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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2012 
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 17η     του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ 
και  ώρα  10:00΄     το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια   συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1529/12-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. 
Κ.  Κ.  (Ν.  3463/2006-ΦΕΚ  Α΄  114/2006),  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στα  θέματα  της 
ημερήσιας διάταξης: 
     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους ήταν: 
               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                        
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (λόγω ασθενείας)
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                 ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της   συνε-
δρίασης  και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 4ο  θέμα:

Αριθ. Απόφ.  63/2012
ΑΙΤΗΜΑ  ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙ-

ΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:

Το Υπουργείο Οικονομικών με την από 12/10/12 ανακοίνωσή του με θέμα «Ενοποιήσεις 
ΔΟΥ» αποφάσισε την κατάργηση 127 ΔΟΥ σε ολόκληρη την Επικράτεια,  εντός του τρέχοντος 
έτους στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των εξόδων του Κράτους, της ελαχιστοποίησης  
της φοροδιαφυγής και της αύξησης των εσόδων μέσω της βελτίωσης του ελεγκτικού μηχανισμού. 
Στο  πλαίσιο  της  απόφασης  για την  κατάργηση-ενοποίηση  των ΔΟΥ με στόχο την  περιστολή 
δαπανών, αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών ελήφθησαν 
υπόψη  κοινωνικά  και  γεωγραφικά  κριτήρια  όπως  η  δυσκολία  πρόσβασης,  ο  νησιωτικός  και  
ορεινός  χαρακτήρας,  καθώς  και  οι  ακριτικές  -  παραμεθόριες  περιοχές,  έτσι  ώστε  όπου 
καταργούνται  ΔΟΥ  να  δημιουργηθούν  Γραφεία  Εξυπηρέτησης  πολιτών  για  φορολογικές 
υπηρεσίες.      
                   Τα Γραφεία αυτά θα στεγαστούν στα υφιστάμενα κτίρια των ΟΤΑ ή των ΚΕΠ, με 
σκοπό τόσο την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ενιαίους χώρους, όσο και την επίτευξη συνεργιών 
μείωσης  του  συνολικού  κόστους  λειτουργίας  τους.  Το  αυτό  αναφέρεται  στο  υπ'  αριθ.  08708 
ΕΣ2012/5-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείο Εσωτερικών στο 
οποίο διευκρινίζεται πως με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένες  
περιοχές (όπως είναι τα νησιά, οι ορεινές περιοχές και οι συνοριακές περιοχές),  σχεδιάζεται η 
ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών για φορολογικές υπηρεσίες. Τα γραφεία 
αυτά  θα  εξυπηρετούν  τους  πολίτες  αντικαθιστώντας  το  κομμάτι  εργασιών  που  αφορά  στην 
εξυπηρέτηση  των  πολιτών  των  υπό  κατάργηση  ΔΟΥ,  (δηλαδή  χωρίς  να  διαθέτουν  Τμήματα 
Δικαστικού,  Ελέγχου  κτλ).  Το  μοντέλο  εξυπηρέτησης  θα  είναι  κατ'  αντιστοιχία  με  αυτό  των 
Κ.Ε.Π. Ωστόσο η λειτουργία των Γραφείων αυτών δεν είναι εφικτό να επιβαρύνει οικονομικά το 
Υπουργείο Οικονομικών, πέρα από την κάλυψη της μισθοδοσίας των εφοριακών υπαλλήλων που 
θα τα στελεχώσουν (1-4 άτομα, ανάλογα με το μέγεθος του ΟΤΑ). 
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Για  το  σκοπό  αυτό  διερευνάται  η  δυνατότητα  δωρεάν  παραχώρησης  χώρων  από  το 
Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. σε χώρο του ΟΤΑ ή ΚΕΠ του Δήμου).  Το Υπ. Οικ. διαμέσου της 
Επιτροπής Ενοποιήσεων ΔΟΥ που έχει συστήσει, εξετάζει τα αιτήματα αρκετών ΟΤΑ, οι οποίοι  
δηλώνουν  πως  παραχωρούν  δωρεάν  χώρο  στα  κτίρια  τους  με  σκοπό  να  στεγάσουν  τους 
υπαλλήλους  των  καταργούμενων  ΔΟΥ  και  θα  προχωρήσει  εντός  Οκτωβρίου  στη  λήψη  των 
σχετικών αποφάσεων. Τονίζεται πως το Υπ. Οικ. Θα παράσχει μόνο τους υπαλλήλους και τον 
υφιστάμενο  εξοπλισμό  τους  (Η/Υ  και  γραφείο),  ενώ  κάθε  άλλη  λειτουργική  δαπάνη  των 
Γραφείων θα επιβαρύνει τον εκάστοτε ΟΤΑ (πχ μισθώματα, ρεύμα, νερό, πετρέλαιο κλπ). Ζητά δε  
να  υποδειχθούν  τυχόν  άλλοι  ΟΤΑ,  όπου  καταργούνται  οι  ΔΟΥ  και  οι  οποίοι  πληρούν  τα 
ανώτερα κριτήρια απομακρυσμένων περιοχών.

