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ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: ΑΤΡΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Ε.Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 14η
Της 7ης Οκτωβρίου 2014
Ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (απών)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Καραγιάννης Νικόλαος
Δαουάχερ Ναουάφ
Σταθάς Κωνσταντίνος
Βαρυτιμιάδης Ηλίας
Θερμού Ελένη
Βορέας Κωνσταντίνος
Μοσχονάς Παναγιώτης
Ζώτος Ιωάννης
Χατζηστεργίου Στέλλα
Χουδελούπης Μόσχος
Βουλγαρίδης Λεωνίδας
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Δημουλά Μαρία
Ζέρβα Γιαννούλα
Κουβαράς Παναγιώτης
Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου Αλεξία
Τσουκνίδας Κωνσταντίνος
Θεοδώρου Δημήτριος
Τροχίδης Εμμανουήλ
Μποζίκας Ανδρέας
Ντηνιακός Ευάγγελος
Τσατσαμπάς Δημήτριος
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος
Σκαμπά Αθηνά
Δρούλιας Ηρακλής
Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική
Καμπόλη Ελένη
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος
Φουρλής Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τοκατλίδη Ελευθερία
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

ΣΕΛ.

Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά στον έλεγχο των
συμβάσεων και της αξιολόγησης των υπαλλήλων (ΙΔΑΧ).

2.

Συζήτηση και ληψη απόφασης που αφορά στο σχέδιο νόμου
για τα οικονομικά των κομμάτων.

3.

88

Συζήτηση και λήψη απόφασης ενάντια στο κλείσιμο των
ψυχιατρικών νοσοκομείων (Δαφνί - Δρομοκαϊτειο).

4.

106

Συζήτηση περί αιτήματος της δημοτικής παράταξης "Πολίτες
σε Δράση - Οικολόγοι Πράσινοι", που αφορά στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

5.

50

155

Συζήτηση περί αιτήματος της δημοτικής παράταξης "Πολίτες
εν Δράση - Οικολόγοι Πράσινοι" για τις εξελίξεις στο Πάρκο
"Αντώνης Τρίτσης".

6.

Συζήτηση

και

προγραμματική

171

λήψη

απόφασης

σύμβαση

Συνεταιριστικές

με

την

Δραστηριότητες

που

αφορά

"ΕΔΡΑ"

στην

Κοινωνικές

Ευπαθών

Ομάδων

(Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.).
7.

193

Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση δέσμευσης πιστώσεων
οικ. έτους 2014.

8.

196

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 9ης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014.

9.

Λήψη

απόφασης

περί

τροποποίησης

198
του

Τεχνικού

Προγράμματος έτους 2014.
10.

Λήψη

απόφασης

περί

199
τροποποίησης

του

Ετήσιου

Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, έτους 2014.
11.

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός

200
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Κώδικας).
12.

Λήψη

200

απόφασης

περί

επιστροφής

χρημάτων

ως

αχρεωστήτως καταβληθέντων.
13.

201

Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της πρότασης
της

Επιτροπής

συμβιβαστικής

(άρθρο
επίλυσης

32

παρ.

6

Ν.1080/80)

περί

διαφορών

και

φορολογικών

αμφισβητήσεων.
14.

203

Λήψη απόφασης για την μη χορήγηση αδειών άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

15.

203

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης αδειών άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου.

16.

204

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης που αφορά στο
ανταποδοτικό τέλος για την λειτουργία των λαϊκών αγορών
του Δήμου μας (με την μορφή τέλους καθαριότητας, τέλους
κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων),
έτους 2014.

17.

205

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση, που αφορά
στην προμήθεια "οικοδομικά υλικά - ξυλεία", οικ. έτους
2014".

18.

Λήψη

206
απόφασης

περί

παράτασης

του

χρόνου

των

μισθωτικών συμβάσεων που αφορούν τη στέγαση του των
κτιρίων Πολιτισμού.
19.

207

Λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφσης ένταξης της
Πράξης "Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου
Χαϊδαρίου - Εγκριση Εκτέλεσης - Ορισμός Υπεύθυνου
Πράξης".

20.

Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και της εισηγητικής

207
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έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας,
οικονομικού έτους 2014.
21.

197

Λήψη απόφασης που αφορά στην άσκηση ή μη έφεσης κατά
της υπ' αριθμ. 2264/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωαρίστηκε ότι οι
διαδοχικές συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου
εννέα εργαζομένων είναι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
130

αορίστου χρόνου.
22.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αριθμ. 105/2014
απόφαση/εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα
208

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές του Δήμου μας.
23.

Ορισμός Δημοτικού Συμβουλίου ως μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Κέντρο
Πρόληψης

των

Εξαρτήσεων

και

Προαγωγής

της

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεαω,
Χαϊδαρίου", με διακριτικό τίτλο "Αρηξις".
24.

208

Ορισμός εκπροσώπων για την κίνηση των τραπεζικών
λογαριασμών του Δήμου Χαϊδαρίου και τις λοιπές συναλλαγές
209

με τις Τράπεζες.

--------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι καλωσορίσατε και στους συμπολίτες που βρίσκονται
στο Συμβούλιο σήμερα.
Να ξεκινήσουμε με το να δούμε εάν έχουμε απαρτία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας και από μένα.
Παντελάρος Βασίλειος : παρών
Καραγιάννης Νικόλαος : παρών
Δαουάχερ Ναουάφ : παρών
Σταθάς Κωνσταντίνος : παρών
Βαρυτιμιάδης Ηλίας : πρών
Θερμού Ελένη : παρούσα
Βορέας Κωνσταντίνος : παρών
Μοσχονάς Παναγιώτης : παρών
Ζώτος Ιωάννης : παρών
Χατζηστεργίου Στέλλα : παρούσα
Χουδελούπης Μόσχος : παρών
Βουλγαρίδης Λεωνίδας : παρών
Δημουλά Μαρία : παρούσα
Ζέρβα Γιαννούλα : παρούσα
Κουβαράς Παναγιώτης : παρών
Παναγοπούλου Αλεξία : παρούσα
Τσουκνίδας Κωνσταντίνος : παρών
Θεοδώρου Δημήτριος : παρών
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Τροχίδης Εμμανουήλ : παρών
Μποζίκας Ανδρέας : παρών
Χαλκιάς Αναστάσιος : απών
Τοκατλίδη Ελευθερία : απούσα
Ντηνιακός Ευάγγελος : παρών
Τσατσαμπάς Δημήτρης : παρών
Καρατζαφέρης Βασίλειος : παρών
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος : παρών
Σκαμπά Αθηνά : παρούσα
Δρούλιας Ηρακλής : παρών
Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική : παρούσα
Καμπόλη Ελένη : απούσα
Θεοδωρακόπουλος Φώτης : απών
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος : παρών
Φουρλής Κώστας : απών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, έχουμε απαρτία.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις - ανακοινώσεις.
Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι ενώ άλλαξε η
Διοίκηση του Δήμου συνεχίζει το ταπεραμέντο της τελευταίας στιγμής να
στέλνουμε και να βομβαρδίζουμε στο κάθισμα του Δημοτικού Συμβουλίου τους
Συμβούλους με ψηφίσματα. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί.
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Δηλαδή πέστε μου πώς θα διαβάσουμε εμείς, πότε θα τα διαβάσουμε αυτά και
να τα ψηφίσουμε; και εγώ θα σας πω μπράβο.
Εκτός αυτού και άλλα θέματα όπως είναι αυτό για τον προγραμματισμό
προσλήψεων και διάφορα άλλα τα οποία από την Ημερήσια Διάταξη φαίνεται να
μας τα στέλνετε με e-mail και δεν ήλθαν ποτέ. Πρώτα αυτό.
Δεύτερον, είχα ζητήσει και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να μου
πούν τι γίνεται με τις αδειοδοτήσεις των Αθλητικών Κέντρων. Γνωρίζετε ότι σε
λίγο ξεκινάνε και οι Ακαδημίες έχουν ήδη ξεκινήσει και δουλεύουνε, προχθές
σας είδα και σας χάρηκα, στα εγκαίνια του ΑΟ Χαϊδαρίου με τους Μητροπολίτες
και με τους Δεσποτάδες, αλλά θέλω να μου πείτε εάν έχει αυτός ο χώρος, έχει
άδεια λειτουργίας και φιλοξενίας των παιδιών αλλά και των ομάδων.
Και ένα τρίτο, εάν έχετε την καλοσύνη να μας κάνετε έναν απολογισμό
της μεγάλης εκστρατείας που κάνετε για την Καθαριότητα, με τον εθελοντισμό
της Κυριακής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε, έχετε κάτι;
Συγνώμην κ. Ντηνικέ, μεσυγχωρείτε.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εχω μία ερώτηση προ ημερησίας, δεν ξέρω, τώρα πρέπει να την
θέσω; έτσι μαθαίνουμε το διαδικαστικό.
Σχετίζεται με την δήλωση που έχουμε μοιράσει ήδη τώρα, δεν ξέρω, εάν δεν
έχει διαβαστεί να την κάνω αργότερα την ερώτηση, έχει διαβαστεί; ή χρειάζεται
...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε αυτό που θέλετε να πείτε.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να διαβαστεί από το ίδιο το
Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι ο Γραμματέας ....
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι όλοι την έχουν και μπορούν να την διαβάσουν, δεν
υπάρχει λόγος.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Στα πρακτικά δηλαδή ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός εάν θέλετε να την διαβάσετε ο ίδιος.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Να την διαβάσω ο ίδιος; να την διαβάσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά τις ερωτήσεις όμως, να κάνουμε τις ερωτήσεις πρώτα και
μετά τις ανακοινώσεις.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Επειδή σχετίζεται με την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, παρακαλώ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: " Φίλες και φίλοι, ως Δημοτική παράταξη ΧΑΙΔΑΡΙ ΞΑΝΑ στις
πρόσφατες Δημοτικές εκλογές και αμέσως μετά το αποτέλεσμα του Α' γύρου, με
γραπτή ανακοίνωσή μας πήραμε άμεσα θέση μεταξύ της υποψηφιότητας του
Μιχάλη Σελέκου, υποστηριζόμενο από το ΚΚΕ και της υποψηφιότητας του
Ανδρέα Μποζίκα συνεχιστή της τέως Δημοτικής Αρχής Μαραβέλια και στηρίξαμε
ξεκάθαρα την παράταξη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και τον επικεφαλή της
Μιχάλη Σελέκο.
Η θέση μας αυτή καθώς και άλλων Δημοτικών παρατάξεων έγινε
αποδεκτή και οι Χαϊδαριώτες συμπολίτες μας καταδίκασαν συντριπτικά τους
νέους εκφραστές και τους παλιούς πρωταγωνιστές της ομάδας Μαραβέλια.
Ομως στην 1η κι όλας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Μιχάλης
Σελέκος ως Δήμαρχος πλέον, υπέπεσε σε βαρύτατο ηθικό, διοικητικό και
πολιτικό ολίσθημα.
Συγκεκριμένα, ενώ δήλωσε δημόσια ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και
των παρευρισκομένων ότι η θέση της δημοτικής του ομάδας είναι να μείνει
ουδέτερη

στην

ψηφοφορία

για

την

εκλογή

αντιπροσώπου

από

την

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

14

αντιπολίτευση για τον ΑΣΔΑ, από τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών ήταν
ολοφάνερο και αποδεδειγμένο ότι η μισή ομάδα των Δημοτικών Συμβούλων της
παράταξής του ψήφισαν υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου της αντιπολίτευσης
που δεν είναι άλλος από τον προαναφερόμενο συνεχιστή της προηγούμενης
Δημοτικής Αρχής.
Δεν έφτανε όμως μόνον αυτό, στην ίδια αυτή διαδικασία εκλογής για
εκπροσώπους του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του ΑΣΔΑ τα μέλη της οποίας
θα εκλέξουν την νέα Διοίκησή του, ήταν ο φυσικός και ηθικός αυτουργός της
απόπειρας νόθευσης της ψηφοφορίας. Ειδικότερα, επί 31 παρόντων Δημοτικών
Συμβούλων καταμετρήθηκαν 32 φάκελοι ψηφοδελτίων.
Μετά την έντονη καταγγελία μας προς το Προεδρείο, παρουσία όλων των
παρευρισκομένων, ο ίδιος ο Δήμαρχος ομολόγησε ότι πρόσθεσε φάκελο με
ψηφοδέλτιο το οποίο του είχε δώσει η κυρία Τοκατλίδου Δημοτική Σύμβουλος
της παράταξης του κ. Μποζίκα και στενή συνεργάτης και Αντιδήμαρχος του
τέως Δημάρχου Δημήτριου Μαραβέλια, η οποία όμως καθ' όλη τη διάρκεια της
συγκεκριμένης ψηφοφορίας ήταν απούσα από την αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου και το κτίριο του Δημαρχείου.
Είναι αλήθειας πως υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για στενές σχέσεις
προσωπικά του Μιχάλη Σελέκου με την Δημοτική Αρχή Μαραβέλια, γεγονός που
εξηγεί και την έλλειψη αντιπολιτευτικής δράσης του τα τελευταία χρόνια.
Ομως μία τέτοια ενέργεια από έναν Δήμαρχο και μάλιστα έναν Δήμαρχο του
ΚΚΕ, δεν την περιμέναμε ποτέ.
Φίλες και φίλοι, η έλλειψη υπευθυνότητας, ευθύτητας και αμεροληψίας
που έδειξε ο Δήμαρχος στο 1ο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι καθόλου καλός
οιωνός για τη συνέχεια στην άσκηση της Διοίκησης του Δήμου μας.
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Θυμίζουμε στον ίδιο και προς όλους τους συμπολίτες μας ότι η στήριξή μας
περιελάμβανε 3 αδιαπραγμάτευτες δεσμεύσεις για την νέα Δημοτική Αρχή.
-

Τον διαχειριστικό έλεγχο όλης της 8ετίας Μαραβέλια, για να αναδειχθεί

το μέγεθος της κακοδιαχείρισης, καθώς και η απόδοση τυχόν ευθυνών.
-

Την επιστροφή στον Δήμο όλων των κοινωνικών δομών που η

λειτουργία τους παραχωρήθηκε προς εκμετάλλευση από κολλητούς.
-

Την ενδυνάμωση της λειτουργίας του Δήμου με έμψυχο δυναμικό και με

σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.
Ηδη είμαστε πολύ προβληματισμένοι για τα όσα συνέβησαν στην
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το κύρος και την αξιοπιστία
του ίδιου του Δημάρχου.
Την εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό του ο ίδιος με τις ενέργειές του αυτές την
έχει κλονίσει.
Στην

δημοτική

του

ομάδα

και

στον

ίδιο

πέφτει

το

βάρος

να

την

αποκαταστήσουν στο προσεχές διάστημα που όλοι περιμένουμε την ψήφιση
από το Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία της ίδιας της νέας Δημοτικής
Αρχής για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Αρχής Μαραβέλια.
Πιστεύοντας ότι δεν θα βρεθούμε άλλη φορά μπροστά σε τέτοια
φαινόμενα, είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα, παρακολουθώντας και ελέγχοντας
τις ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής με μοναδικό μας στόχο το συμφέρον
της πόλης μας και των συμπολιτών μας ".
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ερώτησή σας.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Αφ' ενός το πρώτο ήταν περιγραφικό, περιγράφει τα γεγονότα
όπως εξελίχθηκαν στην ψηφοφορία της προηγούμενης συνεδρίασης.
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Εγώ στέκομαι στις τελευταίες δύο παραγράφους, δεδομένου ότι εμείς έχουμε
ψηφίσει στον Β' γύρο την παράταξη της υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής, γενικώς
και στην Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζουμε τις θέσεις και τις
προτάσεις της, χαιρετούμε την εθελοντική καθαριότητα που έγινε την Κυριακή,
εδώ όμως υπάρχουν κάποια ανοικτά θέματα και ο χρόνος περνάει και η
εμπιστοσύνη μας με τα περιστατικά αυτά κλονίζεται.
Η ερώτηση είναι η εξής, διαχειριστικός έλεγχος θα γίνει κ. Δήμαρχε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε, έχετε κάποια ερώτηση;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είδαμε στα εγκαίνια του ΑΟ Χαϊδαρίου, απ' ότι είδαμε στον
Τύπο δηλαδή, ότι παραβρέθηκε βασικά ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία.
Θέλω να ξέρω εάν αυτό έγινε, είναι πρόβλημα του ΑΟ Χαϊδαρίου, ότι κάλεσε
μόνον τον Δήμο ή είναι παράλειψη του Προεδρείου και του γραφείου του
Δημάρχου, όσον αφορά την ενημέρωση γι' αυτή τη δραστηριότητα. Με την
έννοια ότι απ' ότι κατάλαβα με εξαίρεση κάποιου συνάδελφου από την
αντιπολίτευση που βρέθηκε για κάποιους λόγους, δεν ξέρω, έχει παιδί εκεί
κ.λ.π., οι υπόλοιποι δεν κληθήκαμε και επειδή είχε συμβεί και κάτι άλλο στην
αρχή, το οποίο είπαμε ότι εντάξει είναι στην αρχή, μέχρι να ρυθμιστούν, θα
ήθελα να ακούσω, το έχω βάλει και προφορικά στον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου με αφορμή αυτό το θέμα, πώς θα λύσουμε αυτά τα ζητήματα
τάξης, όσον αφορά τη σχέση μας με τους μαζικούς φορείς κ.λ.π., γιατί και άλλες
δραστηριότητες εξαγγέλθηκαν όπως η Καθαριότητα. Δεν λέω ότι δεν είναι
δικαίωμα του Δημάρχου μέσα από τα Μέσα Ενημέρωσης να εξαγγέλει, αλλά δεν
είχαμε κάποια επιστολή ή κάτι άλλο μέσω του κλασικού γραφειοκρατικού θα
λέγαμε δρόμου με τον οποίο ενημερωνόμαστε το σύνολο του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Αυτά, ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δρούλια.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Και εγώ θα ήθελα να κάνω 3 ερωτήσεις - ανακοινώσεις.
Το πρώτο θέμα, σε συνέχεια των όσων είχαμε πει στην προηγούμενη
συνεδρίαση σχετικά με το Μετρό στο Χαϊδάρι και τι πρέπει να κάνει ο Δήμος
Χαϊδαρίου και το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θα ήθελα να καταθέσω στο
Δημοτικό Συμβούλιο και στον Δήμαρχο το σχέδιο, τον χάρτη με τις μελλοντικές
γραμμές, έτσι όπως προβλέπεται και φαίνεται και στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., όπου φαίνεται ότι η Γραμμή 7 ξεκινάει από το Αττικό Νοσοκομείο
και συνδέει το Χαϊδάρι με το κέντρο αλλά και με την παραλία, με το παραλιακό
μέτωπο, καταλήγει στον Αλιμο και με αφορμή αυτό θα ήθελα να πάρει μία
πρωτοβουλία ο Δήμαρχος προσωπικά ή το Δημοτικό Συμβούλιο, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, για συνάντηση και με την Διοίκηση της Αττικό Μετρό αλλά και
με τον Υπουργό Υποδομών, έτσι ώστε να πιέσουμε, η αμέσως επόμενη Γραμμή
που θα μελετηθεί και θα πραγματοποιηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να είναι η
Γραμμή 7 που θα φέρει επί τέλους το Μετρό στο Χαϊδάρι, έστω και εάν αυτό
μπορεί να πάρει χρόνια ή και 10ετίες, να είναι όμως η επόμενη Γραμμή η οποία
θα πραγματοποιηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ όταν υπάρχουν οι χρηματοδοτικές
δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το όριο του Δήμου Χαϊδαρίου με το
Δήμο Ασπροπύρου στο Σκαραμαγκά.
Παλαιότερα όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πινακίδες στην Λ. Καβάλας, στην
Εθνική Οδό ουσιαστικά πλέον, που διαχώριζαν τους δύο Δήμους, που φαινότανε
πού είναι η είσοδος του Δήμου Χαϊδαρίου και πού αντίστοιχα όπως πηγαίνουμε
προς την Κόρινθο του Δήμου Σκαραμαγκά. Σταδιακά αυτές οι πινακίδες έχουν
αφαιρεθεί.
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Επειδή υπάρχει μία συζήτηση και το όλο θέμα σχετίζεται όχι μόνον με τα όρια
αλλά και με την πιθανή μελλοντική αξιοποίηση της παραλίας στο Σκαραμαγκά,
θα ήθελα να ρωτήσω τι ενέργειες σκοπεύει να κάνει ο Δήμος έτσι ώστε και να
καθοριστεί το όριο όπως ήταν στο παρελθόν και να μην υπάρξει καμία
τροποποίησή του.
Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που
έχει κατασκευαστεί εδώ και 13 περίπου μήνες στο Δαφνί, στο 6ο Δημοτικό
Σχολείο και η οποία ακόμα δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί.
Μπορούσα να καταλάβω προεκλογικά ίσως κάποιες σκοπιμότητες, γιατί να μην
επισπευστεί η παράδοση και η λειτουργία ενός έργου που έχει κατασκευάσει ο
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα
και θα έπρεπε να κινηθεί ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του ταχύτατα, γιατί αυτό θα
μπορούσε να συνδεθεί και να αποσυμφορήσει ίσως και τους αθλητικούς χώρους
που έχει η πόλη μας και με την παρουσία ενός ακόμα αθλητικού Συλλόγου
πρόσφατα, με την ίδρυση ενός αθλητικού συλλόγου νομίζω ότι υπάρχει πολύ
μεγάλη συμφόρεση στις ώρες λειτουργίας, ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των
παιδιών μας, των παιδιών των οικογενειών των Χαϊδαριωτών και εκεί επίσης
είναι ένα ζήτημα που θα ήθελα να μου απαντήσει ο Αντιδήμαρχος, εάν η
κατανομή στα Σωματεία γίνεται με βάσει κάποια κριτήρια, με βάσει τα πόσα
παιδιά συμμετέχουν στις Ακαδημίες, την κατηγορία στην οποία βρίσκεται κάθε
Σωματείο, για να μην υπάρξουν αδικίες ή για να μην μεροληπτεί ο Δήμος υπέρ
ενός Σωματείου έναντι άλλων.
Πάντως σε κάθε περίπτωση με την λειτουργία της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων στο Δαφνί θα μπορούσαμε να αποσυμφορήσουμε τα δύο γήπεδα,
μεταφέροντας εκεί κάποιες ώρες είτε για την ρυθμική γυμναστική, είτε και για
άλλα αθλήματα που μπορούν να διεξαχθούν εκεί.
Ευχαριστώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 14η

