόντη Καλλιόπη
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα)

3.Κούτικα Αγγελική 
4.Κουτσοδόντη Αγγελική 
5.Κουτσοδόντη Βασιλική    
6.Μπεναρδής Γεώργιος                           
7.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
8.Παπαμιχάλης Ιωάννης
9.Χατζησκουλίδης Χρήστος
10.Χαχούλης Φώτης

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 

Ο Δήμαρχος θα πρέπει να μεταβεί στη Χίο, τη Δευτέρα 15/01/2018, κατόπιν κλήσης για κατάθεση στο
Λιμεναρχείο Χίου. Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 140 του Ν.
3463/06 (Κ.Δ.Κ.) πρέπει να προηγηθεί της μετακίνησης αυτής για υπηρεσιακούς λόγους, η έγκρισή
της από το δημοτικό συμβούλιο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω καθώς και  το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν.
3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και αποδέχεται την πρόταση
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
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1. Το άρθρο 32 του Ν.4483/2017  σύμφωνα με το οποίο:  «Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν.
3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30 χιλιάδες κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των
δημοτικών  ή  κοινοτικών  τους  ενοτήτων  χαρακτηρίζονται  ως  ορεινές  στο  Μητρώο  Δήμων-
Κοινοτήτων  και  Οικισμών της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  οι  νησιωτικοί  δήμοι  με  πληθυσμό  μικρότερο  των  18
χιλιάδων κατοίκων, καθώς και τα ΝΠΔΔ αυτών μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο
κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του
ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων.  Για  τις  ανωτέρω παροχές  απαιτείται  να  ληφθεί  απόφαση από το  οικείο  Δημοτικό  ή
Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα
ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία
του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή
τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο υπολογισμός
του πληθυσμού γίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι παροχές του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγούνται , υπό τις ίδιες προϋποθέσεις
και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18,000) κατοίκων,
εφόσον αφορούν αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές
κοινότητες αυτών.».

2. την με αριθμ. πρωτ 1798/30-11-2017 αίτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών α/θμιας και β/θμιας
Ψαρών, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο του ως άνω νόμου, η χορήγηση δωρεάν σίτισης.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  καλείται  στο  πλαίσιο  του  άρθρου  32  του
Ν.4483/2017,  να  αποφασίσει  σχετικά  με  τη  χορήγηση  δωρεάν  σίτισης  στους  αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης που υπογράφουν την ανωτέρω αίτηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία εκφράστηκαν έντονοι προβληματισμοί όσον αφορά
κυρίως στο κόστος που εκτιμάται ότι θα προκύψει, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω
άρθρου, ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων που υπηρετούν στα Ψαρά είναι μεγάλος, με συνέπεια η
ανάληψη  τέτοιου  είδους  οικονομικής  υποχρέωσης,  παροχής  δωρεάν  σίτισης  και  κατάλληλου
καταλύματος διαμονής σε όλες τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων και σε όλες τις περιπτώσεις
δυνητικών δικαιούχων, να είναι δυσανάλογη των οικονομικών δεδομένων του δήμου, λαμβάνοντας
υπόψη  και  το  γεγονός  της  σταδιακής  και  συνεχιζόμενης  μείωσης  των  εσόδων  του  δήμου  από
κρατικούς πόρους. 

Επίσης  εκφράστηκαν  έντονες  επιφυλάξεις  όσον  αφορά  στον  προσδιορισμό  κριτηρίων  βάσει  των
οποίων  θα  ήταν  δυνατή  η  επιλογή  μεταξύ  κατηγοριών  δημοσίων  υπαλλήλων  ή  μεμονωμένων
περιπτώσεων δυνητικών δικαιούχων, προκειμένω να περιοριστεί το κόστος ανάληψης της ανωτέρω
οικονομικής  υποχρέωσης,  αφού στις  διατάξεις  του ανωτέρω άρθρου όχι  μόνο δεν καθορίζεται  με
σαφήνεια το πλαίσιο στο οποίο δύναται να εφαρμοστεί εναλλακτικά η σχετική διαδικασία εξέτασης
και επιλογής των δικαιούχων, αλλά δεν γίνεται και καμία σχετική αναφορά που θα νομιμοποιούσε την
εν  λόγω διαδικασία  εξασφαλίζοντας  την  απαιτούμενη  αντικειμενικότητα  και  τους  όρους  ίσης  και
δίκαιης  μεταχείρισης.  Απεναντίας  εκτιμάται  ότι  ελλείψει  των  απαιτούμενων  αντικειμενικών
κριτηρίων, η εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής θα οδηγούσε σε διακρίσεις και άνιση μεταχείριση
μεταξύ κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων ή/και μεμονωμένων περιπτώσεων δυνητικών δικαιούχων
που υπηρετούν στο νησί.. 

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη:
 το άρθρο 32 του Ν.4483/2017 
 την  υπ’  αριθμ.  1798/30-11-2017  αίτηση  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  α/θμιας  και  β/θμιας

εκπαίδευσης
 τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα χορήγησης δωρεάν σίτισης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς α/θμιας
και β/θμιας εκπαίδευσης, λόγω: 

α) του υψηλού κόστους που εκτιμάται ότι θα προκύψει, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω
άρθρου, ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων που υπηρετούν στα Ψαρά είναι μεγάλος, με συνέπεια η
ανάληψη  τέτοιου  είδους  οικονομικής  υποχρέωσης,  παροχής  δωρεάν  σίτισης  και  κατάλληλου
καταλύματος διαμονής σε όλες τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων και σε όλες τις περιπτώσεις
δυνητικών δικαιούχων, να είναι δυσανάλογη των οικονομικών δεδομένων του δήμου, λαμβάνοντας
υπόψη και  το γεγονός  της  σταδιακής και  συνεχιζόμενης  μείωσης των εσόδων του από κρατικούς
πόρους.

β) σοβαρών επιφυλάξεων  όσον  αφορά στον  προσδιορισμό  κριτηρίων  βάσει  των  οποίων  θα  ήταν
δυνατή η επιλογή μεταξύ κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων ή μεμονωμένων περιπτώσεων δυνητικών
δικαιούχων, προκειμένω να περιοριστεί το κόστος ανάληψης της ανωτέρω οικονομικής υποχρέωσης,
αφού στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου όχι μόνο δεν καθορίζεται με σαφήνεια το πλαίσιο στο οποίο
δύναται να εφαρμοστεί  εναλλακτικά η σχετική διαδικασία εξέτασης και επιλογής των δικαιούχων,
αλλά  δεν  γίνεται  και  καμία  σχετική  αναφορά  που  θα  νομιμοποιούσε  την  εν  λόγω  διαδικασία
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη αντικειμενικότητα και τους όρους ίσης και δίκαιης μεταχείρισης.
Απεναντίας εκτιμάται ότι ελλείψει  των απαιτούμενων ξεκάθαρων και αντικειμενικών κριτηρίων, η
εφαρμογή  της  διαδικασίας  επιλογής  θα  οδηγούσε  σε  διακρίσεις  και  άνιση  μεταχείριση  μεταξύ
κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων ή/και μεταξύ μεμονωμένων περιπτώσεων δυνητικών δικαιούχων
που υπηρετούν στο νησί.

Παρών  δήλωσαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  Βασιλική  Ευαγγελία,  Κούτικα  Αγγελική,  Μπουλαζέρη
Μαργαρίτα, Χατζησκουλίδης Χρήστος.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

   Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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