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Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό 

Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα 

στις 06 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 

19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό 14769 και από 02/10/2019 

  Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά, με τους ωφελούμενους της υπ’ αριθ. 

8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ., στο πλαίσιο της δράσης 

«Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» και 

την αναγκαιότητα για την παράταση της διάρκειας απασχόλησής τους 

(Α.Π. 14159/20-09-2019) και κατόπιν: 

α) της με αριθ. πρωτ. 14159/20-09-2019 πρότασης των επικεφαλής 

των Δημοτικών Παρατάξεων «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» & «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ 

ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ  ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» 

και                        

β) της με αριθ. πρωτ. 14202/23-09-2019 επιστολής από τους 

Εργαζομένους στο Κοινωφελές Πρόγραμμα, του Δήμου Πύλου –

Νέστορος.                           

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΚΑΙ ΑΠΟ 6/10/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
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έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Ρομπάκη του 

Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. 

Δημοτικούς Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των 7/μελών Συμβουλίων 

Κοινοτήτων, των 5/μελών Συμβουλίων Κοινοτήτων & 1/μελών 

Συμβουλίων Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 

του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-

2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-

6-2010 τ. Α’), όπως αντικαταστάθηκε από  τις διατάξεις του άρθρου 74 

του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-7-2018 τ. Α’) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην 

ημερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη, (Πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου), Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, (Αντιπρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, 

(Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου), Διονύσιος  Αγγελόπουλος του 

Νικολάου, Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου, Δημήτριος Γαϊτάνης του 

Βασιλείου, Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου, Ελένη Μιχελή του Ηρακλή, 

Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, 

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα, Δημήτριος Καφαντάρης του 

Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», Νικόλαος 

Βάγγαλης του Ανδρέα, Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη, 

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του 

Παντελή, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Άγγελος Μπίζος 

του Νικολάου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Ευσταθία Σπυροπούλου 
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του Αθανασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου, Επικεφαλής της 

παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ», Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου, 

Αργύριος Καστόρας του Νικολάου, Παναγιώτης Μιχαήλ του 

Κωνσταντίνου, Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη, Επικεφαλής της 

παράταξης «ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ», Ιωάννης Καστόρας του Ευσταθίου, 

Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ».  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Κανένας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Σταυρούλα Γιανούτσου (Πύλος), Διονύσιος Δημητρόπουλος (Χώρα), 

Ανδρέας Παναγόπουλος (Ικλαινα), Αντώνιος Σταματελόπουλος 

(Κουκκουνάρας), Νικόλαος Γιαλλελής (Κορώνης), Παναγιώτης Ψυχογυιός 

(Αμπελόφυτο). 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 Κων/νος Πυλιώτης (Κρεμμυδίων), Παναγιώτης Λίγγρης (Μεθώνης), 

Θεόδωρος Παγάνης (Χανδρινού), Ιωάννης Αλεξόπουλος (Πύλας),  

(Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. 
Καρβέλας Παναγιώτης του Θεοδώρου καθώς επίσης παρίσταται και ο 

Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Ρομπάκης, 

διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά 

(27) μελών  βρίσκονται παρόντες είκοσι επτά (27) μέλη και απόντες 
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κανένας, όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη 

του συμβουλίου το 26ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την 

Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά, με τους ωφελούμενους της υπ’ αριθ. 

8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ., στο πλαίσιο της δράσης 

«Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» και 

την αναγκαιότητα για την παράταση της διάρκειας απασχόλησής τους 

(Α.Π. 14159/20-09-2019) και κατόπιν: 

α) της με αριθ. πρωτ. 14159/20-09-2019 πρότασης των επικεφαλής 

των Δημοτικών Παρατάξεων «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» & «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ 

ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ  ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» 

και                        

β) της με αριθ. πρωτ. 14202/23-09-2019 επιστολής από τους 

Εργαζομένους στο Κοινωφελές Πρόγραμμα, του Δήμου Πύλου – 

Νέστορος και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα. 