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Δεν ήμουν βέβαια από την αρχή για να παρακολουθήσω τις
ερωτήσεις όλων των επικεφαλής των παρατάξεων.
Με αφορμή το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε,
ρωτηθήκατε για την εξέλιξη του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ανω Δάσος της
Βεργίνας.
Μας είπατε ότι έχετε προθεσμία έναν μήνα με τον ΟΑΕΔ για να υπογράψετε την
προγραμματική σύμβαση, θα θέλαμε να μάθουμε εάν έχουμε κάποια εξέλιξη για
το θέμα το συγκεκριμένο.
Το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να τοποθετηθώ, θα παρακαλούσα πάρα
πολύ, τουλάχιστον και εγώ και οι επικεφαλής πιστεύω των άλλων παρατάξεων,
όταν υπάρχουν εθελοντικές κινητοποιήσεις απ την Δημοτική Αρχή θεσμικά να
ενημερώνονται και οι επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίοι μπορούν να
συμβάλουν ποικιλοτρόπως και στην καθαριότητα της πόλης και σε άλλες
δραστηριότητες.
Οσον αφορά την ερώτηση του κ. Δρούλια, αφού απαντήσει ο Δήμαρχος
ή ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τα όρια του Σκαραμαγκά,
επειδή έτυχε να είμαι Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και σε συνεργασία με
τον κ. Καπετανίδη ο οποίος κ. Καπετανίδης, γιατί μερικές φορές πρέπει να λές
τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν αυτός ο οποίος είχε έλθει και μας είχε
ενημερώσει ότι έχουν αλλάξει τα όρια του Δήμου μας, έγιναν κάποιες
συνεργασίες με τον Δήμο Ασπροπύργου.
Αφού απαντήσουν στις ερωτήσεις και ενημερώσει και ο Αντιδήμαρχος εάν θα
ήθελε το Προεδρείο επιπροσθέτως να μου δώσει τον λόγο για να συμπληρώσω
και εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασπρογέρακα.
Συνάδελφοι, σε ότι αφορά....
Κύριε Φουρλή καλωσήλθατε.
(Προσήλθε ο κ. Φουρλής)
Εχετε κάποια ερώτηση πάνω στα ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Θα το δούμε κ. Σπηλιόπουλε.
Κατ' αρχήν, εάν υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να κάνει ερώτηση;
.......: Δύο ερωτήσεις.
Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε μία επικείμενη
συνάντηση του Δημάρχου με τον ΟΑΣΑ εάν θυμάμαι καλά και ήθελα να μας
ενημερώσετε για την εξέλιξη και τι γίνεται γενικά με την συγκοινωνία, γιατί το
πρόβλημα μετάβασης στο Μετρό και επικοινωνίας των περιοχών του Χαϊδαρίου
είναι πολύ μεγάλο.
Και ένα δεύτερο σε σχέση με τις Παιδικές Χαρές.
Ξέρουμε ότι με τις πρόσφατες οδηγίες οι Παιδικές χαρές σε όλη την επικράτεια
έχουν βγει εκτός λειτουργίας γιατί δεν πληρούν τις προδιαγραφές οι οποίες
έχουν γίνει ιδιαιτέρως αυστηρές.
Ως εκ τούτου έχουν κλείσει όλες, οι περισσότερες ή σχεδόν όλες οι παιδικές
χαρές.
Τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος σε σχέση με αυτό;
Και επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα χρηματοδότησης και είναι γνωστό,
εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να υπάρχουν.
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Συγκεκριμένα ομάδα πολιτών από την περιοχή του Δάσους οι οποίοι πηγαίνουν
στην Πλατεία Λαού τα παιδιά τους, μας είπαν ότι πλέον η Πλατεία Λαού είναι
επικίνδυνη. Εχει κλειδωθεί η παιδική χαρά αλλά τα μεγαλύτερα παιδιά πηδάνε
από τα κάγκελα με ένα σωρό κινδύνους σ' αυτό, ταυτόχρονα τα μικρότερα που
παίζουν στον εξωτερικό χώρο φεύγουν οι μπάλες στον δρόμο με κίνδυνο να
χτυπήσουν. Αρα λοιπόν η περιοχή έχει γίνει πλέον επικίνδυνη για τα παιδιά.
Η πρόταση των κατοίκων είναι να ξεκλειδωθεί και να ξηλωθούν τα
όργανα και να υπάρξει μία στοιχειώδης περίφραξη, τουλάχιστον ο χώρος να
είναι ασφαλής. Αυτό το κόστος είναι πολύ μικρότερο ως μηδαμινό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος;
Η κυρία Γκανά.
ΓΚΑΝΑ: Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είμαστε στις αρχές του χειμώνα και το
πρόβλημα των μονώσεων στα σχολεία είναι πολύ έντονο, το γνώριζε και η
προηγούμενη Διοίκηση.
Υπήρχε ένα πρόγραμμα τα Πράσινα Δώματα για τα Δημόσια κτίρια στο οποίο
πρόγραμμα είχαν ενταχθεί πολλά σχολεία του Χαϊδαρίου ή αρκετά, εν πάση
περιπτώσει δεν ξέρω τον αριθμό τους, ξέρω ότι ήταν και το 4ο Γυμνάσιο στο
οποίο ήμουν Διευθύντρια και είχα ενημερωθεί ότι είχε επικυρωθεί η αξιολόγηση
του θέματος αυτού από τις 7/8/2013.
Τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα προχωράει; οι μονώσεις θα γίνουν στα
σχολεία; μπορείτε να μας ενημερώσετε;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ένα δευτερόλεπτο.
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Θα ήθελα να μου πείτε εσείς τη διαδικασία, ας πούμε π.χ. στο θέμα
καθαριότητας που έγινε ερώτηση και που συμμετείχαμε κι όλας την Κυριακή, θα
ήθελα να πω την γνώμη μου.
Καθορίστε εσείς τη διαδικασία, πριν τον Δήμαρχο, μετά, δεν θέλω να το κάνω
με την μορφή άλλης ερώτησης, όταν θα φτάσουμε σ' αυτό το θέμα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να κάνετε, μπορούσατε και με την ερώτηση να κάνετε
ένα πολιτικό σχολιασμό κ. Σπηλιόπουλε, δεν απαγορεύεται.
Ο κ. Ντηνιακός διάβασε κείμενο, έτσι;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τώρα θέλω να συνεννοηθούμε ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν θέλετε κάντε τον σχολιασμό σας και θα απαντήσει η
Δημοτική Αρχή. Φαντάζομαι ότι δεν το θέτετε ως ζήτημα ...
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, όχι, να κάνω μία σύντομη τοποθέτηση, έστω στη
διαδικασία των ερωτήσεων.
Κοιτάχτε, είναι γνωστό ότι στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής που έγινε
την Κυριακή, έστω με αυτόν τον τρόπο, που βάλαμε ένα ζήτημα διαδικασίας και
τάξεως όσον αφορά το κάλεσμα στον εθελοντικό καθαρισμό της πόλης, εμείς
συμμετείχαμε.
Συμμετείχαμε παρ' ότι η αντίληψή μας δεν είναι ο εθελοντισμός και θεωρούμε
ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις Υπηρεσίες του Δήμου και πολύ
περισσότερο όταν πρόκειται για μία δραστηριότητα που είναι ανταποδοτική και
ο τρόπος επίλυσης αυτών των ζητημάτων πρέπει να είναι διεκδικητικός.
Συμμετείχαμε και ίσως εάν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε, θα σας
εξηγήσω το σκεπτικό μας, παίρνοντας υπ' όψιν την άθλια κατάσταση του
Δήμου, παίρνοντας υπ' όψιν την δραστηριότητα, είχαμε κάνει ερώτηση και την
προηγούμενη φορά στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, περιγράφοντας με θετικό
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τρόπο τις προσπάθειες και του ίδιου και των εργαζομένων όσον αφορά αυτό το
ζήτημα και την ανάγκη τέλος πάντων να δοθεί ένα μήνυμα και στους πολίτες,
αυτό θέλουμε να αξιοποιήσουμε εμείς, όσον αφορά την συνολικότερη
αντιμετώπιση, όσον αφορά το ζήτημα, το θέμα που λέγεται απορρίμματα.
Με αυτή την έννοια λοιπόν λέω και καλώ το Προεδρείο και τον Δήμαρχο,
νομίζω ότι είναι ανάγκη εκτός από την προσπάθεια που μπορεί να πάρει αυτή τη
μορφή, είναι ανάγκη νομίζω και θα ήθελα, επειδή υπάρχει γραπτή τοποθέτηση
δημόσια που απευθύνεται προς τους Δημάρχους όλης της Περιφέρειας Αττικής
από την Περιφερειάρχη την Ρένα την Δούρου, θα ήθελα στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, να κάνουμε μία
συνολικότερη κουβέντα, γι' αυτό και είπα ότι πιθανά και άλλη φορά για τον
εθελοντισμό, που πρέπει να ανοίξουμε μία συζήτηση συνολικότερη για το
ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων με την έννοια το να πάμε σε μία λογική
που λέγεται μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων, μείωση συνολικά του
μοντέλου καταναλωτισμού, αυτό που υπάρχει σαν μοντέλο στην κοινωνία,
αντιμετώπιση του πολιτικού και οικονομικού μοντέλου που λέει ότι όλα τα
σκουπίδια τα μαζεύουμε, τα πάμε στην χωματερή και με βάσει αυτό φτιάχνουμε
επιχειρήσεις για τους ημέτερους αξίας 2 δις εκατομμυρίων ευρώ απ' ότι λέγαμε
και μάλιστα επιχειρήσεις τύπου ΣΔΙΤ, ή άλλου τέλος πάντων τύπου, δεν έχει
σημασία αυτή τη στιγμή να κουβεντιάσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να το
κουβεντιάσουμε αναλυτικά.
Νομίζω λοιπόν ότι ένα πράγμα που ήταν μέσα στον προγραμματικό λόγο
τον δικό μας αλλά νομίζω και της δικής σας της παράταξης σε γενικές γραμμές,
πέρα από επί μέρους ζητήματα, είναι αφορμή λοιπόν θα έλεγα να
προχωρήσουμε σε δράσεις που εκτός από το επιφανειακό αυτό του
εθελοντισμού, που βοηθάει ας πούμε στο να συμμαζευτεί κατά κάποιον τρόπο
θα λέγαμε η πόλη, να προχωρήσουμε σε μία συνολικότερη αλλαγή φιλοσοφίας
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το πολιτικό και οικονομικό μοντέλο, που απαντάει και στον φουχτελισμό θα
λέγαμε αυτής της .... της τροϊκανής κυβέρνησης που πρέπει να πούμε ότι γύρισε
όλη την Ελλάδα προσπαθώντας με Δημάρχους που πρόσκεινται προς την Τρόϊκα
και την Σαμαροβενιζελική κυβέρνηση να κλείσει συμφωνίες, πέρα απ' όλα τα
άλλα ζητήματα και σ' αυτή τη κατεύθυνση.
Αξιοποίησα λοιπόν αυτό το γεγονός το οποίο το θεωρούμε θετικό, παρά
τις αδυναμίες οργάνωσης, στο να επισημάνω λοιπόν αυτό το ζήτημα, γιατί
νομίζω ότι τότε εφ' όσον πάρουμε τις αντίστοιχες πολιτικές αποφάσεις σαν
Δήμος και διαδημοτικά σε συνεννόηση με τους άλλους Δήμους, πραγματικά θα
υπάρξει ανάγκη από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου σ' αυτό που πιστεύω
ότι θα συμφωνήσουμε, τελειώνω κ. Πρόεδρε, στο να βγούμε πραγματικά στις
γειτονιές και να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο για τις απαντήσεις στις
ερωτήσεις, δύο κουβέντες που αφορούν το Προεδρείο συνάδελφοι.
Κατ' αρχήν δεν είναι πρόθεσή μας να φέρνουμε με τέτοιο τρόπο, αλλά
πολλές φορές συνάδελφοι το ξέρετε και εσείς κ. Μποζίκα, έρχονται θέματα
δυστυχώς από τις πάρα πάνω δομές και από το κεντρικό Κράτος και από την
Περιφέρεια, τα οποία έχουν κάποιες προθεσμίες.
Η λογική μας είναι να μην γίνεται, θα προσπαθήσουμε συνάδελφοι να το
εξαλείψουμε, δεύτερο συμβούλιο είναι, εάν θυμάστε παλαιότερα η χαρτούρα
ήταν πολύ περισσότερη.
Τώρα όσον αφορά τα ψηφίσματα, βάλαμε τα δύο ως εισηγητικό, αλλά
ξέρετε ότι τα ψηφίσματα είναι πολιτικά κείμενα, ο καθένας την πολιτική του
θέση την έχει έτσι και αλλιώς νομίζω, έτσι; ένα είναι αυτό.
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Το δεύτερο, όσον αφορα την ενημέρωση, συνάδελφοι στο Τμήμα του
Δημοτικού Συμβουλίου έχουν έλθει δύο προσκλήσεις, η μία ήταν από το ΨΝΑ
όσον αφορά την συναυλία, που νομίζω σας ήλθε με e-mail και η δεύτερη είναι η
πρόσκληση της Εστίας Κρητών την οποία την έχετε όλοι νομίζω μπροστά σας.
Δεν έχει έλθει τίποτα άλλο στο Τμήμα για να μπορέσουμε και εμείς να το
κοινοποιήσουμε στους Δημοτικούς Συμβούλους, έτσι;
Και επειδή σχολιάστηκε και για την εκδήλωση του Σωματείου του
Αττικού Νοσοκομείου για τη συγκεκριμένη εκδήλωση ενημερώθηκε το γραφείο
του Δημάρχου τηλεφωνικά, δεν υπήρξε πρόσκληση. Οτι πρόσκληση έρχεται στο
Τμήμα να ξέρετε ότι θα ...
Τώρα ίσως γι' αυτό που έβαλε η κυρία Καμπόλη να είναι παράλειψή μας, είχε
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, είχε μπεί σε καφενεία, στο Δημαρχείο
κ.λ.π., ναι αυτό είναι παράλειψη συναδέλφισσα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
το καλύτερο για να ενημερώνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τον καλύτερο
τρόπο.
Να δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Για τα ζητήματα που τους αφορούν, ναι.
Να ξεκινήσουμε ανάποδα για τις παιδικές χαρές; να μας πει ο συνάδελφος ο
Μόσχος.
ΧΟΥΔΕΛΟΥΠΗΣ: Κοιτάχτε να δείτε, με το θέμα των Παιδικών Χαρών, μετά το
ατύχημα του Ελληνικού θα είστε γνώστες ότι άλλαξε και ο νόμος και ο τρόπος
και να παίρνονται άδειες και να πιστοποιούνται οι παιδικές χαρές.
Το Τμήμα της Καθαριότητας που έχει τις Παιδικές Χαρές, αυτό το υποτυπώδη
Τμήμα, κάνει κάποιες προσπάθειες σε κάποιες Παιδικές Χαρές που μπορεί να
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γίνει με ελάχιστο κόστος κάποιες παρεμβάσεις και πιστεύω μέσα στον μήνα, σε
10 μέρες 3 ή 4 Παιδικές Χαρές να ανοίξουν με ευθύνη δικιά μας.
Εχει καταργηθεί η Δημοτική Αστυνομία που είχε έναν έλεγχο και να το πούμε
μία τάξη και μπορούσαμε να ελέγξουμε και τη συντήρηση και να μην γίνονται
ζημιές. Αυτά όλα δεν τα καταργήσαμε εμείς και η Κεντρική Εξουσία και κάποιοι
έχουν ευθύνη γι' αυτά.
Τώρα για το θέμα της καθαριότητας θα πω δύο λόγια, δεν θέλω να το
κουράσω, γιατί το έβαλε ο κ. Σπηλιόπουλος.
Η προσπάθεια δεν είναι μόνον από εμάς, εμείς δεν κάναμε εθελοντισμό, θα
απαντήσει και ο Δήμαρχος πολιτικά, το ζητούμενο είναι να μπει ο κόσμος σε μία
ρότα να σέβεται και την καθαριότητα που θέλει δίπλα του, γι' αυτό το κάναμε
και ας απαντήσει ο Δήμαρχος πολιτικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε Χουδελούπη, μπήκε ένα ζήτημα για την Πλατεία Λαού.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ναι, θα πει και ο Δήμαρχος.
Οσον αφορά το ζήτημα του 6ου Δημοτικού, των μονώσεων, ο
Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα και από μένα.
Οσον αφορά το θέμα του 6ου Δημοτικού που είπε ο κ. Δρούλιας, εμείς
είμαστε 25 μέρες 30, πόσο είμαστε εδώ και ..., όχι απλά δεν μπορεί να πάρει
ρεύμα αλλά γενικά έχει ισοπεδωθεί τελείως, δεν είναι μόνον αυτό το 6ο
Δημοτικό.
Κύριε Δρούλια, όταν φτιάξατε το έργο αυτό, γιατί τυγχάνει να είμαι
κατασκευαστής, δίνουμε ρεύμα για να πάρει ένα ακίνητο, δίνουν οι Μηχανικοί.
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Οι δικοί σας οι Μηχανικοί δεν υπογράψανε κανένας και υπάρχει και πρόβλημα
στην Πολεοδομία.
Ανεξάρτητα με αυτό εγώ βρήκα λύση και θα ηλεκτροδοτηθεί το ακίνητο το
πολύ σε 10 μέρες, γιατί το πρόβλημά μου ήταν, θα είχε ηλεκτροδοτηθεί σε μία
βδομάδα περίπου αλλά είναι θέμα διαδικασιών για τα υλικά που θέλω να πάρω.
Τώρα από εκεί και πέρα έτερον εκάτερον τι έχει γίνει.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ναι, θα ηλεκτροδοτηθεί μέσα σε 10 μέρες πιστεύω, εκεί μέσα, το χρονικό
διάστημα γιατί είναι θέμα διαδικαστικό.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Προσωπικά αυτό μου είπανε και να σας πω κάτι; είναι τόσα πολλά τα θέματα και
είναι τόσες πολλές οι ελλείψεις που έχει ο Δήμος που αλίμονο, δηλαδή μιλάμε
για σοβαρά θέματα, δεν είναι μόνον αυτό το 6ο.
Είπατε για μονώσεις, τι μονώσεις να κάνουμε; από πού να ξεκινήσουμε;
όλο το Χαϊδάρι θέλει μονώσεις, όλοι οι Δήμοι θέλουν μονώσεις, λεφτά δεν
υπάρχουν.
Εμείς όσο μπήκαμε εδώ πέρα και είδαμε τα πράγματα δεν έχουμε βρει, με
52.000 που ξεκινήσαμε να κάνουμε δύο μονώσεις, τι μονώσεις να κάνουμε;
στην .... που είναι 1.200 μέτρα;
ΓΚΑΝΑ: Είναι πρόγραμμα συγκεκριμένο, τα Πράσινα Δώματα είναι πρόγραμμα
το οποίο έχει εγκρίνει και έχει εντάξει τα σχολεία από το 2013.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Απ' ότι ξέρω δεν έχει υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, απ' ότι
ξέρω.
ΓΚΑΝΑ: Θα το δείτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Κέντρο Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας.
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(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Του Προγραμματισμού απ' ότι μου είπε, δεν έχει αυτή τη
στιγμή κάτι τέτοιο, εάν υπήρχε κάτι τέτοιο θα το είχαμε υλοποιήσει και θα
προχωράγαμε να κάνουμε κάτι, δεν έχουμε δηλαδή τις δυνατότητες αυτές και
εάν δείτε και στο πρόγραμμα που αναφέρουμε μέσα ζητάμε εργαλεία για να
δουλέψει, δεν υπάρχει η Αυτεπιστασία, δεν υπάρχει τίποτα. Από πού θα γίνουν
αυτά; θα βγούμε στους δρόμους εμείς να δουλεύουμε; δεν έχουν γκασμάδες,
δεν έχουν φτυάρια, δεν υπάρχει τίποτα.
Συγνώμην αλλά έτσι πάει, δηλαδή είναι φοβερό.
Οσον αφορά το θέμα του Σκαραμαγκά τώρα, ήλθε ο κ. Καπετανίδης, το
είδαμε το θέμα, γιατί και εγώ Χαϊδαριώτης παλιός είμαι, ξέρω ότι υπάρχουν οι
ταμπέλες, υπήρχαν οι ταμπέλες γιατί και εγώ εδώ γεννήθηκα, να το κοιτάξουμε
το θέμα. Δώσαμε ένα ραντεβού, δεν το ξέρω, η κυρία Καμπόλη είπε, εγώ δεν το
γνωρίζω, είπαμε να δώσουμε ένα ραντεβού στον Ασπρόπυργο με τον
Αντιδήμαρχο Ασπροπύργου, δεν μας έχει απαντήσει.
Εν πάση περιπτώσει εάν δεν απαντήσει και αύριο θα πάμε εμείς επί τούτου εκεί
μαζί με τον κ. Χονδρογιάννη για να το δούμε και κάποια στοιχεία που μας έχει ο
κ. Καπετανίδης και θα μας φέρει να το ψάξουμε, αλίμονο, αυτό θέλουμε όλοι
και όντος είναι έτσι, όντος υπήρχε εκεί πέρα και όντος είναι αυτό. Θα το
παλέψουμε και εάν έχουμε τις δυνατότητες θα το υλοποιήσουμε, αλίμονο.
Κάτι άλλο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το ζήτημα των αδειοδοτήσεων και για την κατανομή των
ωρών στα Σωματεία, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Πολιτισμού.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, κατ' αρχήν νομίζω, μάλλον δεν μπορούμε να μην σταθούμε και
στις προηγούμενες ερωτήσεις και συγνώμην που θα μπω στο πνεύμα και των
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άλλων, να απαντήσω και 2 - 3 ζητήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί έχει και
ένα κομμάτι με το κομμάτι που ασχολείται και η δικιά μας Διεύθυνση.
Αν ξεχωρίσει κάποιος το κομμάτι αυτό με τις παιδικές χαρές, των σχολείων, τις
μονώσεις, των αθλητικών χώρων, από το τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια και τι
έχουν αυτές οι Κυβερνήσεις, τι λογική έχουν και το πάει στο κομμάτι της
κακοδιαχείρισης, δεν θα βγάλει άκρη. Αναστενάζετε κ. Μποζίκα αλλά έτσι είναι η
πραγματικότητα.
Λοιπόν, εάν κάποιος νομίζει ότι είναι θέμα του Χαϊδαρίου ότι 18 παιδικές
χαρές έχουν αδειοδοτηθεί από τις 40.000 σε όλη την Ελλάδα και

δεν είναι

ζήτημα του Κράτους που δεν θέλει οι παιδικές χαρές, να πάρουμε αυτές τις
προδιαγραφές γιατί θέλει να παραδοθούν στους ιδιώτες και με αυτό το κριτήριο
και το παιδί της λαϊκής οικογένειας να μην έχει ή εάν έχει να κερδίζει χρήματα,
όπως ταυτόχρονα και στα σχολεία το ίδιο.
Γιατί το πρόβλημα στα σχολεία δεν είναι μόνον οι μονώσεις, είναι και ο
υλικοτεχνικός εξοπλισμός, είναι συνολικά οι υποδομές, είναι μόνον πρόβλημα
ενός σχολείου ή μίας μόνωσης ή είναι συνολικό πρόβλημα που εάν το Κράτος
δεν μεριμνήσει και με ποιά κατεύθυνση βέβαια, αλλά εάν το Κράτος δεν
μεριμνήσει μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα από μία διοίκηση ενός
Δήμου; και εάν δεν χρηματοδοτήσει μάλιστα τους Δήμους και ειδικά μετά τον
Καλλικράτη που ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει.
Τώρα σε σχέση με τους αθλητικούς χώρους να πούμε το εξής, κατ'
αρχήν με τις αδειοδοτήσεις ξέρετε πολύ καλά ότι και αυτό συμβαίνει σε όλα τα
γήπεδα πανελλαδικά, δεν είναι μόνον ζήτημα εδώ πέρα δικό μας. Πρώτον.
Δεύτερον, σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις μας κάνει εντύπωση το εξής,
ότι ενώ υπήρχαν σχέδια και προδιαγραφές για να δημιουργηθούν αυτά τα
γήπεδα, έχουν γίνει παρεμβάσεις που δεν σεβάστηκαν βασικά ζητήματα, όπως

