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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  7 
της 9ης   Μαρτίου  2016 

  Αριθμός  Απόφασης  70 
 

Θ Ε Μ Α  3ο : « Υποβολή αιτήματος για ανάκληση της Απόφασης 
                          συγχώνευσης Υπηρεσιών ΟΑΕΔ Κορίνθου και   
                          Λουτρακίου »  

 Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, 
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 3732/04-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. 
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των 
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον 
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ 
Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), 
ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Νικολάου 
Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Πρωτοπαππά Μαρία, 9.Ράτης Σπυρίδων, 
10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 
13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 
16.Κοφινάς Ηλίας.  

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων 
Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης 
Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα.     
 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Πέρρας Σωτήριος, 
4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 10.Λάμπρου 
Κων/νος, 11.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 

Δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα. 



Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Ασημακόπουλος Χρήστος και Πρωτονοτάριος Δημήτριος, οι οποίοι 
παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης. 

 
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος (ύστερα κι από την 

συζήτηση δύο έκτακτων) το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε την αλλαγή του τίτλου του 
από «Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση του παραρτήματος ΟΑΕΔ στο 
Λουτράκι» σε «Υποβολή αιτήματος για ανάκληση της Απόφασης συγχώνευσης 
Υπηρεσιών ΟΑΕΔ Κορίνθου και  Λουτρακίου», κατόπιν πρότασης του κ. Προέδρου. 

Ακολούθως και επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ΄ αριθ. 101759/17-12-2015 Απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΦΕΚ 2945/31-12-2015/ τ. Β΄) περί 
συγχώνευσης των Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ. Κ.Π.Α.2 Κορίνθου και Κ.Π.Α.2 Λουτρακίου, 
με την ονομασία Κ.Π.Α.2 Κορίνθου και με ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής την 
01-04-2016.   
2. Σχέδιο ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου μας αναφορικά με την 
Κατάργηση παραρτήματος ΟΑΕΔ στο Λουτράκι.  

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να ζητήσει την ανάκληση της 
ανωτέρω Απόφασης, δεδομένου ότι αυτή δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή, 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και των 
φορολογούμενων πολιτών.  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α 
 

Υποβάλει αίτημα ανάκλησης της υπ΄ αριθ. 101759/17-12-2015  (ΦΕΚ 
2945/31-12-2015/ τ. Β΄) Απόφασης της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού περί συγχώνευσης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. Κορίνθου 
και Λουτρακίου, με την οποία ουσιαστικά καταργείται το παράρτημα του 
Οργανισμού στο Λουτράκι, γεγονός που θα οδηγήσει την περιοχή μας σε 
απαξίωση και υποβάθμιση, στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής συρρίκνωσης 
των Δημοσίων Υπηρεσιών εντός των ορίων του Δήμου μας (π.χ. ΔΕΗ, ΙΚΑ κλπ), 
και θα δημιουργήσει πλήθος προβλήματα στην τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι: 
- Ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι η υπηρεσία που προωθεί την απασχόληση, τις ενεργητικές 
πολιτικές αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας και την επαγγελματική 
κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων. Επίσης προωθεί τις παθητικές πολιτικές που 
αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας και άλλων επιδομάτων και παροχών 
κοινωνικής προστασίας και διαχειρίζεται προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.  
Ο ρόλος του λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ιδιαίτερα στην εποχή μας που η 
εργασία αποτελεί πραγματικά αγαθό και η ανεργία μαστίζει όλες τις πληθυσμιακές 
ομάδες. 
Καθημερινά πλήθος συμπολιτών μας επισκέπτεται το εν λόγω παράρτημα, για 
κάποιο από τα ανωτέρω θέματα. 
- Ο Δήμος μας, ως τουριστικός, διαθέτει πολλές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ΚΥΑ 
κλπ), στις οποίες οι εργαζόμενοι  απασχολούνται εποχιακά. Συνεπώς κατά τη 
χειμερινή περίοδο παραμένουν άνεργοι και είναι συνεχής η συνεργασία τους με τον 
ΟΑΕΔ. 
- Στα διοικητικά όρια του Δήμου υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις  - βιομηχανίες 
όπως Καζίνο, Motor oil, Fulgor κλπ που απασχολούν πολύ μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων και άρα η ύπαρξη του γραφείου κρίνεται παραπάνω από αναγκαία. 



-Κατά τη θερινή περίοδο, ο πληθυσμός του Λουτρακίου πολλαπλασιάζεται και 
πολλοί επισκέπτες επιλέγουν το τοπικό παράρτημα ΟΑΕΔ για τη διεκπεραίωση 
των υποθέσεών τους.  
- Η μεταφορά της εν λόγω υπηρεσίας στην Κόρινθο: 
    α) θα αυξήσει τον συγκεντρωτισμό των δημοσίων υπηρεσιών, δημιουργώντας 
μια υδροκέφαλη έδρα του Νομού με ταυτόχρονη  υποβάθμιση των γύρω 
περιοχών. 
    β) θα προκαλέσει οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που επιθυμούν να 
επισκεφτούν την εν λόγω Υπηρεσία και θα αναγκάσει τον εργαζόμενο, προκειμένου  να διευθετήσει μία υπόθεσή του, να απέχει από την εργασία του, με 
όποιο οικονομικό κόστος αυτό συνεπάγεται. Κι όλα αυτά σε εποχή μεγάλης 
οικονομικής κρίσης  
- Συνεπεία των ανωτέρω, θα διαλυθεί η πεποίθηση των πολιτών για ένα κράτος 
πρόνοιας που πρέπει και φροντίζει τους πολίτες του, ενώ θα ενισχυθεί το αίσθημα 
της πλήρους διάλυσης και απαξίωσης του κεντρικού κράτους.  
 

Θεωρούμε βέβαιο ότι θα εξεταστεί και θα υπάρξει η απαραίτητη κατανόηση 
στο αίτημα αυτό για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω ώστε οι 
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να παραμείνουν στο Λουτράκι.  
  
 

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  70/2016.    
 

Ο Πρόεδρος                       Τα Μέλη 
(έπονται υπογραφές) 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Λουτράκι 16 Μαρτίου 2016 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  