 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του 

συμβουλίου: 

α) την με αριθ. πρωτ. 14202/23-09-2019 επιστολή από τους 

Εργαζομένους στο Κοινωφελές Πρόγραμμα, 

β) το με αριθ. πρωτ. 14159/20-09-2019 έγγραφο των επικεφαλής 

των Δημοτικών Παρατάξεων «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» & «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ 

ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ  ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» 

που αναφέρει ότι: 

Με την 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της 

δράσης: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων 

Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής 
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Πρόνοιας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προσλήφθηκε και τοποθετήθηκε 

προσωπικό (ωφελούμενοι) στους Δήμους όλης της χώρας (μεταξύ άλλων 

και στο Δήμο Πύλου Νέστορος) για οχτώ (8) μήνες. 

Με την 93/2019 (ΑΔΑ:6ΡΠΠΩ1Β-ΕΝΤ) Α.Δ.Σ. Πύλου Νέστορος 

αποφασίστηκε η έκδοση ψηφίσματος με το οποίο κρίνονταν αναγκαίο και 

επιτακτικό, όπως επεκταθεί η διάρκεια των 8/μηνιαίων συμβάσεών και του 

προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας των Δήμων και προτείνονταν να 

υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε με νομοθετική ρύθμιση να 

επεκταθεί - παραταθεί, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής των 

ανωτέρω ωφελούμενων. 

Κατόπιν με την Αριθμ. 9.3761/2019 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2466/Β/2019), 

αποφασίστηκε ότι: «Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας 

απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για 

επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται 

στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά 

φορέα και ειδικότητα». 

Όμως η περίοδος λήξης του υφιστάμενου προγράμματος 

Κοινωφελούς Εργασίας συμπίπτει με μια δύσκολη περίοδο για τον Δήμο 

Πύλου Νέστορος που υφίσταται ακόμη τουριστική κίνηση, αλλά το 

κυριότερο αποτελεί περίοδο κατά την οποία ξεκινά έντονη αγροτική 

δραστηριότητα και έναρξη δραστηριοτήτων των κοινωνικών και σχολικών 

δομών κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται σημαντική υποστήριξη των 

δημοτών μας με υπηρεσίες του Δήμου. 

Επίσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Δήμοι και 

ιδιαιτέρως ο Δήμος Πύλου Νέστορος έχει αποδυναμωθεί σημαντικά όσον 

αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς ο μεγάλος αριθμός 

συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με την απουσία προσλήψεων, έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού κατά το ήμισυ. 
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Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα της Κυβέρνησης  

προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια του προγράμματος Κοινωφελούς 

Εργασίας και οι εργαζόμενοι που έως τώρα έχουν αποκτήσει μια αρχική 

εμπειρία και εκπαίδευση στα καθήκοντα τους να συνδράμουν το Δήμο 

τουλάχιστον μέχρι την τοποθέτηση στους Δήμους των ωφελούμενων του 

νέου κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας το οποίο 

σχεδιάζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. 

Καλούμε λοιπόν το Σώμα, να δηλώσει ότι επιθυμεί να υλοποιηθούν 

οι απαραίτητες ενέργειες ώστε με Κ.Υ.Α. να επεκταθεί - παραταθεί, η 

χρονική διάρκεια της απασχόλησής των υφιστάμενων ωφελούμενων, 

τουλάχιστον μέχρι την τοποθέτηση στους Δήμους των ωφελούμενων του 

νέου κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.  

 
           Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το 

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                             

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

Ομόφωνα   αποφασίζει  
 

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος 
 

Να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε με Κ.Υ.Α. να 
επεκταθεί - παραταθεί, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής των 

υφιστάμενων ωφελούμενων, της υπ’ αριθ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης 

του Ο.Α.Ε.Δ., στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης 

μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες 

και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» τουλάχιστον μέχρι την τοποθέτηση 

στους Δήμους των ωφελούμενων του νέου κύκλου του προγράμματος 

Κοινωφελούς Εργασίας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  198/2019. 
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  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται 

όπως ακολουθεί:  

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβούλιου      Τα μέλη 

(Ακολουθούν Υπογραφές) 

                                 

 

              Πύλος  15/10/2019 

           Ακριβές Απόσπασμα 

                         Ο  

   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη 
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