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

30

π.χ. η ασφάλεια στο Κλειστό του ΚΕΒΟΠ που οι κερκίδες είναι χτισμένες, για να
κάνουμε το χατίρι του ενός ή του άλλου κ.λ.π. κ.λ.π., να φτιάξουμε γήπεδα τα
οποία εγκρίθηκαν ως προπονητικά και να λειτουργούν ως κάτι άλλο και τώρα
ξαφνικά ανακαλύπτουμε την Αμερική, ότι αυτά τα γήπεδα δεν μπορούν να
πάρουν αδειοδοτήσεις και μάλιστα σε γήπεδα που όταν το Χαϊδάρι έπαιζε στην
Σούπερ Λίνγκ, εδώ πέρα έχει πολύ ψωμί άμα θέλετε να το συζητήσουμε, τι έργα
γίνανε και πώς τότε έγιναν παρεμβάσεις για να γίνουν αυτά τα έργα.
Σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις λοιπόν εμείς κάνουμε μία προσπάθεια όσο
περνάει από το δικό μας χέρι, γιατί ξέρετε είναι και ζήτημα εάν υπάρχει
χρηματοδότηση και εάν μπορούν με τις υποδομές που έχει αυτή τη στιγμή ο
Δήμος γιατί είναι διαλυμένες, να γίνουν τα έργα που χρειάζονται για να πάρουν
τις άδειες.
Κάνουμε αυτό που πραγματικά περνάει από το χέρι μας, έχουμε πάει 3 φορές
απ' όλα τα γήπεδα, είναι και ο Προϊστάμενος των Αθλητικών εγκαταστάσεων
εδώ πέρα μπορεί να το διαβεβαιώσει και κόσμος που πάει στα γήπεδα επίσης.
Θα δούμε και θα κάνουμε μία προσπάθεια μέχρι τον Φλεβάρη που πήρε την
παράταση τέλος πάντων, να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις.
Εδώ να πούμε και το εξής, επίσης έχει μεγάλη σημασία να σκεφτούμε
γιατί το Κράτος ενώ δεν έχουν άδεια λειτουργίας τα γήπεδα εδώ και πολλά
χρόνια, παίρνει παρατάσεις επί παρατάσεων, επί παρατάσεων και δεν δίνει
λεφτά ουσιαστικά για να χρηματοδοτηθούν και να φτιαχτούν αυτά τα έργα;
Η απάντηση είναι απλή, είναι για τον ίδιο λόγο που κόβει τη φυσική αγωγή από
τα σχολεία, είναι για τον ίδιο λόγο που δεν επιτρέπει προγράμματα που έχουν
να κάνουν με την άθληση και τη σωστή τέλος πάντων διαπαιδαγώγηση ενός
ανθρώπου στο σχολείο και το τι τέλος πάντων μπορεί ένας άνθρωπος σήμερα,
τι πρόσβαση μπορεί να έχει στους αθλητικούς χώρους και όλα αυτά μας
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βγάζουν στο εξής συμπέρασμα, ότι με αυτούς τους νόμους και αυτό το Κράτος
είναι σταγόνα στο νερό εάν κοιτάμε το ένα ή το άλλο και εάν δεν τα δούμε
συνολικά και το λέω γιατί πρέπει να πάρουμε υπ' όψιν μας ότι και εάν ακόμα
πάρουμε αδειοδοτήσεις σ' αυτά τα γήπεδα δεν εξυπηρετούμε τον μαζικό
αθλητισμό μίας πόλης που έχει πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλά παιδιά να
αθλούνται και αυτό σε λίγο καιρό έτσι όπως πάει αυτή η διαδικασία δεν θα
έχουν και δεν θα βρίσκουν χώρο.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής σε σχέση με τις ώρες, εδώ πέρα
πραγματικά οι προηγούμενες Διοικήσεις του Δήμου στο πτώμα του αθλητισμού
έχουν παίξει πάρα πολλά πολιτικά παιχνίδια και επειδή ακριβώς και δεν
απευθύνομαι και δεν βάζω μόνον την προηγούμενη Διοίκηση και η προ
προηγούμενη έχει τις ευθύνες της γιατί; γιατί στους αθλητικούς χώρους δεν
φρόντισε ούτε για τις υποδομές ούτε για το ανθρώπινο δυναμικό για να
υπάρχουν τμήματα του Δήμου που θα μπορεί ο απλός δημότης με τη διαδικασία
του μαζικού αθλητισμού να έχει πρόσβαση και στους αθλητικούς χώρους και
στις υποδομές του Δήμου και να μην πληρώνει 45άρια, 50άρια, 60άρια, που δεν
τα έχουν όλοι οι δημότες και έτσι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έδωσε
πελατειακά και ψηφοθηρικά προφανώς, το δικαίωμα στις ομάδες να παίρνουν
τον κόσμο και να λειτουργούν μόνον αυτές τα αθλητικά γήπεδα και μάλιστα δεν
έφτανε μόνον αυτό, ανάλογα και ποιά Διοίκηση στον Δήμο ήταν τέλος πάντων
και έλεγχε τη κατάσταση, αντίστοιχα εξυπηρετιώντουσαν και αντίστοιχες
ομάδες.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι συμβαίνει; αυτή τη στιγμή συμβαίνει ότι έχουμε
πολύ λίγα γήπεδα για να στεγάσουμε όλους τους Συλλόγους, υπάρχει εάν
θέλετε να το πω με μία λέξη και συγχωρέστε με για την έκφραση, μία λογική
ενός κακομαθημένου παιδιού ας πούμε που επειδή έχει μάθει να του κάνουν όλα
τα χατίρια έρχονται οι Σύλλογοι και ζητάνε να τους χαρίσουμε γυμναστήρια, να
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τους χαρίσουμε αθλητικούς χώρους, λές και δεν έχει δικαίωμα ο δημότης του
Χαϊδαρίου να έχει πρόσβαση σ' αυτούς τους αθλητικούς χώρους και όλα αυτά
γίνονται γιατί ακριβώς οι προηγούμενες Διοικήσεις είτε με τη μία ομάδα είτε με
την άλλη έκαναν διάφορα παιχνίδια και φτάνουμε στο διαταύτα εδώ πέρα να
συζητάμε τι; εάν φτάνουν οι ώρες; δεν φτάνουν. Το κριτήριο είναι η Κατηγορία
και τα παιδιά.
Ποιά παιδιά μπορεί αυτή τη στιγμή μάνι μάνι στο μπάσκετ εάν θέλετε να
το συζητήσουμε, είναι κοντά στα 600 παιδιά. Πώς αυτά τα παιδιά μπορούν να
χωρέσουν σε δύο Κλειστά γήπεδα; με δύο ομάδες βόλεϊ, με δύο ομάδες
μπάσκετ, 3 ομάδες ποδοσφαίρου, 2 ομάδες ράγκμπυ, πού θα στεγαστούν όλοι
αυτοί οι Σύλλογοι; και τι προσπάθειες έκανε και η προηγούμενη Διοίκηση και η
προ προηγούμενη και οι προηγούμενες Διοικήσεις συνολικά και η Κυβέρνηση και
οι Κυβερνήσεις που προηγήθηκαν για να φτιάξουν και τέτοιες δομές και να μην
απαξιωθούν και οι δομές του Δήμου σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατί μας
ενδιαφέρει για τους Αθλητικούς Συλλόγους αλλά δεν μας ενδιαφέρει για τον
μαζικό αθλητισμό που έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 3 εργαζόμενους
στον Πολιτισμό και 9 εργαζόμενους στον Αθλητισμό; Τι παιδιά και πόσα είναι
αυτά που μπορούν να παρακολουθήσουν στα προγράμματα του Δήμου και τι
προγράμματα να κάνει ο Δήμος;
Αρα λοιπόν εδώ πέρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ευθύνη έχει
κυρίως σ' αυτά τα ζητήματα το Κράτος και έχει ευθύνη γιατί θέλει να
εξυπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα του κεφαλαίου όπως λέμε εμείς, γιατί
αυτό κάνει, να παραχωρήσει τους χώρους αυτούς με τον έναν ή με τον άλλον
τρόπο στους ιδιώτες και ταυτόχρονα να απαξιώσει με τον έναν ή με τον άλλον
τρόπο και όλες τις δομές του Δήμου. Γι' αυτό λοιπόν κατά την γνώμη μου και
πρέπει να το έχουμε και καλά υπ' όψιν μας, γιατί τέτοια προβλήματα θα τα
έχουμε και στο μέλλον, δεν είναι ζήτημα κακής διαχείρισης, είναι ζήτημα
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διεκδίκησης και άλλων αθλητικών χώρων, υποδομών συνολικά και ανθρώπινου
δυναμικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Καραγιάννη.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κατ' αρχάς ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι σχετικά με τη
λειτουργία του Δήμου σε σχέση με την ενημέρωση και του Δημοτικού
Συμβουλίου και των παρατάξεων και του κόσμου συνολικότερα της πόλης μας.
Εχουμε πει διάφορα πράγματα τα οποία είναι γεγονός ότι θα γίνουν και θα το
δείτε στη συνέχεια.
Δηλαδή τις επόμενες μέρες θα οργανώσουμε Γραφείο Τύπου το οποίο
είναι απαραίτητο πιστεύουμε. Μη νομίζετε, θα στελεχωθεί από ένα άτομο το
οποίο όμως θα προσπαθεί να συγκεντρώσει όλη τη δουλειά, όλα τα έγγραφα,
όλες τις ανακοινώσεις, τις προσκλήσεις οι οποίες έρχονται, οι οποίες βγαίνουν
και από τον Δήμο αλλά και έρχονται από διάφορους Φορείς, τις οποίες θα
στέλνουμε οπωσδήποτε στις παρατάξεις, στους Συλλόγους αλλά και σε όλους
τους κατοίκους της πόλης μας μέσω μιάς ανακοίνωσης που θα βγάλουμε, που
θα θέλουμε να γίνονται γνώστες σε οτιδήποτε γίνεται στον Δήμο.
Αυτό τις επόμενες μέρες θα οργανωθεί και πιστεύουμε ότι θα λύσει ένα πολύ
μεγάλο ζήτημα της ενημέρωσης όλων για οτιδήποτε γίνεται στην πόλη και
πρέπει να πούμε ότι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι καταγγέλαμε χρόνια τη
Δημοτική Αρχή και τις προηγούμενες, όλες τις Δημοτικές Αρχές να σας πω τώρα
την αλήθεια, γιατί δεν μας ενημερώνανε για διάφορες δράσεις που γίνονταν
στον Δήμο. Αυτό λοιπόν θα σταματήσει και θα ενημερώνονται όλοι, ανεξάρτητα
εάν υπάρχει πρόσκληση ή όχι.
Εδώ να πω για τις εκδηλώσεις αυτές που έγιναν, δηλαδή στο γήπεδο
ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ήλθε τηλεφωνική πρόσκληση μόνον από τον ΑΟ
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Χαϊδαρίου γιατί ήταν υπόθεση του ΑΟ Χαϊδαρίου και δεν γνωρίζαμε εάν έχουν
ενημερώσει, εάν έχουν ειδοποιήσει και τις άλλες παρατάξεις. Βέβαια αυτό θα το
λύσουμε γιατί έστω και τηλεφωνικά να γίνεται θα ενημερώνουμε εμείς έτσι και
αλλιώς τους πάντες και δεν θυμάμαι τώρα και ποιά άλλη εκδήλωση. Δηλαδή ότι
εκδήλωση γίνεται μέχρι τώρα γίνεται τηλεφωνικά στην Γραμματεία την δική μου
και ενημερώνομαι και εγώ ότι την τάδε ημερομηνία γίνεται αυτή η εκδήλωση.
Τώρα, σχετικά με τους αθλητικούς χώρους, είπε ο Νίκος, πραγματικά έτσι
έκανε μία πάρα πολύ καλή τοποθέτηση, να πω μόνον δύο λέξεις, ότι όταν
γίνονταν η μεταφορά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αθλητικών
κέντρων στους Δήμους, εμείς τότε λέγαμε τους κινδύνους που συνεπάγεται
αυτή η κίνηση, ότι θα μεταφέρουν μία αρμοδιότητα χωρίς τους αντίστοιχους
πόρους και τελικά θα μαραζώσουν τα αθλητικά κέντρα και αυτό είναι ένα
γεγονός το οποίο βλέπουμε με την μεταφορά που έγινε και στο Κολυμβητήριο
και στο γήπεδο επάνω το ανοικτό στο Δάσος, όπου βλέπετε ποιά είναι η
κατάσταση γιατί δεν δίνεται, έχουν κοπεί οι χρηματοδοτήσεις και πραγματικά
είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, τέτοιες που θα είναι
απαραίτητες για να λειτουργήσουν σωστά και με ασφάλεια οι αθλητικοί χώροι.
Αν πηγαίναμε με το γράμμα του νόμου είναι γεγονός ότι δεν θα έπαιρνε
κανένας αθλητικός χώρος έγκριση, γιατί έχουν τεράστια προβλήματα όλοι, που
ξεκινάνε, ανέφερε ένα παράδειγμα ο Νίκος, εγώ δεν θέλω τώρα να
καταγραφούν εδώ στο μικρόφωνο τέτοιου είδους θέματα αλλά να ξέρετε ότι θα
κλείνανε όλοι οι αθλητικοί χώροι και βάζουμε όλοι μας το κεφάλι στον ντορβά,
τουλάχιστον όσοι ασκούν Διοίκηση, προκειμένου να λυθούν βασικά ζητήματα,
να λειτουργήσουν οι χώροι αλλά παράλληλα πιστεύουμε ότι πρέπει να
αναπτυχθεί και ένα κίνημα τέτοιο που να απαιτήσει, να διεκδικήσει, να
αναγκάσει την Κυβέρνηση και το Υπουργείο να βγάλουν κονδύλια για τον
αθλητισμό όπως και για τον πολιτισμό και για τις άλλες κοινωνικές δράσεις.
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Μέχρι τις 8 Φλεβάρη που είναι η ημερομηνία πάντως με την παράταση,
πιστεύουμε ότι στοιχειώδη μέτρα τα οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
πάρουμε τις άδειες, θα έχουν λυθεί. Ηδη αρκετά απ' αυτά έχουν γίνει και μέχρι
τότε πιστεύουμε ότι τουλάχιστον αυτά που προβλέπει ο νόμος, αν και ο νόμος
δεν καλύπτει όλο το φάσμα των προβλημάτων που προκύπτουν, πιστεύουμε ότι
μέχρι τότε θα είναι λυμένα αυτά τα θέματα.
Για την καμπάνια της καθαριότητας, πάλι αυτό ανατρέχει σ' αυτό που
είπα πριν, ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που έγινε ως προς την
καμπάνια, αλλά ανταποκρίθηκε πάρα πολύ ο κόσμος, δηλαδή συμμετείχαν πάρα
πολλοί συμπολίτες μας και μπορώ να πω με ενθουσιασμό, το περιμένανε και
θέλουν μία πόλη καθαρή.
Εκανε μία πολιτική τοποθέτηση ο κ. Σπηλιόπουλος, που εγώ δεν θα διαφωνήσω
με αυτή, αλλά βέβαια εδώ προκύπτουν δύο ζητήματα.
Πρώτον, ότι έγινε μία πρόταση από την Περιφέρεια Αττικής και για ένα θέμα το
οποίο είναι τόσο σοβαρό, περιμένει η Περιφέρεια να απαντήσουν οι Δήμοι και
κανένας Δήμος βέβαια δεν έχει απαντήσει μέσα σε λίγες μέρες.
Και δεύτερον, αλίμονο εάν συνδέσουμε τη δική μας δράση σαν Δήμος και
σαν πολίτες, μέχρι να λυθεί οριστικά το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών.
Θα είναι πολύ αργά μέχρι τότε, πιστεύουμε ότι πρέπει να παρθούν τοπικές
δράσεις και να γίνει η αξιοποίηση του δυναμικού έτσι που έχει ο Δήμος των
πολιτών, των σχολείων, που μπορούν και αυτοί να συνεισφέρουν σε έναν
βαθμό. Βέβαια γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν είναι Δράση ΣΚΑΙ που για να
αναδειχθούν

αυτοί

οι

οποίοι

έχουν

στόχο

να

οικειοποιηθούν,

να

εκμεταλλευτούν, να κερδοσκοπήσουν στα σκουπίδια, γι' αυτό και κάνουν αυτές
τις δράσεις, αλλά δράσεις λαϊκές οι οποίες θα πηγάζουν από την ανάγκη του
κόσμου να ζει σε καθαρή πόλη και αυτές εμείς θα τις τονώσουμε.
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Για την Γραμμή 7, πραγματικά αν

υπάρχει, εμείς θα συναντηθούμε

εννοείται με την Διοίκηση του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και με τον Υπουργό να δούμε,
άμεσα τουλάχιστον βέβαια ξέρουμε ότι δεν είναι στην επόμενη 7ετία αλλά τέλος
πάντων σχεδιάζουμε για το μέλλον της πόλης και για τα επόμενα χρόνια.
Για τη συνάντηση με τον ΟΑΣΑ, έγινε μία προκαταρκτική συνάντηση στο
Δημαρχείο του Αιγάλεω, συμμετείχαμε οι 3 Δήμαρχοι της περιοχής Χαϊδάρι,
Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, εκεί συζητήθηκε βασικά το θέμα μιάς λεωφορολωρίδας
επί της Ιεράς Οδού όπου θα απαγορευτεί το πάρκινγκ των αυτοκινήτων και θα
γίνει λεωφορολωρίδα ούτως ώστε να υπάρχει έτσι πιό γρήγορη συγκοινωνία και
ανταπόκριση ανά σταθερό χρόνο των λεωφορείων και εμείς βάλαμε το ζήτημα
εκεί και των προβλημάτων που έχει εδώ ο Δήμος.
Εγινε μία μεγαλύτερη κουβέντα, είχα πάει με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής
Υπηρεσίας τον κ. Βαρυτιμιάδη και δεσμεύτηκε ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ, αφού
και εμείς κάνουμε, γιατί εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα σε σχέση με την
πρόταση την οποία θα κάνουμε και αντικρουόμενα. Να σας πω μόνον ένα, αν ας
πούμε το 811 θα βγαίνει στην Ιερά Οδό από την Καραϊσκάκη ή εάν θα πηγαίνει
από την Ηπείρου, το Λιούμη και θα ανεβαίνει από την Κορυτσάς.
Θέλω να σας πω ένα τώρα από τα πολλά θέματα τα οποία προκύπτουν,
αυτά όμως πρέπει να είναι προϊόν συζήτησης με τον κόσμο, θα τα βάλουμε στις
λαϊκές συνελεύσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν σε λίγες μέρες, θα γίνουν σε
όλες τις γειτονιές, θα ερευνήσουμε επί τόπου τι χρησιμοποιεί ο κόσμος και ποιές
διαδρομές είναι περισσότερο αναγκαίες για να πάμε με μία πρόταση
ολοκληρωμένη και να μην πάμε εκεί ας πούμε και ξαναερχόμαστε πάλι και
συζητάμε κάτω από την πίεση του κόσμου ότι πήραμε λάθος απόφαση.
Πάντως είναι πολύ σοβαρό το θέμα, διαμαρτύρεται όλος ο κόσμος, δεν
μπορούμε άλλο να ανεχθούμε αυτή τη κατάσταση και σύντομα θα έχουμε αυτή
τη συνάντηση.
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Για τα όρια του Δήμου με τον Ασπρόπυργο, είναι γεγονός ότι οι
παλαιότεροι θυμούνται ότι υπήρχε πινακίδα που ήταν ακριβώς στο όριο της
Λίμνης Κουμουνδούρου. Κάποιοι ξήλωσαν αυτή τη πινακίδα, βέβαια δεν
ξήλωσαν το τσιμέντο το οποίο είχε κάτω που ήταν η πινακίδα.
Εδώ και καιρό συζητιέται και είναι γνωστό αυτό το θέμα, ήλθε πράγματι και ο κ.
Καπετανίδης στον Δήμο, εδώ συναντηθήκαμε, έφερε κάποια σχέδια, είδαμε τη
διχάλα και τις δύο προτάσεις που υπάρχουν. Αυτό θα πρέπει να λυθεί πολύ
σύντομα γιατί έχουμε τώρα το Κτηματολόγιο και θα πρέπει να πάμε με θέση
και να διεκδικήσουμε τα όρια που πραγματικά έχει ο Δήμος Χαϊδαρίου και που
όλοι γνωρίζουμε.
Αυτή είναι η θέση μας δηλαδή, ότι θα διεκδικήσουμε τα όριά μας στην
κορυφογραμμή και εκεί πραγματικά που έσκαγε πάντα του όριο του Δήμου.
Για την αίθουσα πολλαπλών χρήσων, είπαμε ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε
ηλεκτροδότηση, δηλαδή είναι λυμένο αυτό το θέμα, απλά θέμα διαδικασίας
είναι και επειδή μπήκε το θέμα αυτό σε συνάρτηση με τα αθλητικά κέντρα και
είπε πραγματικά, εγώ δεν θα επαναλάβω πολλά πράγματα, είπε ο Νίκος αρκετά,
να πω μόνον ότι χρειάζονται και άλλα αθλητικά κέντρα και κλειστά και ανοικτά,
ο στόχος μας είναι αυτός, να αυξηθούν γιατί αυξάνονται και οι ανάγκες της
νεολαίας, ήδη δημιουργούνται και άλλες ομάδες.
Το πρόγραμα τώρα των Κλειστών Γυμναστηρίων και των Ανοικτών, βγαίνει με
συνάντηση του Αντιδημάρχου Νεολαίας και Αθλητισμού, με τους Αθλητικούς
Συλλόγους, όπου πραγματικά το ξεψαχνίζουν και κάθονται ώρες ολόκληρες και
βλέπουν πώς θα βολευτούν καλύτερα και εάν θέλετε τεντώνουμε και λίγο τις
ώρες, ούτως ώστε να χωρέσουν όλες οι λειτουργίες.
Εγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση, πάρθηκε η απόφαση και έρχεται χθές
ένας νέος Σύλλογος, ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΧΙΛΛΕΑΣ και ζητάει και αυτός με
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αίτημά του ώρες στα Κλειστά Γυμναστήρια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι
συνέχεια υπάρχουν νέες ανάγκες, εμείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε
κανέναν, άρα πρέπει να διεκδικήσουμε και βέβαια θέλουμε και άλλα παιδιά να
συμμετέχουν στα αθλητικά δρώμενα του Δήμου, άρα πρέπει να διεκδικήσουμε
και άλλους χώρους.
Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε κάποιους χώρους σε σχολεία που ήδη
υπάρχουν, αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να μπει κάτω τάπητας τέτοιος που να
μπορούν να παίξουν τα παιδιά και να μην τραυματίζονται στα γόνατα και σε
διάφορα άλλα σημεία.
Υπάρχει λοιπόν ένας ολόκληρος σχεδιασμός που έχουμε κατά νου, κάνουμε
προσπάθειες, στον Προϋπολογισμό τώρα θα βάλουμε τέτοιου είδους θέματα, να
λύσουμε δηλαδή τέτοια θέματα και σε σχολεία, επισκευών για να πάει η
Ρυθμική, όπου βέβαια υπάρχουν μεγάλα αμφιθέατρα, γιατί χρειάζεται και ένα
ύψος, τώρα να μην σας πω λεπτομέρειες, πάντως όλα αυτά ειλικρινά
συζητιούνται, είναι και ο Μάνθος εδώ ο υπεύθυνος των αθλητικών χώρων και
μπορεί να επιβεβαιώσει, δεν ξέρω εάν είναι και ο Κώστας εδώ, δεν τον έχω δει,
να επιβεβαιώσουν τι προσπάθεια γίνεται για να βρεθεί η καλύτερη λύση.
Για τον Βρεφονηπιακό της Βεργίνας, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις αυτές
τις μέρες, παίρνουμε επανειλημμένα τον ΟΑΕΔ, λείπει ο Διευθυντής ο οποίος
είναι αρμόδιος, με κανονική άδεια, μου είπαν ότι από Δευτέρα έρχεται, για να
συναντηθούμε.
Εγώ τους έστειλα το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να υπογράψουμε τέτοια
σύμβαση, είναι απαράδεκτη, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, να μην
επαναλάβω.
Συναντηθήκαμε και με τον ...
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Υπάρχουν τέλος πάντων διάφορες σκέψεις για αλλαγή κάπως των σχεδίων,
ούτως ώστε να καταργηθεί ο δρόμος από την πλευρά της Βεργίνας και να πάμε
σε δύο εισόδους από το πλάϊ και από την Ακροπόλεως. Μιλήσαμε σήμερα και με
την Μηχανικό, την κόρη του Γιώργου του Μπουρολιά ο οποίος είχε κάνει και την
μελέτη και είμαστε πραγματικά σε ένα σημείο, εμείς είμαστε σχεδόν έτοιμοι από
άποψη πρότασης με τον ΟΑΕΔ, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε έναν
Βρεφονηπιακό Σταθμό όπου μας ανήκει και είναι και απαίτηση των κατοίκων,
εάν πάρουμε υπ' όψιν ότι δεν χωράνε τα παιδιά αυτή τη στιγμή στον Σταθμό
που υπάρχει στο Δάσος και ούτε θα χωρέσουν και όταν γίνει ακόμη και ο
Σταθμός στην Γ' Σεπτεμβρίου.
Για τις Παιδικές Χαρές κοιτάξτε, έχουν γίνει όλα αυτά εδώ, όλα αυτά είναι
αναλυτικά για κάθε μία παιδική χαρά. Εχει γίνει μία πολύ καλή δουλειά από την
Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος και έχουμε παιδική χαρά Σκαμπά, γιατί η
Πλατεία Λαού λέγεται Πλατεία Σκαμπά.
Εδώ λοιπόν υπάρχουν, έχει γίνει έλεγχος και υπάρχουν και τα προβλήματα που
έχει η κάθε παιδική χαρά.
Είναι γεγονός ότι για να λυθούν αυτά, ειπώθηκε και προηγουμένως από τον
Αντιδήμαρχο, περίπου υπολογίζουμε ότι θέλει γύρω στις, από 300.000 μέχρι
500.000 ευρώ μόνον το Χαϊδάρι για να πάει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
θέτουν για να καλύψουμε όλες τις παιδικές χαρές. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα
κονδύλι το οποίο δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός του Δήμου.
Βέβαια η λογική τους είναι αυτή, να κάνουν πρότυπες παιδικές χαρές ή
να κάνουν παιδικές χαρές με χορηγούς όπως υπάρχει η Παιδική Χαρά ΝΟΥΝΟΥ,
ή να κάνουν με ανταποδοτικότητα, γιατί είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη των
παιδιών και των γονιών που έρχονται κάθε μέρα στον Δήμο, μας παίρνουν
τηλέφωνο, τι θα γίνει με τις παιδικές χαρές.
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Πάντως σε πρώτη φάση υπάρχει ένας σχεδιασμός, είπαμε ότι όπου υπάρχουν τα
μικρότερα προβλήματα, να αρχίσουν να κατασκευάζονται ούτως ώστε να
δίνονται σταδιακά σε λειτουργία έτσι όσες παιδικές χαρές μπορέσουμε σ' αυτή
τη φάση και το επόμενο διάστημα πιστεύω, επειδή υπάρχει και μία δέσμευση
του Υπουργού, στη συνάντηση που είχαμε κάνει οι Δήμαρχοι με τον Υπουργό,
ότι θα χρηματοδοτήσει κατά κάποιο μέρος τη κατασκευή παιδικών χαρών,
πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να λύσουμε, γιατί
πραγματικά είναι μεγάλο θέμα που αφορά κυρίως τις λαϊκές οικογένειες που δεν
έχουν την δυνατότητα εάν θέλετε να πάνε στους παιδότοπους που πρέπει
πραγματικά εκει να πληρώνεις αρκετά.
Για τις μονώσεις σχολείων ειπώθηκαν, να μην πω κάτι άλλο.
Για τα Πάσινα Δώματα υπάρχει πρόβλημα, όχι από εμάς, έχει σταματήσει
το έργο. Θα μπορούσε να λύσει αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον σύμφωνα με
την μελέτη η οποία υπήρχε, όταν ξανα ανοίξει και τρέξει είναι απαραίτητο να
μπει σε λειτουργία.
Και τελειώνοντας να πω κάτι σε σχέση με την ανακοίνωση που έβαλε ο
συνδυασμός ΧΑΙΔΑΡΙ ΞΑΝΑ του κ. Ντηνιακού.
Εγώ πραγματικά δεν ήθελα από τις πρώτες μέρες να αρχίσει μία στείρα
αντιπολίτευση και να αρχίσουμε να μαλώνουμε εδώ μέσα για τέτοιου είδους
ζητήματα. Δύο τρία πραγματάκια να πω.
Πρώτον, ότι η δική μας η θέση, τουλάχιστον ειπώθηκε από την πλευρά
της Δημοτικής Αρχής, ήταν ξεκάθαρη και είπαμε ότι δίνουμε την μία θέση στην
αντιπολίτευση, θα μπορούσαμε να την πάρουμε, γιατί κατηγορηθήκαμε και γι'
αυτό, γιατί δεν εκλέξατε 2 αντιπροσώπους, δηλαδή και ότι δώσαμε τη
δυνατότητα να εκλεγεί ένας εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης λειτούργησε από
κάποιους εναντίον μας. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό γιατί η θέση μας
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θα είναι αυτή πάντα πολιτικά, να εκπροσωπούνται όσο το δυνατόν
περισσότερες παρατάξεις.
Η θέση μας λοιπόν ήταν ότι εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία της
αντιπολίτευσης και θα απέχουμε, θα ψηφίσουμε λευκό στην ψηφοφορία γιατί
ήταν η ψηφοφορία μυστική οπότε εάν απείχαμε δεν θα υπήρχαν πλειοψηφίες
και δεν θα μπορούσε να εκλεγεί εκπρόσωπος.
Εμείς εάν θέλετε την κριτική μας την κάναμε στον συνδυασμό μας για
την ψήφο κάποιων συναδέλφων, βέβαια κανένας δεν μπορεί να πει ποιοί και
πόσοι ψήφισαν τι, γιατί τουλάχιστον εδώ πέρα 2 - 3 είχαν εκδηλώσει την
πρόθεσή τους για το τι θα ψηφίσουν, άρα κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι
ψηφίστηκε.
Τώρα για το θέμα της καταμέτρισης, ότι εγώ ψήφισα, γιατί από κάποιους
οι οποίοι ούτε καν ήταν παρόντες στην αίθουσα, γράφτηκε στο διαδίκτυο ότι
εγώ ψήφισα αντί για την Τοκατλίδου κ.λ.π.
Εδώ θα μου επιτρέψεις Βαγγέλη, με τον πατέρα σου σε κάποια παλιά Δημοτικά
Συμβούλια κάναμε αντιπαράθεση μέσω στίχων και μας άρεσε πολύ ο Καβάφης
και στους δύο.
Ενας στίχος λοιπόν λέει ότι: "Και εάν δεν μπορείς να κάνεις την ζωή σου όπως
τη θές μην την εξευτελίζεις" και αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι έχουν βρει
έτσι, χωρίς σας λέω και πάλι να είναι παρόντες σ' αυτήν την αίθουσα, έχουν
βρει ένα πεδίο για να γίνουν γνωστοί, δεν ξέρω τι ας πούμε, για να παίξει το
όνομά τους στο Χαϊδάρι και συκοφαντούν. Είναι δηλαδή επαγγελματίες
συκοφάντες.
Εγώ δεν ψήφισα για κανέναν και σε καμία περίπτωση. Αυτό που έγινε και
επικαλούμαι και το Προεδρείο, το σύνολο του Προεδρείου, γιατί και ο Βασίλης
το είδε το τι έγινε και οι Υπηρεσιακοί παράγοντες, ήλθε η κυρία Τοκατλίδου,
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άφησε έναν φάκελο εδώ και λέει ότι επειδή είναι απαραίτητο, πρέπει να πάω σε
ένα νοσοκομείο επειγόντως γι' αυτό και βιαζότανε, διαφορετικά θα έμενε πέντε
λεπτά, αφήνω τον φάκελο, εάν θέλετε να θεωρηθεί ότι ψήφισα στη διαδικασία
αυτή.
Αυτό έχει ξαναγίνει και πολλές φορές σε παλιά Δημοτικά Συμβούλια, όπως έχει
γίνει και πάρα πολλές φορές μέσα στο αλαλούμ να μην ξέρει κανένας το τι
ψηφίζει, να περιφέρονται φάκελοι κ.λ.π.
Εγώ δεν θεώρησα ότι θα δημιουργηθεί τέτοιο θέμα, διαφορετικά
ειλικρινά και είδατε μετά ότι η επόμενη δήλωση μάλιστα από τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου ήταν να αποσυρθούν οι φάκελοι και να σταματήσει η διαδικασία και
να ξαναγίνει η ψηφοφορία.
Αλίμονο εάν ήθελα εγώ να ψηφίσει η Τοκατλίδου ή η κάθε Τοκατλίδου, δεν είχα
κανέναν λόγο μα κανέναν και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν και σε
βάρος μου. Δηλαδή ήταν μία κίνηση εάν θέλετε εξυπηρέτησης ενός ανθρώπου
που εκείνη την ώρα έλεγε ότι πρέπει επειγόντως να φύγω να πάω στο
νοσοκομείο και λέω άφησέ τον εδώ και όταν μαζευτούν οι φάκελοι θα μαζευτεί
και αυτός μαζί με τους άλλους.
Αυτό ήταν το θέμα και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήρε τέτοια
έκταση.
Και για τους 3 άξονες, τις 3 δεσμεύσεις που έχουν μπει, επειδή έκανες και
την ερώτηση, απαντάω δηλαδή και στην ερώτηση τώρα, λές για τον
διαχειριστικό έλεγχο όλης της 8ετίας Μαραβέλια. Εμείς επειδή το σκεφτήκαμε
αρκετά, θα αξιοποιήσουμε τον Ορκωτό Λογιστή ο οποίος θα έλθει στον Δήμο,
θα κάνει αυτόν τον έλεγχο και το πόρισμα του Ορκωτού Λογιστή πιστεύω ότι
πρέπει να είναι σεβαστό απ' όλους.
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Θα μπορούσαμε να βάλουμε δικό μας Ορκωτό Λογιστή, θα λέγανε πολλοί ότι
είναι κατευθυνόμενη αυτή η διαδικασία και πρέπει να πω ότι αυτή η διαδικασία
ενέχει και πολλούς κινδύνους, γιατί μέσα από εκεί μπορεί να λειτουργήσει και
σαν τη Κολυμβήθρα του Σιλωάμ και κάποιοι να βγουν αθώοι. Δηλαδή θέλει
μεγάλη προσοχή, για όσους λένε μεγαλοστομίες ότι ένας έλεγχος θα αποδείξει
τις ευθύνες ή όχι, γιατί μπορεί να λειτουργήσει και σαν μπούμεραγκ αυτό το
πράγμα, σας το λέω αυτό, εμείς τις πολιτικές ευθύνες της διαχείρισης της
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής τις καταγγέλουμε και τις έχουμε καταγγείλει και
για να πω και για ένα σημείο που βάζει η ανακοίνωση για το εάν κάναμε
αντιπολίτευση ή όχι.

