ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 55
Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 5736/13-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87).
Παραβρέθηκαν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Αραβανής
Πρόεδρος

Ελευθέριος

Απουσίαζαν
-

Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Μαργέλης Γεώργιος
Βλάχος Σπυρίδων
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Λάζαρη Πηνελόπη
Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 7/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Ψήφισμα για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Εισηγητής: Κώστας Αραβανής, Δήμαρχος
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O Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής θέτει προς συζήτηση στο Σώμα εκτός Ημερήσιας
Διάταξης, ως κατεπείγον, ψήφισμα για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια διαβάζει το ψήφισμα:
“Το Υπουργείο Εργασίας σε συναντήσεις – ημερίδες σε όλη την Ελλάδα προσπαθεί να
πείσει εργαζόμενους και αιρετούς ότι είναι μονόδρομος οι απολύσεις των εργαζομένων από
01/04/2013 στο πρόγραμμα

«Βοήθεια στο Σπίτι» και προτείνει ως μοναδικό τρόπο

υλοποίησης του προγράμματος την δημιουργία εκ μέρους των εργαζομένων, κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Αυτό οδηγεί σε αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει
επιτατική ανάγκη η πολιτεία και οι δήμοι να σταθούν αρωγοί στο δοκιμασμένο ανήμπορο πολίτη
και να του εξασφαλίσουν ένα ανθρώπινο σταθερό και εγγυημένο δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι από τις πλέον επιτυχημένες κοινωνικές δομές
πρόνοιας της χώρας με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο, δέκα χρόνια, εργάστηκε κάτω από
δύσκολες και ανασφαλείς συνθήκες και τώρα αντιμετωπίζει το δίλημμα: κοινωνική
συνεταιριστική ή ανεργία.
Με δεδομένη την εγγύηση της χρηματοδότησης προτείνουμε:
1. Nα χρηματοδοτηθούν οι δομές και όχι οι οφελούμενοι.
2. Nα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση του προγράμματος από τους
δήμους με το υπάρχον προσωπικό.
3. Λέμε όχι στις κοινωνικές συνεταιριστικές ως μορφή λειτουργίας των προνοιακών
δομών, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θνησιγενές μοντέλο εφόσον από τον
πρώτο μήνα υλοποίησής του δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές
υποχρεώσεις,

λαμβάνοντας

υπόψη

τον

τρόπο

χρηματοδότησης

των

προγραμμάτων μέχρι σήμερα.
Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να επανεξετάσει το θέμα στην κατεύθυνση της
απρόσκοπτης λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με στόχο το αίσθημα
σταθερότητας και ασφάλειας τόσο των ωφελουμένων όσο και των εργαζομένων”.
Στη συνέχεια ο κ.Δρακονταειδής πρότεινε να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα: “Στόχος
αυτής της πολιτικής είναι η παράδοση της κοινωνικής πρόνοιας στους ιδιώτες”.
Ο κ.Γ.Γεράσιμος Αραβανής καταθέτει το παρακάτω ψήφισμα:
“Το δημοτικό συμβούλιο αποκρούει τις προτάσεις για δημιουργία συνεταιρισμών που θα
υλοποιούν το έργο της υπηρεσίας «Βοήθειας στο Σπίτι» και απορρίπτει κάθε συζήτηση επ’
αυτού. Η δημιουργία συνεταιρισμών θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση του προγράμματος και
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εν τέλει θα καταλήξει σε βάρος των εργαζομένων σ' αυτό και των εκατοντάδων συμπολιτών μας
που ωφελούνται από το πρόγραμμα.
Το δημοτικό συμβούλιο ζητά να παραμείνει το πρόγραμμα και να υλοποιείται από τους
δήμους, να χρηματοδοτηθεί επαρκώς, ώστε να προσφέρονται οι κατά το δυνατόν καλύτερες
υπηρεσίες στους δικαιούχους και οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα να έχουν όλα τα εργασιακά
δικαιώματά τους και την έγκαιρη καταβολή των αποδοχών τους”.
Ακολούθως τέθηκαν σε ψηφοφορία τα δύο ψηφίσματα.
Το ψήφισμα του κ.Δημάρχου, όπως συμπληρώθηκε από τον κ.Δρακονταειδή, έλαβε
24 ψήφους, των κ.κ. Ελ. Αραβανή, Ζ.Σκιαδά, Α.Αραβανή, Σ.Ρόκκου, Ν.Βικέντιου, Π.Σούνδια,
Α.Γαζή, Φ.Σώλου, Σ.Αραβανή,

Ε.Ζουριδάκη, Σ.Καρβούνη, Ν.Μακρυγιώργου, Β.Γεωργάκη,

Ν.Πεντεσπίτη Α.Σίδερη, Ι.Καρτάνο, Π.Γιαννούτσου, Κ.Μεσσήνη, Αικ.Σάντα, Κ.Δρακονταειδή,
Μ.Νικητάκη, Γ.Φίλιππα, Ν.Μπραντζουκάκη, Γ.Μαργέλη.
Το ψήφισμα του κ.Γ.Αραβανή έλαβε 3 ψήφους, των κ.κ.Γ.Αραβανή, Σ.Βλάχου και
Β.Στραγαλινού.
Ο κ.Ξ.Βεργίνης ψήφισε λευκό.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
“Το Υπουργείο Εργασίας σε συναντήσεις – ημερίδες σε όλη την Ελλάδα προσπαθεί να
πείσει εργαζόμενους και αιρετούς ότι είναι μονόδρομος οι απολύσεις των εργαζομένων από
01/04/2013 στο πρόγραμμα

«Βοήθεια στο Σπίτι» και προτείνει ως μοναδικό τρόπο

υλοποίησης του προγράμματος την δημιουργία εκ μέρους των εργαζομένων, κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Αυτό οδηγεί σε αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει
επιτατική ανάγκη η πολιτεία και οι δήμοι να σταθούν αρωγοί στο δοκιμασμένο ανήμπορο πολίτη
και να του εξασφαλίσουν ένα ανθρώπινο σταθερό και εγγυημένο δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι από τις πλέον επιτυχημένες κοινωνικές δομές
πρόνοιας της χώρας με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο, δέκα χρόνια, εργάστηκε κάτω από
δύσκολες και ανασφαλείς συνθήκες και τώρα αντιμετωπίζει το δίλημμα: κοινωνική
συνεταιριστική ή ανεργία.
Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η παράδοση της κοινωνικής πρόνοιας στους ιδιώτες.
Με δεδομένη την εγγύηση της χρηματοδότησης προτείνουμε:
1. Nα χρηματοδοτηθούν οι δομές και όχι οι ωφελούμενοι.
2. Nα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση του προγράμματος από τους
δήμους με το υπάρχον προσωπικό.
3. Λέμε όχι στις κοινωνικές συνεταιριστικές ως μορφή λειτουργίας των προνοιακών
δομών, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θνησιγενές μοντέλο εφόσον από τον
πρώτο μήνα υλοποίησής του δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές
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υποχρεώσεις,

λαμβάνοντας

υπόψη

τον

τρόπο

χρηματοδότησης

των

προγραμμάτων μέχρι σήμερα.
Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να επανεξετάσει το θέμα στην κατεύθυνση της
απρόσκοπτης λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με στόχο το αίσθημα
σταθερότητας και ασφάλειας τόσο των ωφελουμένων όσο και των εργαζομένων”.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 55/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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