Με στόχο την κοινή προσπάθεια για  περιστολή δαπανών από την Κεντρική Διοίκηση και  
την παράλληλη αναπτυξιακή πορεία, η Ελαφόνησος -παρά το γεγονός ότι  δεν αποτελεί  ΟΤΑ 
στον οποίο καταργείται ΔΟΥ-  δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια απομακρυσμένων νησιωτικών 
περιοχών που θέτει  το  Υπ. Οικονομικών,  δύναται  να διασφαλίσει  την στέγαση του Γραφείου  
Εξυπηρέτησης Πολιτών για φορολογικές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις-κτίριο Δημαρχείου και τη 
φιλοξενία ενός (1)  υπαλλήλου ΔΟΥ και να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες του Γραφείου και 
στο  πλαίσιο  της  ολοκληρωμένης  προσέγγισης  όλων  των  ενδεχόμενων  περιπτώσεων 
ενδιαφερόμενων ΟΤΑ όπου μπορούν να διατεθούν δωρεάν χώροι για τη στέγαση εφοριακών 
υπαλλήλων,  όπως  ρητά  αναφέρεται  στην  υπ.  αριθ.  08708  ΕΣ2012/5-10-2012  επιστολή  του 
Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Είναι σημαντικό δράσεις με στόχο την περιστολή δαπανών να έχουν και αναπτυξιακό 
χαρακτήρα και να λειτουργούν σαν ευκαιρία για περιοχές που δύνανται να τις αξιοποιήσουν. Η 
Ελαφόνησος μία επί σειρά ετών αδικημένη περιοχή σε επίπεδο δομών και δημόσιων υπηρεσιών 
στερείται επιδεικτικά βασικών παροχών. Το γεγονός ότι κατά τα προηγούμενα έτη δεν έγιναν 
ενέργειες για τη σύσταση και λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορεί να λειτουργεί σήμερα 
καταδικαστικά για μια περιοχή με μεγάλη αναπτυξιακή πορεία. Είναι σημαντικό στις δύσκολες 
εποχές  που  διανύουμε  να  λαμβάνονται  υπόψη  η  δυναμική  και  οι  προοπτικές  περιοχών  και  
κοινωνιών και να αξιοποιούνται συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια. Επίσης, είναι σημαντικό 
οι ευκαιρίες να είναι ίσες προς όλες τις περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά – μειονεκτήματα όπως  
οι απομακρυσμένες νησιωτικές  περιοχές.  Να θυμίσουμε ότι  οι δημότες  και επιχειρηματίες της  
Ελαφονήσου για  τη  διεκπεραίωση των φορολογικών τους  υποχρεώσεων τα τελευταία  χρόνια 
μεταβαίνουν στην πλησιέστερη  Δ.Ο.Υ.  διανύοντας 60 χλμ (μια ώρα και 20 λεπτά οδικώς). Με 
την  επικείμενη  ενοποίηση  στα  πλαίσια  των  μνημονιακών  υποχρεώσεων  προβλέπεται  η 
παραμονή σε λειτουργία μόνο μιας Δ.Ο.Υ στην πρωτεύουσα του Νομού Λακωνίας. Αυτό έχει ως  
συνέπεια δημότες της Ελαφονήσου αλλά και των όμορων περιοχών να είναι αναγκασμένοι να 
διανύουν 120 χλμ (δύο ώρες και 20 λεπτά οδικώς) για τη μετάβασή τους στην πλησιέστερη και 
μοναδική  σε λειτουργία ΔΟΥ του Νομού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται  με  το  σημαντικό 
κόστος  της  μετακίνησης,  να  δαπανούν  πολύτιμο  χρόνο  και  να  ταλαιπωρούνται.  Ακόμη,  οι 
συνεχώς αυξανόμενοι κάτοικοι  και επιχειρηματίες  της  νήσου επωμίζονται το επιπλέον κόστος 
μετακίνησης με τα πλωτά μέσα συγκοινωνίας που συνδέουν τη νήσο με την απέναντι  στεριά. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο νησιωτικό Δήμο Ελαφονήσου δεν υφίσταται ούτε ΚΕΠ. Η 
εξυπηρέτηση των δημοτών πραγματοποιείται  αποκλειστικά από την Διοικητική Υπηρεσία του 
Δήμου που αποτελείται από δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους. Είναι σημαντικό η πρωτοβουλία 
του  Υπ.  Οικονομικών  –  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  του  νόμου  μοντέλου-  να  αξιοποιηθεί  
περαιτέρω,  ώστε  οι  δημότες  της  πλέον  απομακρυσμένης  περιοχής  της  Πελοποννήσου  να  μη 