Εμείς είχαμε βάλει τα κορμιά μας εδώ μπροστά και

παλεύαμε, έχουμε την κυρία Καμπόλη εδώ, ο Τσατσαμπάς, ήταν και άλλοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι και παίζαμε ξύλο για να μην περάσει το ξεπούλημα του
Δήμου, όπως και για πολλά άλλα σημαντικά και ουσιαστικά θέματα που
αφορούσαν τον Δήμο.
Το δεύτερο ζήτημα που βάζετε είναι η επιστροφή όλων των Κοινωνικών
δομών.
Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς ήδη έχουμε αρχίσει και καταργούμε κοινωνικές
δομές, καταργούμε μάλλον ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΜΚΟ οι οποίες είχαν δοθεί έτσι από την
προηγούμενη Διοίκηση για να λειτουργήσουν οι Κοινωνικές δομές του Δήμου
και βέβαια σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθεί η επιστροφή όλων των κοινωνικών
δομών.
Και για την ενδυνάμωση της λειτουργίας του Δήμου με έμψυχο δυναμικό
και υποδομή, να σας πω ότι κάνουμε προσπάθεια πρώτον μέσω της δημοτικής
κινητικότητας και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε κατηγορηθεί και από
κάποιους ότι έχουμε δεχθεί αρκετό προσωπικό το οποίο για μας όμως είναι
απαραίτητο για να λειτουργήσει ο Δήμος. Ενα ζήτημα είναι αυτό.
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Δεύτερον, θα κάνουμε πρόταση τώρα πρόσλησης μόνιμου προσωπικού,
θα φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση και θα
πιέσουμε προς αυτή τη κατεύθυνση, γιατί πιστεύουμε ότι είναι δικαίωμα των
Δήμων να ενισχύουμε το δυναμικό τους.
Και για την υλικοτεχνική υποδομή, ήδη και σήμερα έχουμε στην
Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού την αγορά μηχανήματος και βέβαια το
επόμενο διάστημα θα μπει πραγματικά ολοκληρωμένα με τον καινούριο
προϋπολογισμό η συμπλήρωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Δεν ξέρω, νομίζω ότι εκφράσατε αυτό που θέλατε συνάδελφε, απάντησε ο
Δήμαρχος ...
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Δύο σχόλια να κάνω, εμένα ως προς την περιγραφή των
γεγονότων και δεδομένου ότι σχεδόν οι περισσότεροι γνωρίζουμε ποιός ψήφισε
τι, ως προς το ένα σκέλος με καλύπτετε.
Ως προς το άλλο, φυσικά δεν ψηφίσατε για την κυρία Τοκαλτίδου, ως προς τη
διαδικασία όμως τίθενται θέματα που αναρωτιέμαι εάν θα επαναλαμβάνατε αυτό
το οποίο εάν δεν ζητούσαμε να καταμετρηθούμε, θα ερχότανε στην επιφάνεια.
Ως προς τον έλεγχο των Ορκωτών, απ' ότι γνωρίζω, εάν μπορεί κάποιος
να με διαψεύσει, είναι άλλος ο έλεγχος των Ορκωτών και άλλος ο
Διαχειριστικός.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Αρα Διαχειριστικό δεν θα κάνετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω την αλήθεια, θα το αποφασίσουμε σε λίγες μέρες.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Και αυτό που δεν κατάλαβα, για το μπούμεραγκ...
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί πρέπει να συνεκτιμήσουμε διάφορα πράγματα, πιστεύω ότι
αρκετοί κατάλαβαν για το μπούμεραγκ το τι σημαίνει, ο κ. Φουρλής ας πούμε το
κατάλαβε από την αρχή όταν το είπε, κούνησε το κεφάλι και άλλοι νομίζω
συνάδελφοι.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Να μην πούμε κάτι περισσότερο όμως από το μικρόφωνο για το μπούμεραγκ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εντάξει.
Ενα θέμα, εμείς είπαμε ότι επιβραβεύσαμε και την εθελοντική σας
προσπάθεια προχθές, μιλήσαμε για κλονισμό εμπιστοσύνης, έτσι; δεν έχουμε
άρει την εμπιστοσύνη μας αλλά έχει κλονιστεί. Γιατί μπορεί η μία περίπτωση, η
άλλη περίπτωση, εάν θυμάστε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πριν
εξελιχθούν έτσι τα γεγονότα, είχα εκφράσει μία παρατήρηση σε σχέση με την
Οικονομική Επιτροπή, για το συγκεκριμένο πρόσωπο που άφησε τον φάκελό
του εδώ.
Δηλαδή μπορεί να μαζευτούν αρκετά. Εγώ δεν θέλω να μπω σ' αυτή τη λογική,
είναι αρκετά νωρίς, περιμένουμε έργο απ' αυτή τη Δημοτική Αρχή και θέλουμε
να προοδεύσει η πόλη μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Πρόεδρε ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ανοίξουμε τώρα έναν δεύτερο κύκλο....
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Θα ανοίξουμε κύκλο σοβαρό και δεν μπορεί η αξιωματική
αντιπολίτευση να μένει αδιάφορη σ' αυτά που διαβάζει σε πρώτο βαθμό και
ακούει από την ανακοίνωση που διάβασε ο κ. Ντηνιακός.
Θέλω μία ερώτηση να κάνω.
Θυμίζουμε στον ίδιο και προς όλους τους συμπολίτες μας ότι:
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"Η στήριξή μας περιελάμβανε 3 αδιαπραγμάτευτες δεσμεύσεις για την νέα
Δημοτική Αρχή".
Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό; υπήρξε συμφωνία με αυτούς τους
3 άξονες; για την δεύτερη Κυριακή;
Θα ήθελα μία απάντηση σ' αυτό, γιατί τον βλέπω σήμερα τον κ. Ντηνιακό πολύ
ελεγκτικό και πολύ κριτικό σε όλες σας τις κινήσεις και διατυμπανίζει για τον
κλονισμό της εμπιστοσύνης.
Υπήρξε κάποια συμφωνία κάτω από το τραπέζι μεταξύ πρώτης και δεύτερης
Κυριακής; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι μεσυγχωρείτε αλλά νομίζω ότι κακώς ανοίξαμε με
αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση.
Εγινε μία ερώτηση, απάντησε ο Δήμαρχος, τώρα εάν έχουν γίνει συναλλαγές ή
όχι ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εγώ θα απαντήσω ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό είναι τα πολιτικά ...
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Θα απαντήσω, έχει ανάγκη η Δημοτική Αρχή από την
εμπιστοσύνη τη δικιά μας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό είναι λοιπόν τα πολιτικά σχόλια να γίνονται όταν πρέπει.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Οχι, αλλά επιτρέψτε μου, εγώ θέλω να απαντήσω, αφ' ενός μεν
δεν υπήρξε καμία συμφωνία...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντηνιακέ, κατ' αρχήν πρέπει να απαντήσει η Δημοτική
Αρχή, γιατί η Δημοτική Αρχή κατηγορείται.
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Και εγώ κατηγορούμαι, η συμφωνία γίνεται μεταξύ δύο, όχι
μονομερώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συντομία.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Λοιπόν, καμία συμφωνία δεν υπήρξε και γι' αυτόν τον λόγο
μιλάμε για έλεγχο διαχειριστικό.
Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο, σαφώς στο Χαϊδάρι 70% ΚΚΕ δεν υπάρχει και όσο
δεν θέλω να στεναχωρήσω τον κ. Σελέκο και τους υπολοίπους του ΚΚΕ, δεν
υπάρχει αυτό το ποσοστό πουθενά.
Λοιπόν, αυτό το συντριπτικό ποσοστό επετεύχθη λόγω της απαξίωσης, της
αντίθεσης του κόσμου στη προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ενα μεγάλο κομμάτι
είναι αντιδραστική αυτή η ψήφος σε σχέση με την προηγούμενη Δημοτική
Αρχή.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ ...
Ολοκληρώστε κ. Ντηνιακέ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Λοιπόν, όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Αυτό μπορεί να δέσει και με
τον έλεγχο και με το εάν υπάρχουν λεφτά. Του χρόνου να μην κάνουμε
εθελοντική καθαριότητα αλλά να κάνουμε καθαριότητα επειδή έχουμε τα μέσα
να κάνουμε την καθαριότητα, γιατί σαφώς μπορεί το μνημόνιο, ακόμα και η
Ευρώπη να πλήττει τον κόσμο, να το δεχθούμε και αυτό, αλλά και η διαχείριση
κάποιων διοικούντων φέρει ευθύνες και πρέπει να ελέγχεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα Δήμαρχε, να το ολοκληρώσουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σαφές πρώτον ότι δεν έχουμε το 70% του εκλογικού
σώματος, αυτό είναι γεγονός, αλλά ότι μας εμπιστεύθηκε τη μοίρα του τόπου
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ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού κάτω από διάφορες συνθήκες και αυτό
επίσης είναι γεγονός και πρέπει να το πάρουμε υπ' όψιν.
Το δεύτερο, σε καμία περίπτωση, όχι μόνον δεν έγινε καμία συναλλαγή,
δηλαδή αυτά είναι αστεία πράγματα να αναφέρονται τώρα και δεν νομίζω ότι
βγαίνει και αυτό από το έγγραφο. Καμία συναλλαγή, καμία συμφωνία, η κάθε
παράταξη έβγαλε την ανακοίνωσή της ενόψει του Β' γύρου των εκλογών και
πορεύθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις που πήραν τα όργανά της, οι υποψήφιοί
της κ.λ.π.
Εμείς πραγματικά δεν ήλθαμε σε επαφή με κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, να προχωρήσουμε ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Δεν προεδρεύετε εσείς πάντως, έτσι; δεν προεδρεύετε εσείς, σας παρακαλώ
άλλη φορά να μην ξαναπαρέμβαιτε, δεν προεδρεύετε εσείς.
Κυρία Καμπόλη ...
ΚΑΜΠΟΛΗ: Θα τα πω εν τάχει για να μην δημιουργούνται προβλήματα γιατί
έχουμε μείνει πολύ πίσω από την ατζέντα.
Εγιναν 3 συγκεντρώσεις πραγματικά και συσκέψεις με τον Δήμο
Ασπροπύγου, υπάρχει μία απόφαση του Ειρηνοδικείου και η κυρία Τριβέλα εάν
δεν κάνω λάθος η Σωτηρία κάθισε και χαρτογράφησε όλα τα σύνορα,
διαπιστώσανε ότι όντος υπάρχει πρόβλημα. Επισκεφθήκαμε τους χώρους 2 και 3
και 4 φορές ο κ. Νικολακόπουλος, ο κ. Παρασκευάς, εγώ, ο Χονδρογιάννης, ο κ.
Κανελλόπουλος, όντος οι πινακίδες ήταν και τα σίδερα κομένα.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Βεβαίως, πολλές φορές να το ξέρετε και όταν ήλθε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
και διαπίστωσε ότι όντος τα σύνορα δεν είναι έτσι όπως δείχνει το
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Κτηματολόγιο, έφυγε με ελαφριά πηδηματάκια. Αρα λοιπόν θα πρέπει να το
πιέσετε και εσείς ακόμα περισσότερο, εμείς είχαμε εξαντλήσει όλα τα όρια.
Ευχαριστώ.
Τα όρια αντοχής, έτσι; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, πριν την Ημερήσια Διάταξη καλούμε το Σώμα
να

βάλουμε

σε

συζήτηση

αυτό

που

σας

ήλθε

Εκτός

Ημερησίας

"Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα ΑΘΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ".
Παρακαλώ, στους επικεφαλής των παρατάξεων, κ. Σπηλιόπουλε;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντηνιακέ;
Το έχετε;
........: Πέστε μας λίγο δύο κουβέντες για να μην ψάχνουμε τώρα.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Εγώ δέχομαι να μπει εκτός ημερησίας και να το ψηφίσουμε, οι
προθεσμίες είναι μέχρι τις 15 εάν δεν κάνω λάθος και είναι θέσεις εργασίας που
θα χάσει ο Δήμος που είναι χρηματοδοτούμενο από την Γραμματεία Νέας
Γενιάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε;
Κύριε Ντηνιακέ; κ. Δρούλια; κ. Ασπρογέρακα; κ. Φουρλή;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Να το βάλουμε λοιπόν για συζήτηση πρώτο για να λήγουμε, έτσι; υπάρχει
διαφωνία; ομόφωνα;

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

50

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ομόφωνα αλλά στο τέλος έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, είπαμε να το βάλουμε τώρα για να τελειώνουμε με αυτό.
Θέλετε να το βάλουμε στο τέλος; να το βάλουμε στο τέλος.
--------------------

ΘΕΜΑ 1ο

Συζήτηση

και

λήψη

απόφασης

που

αφορά

στον

έλεγχο

των

συμβάσεων και της αξιολόγησης των υπαλλήλων (ΙΔΑΧ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διαβάσω το ψήφισμα επειδή είναι σχέδιο ψηφίσματος, να
γνωρίζουν και όσοι παρευρίσκονται.
" Με τον έλεγχο των συμβάσεων αορίστου χρόνου στο δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα η συγκυβέρνηση ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΠΑΣΟΚ
αποκαλύπτει τη σκοπιμότητά της γιά νέες χιλιάδες απολύσεων. Θέλει να
ξεφορτωθεί εργαζόμενους με συγκεκριμένα πλήρη δικαιώματα και να ανοίξει
τον δρόμο ακόμα πάρα πέρα σε επιχειρηματικούς ομίλους σε τομείς φιλέτα του
Δημοσίου και των ΟΤΑ.
Ψεύδεται η Κυβέρνηση όταν λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να
αντιμετωπίσει όσους κατέθεσαν πλαστά δικαιολογητικά. Δεν δικαιολογούμε
πλαστά δικαιολογητικά αλλά και δεν γινόμαστε τιμητές της δήθεν νομιμότητας,
αξιοκρατίας και διαφάνειας της συγκυβέρνησης που έχει κάνει κουρελόχαρτο το
δικαίωμα στη δουλειά.
Ο εντοπισμός πλαστών πτυχίων είναι άλλη διαδικασία που γίνεται και οφείλει να
γίνεται από τις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών.
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Κυβέρνηση, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες κρύβουν σκόπιμα ότι είναι
αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν βάναυσα τους εργαζόμενους συμβασιούχους με
σχέσεις εργασίας ομηρίας και τώρα μιλάνε για νόμιμες διαδικασίες και αξιοκρατία
στις απολύσεις.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου να αποφασίσει να
δοθεί εντολή στον Δήμαρχο και στις αρμόδιες Υπηρεσίες να μην αποστείλουν
κανένα έγγραφο που να αφορά επιμερισμό ποσοστώσεων ή να συμβάλει με
οποιονδήποτε τρόπο στην αξιολόγηση.
Να

μην

εφαρμοστεί

το

Αρθρο

42

του

Νόμου

που

αφορά

τον

επαναπροσδιορισμό κριτηρίων για τις συμβάσεις του Π.Δ. Παυλόπουλου.
Απαιτούμε την κατάργηση του Ν.4250/2014.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους 5 διωκόμενους Δημάρχους, να
τερματιστεί τώρα η δίωξή τους ".
Αν υπάρχει ερώτημα κατ' αρχήν.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ναι, δεν μπορεί ο κ. Μποζίκας.
Ο κ. Ντηνιακός, κάποιο ερώτημα;
Για ερωτήματα ακόμα όχι θέση, για ερωτήματα λέω εάν υπάρχουν συνολικά,
όποιος θέλει να ρωτήσει.
Κύριε Σπηλιόπουλε;
Η κυρία Σκαμπά.
ΣΚΑΜΠΑ: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι εάν η λίστα που ζητήθηκε από το
Μεταρρύθμισης με τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είχαν
μετατραπεί από ορισμένου ή έργου σε αορίστου και είχε τελική ημερομηνία 12
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Σεπτεμβρίου εάν θυμάμαι καλά, εάν δόθηκε απ' αυτή τη προηγούμενη Διοίκηση
και πόσους υπαλλήλους αφορά, εάν δόθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλο ερώτημα για να τα μαζέψουμε;
Αν δεν υπάρχει ....
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, αυτό έχει δοθεί, λίστα από την προηγούμενη Διοίκηση
που αναφέρει τα ονόματα, τις συμβάσεις, τις μετατροπές, δηλαδή έναν τέτοιον
πίνακα, αυτό έχει γίνει, ναι ναι.
ΣΚΑΜΠΑ: Δεν είναι αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι, δεν έχει δοθεί άλλο στοιχείο, από εκεί και πέρα όχι,
τίποτα άλλο. Δόθηκε μία πρώτη λίστα με τα ονόματα, τις συμβάσεις,
περιλαμβάνει αρκετά ονόματα, είναι η μοναδική λίστα που έχει δοθεί.
ΣΚΑΜΠΑ:

Είχε

και

άλλες

περιπτώσεις

δηλαδή

εκτός

απ'

αυτές

τις

συγκεκριμένες;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι.
ΣΚΑΜΠΑ: Αυτές είχε. Και πόσοι είναι αυτοί; έχετε υπ' όψιν σας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αρκετοί, είναι πάνω από 100 εργαζόμενοι.
Επειδή δεν είναι αλφαβητικά από το 1 μέχρι το 100 τόσο και είναι διάφορες
κατηγορίες, μπορώ να τις προσθέσω και να σας πω πόσοι είναι.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ναι, ναι.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώμην ένα δευτερόλεπτο για να καταλάβουμε.
Είναι η συνεδρίαση στην οποία ο Μαραβέλιας πήρε θέση και είπε ότι είμαι υπέρ
της αξιολόγησης και στην οποία ο κ. ... πήρε τον λόγο και μίλησε και ήταν
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αντίθετος, γι' αυτή τη συνεδρίαση δεν λέμε; εάν θυμάμαι καλά, εκτός από τους
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, γι' αυτή τη συνεδρίαση λέμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, είναι άλλο πράγμα η αξιολόγηση και άλλο θέμα ο
έλεγχος των συμβάσεων. Αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο των συμβάσεων.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε έγινε αυτό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το καλοκαίρι, αρχές Ιούλη.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Θα σας πω ακριβώς γιατί και εγώ τώρα πήρα την λίστα να δω τι έχει δοθεί,
αυτή η κατάσταση έχει δοθεί.
Από εμάς ούτε θα φύγει, ούτε έφυγε οποιοδήποτε στοιχείο και θα τα πω και
μετά στην ομιλία μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, εάν συμφωνείτε πριν τοποθετηθούν οι επικεφαλής
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να δώσουμε τον λόγο στο Σωματείο Εργαζομένων.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Καλησπέρα.
Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τον λόγο σε Δημοτικό Συμβούλιο, ευχόμαστε
στο Δημοτικό Συμβούλιο καλή θητεία γιατί θα έχουμε δύσκολα πράγματα να
αντιμετωπίσουμε.
Λοιπόν, σε σχέση με την αξιολόγηση και την επανεξέταση των
συμβάσεων των ΙΔΑΧ, των αορίστου χρόνου τέλος πάντων.
Είναι βέβαια δύο διαφορετικά θέματα, η συγκυβέρνηση τα βάζει μαζί και ο
στόχος είναι και με την μία διαδικασία και με την άλλη να βγάλει στη σέντρα
που λέμε εργαζόμενους, τουλάχιστον 6.500 που θέλει μέχρι το τέλος του
χρόνου και πιθανά να τους υλοποιήσει και μέχρι τον Μάρτη του 2015 και σ'
αυτή τη κατεύθυνση βάζει, μπερδεύει γενικά όλους, την κοινωνία δηλαδή όλον
τον λαό στο επίπεδο το εξής, στο ότι τα πτυχία τα πλαστά δικαιολογητικά που
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κατέθεσαν κάποιοι εργαζόμενοι για να προσληφθούν στο Δημόσιο και στους
ΟΤΑ είναι γνωστά. Δεν το λέει όμως και έτσι η κοινωνία νομίζει ότι όλοι οι
εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ είναι απατεώνες.
Αρα λοιπόν σε σχέση με την αξιολόγηση είναι μία διαδικασία που εμείς
ως εργαζόμενοι πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί για τον λόγο τον
εξής, ότι προβλέπει 15% του προσωπικού ανά έτος μάλιστα, δεν καθαρίζουμε
σε μία χρονιά, κάθε χρόνο θα έρχεται αυτό το 15% και θα βγάζει εργαζόμενους
με κάτω από την βάση, δηλαδή προς απόλυση. Είναι συγκεκριμένο, γιατί πέραν
του ότι η Κυβέρνηση διατείνεται ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε απόλυση, ο
Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων προβλέπει ότι δύο φορές εάν περάσεις στη
διαδικασία που λέγεται κακή αξιολόγηση, οδηγείσαι προς απόλυση, είναι
συγκεκριμένο το πράγμα και το τι βγαίνουν στα κανάλια και λένε είναι
φούμαρα. Ενα αυτό.
Το δεύτερον, σε σχέση με την επανεξέταση των ΙΔΑΧ υπήρχε και το
Προεδρικό Διάταγμα του Παυλόπουλου που μία σειρά από εργαζόμενους τους
έκανε από συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε
αορίστου χρόνου.
Αυτοί οι εργαζόμενοι δουλεύανε χρόνια, εγώ προσωπικά είμαι ένας απ' αυτούς,
δούλευα 11 χρόνια συμβασιούχος με τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης που
έρχονται από πολύ παλιά, είναι φρούτο του ΠΑΣΟΚ για να τα λέμε τα πράγματα
με το όνομά τους, τέτοιο φρούτο είναι και ήλθαν μέχρι τώρα και θέλουν τώρα
τους εργαζόμενους αυτούς να τους βγάλουν και αυτούς προς απόλυση.
Δηλαδή πάνε να βρουν μία σύμβαση πιθανότατα χωρίς μία υπογραφή
ενός μέλους του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου, φέξε μου και γλίστρησα, ή ένα
κόμμα που δεν είναι εδώ ή είναι πάρα εκεί κ.λ.π. Γιατί ξαναλέω ότι, ότι υπάρχει
σε πλαστό δικαιολογητικό πτυχίο είναι γνωστό στο Δημόσιο και μάλιστα δεν
είναι

