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Θέμα : Παράταση των σσμβάσεων τοσ προγράμματος Κοινωυελούς Εργασίας
Σημ Δήμμ μαξ απαζπμιμύκηαη Τνηάκηα (30) ενγαδόμεκμη/κεξ ζηα πιαίζηα ηεξ ΚΥΑ 8.7847/25-072018 (ΦΕΚ 3013/B/25-07-2018) θαη ηεξ 8/2018 δεμόζηαξ πνόζθιεζεξ ημο ΟΑΓΔ πμο αθμνά ηεκ
απαζπόιεζε ακένγςκ μέζς πνμγναμμάηςκ Κμηκςθειμύξ Φαναθηήνα ζε Δήμμοξ ηεξ Φώναξ.
Με ηεκ πανμοζία θαη ηεκ πνμζθμνά ημοξ ζομπιενώζεθε έκα μένμξ ηςκ μεγάιςκ ειιείρεςκ ζε
δημηθεηηθό θαη βμεζεηηθό πνμζςπηθό πμο οπάνπεη ζημ δήμμ Ιθάνηαξ θαη επενεάδεη ανκεηηθά ηεκ
εύνοζμε ιεηημονγία ημο ζε θαζμνηζηηθμύξ ημμείξ όπςξ π.π ε θαζανηόηεηα. Καηά θοηκή ομοιογία ε
ζσμβοιή ηοσς θαζεμερηκή ακηημεηώπηζε ποιιώκ προβιεμάηωκ ποσ προθύπηοσκ ζηης σπερεζίες
ηοσ δήμοσ ήηακ ζεμακηηθή, απόισηα τρήζημε θαη απαραίηεηε.
Δοζηοπώξ πανά ηεκ απμδεδεηγμέκε μεγάιε ακαγθαηόηεηα παναμμκήξ ημοξ ε ενγαζία ηοσς – λόγω ηης
οκηάμημης διάρκειας ηοσ προγράμμαηος – πνόθεηηαη κα ηενμαηηζηεί ζύκημμα δεμημονγώκηαξ εθ κέμο
ζμβανόηαηεξ δοζθμιίεξ θαη ακοπένβιεηα εμπόδηα ζηεκ μμαιή ιεηημονγία ηςκ οπενεζηώκ μαξ.
Να ζομίζμομε όηη μ δήμμξ Ιθανίαξ ζηεκ πνμζπάζεηα ημο κα ελαζθαιίζεη ημ ακαγθαίμ πνμζςπηθό γηα
ηεκ ιεηημονγία ηςκ οπενεζηώκ έιαβε ζημ δεμμηηθό ζομβμύιημ ηηξ ζπεηηθέξ απμθάζεηξ ζύμθςκα με όζα
μνίδεη ε ζπεηηθή εγθύθιημξ ημο ΥΠ.ΕΣ (Αρ.Πρωη: 3955- 21/1/2019). Οη απμθάζεηξ οπμβιήζεθακ ζε
έιεγπμ κμμημόηεηαξ ζηεκ Αποθεκηρωμέκε Δηοίθεζε Αηγαίοσ θαη εκ ζοκεπεία εγθνίζεθακ από ημ
Τποσργείο Γζωηερηθώκ μη πνμηεηκόμεκεξ ζέζεηξ ενγαζίαξ 8μεκεξ δηανθείαξ. Τα ζπέδηα δηαθήνολεξ
ηςκ ΣΟΦ έπμοκ οπμβιεζεί γηα έιεγπμ ζημ ΑΣΕΠ από 9/4/2019 θαη μέπνη ζήμενα δεκ έτοσκ
εγθρηζεί ώζηε κα λεθηκήζμοκ μη πνμβιεπόμεκεξ δηαδηθαζίεξ (δημοζίεσζη – σποβολή αιηήζεωμ, κλπ)
πμο ζα δηαζθαιίζμοκ ημ ακαγθαίμ πνμζςπηθό ζηεκ οπενεζία θαζανηόηεηαξ, ζηεκ οπενεζία ύδνεοζεξ,
θαη ζηεκ ιεηημονγία ηςκ δεμμηηθώκ ηαμαηηθώκ πεγώκ θαη ημο θαηαθύγημο ημονηζηηθώκ ζθαθώκ.
Γηα όιμοξ ημοξ παναπάκς ιόγμοξ, αιιά θαη γηαηί πηζηεύμομε όηη ε ακεργία ακηημεηωπίδεηαη με ηε
δεμηοσργία κέωκ ζέζεωκ ζηαζερής απαζτόιεζες θαη ότη με προγράμμαηα ακαθύθιωζες
εργαδομέκωκ. Ωξ Δήμμξ ζεςνώκηαξ εζηθά ζςζηό γηα ημοξ οπάνπμκηεξ ενγαδόμεκμοξ, αιιά θαη
ιόγς ηςκ μεγάιςκ ειιείρεςκ θαη ακαγθώκ, οπμζηενίδμομε ημ δίθαημ αίηεμα ηςκ ενγαδόμεκςκ θαη ζαξ
θαιμύμε κα πνμπςνήζεηε άμεζα ζηε πνμκηθή επέθηαζε ηεξ δηάνθεηαξ ημο πνμγνάμμαημξ.
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