στερηθούν  των  οικονομικών  υπηρεσιών  εφόσον  το  απαιτεί  η  τοπική  κοινωνία  και  βέβαια  ο 
Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί. Η νησιωτική κοινωνία της Ελαφονήσου θα εξυπηρετηθεί, χωρίς 
απολύτως  καμία  επιβάρυνση  της  Κεντρικής  Διοίκησης  στο  πνεύμα  πάντα  της  κοινής 
προσπάθειας  εξοικονόμησης  πόρων  και  την  παράλληλη  ανάπτυξη.  Η  ίδρυση  και  λειτουργία 
Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών για φορολογικές υπηρεσίες στην Ελαφόνησο θα εξασφαλίσει 
στους  κατοίκους  και  επιχειρηματίες  του  Δήμου  Ελαφονήσου  ποιοτική  και  ανεμπόδιστη 
εξυπηρέτηση,  απαλλάσσοντας  τους  από  τα  υπέρογκα  κόστη  μετακίνησης  και  την  πολύωρη 
ταλαιπωρία. Θα συμβάλει δε θετικά στην αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Ελαφονήσου, την 
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αναγωγή και ανάδειξη της υγιούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας που τα τελευταία χρόνια 
έχουν, παρά την δυσχερή οικονομική συγκυρία, αναπτύξει οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της 
Ελαφονήσου.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης από το Υπ. Οικ.  όλων των ενδεχόμενων 
περιπτώσεων ενδιαφέροντος ΟΤΑ όπου μπορούν να διατεθούν δωρεάν χώροι για τη στέγαση 
εφοριακών υπαλλήλων και  προκειμένου  για την  βέλτιστη  εξυπηρέτηση  πολιτών χωρίς  καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Υπ. Οικονομικών και δεδομένου ότι λαμβάνονται υπόψη κριτήρια 
όπως  νησιωτικός  και  απομακρυσμένος  χαρακτήρας  περιοχών,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 
Ελαφονήσου αποφασίζει να υποβάλει σχετική αίτηση για τη σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών για φορολογικές υπηρεσίες και να παραχωρήσει χώρο (ανεξάρτητο γραφείο) στο κτίριο 
του Δημαρχείου, καθώς και να καλύψει το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Γραφείου για 
την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου του Υπ. Οικονομικών. Ο Δήμος Ελαφονήσου αξιώνει τα 
μέγιστα οφέλη για τη νησιωτική κοινωνία της Ελαφονήσου, των επιχειρηματιών και επισκεπτών 
της περιοχής.

Το γεγονός ότι κατά τα προηγούμενα έτη δεν έγινε σύσταση και λειτουργία δημόσιων 
υπηρεσιών δεν μπορεί να λειτουργεί  σήμερα καταδικαστικά για μια περιοχή με αναπτυξιακή 
πορεία.

Στη  συνέχεια  ο  Δήμαρχος  προτείνει  να  υποβληθεί  σχετική  αίτηση  στο  Υπουργείο 
Εσωτερικών.  

Το συμβούλιο αφού έκανε διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή  σχετικής αίτησης για τη σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
για φορολογικές υπηρεσίες στον Δήμο Ελαφονήσου  για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
όπως περιγράφονται στην εισήγηση του Δημάρχου.

Για  την  λειτουργία  του γραφείου   παραχωρεί  χώρο  (ανεξάρτητο  γραφείο)  στο 
κτίριο του Δημαρχείου  Ελαφονήσου και  αναλαμβάνει  την κάλυψη του  συνόλου των 
λειτουργικών δαπανών του Γραφείου για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου  του Υπ. 
Οικονομικών.

Η απόφαση έλαβε α.α.  63/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  13]  17-10-2012 του 
Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.                                                         ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο
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