και

δουλειά

του

Υπουργείου

Μεταρρύθμισης,

δεν

χρειάζεται

να
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ανακατευτεί ο Μητσοτάκης ή ο οποιοσδήποτε Μητσοτάκης μέσα σ' αυτό το
πράγμα, είναι δουλειά των Διοικητικών Υπηρεσιών του κάθε Δήμου, του κάθε
Φορέα να βρει ποιοί συνάδελφοι έχουν τέτοια δικαιολογητικά πλαστά, που είναι
ελαχιστώτατοι και ποιά έχουν βγει στην σέντρα.
Αρα λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο νόμος συνολικά πρέπει να
καταργηθεί, ο 4250 γιατί έρχεται να καταργήσει εργασιακά δικαιώματα τα οποία
οι εργαζόμενοι έχουν βασίσει τη ζωή τους 10 χρόνια τώρα, ζουν την οικογένειά
τους, καλύπτουν τις ανάγκες τους που ίσα ίσα τις καλύπτουν, γιατί φανταστείτε,
το ξέρετε μάλλον ότι στο Δημόσιο πιά παίζουν μισθοί 800,00 με 900,00 ευρώ
και μάλιστα με τα καινούρια νομοσχέδια που πάει να περάσει η συγκυβέρνηση
θα πάνε στα 586,00 μαζί με τον ιδιωτικό τομέα και μιλάμε για μικτά χρήματα
έτσι; φανταστείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Ζητάμε λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο απ' όλες τις παρατάξεις να
ψηφίσουν ομόφωνα αυτή τη πρόταση που κατεβάζει και η Διοίκηση του Δήμου,
γιατί καλύπτει όλους εμάς και βέβαια καλύπτει και τους Υπηρεσιακούς
συναδέλφους που ούτως ή άλλως τους βάζει το μαχαίρι στο λαιμό ο νόμος για
να βγάλουν εργαζόμενους στη σέντρα προς απόλυση ή οτιδήποτε άλλο.
Περιλαμβάνεται μέσα το εντέλλεσθε που λέμε εμείς έτσι ώστε να καλύπτονται
απόλυτα και οι συνάδελφοί μας Διευθυντές, Προϊστάμενοι κ.λ.π.
Αυτά μέχρι στιγμής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι παρακαλώ.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Μιά στιγμή, απλά να ρωτήσω κάτι ήθελα.
Από τον έλεγχο που έχει γίνει, έχει προκύψει να υπάρχουν υπάλληλοι στον
Δήμο Χαϊδαρίου με πλαστά πιστοποιητικά ή πτυχία; να έχουν προσληφθεί;
φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρέθηκε μεγάλη τρύπα του Ελληνικού Δημοσίου, υπάρχει μόνον
μία υπάλληλος η οποία υπάρχει ένα πρόβλημα με το εάν έχει τελειώσει ή όχι το
Δημοτικό. Δουλεύει 35 χρόνια και ψάχνουμε τώρα εάν πριν από 35 χρόνια στο
Δημοτικό, υπάρχει μέχρι μία χρονιά ότι έχει τελειώσει και από εκεί και πέρα δεν
υπάρχουν τα στοιχεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό στοιχείο του κατά πόσον
ας πούμε κάποιοι λυμμαίνονται, είναι αστείο πραγματικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε στις τοποθετήσεις κ. Μποζίκα;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Πρόεδρε, με την προηγούμενη σύνθεση που είχε το Δημοτικό μας
Συμβούλιο είχα τοποθετηθεί προσωπικά όταν ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος με
τον συνδυασμό ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ, ανεξάρτητα το τι είχε πει ο επικεφαλής
μου και είχα πει ότι είμαι κατά της αξιολόγησης και είμαι κατά της αξιολόγησης,
θα ήμουν μάλλον υπέρ της αξιολόγησης εάν δεν προσδιόριζε παραμέτρους
δεσμευτικές γι' αυτόν που αξιολογείται. Δεν μπορεί να λές ελάτε να κάνουμε μία
αξιολόγηση

στο

ανθρώπινο

δυναμικό

των

ΟΤΑ,

του

Δημοσίου,

να

αναβαθμίσουμε το Δημόσιο, να φτιάξουμε, να ράνουμε, να γίνουμε Ευρωπαίοι,
αλλά πρέπει να μου βγάλεις 15% άχρηστους. Και γιατί αυτό το 15% να μην
είναι 30%; γιατί να μην είναι 5%; είμαστε όλοι σωστοί εργαζόμενοι; όχι βέβαια,
ούτε στον ιδιωτικό ούτε τον δημόσιο τομέα.
Αρα, είχα πει τότε ότι αυτό το 15% - αξιολόγηση, τα συνέδεσα εγώ τότε
άρρηκτα μεταξύ τους αυτά τα δύο στοιχεία, ήταν η κολυμπήθρα, ήταν η
δεξαμενή των ανθρώπων προς απόλυση.
Υπάρχει ένας προβληματισμός μόνον σε μένα σε ότι έχει να κάνει με τον έλεγχο
εγκυρότητας των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Σίγουρα ένας εργαζομένος - εργαζόμενοι με 35 χρόνια, με υποχρεωτική
εκπαίδευση Δημοτικό, δεν συζητιέται μία τέτοια περίπτωση ελέγχου, 35 χρόνια
προφανώς υποστηρικτικό προσωπικό σε καθαριότητες κ.λ.π. σίγουρα δεν είναι ο
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Διευθυντής του Δήμου μας, όμως υπάρχουν Διευθυντές των Δήμων που είναι με
πλαστά LONDON SCHOOL OF ECONOMICS από ΣΤΑΝΤΦΟΡΤ, από χίλια δυό
άλλα σχολειά.
Εδώ υπάρχει ένα δίλλημα στη συνείδησή μου, δεν πρέπει αυτός που
έβγαλε LONDON SCHOOL OF ECONOMICS να είναι μέσα σ' αυτή τη δουλειά και
να είμαι εγώ που δεν έχω βγάλει;
Πρέπει ή δεν πρέπει να δούμε ποιοί εξαπάτησαν τον Ελληνα φορολογούμενο;
ποιοί κατόρθωσαν να παίρνουν επιδόματα κάποιων μεγάλων θέσεων και
σχημάτων εις βάρος του Ελληνικού λαού;
Σίγουρα η καθαρίστρια, σίγουρα ο οδοκαθαριστής, σίγουρα ο όπισθεν
απορριμματοφόρου δεν θα πληρώσει την νύφη, δεν πρέπει να την πληρώσει,
αλλά ο άλλος που έχει γίνει καθηγητής στο Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Καθηγητής στα ΤΕΙ, δεν πρέπει να πληρώσει αυτήν την απάτη που έκανε προς
το Ελληνικό Δημόσιο;
Λοιπόν, εγώ το σχέδιο αυτού του ψηφίσματος το αποδέχομαι με κάποιες
επιφυλάξεις που όταν θα φτάσει στη σύνταξη του κειμένου θα σας αναφέρω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ως προς την πλαστότητα των πτυχίων και εγώ επειδή
παρατηρήθηκαν τελευταία, είδαμε διάφορα περιστατικά, κατ' αρχήν είμαι
αντίθετος με την προκαταβολική αρνητική αξιολόγηση, δεν μπορεί εκ των
προτέρων να ξέρουμε ότι κάποιοι πρέπει να πάρουν κάτω από 5. Μπορεί να
υπάρχουν κάποιοι ή όλοι σε έναν οργανισμό οι οποίοι να αξίζουν πάνω από 5.
Σώνει και καλά για να απολυθούν κάποια πρόσωπα αναγκαστικά λόγω
μνημονίου θα πρέπει να πάρουν κάτω από 5; Αρα σε σχέση με την αξιολόγηση
και εγώ θέτω τις δικές μου επιφυλάξεις, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται.
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Ως προς την πλαστότητα των πτυχίων όμως, αυτή πρέπει να γίνεται
παντού, πάντα και με συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί όπως είδαμε μετά από
πολλά χρόνια κατάθεσης πτυχίων παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, που
σημαίνει ότι πολλές φορές δεν φταίει τόσο ο ίδιος ο οποίος κατέθεσε το πλαστό
πτυχίο αλλά υπάρχουν και συνεργοί σ' αυτήν την ιστορία, οι οποίοι πέρνανε
αμοιβές προφανώς για να κάνουν αυτήν την ιστορία.
Σχετικά με το ψήφισμα, δεν ξέρω, ως νέος έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο
αιφνιδιάζομαι με τα ψηφίσματα, προδιατυπωμένα ψηφίσματα, αδυνατώ χωρίς
να τα δω, να τα διαβάσω, να τα αξιολογήσω, να τα υποστηρίξω. Ως τόσο με
την θέση μου αυτή πιστεύω ότι καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος του κοινού
και την κοινή λογική ουσιαστικά που λέει όχι στον τρόπο με τον οποίο γίνεται
τώρα η αξιολόγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Και κάτι τελευταίο, ως απόφοιτος του LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS θέλω να πω ότι στο Λονδίνο ως Δικηγόρος αν έχεις αληθινό πτυχίο
μεταπτυχιακό από το ... από την Οξφόρδη, από το Κέμπριτζ, σου ανοίγουν
πολύ περισσότερες πόρτες απ' ότι εδώ. Εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διάκριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, να επισημάνω ότι στο ψήφισμα αναφέρει ότι ο
εντοπισμός πλαστών πτυχίων είναι άλλη διαδικασία που γίνεται και οφείλει να
γίνεται, έτσι; απλά δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο για να επιτευχθεί ο στόχος
των απολύσεων και γι' αυτό ως τέτοιο μπαίνει και στο ψήφισμα. Ετσι;
Και να πατάνε επάνω σ' αυτό για να συκοφαντήσουν το σύνολο των
εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα.
Κύριε Σπηλιόπουλε.
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ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, χαίρομαι που θα πάρουμε ορισμένες αποφάσεις που
σηματοδοτούν το ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι Τμήμα της Εφορίας και
Τμήμα Εξυπηρέτησης των Πολιτών.
Ο

γαλάζιος

Κυρίζογλου,

Δήμαρχος

Αμπελοκήπων

Μενεμένης,

Λάζαρος

Κυρίζογλου, τάχθηκε κατά του επανελέγχου που οδηγεί σε απολύσεις,
υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για βλαπτική μεταβολή των εργασιακών
σχέσεων, η εκδίωξη των εργαζομένων από τους ΟΤΑ, από τη στιγμή που η
πρόσληψή τους έγινε με προγενέστερο νόμο.
Το διαβάζω ως έχει, το έχω μπροστά μου.
Ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συνέντευξή του πριν 2 μέρες, δεν το έχω το
κείμενο, αλλά εμπιστευτείτε με, σε συζήτηση με τον Κώστα Αρβανίτη στην
πρωϊνή εκπομπή του 105,5, είπε, το ζήτημα των πλαστών πτυχίων, δεν λέω
ακριβώς, το νόημα προσπαθώ να αποδώσω, είναι το προπέτασμα καπνού για να
κρύψει την κυβερνητική πολιτική που στο ζήτημα, ψάχνει 6.500 απολύσεις ο
Μητσοτάκης και δεν μπορεί να τις βρει.
Αυτά για να πάμε λίγο στον χώρο ανθρώπων που τέλος πάντων είναι υπεράνω
υποψίας όσον αφορά τον χώρο τους.
Τι γίνεται τώρα; νομίζω ότι η Κυβέρνηση αυτή που χωρίς αξιολόγηση μας
έφερε τις ΚΟΙΝΣΕΠ, μας φόρεσε τις ΜΚΟ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μας
επέβαλε το ΤΑΙΠΕΔ και ότι άλλο μπορεί να σκεφτεί στην εμπορευματοποίηση
της κοινωνίας και της ζωής των ανθρώπων, αυτό λοιπόν που το έκανε χωρίς
αξιολόγηση και η οποία είναι αυτή τη στιγμή υπόλογος για την κατάντια του
Ελληνικού λαού, έρχεται δήθεν να αξιολογήσει το Δημόσιο, έρχεται να
αξιολογήσει το σύστημα ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που με τον δικό τους
τρόπο για 30 χρόνια εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη των εργαζομένων να βρουν
δουλειά και άσχετα από τις διαδικασίες, γιατί άλλοι μπήκαν με ΑΣΕΠ, άλλοι όχι
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κ.λ.π., έρχεται σήμερα και ψάχνει να βρει θύματα. Είναι οι λεγόμενες
παράπλευρες απώλειες που όμως γίνονται κυρίαρχες απώλειες στην Ελληνική
ζωή. Δεν είναι κυρίαρχες από άποψη του ποσοστού, γιατί ήδη αυτή τη στιγμή
πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων αναγκάστηκε είτε να φύγει κακήν κακώς
με τις εθελούσιες εξόδους, λέμε για τον συνολικό Δημόσιο Τομέα, είτε με άλλες
μεθόδους εκβιασμού που έγιναν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Αυτή τη στιγμή ο Δημόσιος Τομέας υπολειτουργεί, το κύριο πρόβλημα
που υπάρχει ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ότι δεν έχει κόσμο να
ανταποκριθεί και μάλιστα σε ζωτικούς τομείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όλα
τα άλλα είναι τρίχες, να το πούμε έτσι κοινά, όπως λέει ο κόσμος στο καφενείο.
Είναι ανάγκη λοιπόν όχι απλώς να βγάλουμε ψήφισμα, αλλά και κοινή δράση.
Γιατί το λέω κοινή δράση; προσέξτε.
Στην ΚΕΔΕ μετά από πολλά, μηρυκασμούς κ.λ.π.

