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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Μη εφαρμογή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για
παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.
4483/2017
Φορείς του νησιού της Πάρου με κοινή ανακοίνωσή τους αναδεικνύουν το
τεράστιο ζήτημα που υπάρχει σχετικά με τη στέγαση των εργαζομένων στο
νησί και τη μη παροχή κινήτρων σε αυτούς.
Όπως συγκεκριμένα σημειώνουν παραθέτοντας σύντομο ιστορικό των
ενεργειών τους:
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 63/16-11-2019 έγγραφο, η Ένωση Γονέων &
Κηδεμόνων Πάρου καλεί άμεσα τους κοινωνικούς φορείς του νησιού,
συμπεριλαμβανομένων

Δήμου

&

Περιφερείας,

να

προτείνουν

λύσεις

προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών που
επηρεάζει έμμεσα την κάλυψη των κενών στα σχολεία.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 165/14-11-2020 έγγραφο, ο σύλλογος εργαζομένων
Ο.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου ενημερώνει την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Πάρου για την τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017, σύμφωνα με το
οποίο πρέπει να παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. οι
νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό έως 18.000 κατοίκους.
Δημιουργείται συντονιστική επιτροπή των συλλόγων εργαζομένων Πάρου Αντιπάρου

από

τους

συλλόγους

πρωτοβάθμιας

&

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (Π. Καλλιέρος & ΕΛΜΕ), το σωματείο εργαζομένων ΔΕΥΑ και το
σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α., η οποία με το υπ’ αριθ. πρωτ. 11/29-11-2019
έγγραφο καλεί το δημοτικό συμβούλιο μέσω των επικεφαλής τους, να
αποφασίσουν ώστε να εφαρμοστεί το άρθρο 349 του Ν. 4512/2018.

Στις 19/12/2019 ο δήμος Μυκόνου & και ο δήμος Σπετσών, με τα υπ’ αριθ.
πρωτ. 748 και 968 έγγραφα, εφαρμόζουν τον Ν. 4483/2017 & άρθρο 349 του
Ν.4512/2018, παρέχοντας κίνητρα με τη μορφή επιδόματος σε εργαζομένους
των Ο.Τ.Α.. Το ίδιο πράττουν και ο Δήμος Κέας με αριθμό απόφασης 26/2019,
ο Δήμος Κάσου με αριθμό απόφασης 97/2019,ο Δήμος Οινουσσών με αριθμό
απόφασης 47/2020.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3260/3-3-2020 έγγραφο, ο δήμος Πάρου αιτείται μέσω
του Αντιδημάρχου Οικονομικών κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή του
άρθρου 32- Ν.4483/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
Ν.

349

του

4512/2018.

Το υπουργείο δεν απάντησε ποτέ, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία.
Με την υπ’ αριθ. απόφαση 113/2020 (αριθ. πρωτ. 11327/21-07-2020), το
Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου αποφασίζει ομόφωνα να εφαρμόσει τον Ν.
4483/2017 παρέχοντας κίνητρα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που
διαμένουν στο νησί κατά τη σχολική περίοδο 2019-2020. Μία μέρα αργότερα,
με υπηρεσιακό σημείωμα προς την Οικονομική Επιτροπή (αρ. 32), το
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας & Πολιτισμού ενημερώνει για
τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 61/11-9-2020 έγγραφο, ο σύλλογος εργαζομένων
Ο.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου καταγγέλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
το δήμαρχο Πάρου, διότι δεν εκτελεί την ειλημμένη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου (113/2020).
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν απάντησε ποτέ.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15318/17-9-2020 έγγραφο, απόσπασμα από το
πρακτικό 23/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Πάρου, αποτυπώνεται η ομόφωνη απόφαση με την οποία εγκρίνεται το υπ’
αριθ. 32/22-7-2020 πρακτικό του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας,
Παιδείας & Πολιτισμού.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 01/12-1-2021 έγγραφο, ο Σύλλογος Εργαζομένων
Ο.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου ενημερώνει ξανά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αιγαίου για την άρνηση του Δημάρχου Πάρου να εκτελέσει την υπ’ αριθ.
113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ με το υπ’ αριθ. πρωτ.
14/9-3-2021 έγγραφο του ίδιου Συλλόγου ενημερώνεται και η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 37/22-7-2021 έγγραφο, ο Σύλλογος Εργαζομένων
Ο.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου ενημερώνει τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Πάρου για την τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν.4483/2017 με
το άρθρο 26 του Ν.4807/2021, το οποίο μεριμνά για κίνητρα και σε δημοτικούς
υπαλλήλους. Παρόμοια ενημέρωση έγινε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 38/26-7-2021
έγγραφο και στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης του Δήμου
Πάρου καθώς επίσης και στην Αστυνομία και στο Λιμενικό με το υπ’ αριθ.
πρωτ. 52/17-9- 2021 έγγραφο του ίδιου Συλλόγου.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 146/12-10-2021 έγγραφο, ο Σύλλογος Εργαζομένων
Ο.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου ζητά από τους δημοτικούς συμβούλους της
αντιπολίτευσης, να επαναφέρουν το θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται στην Πάρο και οι αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου;
2. Ποιες πρωτοβουλίες και άμεσες ενέργειες θα ληφθούν ώστε να
αντιμετωπιστεί άμεσα και οριστικά το ζήτημα;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