κ.λ.π., απ' ότι λέει και ο

Τζιόκας, ο εκπρόσωπος της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και Αντιπεριφερειάρχης
αυτή τη στιγμή, προσπάθησαν να βγάλουν ένα κείμενο περίπου σούπα, το
οποίο βέβαια εμείς το καταγγείλαμε και αντίστοιχα τέλος πάντων στα διάφορα
όργανα που είναι πάνω από τους Δήμους γίνεται μία τέτοια προσπάθεια,
χρησιμοποιώντας σαν άλλοθι ότι είναι ανάγκη τέλος πάντων αυτή τη στιγμή να
επανεκπαιδεύσουμε δήθεν τους εργαζόμενους. Ποιούς; όταν εδώ και 15 χρόνια,
10 χρόνια, στον τομέα της Παιδείας έχει καταργηθεί η μετεκπαίδευση και στην
Α/θμια και στην Β/θμια, έχω χάσει τον λογαριασμό πόσα χρόνια είναι πλέον,
είχαμε μαλλιά τότε όταν γινότανε η μετεκπαίδευση των Καθηγητών και πάει
λέγοντας.
Οταν σήμερα στους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία είτε γιατρούς, είτε
νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό χρωστάει το Κράτος με διάφορους τρόπους, σ'
αυτούς που έχουν φτάσει στο σύνδρομο της κόπωσης το οποίο είναι επικίνδυνο
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για την ζωή μας, χρωστάει χρήματα, υπερωρίες, ρεπό στους ανειδίκευτους
κ.λ.π., τα ζούμε αυτά, θα τα πούμε και στα άλλα ψηφίσματα.
Χαίρομαι λοιπόν, η Αθηνά η Σκαμπά μετά την ομιλία της θα κάνει
ορισμένες παρατηρήσεις για το κείμενο, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς θέλουμε
να ψηφίσουμε ένα ενιαίο κείμενο που να σηματοδοτεί ότι με πολύ μεγάλη
πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Χαϊδαρίου παίρνει θέση σ' αυτό το
ζήτημα και είμαστε ανοικτοί και σε άλλες ενέργειες που θα χρειαστεί,
ανεξάρτητα από το Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της διαβούλευσης,
ενέργειες που θα βοηθούν σ' αυτή τη κατεύθυνση να σηκωθεί αυτό το ζήτημα,
λέμε από τώρα ότι είμαστε ανοικτοί σε μία προσπάθεια αυτό το ζήτημα να
πάρει, θα έλεγα πανδημοτικό χαρακτήρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δρούλια.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Με το ψήφισμα εγώ διαφωνώ και πολιτικά και ουσιαστικά και
επειδή πρέπει σ' αυτή τη χώρα και σ' αυτή τη πόλη κάποια στιγμή να λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους και εγώ είμαι εδώ για να λέω τα πράγματα με το
όνομά τους, έτσι όπως τα πιστεύω και όχι για να χαϊδεύουμε αυτιά, ούτε για να
κάνουμε κωλοτούμπες από την μία μέρα στην άλλη.
Προφανώς και είμαι ενάντιος και θα είμαι πάντα ενάντιος σε οποιαδήποτε
απόλυση εργαζομένου, ειδικά αυτή τη περίοδο που οι ΟΤΑ και όλο το Δημόσιο
έχει πλέον πολύ λίγους εργαζομένους.
Ομως δεν μπορούμε πίσω απ' αυτή τη τοποθέτηση να καλύπτουμε και
κάποιες περιπτώσεις τις οποίες όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή και
διαχρονικά τα τελευταία χρόνια κατηγορούμε.
Δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε προσλήψεις που έχουν γίνει με πλαστά
πτυχία, δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε μαϊμού συντάξεις αναπήρων, δεν
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είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε πράγματα τα οποία όλοι ίσως τα κατηγορούμε
και μάλιστα τα κατονομάζουμε και σαν σύστημα ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλουμε να
παραμείνει έτσι όπως είναι, εκεί που μας βολεύει.
Επομένως σ' αυτό είμαι κάθετος και πιστεύω ούτως ή άλλως επειδή ουσιαστικά
όπως ρώτησα και πριν δεν έχει πρακτική εφαρμογή στον Δήμο Χαϊδαρίου, δεν
νομίζω ότι υπάρχει κάποιος με πλαστό πτυχίο, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει
αυτές τις περιπτώσεις να τις αναδείξουμε και να τις χτυπήσουμε και όχι να τις
καλύψουμε.
Σε σχέση με την αξιολόγηση, είμαι υπέρ της αξιολόγησης στο Δημόσιο,
υπέρ της αξιολόγησης με κανόνες, με διαδικασίες, που πραγματικά θα
βοηθήσουν στη σωστή λειτουργία του Δημοσίου και των Δήμων. Ο σωστός
υπάλληλος δεν πρέπει να φοβάται την αξιολόγηση όταν αυτή γίνεται με
συγκεκριμένη διαδικασία και με συγκεκριμένα κριτήρια. Βέβαια στον Δήμο μας
δεν υπάρχει Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ποιοί θα κάνουν τις αξιολογήσεις; οι
αξιολογήσεις γίνονται πάντα σε όλον τον κόσμο από τους Προϊσταμένους προς
τους υφισταμένους, σε ορισμένες εταιρείες βέβαια στον ιδιωτικό τομέα γίνονται
και ανάποδα από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους και αυτή είναι
μία αξιολόγηση που θα έπρεπε να γίνεται και βγάζεις πολύ χρήσιμα
συμπεράσματα και απ' αυτή την αξιολόγηση.
Εδώ όμως στον Δήμο μας όλοι οι Προϊστάμενοι έχουν οριστεί με
απόφαση Δημάρχου από προηγούμενες Διοικήσεις. Θα πρέπει πρώτα λοιπόν να
γίνουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, να γίνουν κρίσεις, να οριστούν οι
Προϊστάμενοι και στη συνέχεια να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες διαδικασίες
σε μία σωστή αξιολόγηση του προσωπικού. Σ' αυτήν την αξιολόγηση είμαστε
υπέρ όπως σε όλους τους Φορείς του Δημοσίου και σε όλους τους Δήμους θα
έπρεπε να γίνεται.
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Από αυτό το σημείο όμως μέχρι να φτάσουμε στις απολύσεις είναι εντελώς άλλο
πράγμα και δεν θεωρώ, δεν θέλω να πιστέψω ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο
γίνεται για να υπάρξουν απολύσεις εργαζομένων, αυτή είναι μέχρι τώρα η
εικόνα που έχω εγώ.
Σε περίπτωση που με αφορμή την αξιολόγηση θα προχωρήσει κάποιος
στη σκέψη να υπάρξουν απολύσεις, τότε θα είμαστε απέναντι και θα είμαστε οι
πρώτοι που θα είμαστε απέναντι.
Στη διαδικασία της αξιολόγησης όμως με τον τρόπο και έτσι όπως πρέπει να
γίνει και πρέπει να γίνεται πάντα στο Δημόσιο, είμαστε σύμφωνοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία ....
........: Το ψήφισμα έχει δύο σκέλη, έχει το σκέλος της αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων που εμένα με βρίσκει σύμφωνη ότι πρέπει να
αξιολογούνται οι Δημόσιοι υπάλληλοι πάντα όμως να έχει ως σήμα την
αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες,
όχι όμως με τον τρόπο τον οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή να κρίνει τους
δημοσίους, δηλαδή με την ποσόστωση. Δεν μπορεί ένας Προϊστάμενος, ένας
Διευθυντής μιάς Υπηρεσίας όταν έχει να κάνει με 10 στελέχη, ή με 7 - 8 στελέχη
πολύ καλά να τα αξιολογήσει με ποσοστώσεις. Δεν μπορεί να αφαιρέσει το
δικαίωμα από τον καλό υπάλληλο να πάρει το 10 και να βάλει στον μέτριο το 9,
να βάλει το 6 και το 7 με το ενδεχόμενο ποιό; της διαθεσιμότητας στο μέλλον.
Το δεύτερο σκέλος, ότι αφορά τους ελέγχους των πλαστών στοιχείων.
Εμείς είμαστε υπέρ των ελέγχων των πλαστών στοιχείων, είναι γνωστό ούτως ή
άλλως σε όλους μας τι έχει γίνει στη δημόσια διοίκηση χρόνια τώρα, δεν
μπορούμε να δεχθούμε συζύγους Βουλευτών επί 30 χρόνια να παίρνουν
μισθούς από το Δημόσιο και να υπάρχουν ομάδες κοινωνικές οι οποίες έχουν
προβλήματα.
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Οσον αφορά την αποστολή των στοιχείων τα οποία ζητούν. Μα ήδη δεν
έχει γίνει αποστολή των στοιχείων; με αποφάσεις ακόμα και των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων; δεν ανάλαβαν τις ευθύνες τους οι Προϊστάμενοι, οι Δήμαρχοι, τα
Δημοτικά Συμβούλια, στη συνέχεια τα Υπηρεσιακά και ο ΑΣΕΠ να ελέγξουν τις
συμβάσεις που μονιμοποιήθηκαν με το Π.Δ. του Παυλόπουλου;
Εμείς λοιπόν είμαστε ναι στον έλεγχο, όχι στην αποστολή και θα θέλαμε
ναι στις αξιολογήσεις, όχι όμως με τον τρόπο ποσόστωσης και θα θέλαμε να
προστεθεί στο ψήφισμα κ. Παντελάρο ότι:
"Καταδικάζουμε τις προσλήψεις με πλαστά στοιχεία και ζητούμε να γίνεται
επανέλεγχος αυτών".
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασπρογέρακα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα ξεκινήσω από το τέλος.
Οι κραυγές είναι καλές και δεν θα τοποθετηθώ επί του ψηφίσματος, το ψήφισμα
είναι μία ιδέα. Αποψη για το θέμα έχω και πιστεύω ότι ακούστηκαν εδώ και θα
ακουστούν και από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εγώ θα ξεκινήσω από το
τέλος.
Εδώ υπάρχει μία υποκρισία στην όλη ιστορία και είναι αντίστοιχη και
ανάλογη με τον κ. Υπουργό τον κ. Μητσοτάκη, για να θυμηθώ μία φράση
λοιπόν του αείμνηστου Δημήτρη Σκαμπά, οι πολιτικά ανήθικοι δεν μπορούν να
μιλάνε για ηθική.
Δηλαδή τι εννοώ.
Εχουν αναλάβει μία συγκεκριμένη υποχρέωση να απολύσουν κάποιους
ανθρώπους, αυτή τη συγκεκριμένη υποχρέωση θέλουν να την υλοποιήσουν με
κάποια μέσα. Είναι τιμιότερο το να λέγανε ότι εμείς έχουμε αναλάβει αυτή τη
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δέσμευση γιατί είναι δεδομένη δέσμευση, τα συζητάγαμε στα προηγούμενα
συμβούλια εδώ, να απολύσουμε 15.000 μέσα στο 2015 και πρέπει να τους
απολύσουμε. Τώρα πώς θα του επιλέξουμε; δεν ξέρω, ρίχνοντάς τους στην
Ρωμαϊκή αρένα.
Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το ότι ο πατριάρχης του νόμου
Προκόπης Παυλόπουλος για τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου
χρόνου, μέχρι σήμερα ομιλεί περί παντός επιστητού στα κανάλια αλλά δεν τον
άκουσα να πάρει μία θέση γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα και είναι και πράγματα
τα οποία δεν τα ξέρω, νομίζω δεν τα ξέρει κανένας μας.
Οταν μετατράπηκαν αυτές οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου πέρασαν
από μία διδικασία ΑΣΕΠ όσο μπορώ να ξέρω. Αυτά τα χαρτιά τα κοιτάξανε
καθόλου που υποβλήθηκαν; εννοώ δηλαδή, δεν θα είχε κανένας ατομικά ή κάθε
Επιτροπή ΑΣΕΠ από έναν γραφολόγο να εξετάζει εάν ο Ασπρογέρακας, ο
Σπηλιόπουλος, ο Ντηνιακός έφερε πλαστό πτυχίο ή όχι, αλλά εν πάση
περιπτώσει με διάταγμα του Παυλόπουλου αυτά περάσανε.
Και έρχομαι σε ένα δεύτερο τραγικό ...
Το δεδομένο λοιπόν το πρώτο που είναι για μένα είναι ότι πρέπει να πετύχουν
με κάθε τρόπο να απολύσουν αυτούς τους ανθρώπους μειώνοντας τις δημόσιες
δαπάνες, είναι αυτό αυτό.
Το δεύτερο το οποίο βάζει σε προβληματισμό και αν θέλετε μας
κεντρίζει, θα σου πει ο άλλος στο κανάλι, στον δρόμο, δηλαδή εσύ συμφωνείς
ας πούμε να είναι με πλαστό πτυχίο ο τάδε;
Κοιτάξτε, αυτό έχει μία νομική και μία ηθική απαξία και λέω εγώ το πολύ απλό,
είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως, κάποια πριν 35 χρόνια είναι ζήτημα εάν είχε,
μπορεί να μην είχε πάρει απολυτήριο Δημοτικού. Λέω λοιπόν εγώ, αυτή ήταν
καθαρίστρια, δεν ξέρω τι ήταν, στην καθαριότητα κάπου δούλευε κ.λ.π.,
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προσέφερε αυτά τα 35 χρόνια ως καθαρίστρια, δεν ξέρω τι θα της προσέθετε
επί πλέον το απολυτήριο του Δημοτικού.
Αν λοιπόν έλθεις με τέτοια δεδομένα σήμερα θα πρέπει να πεις ότι
πλαστό πτυχίο, αυτός λοιπόν τι έκανε πριν 20 χρόνια, πριν 15 χρόνια; δεν
μιλάμε για χθές, μιλάμε για συμβάσεις που γίνανε το 92, πότε ήταν, το 95; δεν
θυμάμαι ακριβώς.
Θα πρέπει να πεις λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα πλαστό πτυχίο, έχει την ηθική
απαξία του, τι να κάνουμε όμως; ο ποινικός κώδικας, όταν προσκομίσω ένα
πλαστό πτυχίο έχει χρόνο παραγραφής 5 χρόνια και εάν σκοτώσω κάποιον από
εσάς και φύγω στην Λατινική Αμερική και δεν με βρουν μετά από 20 χρόνια
που θα έλθω και θα με συλλάβουν θα πω παιδιά έχει παραγραφεί το αδίκημά
μου.
Αυτό δεν σημαίνει επιβράβευση, δεν σημαίνει ότι αρνούμαι εγώ προσωπικά, να
δούμε απαξιωτικά ποιοί είναι αυτοί οι οποίοι προσκόμισαν αυτά τα πλαστά
στοιχεία κ.λ.π., όμως οι ευθύνες αυτές πού πρέπει να αναζητηθούν; δηλαδή
ετεροχρονισμένα ποιός είναι ο τιμητής σήμερα; ο Μητσοτάκης ή αυτοί που τα
προηγούμενα 40 χρόνια προσελάμβαναν αυτούς που προσελάμβαναν και εν
πάση περιπτώσει ήλθε και ένας Υπουργός και το επικύρωσε.
Με αυτήν την έννοια λοιπόν που χωρίς να τοποθετούμαι το εάν
αποδέχομαι έτσι το ψήφισμα όπως είναι ή όπως δεν είναι, βεβαίως κάθετα
αντίθετος σε κάθε παράνομη πράξη έστω και του παρελθόντος για το ηθικό
πάντα μέρος, αλλά όταν μιλάμε και ακούγεται, δεν ξέρω βέβαια ποιοί το λένε
αυτό και ακούγεται ότι μπορούν να ζητήσουν σήμερα 100.000,00 ευρώ από
κάποιον άνθρωπο που δούλευε 30 χρόνια γιατί ανακαλύφθηκε ότι το 80 είχε
φέρει ένα πλαστό πτυχίο ή δεν είχε απολυτήριο του Δημοτικού, καταλαβαίνετε
ότι οδηγούμαστε σε σχιζοφρενικές καταστάσεις όπου με κάθε μέσον θέλουν να
πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα που λέγεται απολύσεις.
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Και ένα τελευταίο, έχω στην καθαριότητα 10 εργαζόμενους που κοιτάνε
στην προσπάθεια να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον μαζεύοντας τα σκουπίδια.
Με υποχρεώνει ο ίδιος ο νόμος να βαθμολογήσω το 15% κάτω του 5; μπορεί ο
ένας να ξεπερνάει σε άμιλα τον άλλον, πώς θα το κάνω αυτό; δηλαδή θα
εφαρμόσω και θα πω, εντάξει εσύ παίρνεις, θυμηθήκαμε το Δημοτικό Σχολείο,
εσύ 10, εσύ 10' για να μην δυσαρεστηθεί η μαμά του δεύτερου παιδιού;
Λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και με αυτήν
την έννοια είμαι εναντίον αυτού του εκτρώματος που έρχεται και όχι με την
έννοια της αξιολόγησης σε κάθε περίπτωση, γιατί να μην κρυβόμαστε, οι
παθογένειες υπάρχουν παντού, υπάρχουν στον Δημόσιο Τομέα, τις ελέγχουν τα
νόμιμα θεσμοθετημένα όργανα, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κ.λ.π., υπάρχουν και
στον Ιδιωτικό Τομέα που αυτό το ελέγχει ο εργοδότης του κάθε ένα.
Αρα λοιπόν με αυτήν την έννοια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
θετική η ψήφος πιστεύω κανένα εδώ μέσα σ' αυτό το έκπτρωμα, το ονοματίζω
επίτηδες έκτρωμα, το οποίο έρχεται σήμερα με χαρακτηριστικό στοιχείο του μία
υποκρισία σε βαθμό κακουργήματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φουρλή.
ΦΟΥΡΛΗΣ: ... αλλά από την αρχή του νόμου.
Αυτός ο νόμος αυτοαναιρείται και αυτοκαταργείται, όσον αφορά για την
αξιολόγηση, δεν μιλάμε για τα πλαστά, τα πλαστά είναι παραβατική
συμπεριφορά και να θέλουμε και να κάνουμε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι εδώ μέσα θα είναι κέντρο ακολασίας και δεν θέλουμε να καλύψουμε.
Ξέρετε ο κάθε νόμος έχει το γράμμα του νόμου και την φιλοσοφία του
νομοθέτη. Η φιλοσοφία του νομοθέτη ήθελε αυτός του 15% να τους
απολύσουν κάθε χρόνο και να προστίθενται, το γράμμα του νόμου όμως λέει
ότι θα βαθμολογείτε κύριοι το 15% κάτω από το 5.
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Αν είναι δυνατόν, ποιά Επιτροπή θα είναι αυτή που θα αξιολογήσει υποχρεωτικά
κάτω από το 5 και τι ηθικότητα έχει αυτός ο νόμος όταν από το 0 μέχρι το 10
είμαστε 7, 8, 9, 10. Υποχρεωτικά αυτοί οι κριτές οι άμεμπτοι πρέπει να βάλουν
το 15% στα 20 άτομα πόσοι είναι αυτοί, 3 άτομα, κάτω από το 5, δηλαδή
πρέπει να ψεύδονται, να υπογράψουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι νόμος, με τι
ευκαιριακά κριτήρια κάνουν τους νόμους. Δηλαδή εγώ αξίζω για 6, είμαι ο
τελευταίος από τους 20, όχι θα μου βάλεις 4. Με ποιό δικαίωμα; δεν
αυτοκαταργείσαι; εκ προοιμίου απριόρι με βάζεις ότι είμαι κατώτερος;
Θα μπορούσαν δηλαδή εάν είχαν πιό πολύ μυαλό με εύσχημο τρόπο να
πουν, τι; ότι σύμφωνα με τη φιλοσοφία του 15% που έχουν τον μικρότερο
βαθμό, μπορεί όλοι να έχουν 10 και εμείς οι 3 - 4 να έχουμε 8 ή 9, να πουν
αυτοί που έχουν τον μικρότερο, αλλά οι ανόητοι, συγνώμην για την έκφραση
και μη μου κάνει καμία μήνυση κανένας απ' αυτούς, να είμαι λίγο ευγενής, άκου
τι έβαλε, να εξαναγκάσει κάποια πρόσωπα που θα είναι οι κριτές, δεν ξέρω ποιοί
θα είναι, ποιοί θα αξιολογούν, να μας βάλουν με 5 ενώ αξίζουμε για 6 ή 7.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πρόχειρα είναι αυτά τα θέματα στην Ελλάδα του
2014, όχι το 2000 που έλεγε το τραγούδι, ο Καζαντζίδης ποιός το έλεγε, γελάτε
κ. Δρούλια έτσι;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Συγνώμην, μεσυγχωρείς.
Οσον αφορά για την αξιολόγηση λοιπόν, όλοι μας θέλουμε αξιολόγηση,
δεν είναι κακό πράγμα να αξιολογείται, παρ' ότι αυτός ο κύριος Μητσοτάκης ο
Υπουργός είπε ότι δεν είναι θέμα ούτε για διαθεσιμότητα, ούτε για απολύσεις,
αλλά ποιός τους έχει εμπιστοσύνη σήμερα;
Θα μπορούσε στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ με ορισμένες βελτιωτικές προτάσεις που
θα είναι ... να πουν να γίνονται οι αξιολογήσεις εμ τους εργαζόμενους, με την
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Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τον Δεύτερο Βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με
τους Υπουργούς, με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς κοινωνικούς
εταίρους. Τότε σε ένα motus vivendi που μπορεί να συμφωνήσουμε να γίνεται
μία αξιολόγηση, αλλά όχι με τα κριτήρια τα οποία απριόρι βάζουν αυτοί οι
κύριοι.
Αρα λοιπόν με αυτήν την αξιολόγηση την οποία θέλουν δεν το συζητάμε.
Τώρα όσον αφορά για την πλαστότητα και άλλοι συνάδελφοι το έχουν
πει, δεν χρειάζεται, ... να πούμε ότι όποιος έχει μία παραβατική συμπεριφορά
και έκανε αυτά, είναι μία παράνομη πράξη, αυτή η παράνομη πράξη όμως είπε ο
κ. Ασπρογέρακας ότι αυτή είναι 35 χρόνια, παραγράφονται τα αδικήματα, άλλα
είναι σε 5 χρόνια, άλλα σε 10, άλλα σε 20, ... είναι σε 20 χρόνια, αλλά δεν είναι
μόνον ότι θα πάρει 100.000,00, αν κάποιον βρήκαν μπορεί να του αφαιρέσουν
και τη σύνταξη, καταλάβατε τι άλλες κυρώσεις μπορεί να έχει; να βγει κάποιος
άλλος νόμος παράπλευρος, είναι τόσο δαιδαλώδης η νομική εδώ πέρα που και
αυτοί που είναι Συνταγματολόγοι και ο Βενιζέλος που είναι στην Κυβέρνηση θα
μου πείτε τι λέτε τώρα; ο άνθρωπος είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου και τα
γνωρίζει τι είσαι εσύ, εσύ είσαι ένας Δικηγόρος, τι λές τώρα;
Ενα άλλο ήθελα να πω, είδαμε στις εφημερίδες ότι η κυρία Ευτέρπη
Κοτζαμάνη, τι είναι η κυρία Ευτέρπη Κοτζαμάνη; Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, έστειλε στους Δημάρχους κλητήρια θεσπίσματα, δεν ξέρω ...
Οχι στους Δημάρχους, οι Δήμαρχοι εντέλλονται, στους Δημοτικούς Συμβούλους
πρέπει να στείλεις, αυτή άμα θα πάει κατηγορούμενη, άν ψηφίσουμε εμείς τι
μπορεί να κάνει ο κ. Δήμαρχος, εμείς θα ψηφίσουμε να μην το στείλει και αυτός
θα το στείλει; αυτός θα μπορούσε εάν αποδειχθεί μετά ότι είναι ηθικός
αυτουργός σε μας, αλλά εμείς είμαστε οι φυσικοί αυτουργοί, εμείς που
ψηφίζουμε. Καταλάβατε; τόσο απλά ... η δικαιοσύνη.
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Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει τον λόγο;
Κύριε Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Λοιπόν, μετά την αγόρευση του Κώστα του Φουρλή νομίζω ότι
δεν έχουμε και πάρα πολλά να προσθέσουμε.
Ως τόσο θα ήθελα έτσι συμπληρωματικά να πω δύο λόγια.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα και να προσέξουμε
την κοινή γνώμη, γιατί η κοινή γνώμη τι είναι; είναι οι συμπολίτες μας, είναι η
κοινωνία, οι πολίτες δηλαδή οι οποίοι λαμβάνουν τα ερεθίσματα και κρίνουν και
με βάσει τη κρίση παίρνουν και τις αποφάσεις τους.
Ενώ είναι δύο πολύ ξεκάθαρα θέματα και η αξιολόγηση και ο έλεγχος της
πλαστότητας,

ξέρετε ότι πολύ φοβάμαι ότι στην κοινή γνώμη το παιχνίδι

χάνεται και το λέω αυτό γιατί μπορεί εδώ μέσα επειδή είμαστε περισσότερο
γνώστες κάποιων ειδικών πραγμάτων, να γνωρίζουμε τι παίζεται, να είμαστε
δηλαδή υποψιασμένοι, ως τόσο όμως έξω στην κοινή γνώμη η οποία
βομβαρδίζεται από τα μέσα δεν είναι και τόσο υποψιασμένοι και επηρεάζονται.
Ξέρετε, αν ήμουν ένας απλός δέκτης και άκουγα ότι δεν πρέπει να γίνεται
αξιολόγηση και όχι στην αξιολόγηση, θα αντιδρούσα, θα αντιδρούσα αρνητικά
και δυστυχώς τέτοια μηνύματα περνάνε.
Αν ήμουν ένας απλός δέκτης και άκουγα ότι δεν θα πρέπει να γίνει έλεγχος στις
συμβάσεις, στην πλαστότητα των στοιχείων, των πτυχίων και οτιδήποτε άλλο,
θα μου σηκωνότανε η τρίχα και δικαιολογημένα.
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί και στις διατυπώσεις των ψηφισμάτων και στις τοποθετήσεις
μας, ώστε μέσα από εκεί να προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε το τοπίο και το
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τοπίο νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι άλλο, ότι συμφωνούμε στην αναγκαιότητα
της αξιολόγησης αλλά μέσα από αντικειμενικά κριτήρια και βέβαια σε καμία
περίπτωση, όπως είπε και ο Βαγγέλης ο Ντηνιακός, δεν μπορεί να υπάρχει
προκαταβολική απόρριψη, αυτό και αντισυνταγματικό είναι και παράλογο είναι
και σαφώς δεν μπορεί να είναι νόμιμο. Πρέπει λοιπόν εκεί να σταθούμε ιδιαίτερα
και να τονίσουμε ότι ναι συμφωνούμε με την αναγκαιότητα της αξιολόγησης, σε
καμία περίπτωση όμως δεν συμφωνούμε με αυτό το μέτρο έτσι όπως πάει να
περάσει, διότι πράγματι αυτή η λογική η παράλογη τελικά....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου0
Και όπως έχει περάσει πράγματι, τελικά μας οδηγεί στην υποψία και πολύ
σωστά ότι άλλα είναι τα κίνητρα και πολύ σωστά ειπώθηκε εδώ ότι είναι κίνητρα
προφανώς επιδίωξης απολύσεων. Αυτό σε σχέση με την αξιολόγηση.
Σε ότι αφορά τα ζητήματα του ελέγχου, νομίζω ότι και εκεί η ίδια λογική
πρέπει να υπάρξει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να εννοηθεί
στην κοινωνία ότι δεν θέλουμε τον έλεγχο. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι
στην κοινωνία μας, υπάρχουν πολύ περισσότεροι οι οποίοι αγανακτούν με αυτά
που βλέπουν, που ακούν που γίνονταν και σαφώς εμείς δεν πρέπει να δώσουμε
τροφή σε τέτοια ζητήματα, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε υπέρ του
ελέγχου, δεν είμαστε όμως υπέρ των μεθοδεύσεων, αυτών που επιχειρούνται
για να οδηγήσουν σε απολύσεις.
Τελειώνω λέγοντας ότι το κείμενο είναι διατυπωμένο επικίνδυνα, εμείς
θέλουμε να συμφωνήσουμε και στο ζήτημα που έχει να κάνει και με τον έλεγχο
και στο ζήτημα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο
που να καταλάβει και η κοινή γνώμη, γιατί την χρειαζόμαστε, την έχουμε
ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Σκαμπά.
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ΣΚΑΜΠΑ: Κάποιες βελτιωτικές παρατηρήσεις θέλω να κάνω για το ψήφισμα, να
συμπεριληφθούν, με το σκεπτικό ότι αυτό θα απευθυνθεί στους δημότες
φαντάζομαι και άρα πρέπει να είναι πειστικό και σαφές για ανθρώπους οι οποίοι
δεν ξέρουν, δεν είναι και γνώστες του τι έχει γίνει.
Λέει εδώ το ψήφισμα, "Θέλει να ξεφορτωθεί εργαζόμενους με
συγκεκριμένα πλήρη δικαιώματα και να ανοίξει τον δρόμο ακόμα πάρα πέρα
κ.λ.π. κ.λ.π."
Δεν προκύπτει απολύτως αυτό, πρέπει να μπει μία διευκρίνιση ότι "Απολύοντας
εργαζόμενους αποδυναμώνει την Αυτοδιοίκηση και άρα ανοίγει τον δρόμο".
Αυτή είναι η πρώτη προσθήκη που προτείνω.
Το δεύτερο, είναι κάπου μέσα στο κείμενο χωρίς να έχω συγκεκριμένη
πρόταση, πρέπει να φαίνεται ότι οι συμβάσεις αυτές δεν έγιναν με αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά έχουν ελεγχθεί
από το ΑΣΕΠ, γιατί είναι το πιό κραυγαλέο.
Νομίζω ότι κάτω από το να "δοθεί εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες που
αφορά την αξιολόγηση", να μπει άλλο ένα, "Να δοθεί εντολή στις αρμόδιες
Υπηρεσίες να μην αποσταλούν περαιτέρω στοιχεία των φακέλων των
εργαζομένων που αφορά την μετατροπή των συμβάσεων", άλλο ένα δηλαδή
μπούλετ.
Και τέλος, επειδή είναι συμβολικό το ότι εμείς βγάζουμε ένα ψήφισμα,
αλλά το βασικό είναι το τι θα κάνει ο κόσμος και πόσο θα το στηρίξει, νομίζω
ότι η βασική έλλειψη του ψηφίσματος είναι πρόσκληση στον κόσμο, στους
πολίτες του Δήμου μας και στους εργαζομένους, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο
να

αντισταθούν

σε

οποιαδήποτε

Αυτοδιοίκησης και των Υπηρεσιών της.

προσπάθεια

απαξίωσης

της

Τοπικής
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Τέλος, νομίζω και περισσότερο αυτό το λέω σαν εργαζόμενη και όχι σαν
Δημοτικός Σύμβουλος, αυτή η ιστορία του Μητσοτάκη η προσχηματική
προσπάθεια να συγκεντρώσει έναν αριθμό εργαζομένων για να απολύσει, είναι
πλέον εξοργιστική. Αυτή τη στιγμή χτυπάει το πιό ταλαιπωρημένο κομμάτι
εργαζομένων από έναν εργοδότη που είναι το ίδιο το Κράτος, το ίδιο το
Δημόσιο που φέρθηκε με τον σκληρότερο τρόπο. Ανθρωποι οι οποίοι επί
χρόνια, επί 10ετίες δούλευαν για μήνες, απολύονταν την περίοδο που άλλοι
εργαζόμενοι έπαιρναν άδεια, χωρίς να ξέρουν τι θα ξαναγίνει, ενώ στην ουσία
κρατούσαν τις Δημόσιες Υπηρεσίες ζωντανές, κάποια στιγμή αποκαταστάθηκαν,
κάποια στιγμή δικαιώθηκαν και σήμερα έρχεται με αυτόν τον νόμο, με ένα
προσχηματικό τελείως τρόπο, όχι να επανεξετάσει εάν έγιναν ορθά οι
συμβάσεις, αλλά να επανακαθορίσει τους όρους που έγιναν και αυτο είναι
χυδαίο πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να μιλήσει; υπάρχει άλλος
συνάδελφος;
Λίγο σύντομα κ. Σπηλιόπουλε να πάρει τον λόγο ο Δήμαρχος, γιατί μην
αρχίσουμε δευτερολογίες τώρα ....
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω το εξής, επιτρέψτε μου.
Επειδή αυτό το ζήτημα, σ' αυτό το ζήτημα εμπλέκεται και η Δίωξη, έχω μιλήσει
και το μεσημέρι στην Οικονομική Επιτροπή, σκόπευα να μιλήσω και όταν θα
δούμε τα οικονομικά θέματα και αφορά και τον Δήμαρχο εδώ πέρα και την
πλειοψηφία, σχετικά με το εντέλλεσθε.
Θα μου πείτε γιατί το βάζω αυτό;
Διότι με αφορμή αυτό το θέμα ξεκίνησαν οι διώξεις ενάντια στους
υπερασπιστές της πραγματικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κομμουνιστές και
Αριστερούς Δημάρχους. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε ο έλεγχος και
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απαλλάχθηκε ο Πατούλης και κάποιοι άλλοι. Αντίθετα γίνεται έλεγχος σχετικά με
αυτό και άλλα θέματα όσον αφορά Αριστερούς Δημάρχους.
Εγώ νομίζω λοιπόν ότι το θέμα ξεφεύγει από τις διατυπώσεις τις επί μέρους, εξ
άλλου και η Ρένα η Δούρου να το πω, στην Περιφέρεια είπε ότι για τα πλαστά
πτυχία εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να τηρηθούν αυτές οι γνωστές διαδικασίες
που ισχύουν εδώ και 400 χρόνια στο Δημόσιο. Σιγά την ανακάλυψη. Είναι
γνωστό ότι το καλύπτει ο νόμος αυτό, χρησιμοποιείται αυτό.
Εγώ

λοιπόν

θέλω

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

και

καλώ

και

τους

συναδέλφους που διαφώνησαν και τον κ. Δρούλια και τον κ. Ντηνιακό, με μία
λογική ανοχής θα έλεγα και κατ' οικονομίαν, εγώ δηλαδή θα ήθελα εάν
συμφωνεί και η πλειοψηφία, να είναι και ένα ψήφισμα συμπαράστασης, γιατί
ήδη ξεκίνησε η δίωξη ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Οχι βρε παιδιά για τα πλαστά, λέω στους Δημάρχους, ξεκίνησε η δίωξη στους
Δημάρχους και απ' ότι διάβασα στον Τύπο ο πρώην Δήμαρχος Ελληνικού ο
Χρήστος ο Κορτζίδης καλείται να πληρώσει εντός 10 ημερών το 30% που
προβλέπεται από τη νομοθεσία έναντι χρέους του για 1.430.000,00 που είναι το
εντέλλεσθε που έκανε σαν Δήμαρχος.
Λοιπόν, νομίζω ότι με αφορμή αυτό ας πούμε το όχημα, ξεκινάει....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Δεν είναι το ίδιο, εντάξει μπορεί να μην είναι το ίδιο, εγώ βάζω μία διάσταση,
μεσυγχωρείτε που δεν το έβαλα στην πρώτη μου ομιλία, που νομίζω ότι ίσως
μπορούμε να το συμπεριλάβουμε ή ξεχωριστά και με αυτήν την έννοια πιστεύω
ότι είναι σημαντικό ένα ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό, κατανοητό κ. Σπηλιόπουλε.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 14η

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

75

Να δώσουμε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, απλά αρκετά προσπαθούμε να τα μπερδέψουμε, να τα
μπερδέψουν, κυρίως με τα πλαστά θα πω μετά, μην βάλουμε τώρα και άλλα
θέματα, ας είμαστε ξεκάθαροι σ' αυτά τα δύο ζητήματα που μπαίνουν, τα οποία
βέβαια είναι ενιαία και δείχνουν την πολιτική των κυβερνήσεων που υλοποιούν
μία συγκεκριμένη αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική που θέλουν να απολύσουν
χιλιάδες εργαζόμενους, να συρρυκνώσουν τον Δημόσιο Τομέα, να φέρουν την
τρομοκρατία και τον εκβιασμό ξανά μετά από πολλά πολλά χρόνια σε πρώτη
προτεραιότητα στην πρώτη γραμμή για να μην σηκώνει κεφάλι κανένας
εργαζόμενος.
Κοιτάξτε, έγινε μία καλή κουβέντα και δείχνει και τον πολιτικό
προσανατολισμό των συναδέλφων και των παρατάξεων.
Νομίζω ότι η κραυγή που ειπώθηκε από τον Γραμματέα του Σωματείου που
έβαλε πραγματικά στη σωστή διάσταση το θέμα, δείχνει στο ποιά πλευρά
βρίσκονται οι εργαζόμενοι και στο ποιά πλευρά βρίσκονται κάποιοι συνάδελφοι
που δυστυχώς στηρίζουν πολιτικές που σε τελική ανάλυση λειτουργούν κατά
των εργαζομένων και δεν μπορεί κανένας να λέει ότι δεν νομίζω ότι ο κ.
Μητσοτάκης στο πίσω μέρος του κεφαλιού του τις απολύσεις. Μα το έχει
μπροστά, το λέει ξεκάθαρα, ότι θα αξιοποιηθεί η αξιολόγηση σαν δεξαμενή για
να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι. Και επειδή δεν έφτανε μόνον η αξιολόγηση
τώρα βάζει και το θέμα του ελέγχου, της διαδικασίας των συμβάσεων πριν από
20 χρόνια και θα πω μετά και ακριβώς τη διαδικασία, για να προσπαθήσουν να
πιάσουν αυτόν τον στόχο που έχει βάλει η Τρόϊκα και η Ευρώπη σε σχέση με τις
απολύσεις στον Δημόσιο Τομέα.
Είναι δύο σοβαρότατα ζητήματα και προσπαθούν να βάλουν ενδιάμεσα,
σφήνα των θέμα των πλαστών πτυχίων για να αποπροσανατολίσουν και να
πουν ότι, να ενοχοποιήσουν γενικά τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και να πουν
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ότι να, δεν βλέπετε τι γίνεται τώρα; υπάρχουν εδώ αρκετοί εργαζόμενοι οι
οποίοι χρησιμοποίησαν πλαστά πτυχία, άρα λίγο πολύ θα πρέπει να διευρύνουμε
τον έλεγχο και με τις συμβάσεις το ίδιο γινότανε και με την δουλειά, είναι
κάποιοι οι οποίοι δεν δουλεύουν και θα πρέπει έτσι να δούμε με αυτούς τι θα
γίνει, δεν μπορεί να είναι όλοι το ίδιο κ.λ.π., αλλά ο στόχος είπαμε είναι ένας,
που είναι οι απολύσεις.
Σε σχέση με την αξιολόγηση, να πω ότι όσοι τουλάχιστον γνωρίζουμε
από το Δημόσιο, αξιολόγηση γίνεται και σήμερα, κάθε χρόνο υπάρχουν φύλλα
αξιολόγησης

τα

οποία

συμπληρώνουν

οι

υπάλληλοι

και

μάλιστα

βαθμολογούνται, ο Μανώλης το ξέρει και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι
βαθμολογούνται από τους Προϊσταμένους τους, τους Τμηματάρχες και τους
Διευθυντές.
Αρα λοιπόν ποιό είναι αυτό που κάνει επιτακτική την ανάγκη τώρα να πάμε σε
μία άλλου είδους αξιολόγηση; πάμε εκεί γιατί θέλουν, πρώτον να λειτουργήσει
αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα, η δεξαμενή του 15% κάθε χρόνο.
Δεύτερος στόχος είναι ότι θέλουν να συνδέσουν την βαθμολογία, γιατί πρέπει
πιά να υπάρχει συγκεκριμένη βαθμολογία και δεν πρέπει να ξεφεύγει, γιατί δεν
είναι μόνον το 15%, είναι και το 65% , είναι και το 25%, πρέπει να συνδέσουν
λοιπόν αυτό με την παραγωγικότητα.
Να κάνουν τώρα, συζητάνε για τη δημιουργία καινούριου μισθολογίου,
όπου το καινούριο μισθολόγιο θα προβλέπει έναν βασικό μισθό γύρω στα
500,00 ευρώ και από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με την βαθμολογία που
έχει θα παίρνει ένα μικρό μπόνους που βέβαια στο σύνολο που θα είναι πολύ
μικρότερο από τον μισθό που παίρνει σήμερα και βέβαια αυτό καταλαβαίνετε τι
συνέπειες θα έχει για το εισόδημα των εργαζομένων.
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Προσπαθούν να δημιουργήσουν κατηγορίες εργαζομένων, τους καλούς,
τους μέτριους και τους κακούς, όπου βέβαια αυτό καταλαβαίνετε τι
αντανάκλαση θα έχει στον εργασιακό χώρο, όπου ο καθένας θα βλέπει τον
άλλον σαν αντίπαλο, όπου ο καθένας θα προσπαθεί να έχει την εύνοια του
Προϊσταμένου, του Διευθυντή, του Διοικητή, του Δημάρχου, όλων αυτών οι
οποίοι αποφασίζουν για τις τύχες των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε το διαίρειν
και βασίλευε θα γίνει κυρίαρχο στους εργασιακούς χώρους και άντε μετά ποιοί
θα στοχοποιηθούν; οι πρωτοπόροι, αυτοί οι οποίοι θα αμφισβητούν αυτό που
γίνεται σήμερα, θα αμφισβητούν αυτή τη πολιτική, θα παλεύουν για να
αλλάξουν τα πράγματα, θα είναι πρωτοπόροι στους αγώνες, θα απεργούν, θα
συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις, όλοι αυτοί λοιπόν θα είναι τα κακά παιδιά. Είναι
αυτοί οι οποίοι θα βαθμολογούνται με χαμηλό βαθμό γιατί θα πρέπει να φύγουν
από τη μέση.
Τι θέλουν να κάνουν λοιπόν; υπάκουους ανθρώπους που θα σκύβουν το
κεφάλι, ανθρωπάκια, που θα έχουν τον παλιό επιστάτη που θα είναι με την
μορφή όπως θέλετε πείτε τον σήμερα και θα είναι ο εργαζόμενος της 10ετίας
του 50 και του 60 που έσκυβε το κεφάλι με την απειλή ακόμα και της εξορίας
και των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων.
Και ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι, είναι
ότι θα πάμε και σε αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Οταν λοιπόν μία δομή ή
μία υπηρεσία βαθμολογηθεί, γιατί θα πάει και στο σύνολο η αξιολόγηση με κακό
βαθμό, π.χ. η καθαριότητα γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή ας πούμε
μηχανήματα, απορριμματοφόρα, δεν έχουν ανυψωτικά κ.λ.π., εάν λοιπόν
βαθμολογηθεί γιατί η πόλη βρομάει ας πούμε, με κακό βαθμό, τότε θα έλθουν
και θα σαρώσουν όλη την Υπηρεσία Καθαριότητας ή όπως άλλως πείτε την και
θα πουν ότι αυτή δεν πρέπει, άρα λοιπόν ελάτε ιδιώτες, μπείτε μέσα και πάρτε
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τα ανταποδοτικά τέλη, πάρτε κομμάτια κερδοφόρα, πάρτε υπηρεσίες οι οποίες
έχουν βαθμολογηθεί με κακό βαθμό.
Αυτά λοιπόν είναι πολύ σοβαρά πράγματι συνάδελφοι, για να μπορούμε
να λέμε ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησης ή υπέρ κάποιας μορφής αξιολόγησης
και είναι μία τρίπλα την οποία κάνει και η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ενωση δηλαδή
Δήμων Ελλάδας, που θέλοντας λίγο να ξεφουσκώσει την αντίδραση που
υπάρχει και στους Δήμους και στα Δημοτικά Συμβούλια γιατί αρκετοί
συνάδελφοι καταλαβαίνουν ότι αυτό θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση, διάλυση
δηλαδή των δομών του Δήμου, προσπαθεί να πει, το μόνο που βρήκε να πει
είναι να μην πάμε στο 15%, δηλαδή να αφαιρέσει ένα απ' όλα και να πουν μετά
όπως είναι έτσι με τον Χόντζα, αφαίρεσε μετά ένα ζώο από τα 20 που του είχαν
βάλει στο σπίτι και λέει αχ τώρα ανάσανα, τώρα είμαι καλά. Αυτό προσπαθούν
να κάνουν με αυτό το ζήτημα.
Με τον έλεγχο των συμβάσεων, κοιτάξτε ανατρέχουν 20 χρόνια πίσω και
ανατρέχουν σε διαδικασίες που έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο,
από τα υπηρεσιακά συμβούλια και από τον ΑΣΕΠ, δηλαδή είχε γίνει, είχε
ολοκληρωθεί όλη η γκάμα των διαδικασιών που προβλέπονται και οι συμβάσεις
αυτές θεωρήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο του Παυλόπουλου έγκυρες και οι
άνθρωποι

αυτοί

έγιναν

αορίστου

χρόνου

και

έρχονται

λοιπόν

τώρα,

αμφισβητούν όλα αυτά, αυτοί οι οποίοι λένε ότι τηρούμε τις διαδικασίες και
τους νόμους, αυτοί έρχονται σήμερα να αμφισβητήσουν αυτά που είχαν
ψηφίσει οι ίδιοι και αμφισβητούν συναδέλφους οι οποίοι δούλευαν και μάλιστα
κάτω από σκληρές συνθήκες τότε και το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι κάποιοι
απ' αυτούς για ένα 2μηνο, επειδή υπήρχε το θέμα του ότι τεκμηριώνουν
δικαίωμα μονιμότητας, δούλευαν με απλήρωτη εργασία για να μπορέσουν
μήπως τεκμηριώσουν οι άνθρωποι το δικαίωμα στην μονιμότητα και έρχονται
λοιπόν

σήμερα

αυτοί

οι

οποίοι

τους

μονιμοποίησαν

τότε

όλους,

να

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 14η

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

79

αμφισβητήσουν και να πουν ότι θα ψάξουν και μάλιστα ζητάνε από
εργαζόμενους καταστάσεις, υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία, δεν ξέρω εάν
διαβάζετε

τις

εφημερίδες,

υπάρχουν

έγγραφα

τα

οποία

ζητάνε

από

εργαζόμενους να προσκομίσουν χαρτιά μισθοδοσίας του 94 που να βεβαιώνουν
ότι μισθοδούνταν για το διάστημα για κάποια 2μηνα. Δηλαδή είναι πραγματικά
τραγικό.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω περισσότερα γιατί μπορώ γι' αυτό το θέμα να
μιλάμε πολύ ώρα αλλά επειδή πραγματικά αφέθηκαν κάποιες υπόνοιες από
ορισμένους συναδέλφους ή τέλος πάντων κυκλοφορούν στην κοινωνία, γιατί
είναι πολύ εύκολο μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που κάνουν μία
συγκεκριμένη προβοκατόρικη δουλειά και παίζουν τον ρόλο της κυβέρνησης,
προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία ότι τώρα όσοι λένε ότι είναι κατά της
αξιολόγησης και του ελέγχου των συμβάσεων θέλουν να καλύψουν ας πούμε τις
παρανομίες και ότι έγινε τα προηγούμενα χρόνια.
Σας διαβάζω λοιπόν ένα μικρό κομμάτι από την ομιλία την οποία έκανε ο
Γιάννης ο Πρωτούλης, σαν εκπρόσωπος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στην
Περιφέρεια Αττικής, λέει λοιπόν:
" Με την κατάπτυστη όμως διαδικασία της αξιολόγησης επιδίωξη είναι να
γίνουν και οι υπάλληλοι συνένοχοι ή καλύτερα να επικρατήσει το ο θάνατός σου
η ζωή μου. Τώρα κορυφώνεται και μία προπαγανδιστική επένδυση χρόνων για
να περάσουν αυτές οι αλλαγές, οι τεμπέληδες, τα πλαστά πτυχία και άλλα. Τα
καταγγέλουν αυτοί που τα δημιούργησαν.
Εμείς ποτέ δεν συμβιβστήκαμε με τα φαινόμενα που άνθησαν, την
ρεμούλα, την κοπάνα, είχαν και αυτά τον σκοπό τους, την ενσωμάτωση
χιλιάδων ανθρώπων, την φθορά συνειδήσεων.

Ετσι έκαναν οι καπιταλιστές

καλά τη δουλειά τους, όμως η ενοχοποίηση των εργαζομένων αλλού αποσκοπεί,
στον κοινωνικό αυτοματισμό, στην διαίρεση και των ίδιων των υπαλλήλων στο
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Δημόσιο, φύγε εσύ να μπούμε εμείς. Εκεί που οι εργαζόμενοι ήταν όμηροι,
ολόκληρες οικογένειες για μία θέση, τώρα είναι όμηροι με την απειλή της
πείνας, της απόλυσης δηλαδή, να κλείσουν τα στόματα ".
Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα της τοποθέτησης για να δείτε και τι λέμε σαν
Κομμουνιστές και τότε και τώρα σε σχέση με αυτά τα φαινόμενα.
Σε σχέση με τις προτάσεις που γίνανε, κοιτάξτε είναι σαφές και εδώ λέμε
ότι ο εντοπισμός πλαστών πτυχίων είναι άλλη διαδικασία που γίνεται και οφείλει
να γίνεται από τις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών και αυτή η διαδικασία
γίνεται.
Βέβαια βλέπετε το λαυράκι, έτσι; τι λαυράκι βγήκε ας πούμε στον Δήμο
Χαϊδαρίου. Αυτό βγήκε, μία καθαρίστρια η οποία ερευνάται εάν είχε τελειώσει το
Δημοτικό.
Αυτοί οι οποίοι προσκομίσανε πλαστά πτυχία από διάφορες σχολές και
από διάφορα πανεπιστήμια για ξεκάρφωμα, 1 στα 1.000 μπορεί να βγήκε γι'
αυτούς και θα βγει για ξεκάρφωμα στα 1.000 ακριβώς για να τονιστεί στην
κοινωνία ότι σε όλες τις βαθμίδες από τους πτυχιούχους, τους μεταπτυχιακούς ή
αυτούς που έχουν δεν ξέρω εγώ πόσες σχολές, μέχρι την καθαρίστρια, υπάρχει
το πρόβλημα. Σκεφτείτε όμως πολύ σωστά, πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε
σήμερα μία απόφαση πραγματικά που να δείχνει την πολιτική διάσταση του
θέματος, να καταγγέλει όλη αυτή τη διαδικασία, να εντέλλει, εδώ πρέπει να
συμπληρώσουμε και τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, γιατί ο Δήμαρχος
έχει αυτή την ευθύνη, εδώ να πούμε ότι από εμάς δεν θα φύγει κανένα
στοιχείο, αυτή είναι δέσμευση και αρχή μας, όσοι Εισαγγελείς και να έλθουν και
δεν είναι μόνον θέμα Δημάρχου, είναι θέμα πιστεύω και βέβαια της πλειοψηφίας
αλλά και του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου και των εργαζομένων να
υποστηρίξουν αυτή τη θέση. Κανένα στοιχείο λοιπόν, καμία προσπάθεια να
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γίνουμε συνένοχοι και εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία που θέλει να φέρει
απολύσεις, χιλιάδες απολύσεις συναδέλφων μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, παίρνοντας υπ' όψιν και τις παρατηρήσεις
που γίνανε, όχι επί της ουσίας, γιατί η ουσία του ψηφίσματος δεν αλλάζει, αλλά
κυρίως τις παρατηρήσεις της συναδέλφισσας της Αθηνάς, οτι πράγματι κάποια
πράγματα πρέπει να μπούν πιό περιφραστικά στο ψήφισμα.
Κατά πλειοψηφία;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ενα δευτερόλεπτο, εγώ θέλω να βάλουμε τη φράση του
Πρωτούλη, εμείς δεν συμφωνούμε με την ρεμούλα στο Δημόσιο, εκεί στην
εισαγωγή και τα πλαστά πτυχία λέω, εξ άλλου στον Δήμο Χαϊδαρίου δεν έχουμε
πλαστά στοιχεία όπως έδειξε η διαδικασία και όποιος θέλει ας έλθει να μας πει
για την καθαρίστρια.
Λοιπόν, να μπει και αυτό μέσα ...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θοδωρή, θα αποπροσανατολιστεί το κύριο του ψηφίσματος, με
μία έτσι σειρά νομίζω ότι δίνει το στίγμα, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε
άλλο.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, εγώ λέω, επειδή έκανα μία έκκληση προς το
σύνολο των συναδέλφων να είναι ομόφωνο, με αυτήν την έννοια το λέω,
επειδή επέμεναν κυρίως στο ζήτημα της διαδικασίας....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι για να το ολοκληρώσουμε ...
........: Επειδή αναφέρθηκε σε μένα όμως ...
ΠΡΟΔΡΟΣ: Ενας ένας, θα πάρετε τον λόγο ....
Κύριε Μποζίκα.
........: Αναφέρθηκα και σε σένα και στον κ. Δρούλια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς εκτός από τα ζητήματα περιφραστικά που μπαίνουν στο
ψήφισμα από τη Δημοτική Αρχή δεν προτίθεται να αλλάξει την ουσία του.
Γράφει και για τα ζητήματα της αξιολόγησης, να πάρει θέση το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Κύριε Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Πρόεδρε, εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι ως προς την αξιολόγηση
είμαι κάθετα αντίθετος, ότι έχει να κάνει με την πλαστότητα των πτυχίων είμαι
κάθετα υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα δεν συμφωνείτε.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μα αυτό σας λέω ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ψήφισμα λέει ότι ο έλεγχος των συμβάσεων με τον τρόπο
αυτό γίνεται εργαλείο για απολύσεις. Συμφωνείτε με αυτό;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Εάν η πλαστότητα έχει να κάνει με τις απολύσεις καλώς...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι συνολικά για την αξιολόγηση που το περιλαμβάνει.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Αναφέρεται συνάδελφε Κατσανεβάκη, αναφέρεται μέσα, αναφέρεται.
Αρα συμφωνούμε λοιπόν;
Κύριε Ντηνακιέ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Στο ίδιο πνεύμα, επειδή αναφέρθηκε, εγώ είμαι κατά αυτής της
αξιολόγησης, είμαι υπέρ όμως μιάς άλλης αξιολόγησης και όχι αυτής που
υπάρχει τώρα. Κατά αυτής της αξιολόγησης, οπότε επίσης η πλαστότητα με
οποιονδήποτε τρόπο τώρα να ελέγχονται από εταιρείες εξειδικευμένες προς

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 14η

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

83

τούτο, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ο Δήμαρχος αναφέρει, ξέρετε Δήμαρχε
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πτυχία και μεταπτυχιακά άνεργοι, δεν υπάρχουν
μόνον καθαρίστριες, το ζω, η γενιά μου το ζει, που βρίσκονται...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ ...
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Που βρίσκονται εκτός επειδή κάποιοι άλλοι παρουσίασαν ένα
άλλο πτυχίο.
Εγώ δεν ξέρω, εάν μπορεί να διαμορφωθεί αυτό στο κείμενο έτσι όπως το λέμε,
η αξιολόγηση όπως γίνεται από την Κυβέρνηση είναι σαφώς προσχηματική,
συμφωνούμε σ' αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διατυπωθεί αυτό. Εγώ γενικώς,
κοιτάξτε, να πω λίγο τη φιλοσοφία μου;
Μου φέρνετε ένα χαρτί εδώ, ξέρετε εμείς οι νομικοί στις λέξεις μπορεί να
κρύβονται

πολλές

άλλες

διατυπώσεις

οι

οποίες

να

χρησιμοποιούνται

διαφορετικά. Δεν μπορούμε με ένα χαρτί που έρχεται, με ένα ψήφισμα να
πούμε αμέσως ότι ψηφίζουμε ναι ή όχι, αλλά δεν μπορούμε να φάμε και όλη
την ημέρα, μεσυγχωρείτε εγώ αύριο δικάζω τριμελές, είμαι πολιτική αγωγή και
είμαι νούμερο ένα, να τρώμε όλα τα θέματα και να διαμορφώσουμε ένα κείμενο
αυτή τη στιγμή. Θέλετε να το κάνουμε διαδικτυακά; θέλετε να το κάνουμε με
κάποιον άλλον τρόπο σύγχρονο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμην, με όλο το σεβασμό, το ψήφισμα είναι συγκεκριμένο,
εμείς μιλάμε για αξιολόγηση η οποία λειτουργεί ως εργαλείο, είναι συγκεκριμένο
το ψήφισμα. Οποιος εκφράζει άποψη, εγώ

θέλω μία άλλη αξιολόγηση, από

ποιόν; από το Κράτος και τις πολιτικές δυνάμεις που δημιούργησαν αυτή τη
κατάσταση;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Λοιπόν, είμαστε κατά αυτής της αξιολόγησης, εάν μπορεί αυτό
να θεωρηθεί ως θετική ψήφος ....
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(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Η οποία είναι προσχηματική, εμείς το λέμε.
ΒΟΡΕΑΣ: Πρόεδρε μου επιτρέπεις; ένα απλό πράγμα, η απάντησή μας και η
πρόκληση για το ψήφισμα και της συζήτησης που γίνεται εδώ μέσα, γίνεται
γιατί πραγματικά υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος, σ' αυτόν τον νόμο
απαντάμε. Εφ' όσον έχουν θεσμοθετηθεί έλεγχοι, επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις
και τέτοια, από εκεί και πέρα τελείωσε. Δεν μας κάνει; σε άλλη συνεδρίαση να
κάτσουμε να πούμε πώς θέλουμε να γίνει η αξιολόγηση των Δημοσίων
υπαλλήλων και τι ζητάμε, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Η παράμετρος
που λέει ότι προσλήφθηκα το 1980 και δεν πήγα ούτε σε ένα σεμινάριο μία
φορά.
Λοιπόν, για να μην μπούμε σε τέτοιες, άμα θέλουμε να βρούμε δηλαδή
κουβέντες για να αποφύγουμε κάτι, είναι συγκεκριμένο, ο νόμος είναι
συγκεκριμένος, είμαστε απέναντι σ' αυτόν τον νόμο και ή τον αποδεχόμαστε, ή
τον καταγγέλουμε και λέμε να μην ισχύσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής
υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο με μία συγκεκριμένη κατάληξη η οποία είναι
και η ουσία....
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Είμαστε κατά του νόμου, δεν ψηφίζουμε ένα κείμενο που μπορεί
να έχει και άλλες φράσεις οι οποίες να παρερμηνεύονται, συμφωνείτε σ' αυτό το
πράγμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχουν άλλες φράσεις...
Αρα κατά πλειοψηφία λοιπόν....
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Είμαι κατά της νομοθεσίας, πόσο πιό σαφές είναι αυτό κ. Βορέα,
είμαι κατά της νομοθεσίας αυτής, δεν έχω καμία εξάρτηση, είμαι σε πολλά κατά
του μνημονίου, δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι κατά του νόμου, αλλά δεν
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μπορώ να αναφέρετε συνέχεια φιλοσοφίες και το ένα και το άλλο, να μπούμε
λίγο στην ουσία.
ΒΟΡΕΑΣ: Εξηγείστε δηλαδή τι δεν σας κάνει από το κείμενο, επειδή είσαστε
νομικός και εγώ δεν είμαι, τι δεν σας κάνει από το κείμενο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε Βορέα σε παρακαλώ.
Το ζήτημα είναι ξεκάθαρο, δίνουμε εντολή σαν Δημοτικό Συμβούλιο στη
Δημοτική Αρχή να μην δώσει κανένα στοιχείο και αυτή είναι η ουσία. Τώρα το
μου, ψου, σου, του απηχεί τις θέσεις της κάθε πολιτικής δύναμης.
Εμείς λοιπόν φέρνουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο, όποιος το ψηφίζει το ψηφίζει,
όποιος δεν το ψηφίζει το καταψηφίζει, ή φέρνει άλλο κείμενο και μην λέμε ότι
ήλθε σχέδιο απόφασης εδώ πέρα που δεν το ξέραμε, μαζί με το εισηγητικό
δόθηκε την Παρασκευή, έτσι να πουν για κάποιο άλλο σύμφωνοι.
.........: Ψηφίζουμε την τοποθέτησή μας, είμαστε κατά της υφιστάμενης
νομοθεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δρούλια.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Επειδή τα ψηφίσματα δεν είναι νομικά, είναι πολιτικά, εγώ είμαι
ξεκάθαρος από την αρχή.
Θα ψήφιζα ένα ψήφισμα το οποίο θα αναφερότανε ότι είμαστε ενάντια στις
απολύσεις των εργαζομένων και στην οποιαδήποτε διασύνδεση της αξιολόγησης
με απολύσεις.
Σύμφωνα με την τοποθέτησή μου όμως καταψηφίζω το ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Θα μου επιτρέψεις φίλε μου Βασίλη, επειδή έχουμε διατελέσει
πολλά χρόνια σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να αναφερθώ και να πω ότι σ'
αυτήν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και στην παλαιότερη αίθουσα επί
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της Λ. Αθηνών έχουν γίνει πάρα πολλά ψηφίσματα. Ψηφίσματα όμως που
προσαρμοζόντουσαν και με τις προτάσεις των παρατάξεων, όχι αυτό είναι το
ψήφισμά μας, το ψηφίζετε ή όχι.
Εμάς η θέση μας, η θέση μου είναι όχι στην αξιολόγηση με την
ποσόστωση, αξιολόγηση χωρίς διαθεσιμότητες. Ελεγχος στα πλαστά στοιχεία, ο
έλεγχος του Π.Δ. του 2004 έχει γίνει, έχουν αξιολογηθεί, έχουν μονιμοποιηθεί,
δεν αποστέλουμε στοιχεία.
Ετσι όπως είναι διατυπωμένο όμως το κείμενο το καταψηφίζω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασπρογέρακα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Νομίζω ότι η τοποθέτησή μου ήταν συγκεκριμένη, στη
τοποθέτησή μου αυτή δεν περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία στο συγκεκριμένο
ψήφισμα. Υπ' αυτήν την έννοια δεν λέω ότι καταψηφίζω το ψήφισμα αλλά λέω
ότι ψηφίζω την τοποθέτησή μου όπως την έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φουρλή.
ΦΟΥΡΛΗΣ: ... (μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι είπαμε τώρα τι αποδεχόμαστε, είναι θεμελιώδες το να
λές ότι αποδέχομαι μία άλλη αξιολόγηση, είναι θεμελιώδες έτσι;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς όπως είπα το ψηφίζουμε, νομίζω το Προεδρείο πρέπει
να πάρει υπ' όψιν του και η πλειοψηφία την παρατήρηση της συναδέλφου της
κυρία Καμπόλη γενικότερα θα έλεγα, όχι μόνον γι' αυτό το θέμα, γενικότερα
λέω και τέλος πάντων νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα στον καθένα, πέρα από
το ψήφισμα, να εκφράζει και στον τύπο της περιοχής την ολοκληρωμένη άποψή
του. Το λέω αυτό γιατί έτσι και αλλιώς γι' αυτό το θέμα είχαμε δικό μας
ψήφισμα όπως είχα προαναγγείλει την προηγούμενη φορά, βεβαίως είναι
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δικαίωμα της πλειοψηφίας να φέρει τα δικά της ψηφίσματα. Βλέπω ότι
ακολουθεί αυτή τη διαδικασία και για θέματα στα οποία εισηγούμαστε εμείς. Δεν
πειράζει, ο καθένας κρίνεται συνολικά για τον τρόπο που ασκεί τη Διοίκηση, λέω
με αφορμή αυτό το θέμα, μιά και ανοίχτηκε λίγο. Το κλείνω. Ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα λοιπόν ψηφίζεται κατά πλειοψηφία και θα γράψουμε ότι οι
υπόλοιπες παρατάξεις, την τοποθέτησή τους.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εάν θέλετε ειλικρινά να υπάρχει και μία γενική ομοφωνία απ'
όλους μας, γιατί αυτό θεωρώ ότι μπορεί να εξυπηρετεί την ανατροπή αυτού του
νόμου, να γράψουμε στο τέλος ότι εκφράστηκε ομόφωνα η αντίθεση στην
υφιστάμενη νομοθεσία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε να πω κάτι, πρώτον δεν είμαστε αδιάλακτοι στο ότι
φέραμε ένα ψήφισμα και αυτό πρέπει χωρίς συμπληρώσεις, ή κάποιες
βελτιώσεις κ.λ.π., εξ άλλου αυτό ειπώθηκε και πριν, ότι οι προτάσεις που γίνανε
στην κατεύθυνση όμως που βάζουν έτσι, τουλάχιστον επιγραμματικά, οι θέσεις
του ψηφίσματος, είπαμε ότι τις κάνουμε δεκτές.
Ομως θέσεις που αλλάζουν την ουσία δεν μπορούμε να τις κάνουμε,
δηλαδή δεν μπορούμε τώρα να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Να πούμε ότι
είμαστε κατά της αξιολόγησης του συγκεκριμένου νόμου αλλά είμαστε υπέρ
μιάς άλλης αξιολόγησης χωρίς το ποσοστό που όμως οδηγεί στον ίδιο ακριβώς
σκοπό.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ποιός είπε ότι οδηγεί στον ίδιο ακριβώς σκοπό; είπαμε εμείς κάτι
τέτοιο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι εσείς, εμείς λέμε πού ακριβώς αυτή η λογική οδηγεί ακριβώς
σ' αυτό, έτσι; εάν λοιπόν δεν έχετε πρόβλημα γιατί δεν ψηφίζετε το ψήφισμα
αυτό; εάν δεν βάζετε ζήτημα του πού οδηγεί, γιατί δεν ψηφίζετε αυτό το
ψήφισμα; πού διαφωνείτε δηλαδή, σε ποιό σημείο;
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Μη το ξεκινήσουμε, άρα εσείς διαφωνείτε σε οποιαδήποτε
μορφή αξιολόγησης ....
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς καταγγέλουμε τον νόμο, λέμε ότι είμαστε κατά του
συγκεκριμένου νόμου της αξιολόγησης.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε λοιπόν, το ψήφισμα κατά πλειοψηφία με τις παρατάξεις
του κ. Μποζίκα, του κ. Δρούλια, του κ. Φουρλή, του κ. Ασπρογέρακα και του κ.
Ντηνιακού και της κυρίας Καμπόλη, να στηρίζουν την άποψη που εξέφρασαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τοποθέτησή τους, για να καταγραφεί σωστά,
έτσι;
--------------------

ΘΕΜΑ 2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά στο σχέδιο νόμου για τα
οικονομικά των κομμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: " Το νομοσχέδιο για τα οικονομικά των κομμάτων όχι μόνον δεν
έχει στόχο την αντιμετώπιση της διαπλοκής επιχειρηματικών οικονομικών
συμφερόντων με πολιτικά κόμματα και βουλευτές, όπως υποκριτικά ισχυρίζεται
η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα την νομιμοποιεί, θεσμοθετώντας τις συναλλαγές
κομμάτων και βουλευτών με επιχειρηματικούς ομίλους, θεσπίζοντας μάλιστα και
έκπτωση στο 100% των σχετικών ποσών από το φορολογητέο εισόδημα των
επιχειρηματιών χρηματοδοτών.
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Την ίδια στιγμη προσπαθεί να περιορίσει την δυνατότητα, κόμματα που
στηρίζονται οικονομικά από τον λαό και απευθύνονται σ' αυτόν για την
οικονομική τους στήριξη και λειτουργία, να προχωρούν στο φακέλωμα των
μελών και των φίλων τους που από το

υστέρημά τους επιθυμούν να τα

ενισχύσουν οικονομικά, επιβάλλοντας την αναγραφή των στοιχείων τους και
του Α.Φ.Μ. ή του αριθμού της Αστυνομικής τους ταυτότητας, ακόμα και για μία
συνδρομή ή οικονομική ενίσχυση 2,00 έως 5,00 ευρώ.
Τα πάρα πάνω αποσκοπούν στον περιορισμό της πολιτικής δράσης
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και αποτελεί μέρος των συνολικών μέτρων για
την καταστολή των αγώνων του εργατικού λαϊκού κινήματος, μέρος των οποίων
αποτελούν και τα μέτρα ενάντια στην λειτουργία και δράση των συνδικάτων και
του δικαιώματος της απεργίας.
Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων και του λαϊκού κινήματος να
αντιταχθεί σ' αυτά τα σχέδια, να παλέψει να μην ψηφιστεί και να μην
εφαρμοστεί ο νόμος.
Το

Δημοτικό

Συμβούλιο

του

Δήμου

Χαϊδαρίου

εκφράζει

την

κατηγορηματική του αντίθεση σ' αυτούς τους σχεδιασμούς, απαιτεί από την
Κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και καλεί τους Βουλευτές να το
καταψηφίσουν.
Εκφράζουμε την αντίθεση και την καταδίκη μας σ' αυτές τις αντιδημοκρατικές
μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης και δηλώνουμε τη διάθεσή μας να αγωνιστούμε
για να μην εφαρμοστεί ".
Ερωτήσεις;
Αν δεν υπάρχουν ...
Κύριε Μποζίκα.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κάνω μία έκκληση Πρόεδρε, επειδή έχουμε πάρα πολλά
θέματα, είναι 24 θέματα και υπάρχουν πάρα πολλές παρατάξεις, λίγο σε σχέση
με τον χρόνο, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που έχουμε, να συζητηθούν
όλα δηλαδή, για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε....
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι, πάνω σ' αυτό που λέει ο Δήμαρχος, θα πρέπει κάποια στιγμή
να οργανώσουμε διαφορετικά λίγο το Δημοτικό μας Συμβούλιο, γιατί αυτή τη
στιγμή έχετε 7 αντιπολιτευόμενες παρατάξεις με ισόποσους, ισάριθμους
επικεφαλής, που λίγο να πούμε κάτι, υπάρχουν και άλλα στελέχη που θέλουν
και αυτά να πουν κάτι, φτάσαμε 3 ώρες στο 1ο θέμα.
Κοιτάχτε τώρα, γι' αυτό το 2ο θέμα, με μεγάλη ειλικρίνεια σας λέω ότι
εκπλήττομαι που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορώ να καταλάβω τι
θέση έχει σε ένα αυτοδιοικητικό πολιτικό όργανο ο νόμος για τα κόμματα και τις
χρηματοδοτήσεις.
Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου και να πω, από την
μιά θέλουμε διαφάνειες και διαύγεια και να ξέρουμε από πού χρηματοδοτείται
το ΠΑΣΟΚ, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, το ΚΚΕ και από την άλλη δεν θέλουμε;
Από την μία να λέμε να ισχύσει αυτό που ισχύει στις περισσότερες χώρες του
πλανήτη, να υπάρχουν νόμιμοι και επίσημοι χορηγοί με αριθμό ταυτότητας και
Α.Φ.Μ. για να μπορεί να το ελέγχει και ο τελευταίος και από την άλλη να μην
υπάρχει σε μία κατηγορία χρηματοδοτών; μπορεί να είναι 5, 10, 15 ή μπορεί να
είναι και εθελοντισμός, μπορεί να είναι να πηγαίνουμε να κόβουμε τα καλάμια
κάτω στην Κούβα.
Πέστε μου, τι ακριβώς θέλετε να ψηφίσουμε σήμερα;
Εγώ αδυνατώ να παρακολουθήσω αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντηνακιέ.
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εν μέρει θα συμφωνήσω και εγώ και για την οικονομία του
χρόνου εγώ θα μπορούσα να προτείνω μία δικιά μου πρόταση ή της παράταξης,
αναλογικότερη χρηματοδότηση των κομμάτων και περισσότερη διαφάνεια. Δεν
μπορώ να πω τίποτα άλλο.
Πολλά απ' αυτά τα θέματα είναι θεωρώ interpartner, ή για μία άλλη συζήτηση,
όχι πάντως για το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έλεγα το εξής, στις Δημοτικές εκλογές ας θυμηθεί ο
καθένας πώς τακτοποίησε τα οικονομικά της παράταξης, με βάσει τους λογιστές
τους έμπειρους για να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα, γιατί το
ξεχάσαμε αυτό.
Βεβαίως όλες οι παρατάξεις είχαμε ικανούς φίλους λογιστές που κάποιοι
άνθρωποι από εμάς χρεώθηκαν τα χρήματα που μαζέψανε κατά κάποιον τρόπο,
τα κατέθεσαν με αριθμό Α.Φ.Μ. και, και, και. Και ήταν δύσκολο, το λέω εγώ
που αρκετές φορές χρειάστηκε είτε να εξουσιοδοτήσω κάποιον κ.λ.π. κ.λ.π.
Και κυρίως θα γίνει πιό δύσκολο εάν πάμε στις επόμενες Δημοτικές
Εκλογές και π.χ. αυτός εδώ ο νόμος που είναι για τα κόμματα εφαρμοστεί και
για τις Δημοτικές παρατάξεις. Σιγά μη σου δώσει ο άλλος 2,00 ευρώ η 3,00, έτσι
τα μαζέψαμε τα χρήματα και θα πρέπει να πάει να κάνει και κατάθεση και να
πάει και με το Ε9, το λέω λίγο ακραία.
Αλλά όμως σε ένα Κράτος που επί της ουσίας είναι ξεφτιλισμένο, όταν επί έναν
ολόκληρο χρόνο ο αρχηγός της Κυβέρνησης δεν εμφανίζεται στο ΚΟινοβούλιο
και το καταπίνουμε όλοι, Κυβέρνηση, αντιπολίτευση και αυτοδιοίκηση, γιατί μας
αφορά ο τρόπος που ασκείται το πολίτευμα, αυτό το στραβό πολίτευμα.
Οταν λοιπόν κάνει πρόταση μομφής στον εαυτό του σήμερα, ο Σαμαράς και
αντί να εμφανιστεί στην Βουλή εμφανίζει αντ' αυτού τον Βορρίδη, αυτό

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

92

σημαίνει ότι η συζήτηση που είπαν οι δύο συνάδελφοι που είναι πολύ σωστές
σαν τοποθετήσεις, δεν έχει νόημα σ' αυτή τη χώρα, σ' αυτή τη χώρα που
έχουμε ζήσει τα πάντα και εδώ υπάρχουν εμπειρότεροι συνάδελφοι ιστορικά
από μένα και από άποψη ηλικίας και από άποψη εμπειριών, υπάρχουν
εμπειρότεροι.
Και πάμε σε εκλογές πολιτικές με διάφορα σχέδια που φαίνονται,
εκβιασμού των συνειδήσεων.
Ανάμεσα λοιπόν σ' αυτά είναι και τα, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα, θα
πάρουν χρήματα από τους φίλους τους. Συνεστιάζονται μαζί, κυκλοφορούν
μαζί, κάνουν διακοπές μαζί στα γιώτ και πάει λέγοντας, αυτά είναι τα πρώην
μεγάλα κόμματα, που σήμερα όμως ακόμα κυβερνούν και ορισμένα που
επωάζονται στις λίμνες και στα ποτάμια της χώρας.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει σημασία για κάθε ζήτημα που αφορά κατά
την γνώμη μου, έχω τοποθετηθεί και παλαιότερα, με αυτήν την έννοια, το
Δημοτικό Συμβούλιο έχει νόημα εάν τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας
φτύσουν στο πρόσωπο την Κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη πολιτικής πρακτική,
που έχει σχέση με το ζήτημα της δημοκρατίας και το ζήτημα της δημοκρατίας
δεν είναι μόνον το τι λέει ο καθένας στο καφενείο, έχει σχέση με την ενίσχυση
των κομμάτων, με τη διαμόρφωση των κομμάτων, με το δικαίωμα να μην
μπορεί ο γνωστός μηχανισμός που εδώ και 150 χρόνια υπάρχει σ' αυτή εδώ τη
χώρα και μετά τον εμφύλιο και εξακολουθεί να λειτουργεί, που σημαίνει ότι
ορισμένοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις και
για να μην πάμε πολύ μακριά, σ' αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο η δική μας η
παράταξη ήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον άλλον
Δημοτικό μας Σύμβουλο και άλλα στελέχη της παράταξης και βρέθηκαν
άνθρωποι εκβιασμένοι στη συνείδησή τους με συλλογικές συμβάσεις 5μηνες,
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κ.λ.π., να εκτελούν έργο που δεν είχε σχέση με τη διοίκηση.

Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δρούλια.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Επειδή νομίζω ότι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και
της Δημοτικής Αρχής δεν είναι να ψηφίζει ψηφίσματα που θα εκφράζουν τις
απόψεις της πλειοψηφούσας παράταξης ή του κόμματος στο οποίο πρόσκειται η
πλειοψηφούσα παράταξη, αλλά να διοικεί τον Δήμο και την πόλη και να λύνει τα
προβλήματα της πόλης και των πολιτών της.
Εγώ δηλώνω ότι σε όλα τα ψηφίσματα τα οποία είναι άσχετα με την
λειτουργία του Δήμου θα τα καταψηφίζω και δεν θέλω καν να παίρνω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Συζητάμε εδώ για ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στην Βουλή
και θα το ψηφίσουν τα κόμματα.
Εγώ δηλώνω σ' αυτό το ψήφισμα παρών, μπορώ όμως να σας πω ότι είμαι υπέρ
της ολοσχερούς διαφάνειας, από το 1,00 ευρώ έως το μεγαλύτερο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασπρογέρακα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε δύο κουβέντες μόνον θα πω για να
αποστασιοποιούμεθα και θεωρούμε ότι είμαστε ουδέτεροι.
Το ότι το φέρνει αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η συγκεκριμένη κυβέρνηση,
λέει κάποια πράγματα για μένα. Δηλαδή οι προθέσεις αποκαλύπτουν τον στόχο
που έχει.
Ομως η αντίθετη τελείως άποψη, η άλλη άκρη ότι, εάν θυμάμαι καλά στο σχέδιο
νόμου που φέρνει ύστερα από τις αντιδράσεις κυρίως του ΚΚΕ ας πούμε,
ειπώθηκε κάποιο ποσό και πάνω, από κάποιο ποσό και πάνω που θα πρέπει να

94

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

φαίνονται οι χρηματοδοτήσεις, από κάποιο ποσό και κάτω για τα 2,00 ή 3,00 ή
5,00 ευρώ που λέει εδώ δεν ισχύει απ' όσο γνωρίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
η γενική διατύπωση διαφάνεια σε όλα, νομίζω ότι καλύπτει και δεν χρειάζεται να
παρθεί ειδική απόφαση η οποία θα λέει απόσυρση του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα είναι οι ίδιοι που λένε αυτό το
πράγμα, που θα λένε εκεί δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν το θέλουν αυτό το
πράγμα και θα σε βγάλουν στον τοίχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φουρλή.
ΦΟΥΡΛΗΣ: ... (μιλάει εκτός μικροφώνου)
... σαφώς και δεν μπορούμε να πούμε υπέρ της διαφάνειας, αλλά....
Κλείστε λίγο το μικρόφωνο.
... (μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος που θέλει να πει;
Ελα συνάδελφε.
.......: Σε δύο κύρια ζητήματα στέκεται το συγκεκριμένο σχέδιο ψηφίσματος.
Ενα στο ότι εάν κάποιος πολίτης επιλέξει να κόψει ένα κουπόνι από ένα κόμμα
και να δώσει κάποια ευρώ είναι υποχρεωμένος να δώσει το Α.Φ.Μ. του και την
Αστυνομική του ταυτότητα, αυτό να καταγραφεί και να φτάσει στα αρχεία
κάποιας Δημόσιας Αρχής και
Δύο, ότι μπορούν πλέον θεσμοθετημένα οι ιδιωτικές εταιρείες να δίνουν
τεράστια ποσά σε διάφορα κόμματα, πολιτευτές, όχι μόνον στην προεκλογική
περίοδο αλλά κατά τη διάρκεια όλης της 4ετίας και εδώ γεννιέται το εξής εύλογο
ερώτημα. Γιά ποιόν λόγο ένας επιχειρηματίας, μία μεγάλη Ανώνυμη Εταιρεία θα
επιλέξει να χρηματοδοτήσει ένα κόμμα; γιατί προφανώς εδώ δεν μιλάμε για
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έναν μικροβιοτέχνη ο οποίος είναι φανατικός ΚΚΕ, ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΣΟΚος
και θέλει να δώσει 50,00 ή 100,00 ευρώ στο κόμμα του.
Για ποιόν λόγο μία μεγάλη Ανώνυμη εταιρεία θα επιλέξει να δώσει χιλιάδες ευρώ
σε ένα κόμμα;
Προφανώς γιατί θα προσδοκά ότι αυτό το κόμμα θα του το ανταποδώσει
εκπροσωπώντας τα δικά του τα συμφέροντα.
Ποιά είναι αυτά τα κόμματα στην Ελλάδα που χρόνια τώρα εκπροσωπούν
τέτοια συμφέροντα; ποιά είναι τα κόμματα σήμερα στην Ελλάδα εδώ και χρόνια
που ιδιωτικοποιούν αβέρτα εταιρείες, που διαλύουν εργασιακές σχέσεις, που
μειώνουν μισθούς, που καταργούν συμβάσεις, που μειώνουν ποσοστά
φορολογίας στις Ανώνυμες εταιρείες; που μειώνουν τις εργοδοτικές εισφορές;
τα κόμματα που μας κυβέρνησαν και μας κυβερνούν και αυτή τη στιγμή, το
ΠΑΣΟΚ, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, η ΔΗΜΑΡ παλαιότερα, το ΛΑΟΣ και μία σειρά
άλλα κόμματα που έτυχε να μην κυβερνήσουν αλλά έχουν την ίδια λογική, με
στοιχεία της Βουλής η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στις 10 επερωτήσεις που έχει κάνει οι 7 με
8 είναι γιατί δεν δίνουμε προνόμια πάρα πάνω στους εφοπλιστές.
Να το πάμε και μακρύτερα; υπάρχουν και κόμματα τα οποία δεν έχουν
κυβερνήσει αλλά προαλείφονται για να κυβερνήσουν, προετοιμάζονται για να
κυβερνήσουν και γι' αυτόν τον λόγο έχουν πάρει σβάρνα όλα τα φόρα, όλα τα
συνέδρια του ΣΕΒ, των εργοδοτικών οργανώσεων και βγαίνουν και λένε στους
επιχειρηματίες, εμάς ψηφίστε, εμάς στηρίξτε γιατί εμείς θα κατορθώσουμε να
αυξήσουμε καλύτερα την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών σας, την
ανταγωνιστικότητά σας και άρα και την κερδοφορία σας.
Οταν λοιπόν γίνοντια όλα αυτά τι κατάληξη θα έχουμε; αυτή που έχουμε
στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπάρχει το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, όπου θα
υπάρχουν τα κόμματα της COCA COLA και της PEPSY COLA.
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Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια, όπου διάβαζα τον λεγόμενο δικό σας αστικό
τύπο, δεν το έλεγε ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, όταν εξελέγει ο Μπους ο νεότερος όπου
έλεγαν οι εφημερίδες οι δικές σας, νίκησαν οι πετρελαιάδες στις Ηνωμένες
Πολιτείες τους Τραπεζίτες, γιατί οι πετρελαιάδες υποστήριζαν τον Μπούς και οι
Τραπεζίτες τους Δημοκρατικούς, ή όταν βγήκε ο Κλίντον, νίκησε η διαφημιστική
εταιρεία του Κλίντον την διαφημιστική εταιρεία των Ρεπουμπλικάνων, γιατί είχε
πάρει δις εκατομμύρια περισσότερα ο Κλίντον και είχε κάνει καλύτερη
διαφημιστική καμπάνια. Γιατί δυστυχώς όχι μόνον στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά
και σε μία σειρά άλλες χώρες η πλειοψηφία των πολιτών ψηφίζει όχι με βάσει τα
προγράμματα των κομμάτων που υπάρχουν, γιατί στα περισσότερα ταυτίζονται,
αλλά

με

το

εάν

είχαν

καλύτερες

μαζορέτες

στις

προεκλογικές

τους

συγκεντρώσεις.
Και όταν γίνονται αυτά τα πράγματα, τα άλλα κόμματα, αυτά τα κόμματα
τα οποία μπαίνουν κόντρα στα συμφέροντα των ιδιωτικών εταιρειών, τι λύση
έχουν για να μπορέσουν να έχουν κάποια οικονομική αυτοτέλεια; τι κάνει
σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας; όχι σήμερα, 10ετίες. Απανωτές
οικονομικές εξορμήσεις όπου ζητάει από τους οπαδούς του, από τα μέλη του
αλλά και από τους ψηφοφόρους άλλων κομμάτων, να τους δώσουν από το
υστέρημά τους 5,00 - 10,00 ευρώ για να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα
την πάλη τους ενάντια σ' αυτές τις εταιρείες.
Και ερχόμαστε τώρα και λέμε, από τη στιγμή την οποία γίνεται αυτό, πώς
θα έλθει ο οπαδός ενός άλλου κόμματος, αλλά και ο οπαδός του συγκεκριμένου
κόμματος, ή και το μέλος του και θα αυτοφακελωθεί; Γιατί θα πει κάποιος
αφελής, τι θα πάθει;
Κοροϊδευόμαστε; πριν από λίγες 10ετίες σε τούτη εδώ τη χώρα στήνονταν στα
εκτελεστικά

αποσπάσματα

άνθρωποι

γιατί

έδιναν

10

δραχμές

στο

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και για να μην μιλάμε για περσινά ξινά σταφύλια,
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επειδή τυχαίνει να προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, σήμερα που μιλάμε στις
ιδιωτικές εταιρείες για να προσληφθείς ή κριτήριο για να παραμείνεις στην
εταιρεία, δεν είναι εάν είσαι ΚΚΕ ή όχι, εάν είσαι συνδικαλισμένος ή όχι, εάν
στήριξες με λόγια ή με πράξεις το ΠΑΜΕ ή όχι. Το σλόγκαν σήμερα στις μεγάλες
εταιρείες ξέρετε ποιό είναι για να προσληφθείς; όποιος τολμήσει να ρωτήσει
πόσα λεφτά θα παίρνω ή τι ωράριο θα έχω βγαίνει κατ' ευθείαν από την λίστα
για να προσληφθεί.
Σήμερα λοιπόν σ' αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα, σ' αυτή τη κρίση
ερχόμαστε και λέμε, άραγε είναι κακό να μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί ή τέτοια
δημοσιότητα;
Επειδή θεωρούμε ότι γνωρίζετε όλοι ότι όλα τα κόμματα δημοσιεύουν
Ισολογισμούς, ελέγχοντι από Ορκωτούς Ελεγκτές, Ελέγχονται από την Εφορία,
είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να πηγαίνεις και να δώσεις, να αυτοφακελώσεις
αυτούς τους οποίους επέλεξαν να σου δώσουν 5,00 - 10,00 ευρώ.
Και επειδή αυτά τα πράγματα είναι κατανοητά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν
θέλαμε πραγματικά να μιλήσουμε για αδιαφάνεια στα οικονομικά των
κομμάτων, το πρώτο που θα έπρεπε να δούμε θα ήταν αυτό που είχε ζητήσει το
ΚΚΕ εδώ και 10ετίες και όλοι το κάνουμε γαργάρα. Το να ονομαστικοποιηθούν
όλες οι ανώνυμες μετοχές των Ανωνύμων Εταιρειών, για να δούμε εκεί ποιός
έχει εταιρείες, ποιός έχει πρόσβαση στα μερίσματά τους και σε ότι άλλο
συνεπάγεται η κατοχή αυτών των μετοχών.
Για να τελειώνω λοιπόν για να μην σας κουράζω, επειδή εδώ πέρα δεν
θεωρώ ότι είναι κανείς αφελής, επειδή πιστεύω ότι όλα αυτά τα καταλαβαίνει
και ένα μικρό παιδί, δεν θεωρώ ότι είστε αφελείς και κάνετε τέτοιες
τοποθετήσεις, ταγμένοι είστε, ταγμένοι στο να υπερασπίζετε τα συμφέροντα
των πολιτικών κομμάτων στα οποία ανήκετε και επειδή πέρασαν οι Δημοτικές
εκλογές όπου βγαίνατε στα μπαλκόνια και βγάζατε δεκάρικους λόγους ότι
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μακριά από εμάς τα κόμματα, εμείς δεν έχουμε σχέσεις με τα κόμματα, το
κόμμα μας είναι το Χαϊδάρι και άλλα τέτοια όμορφα, βγέστε επί τέλους και
πέστε, ναι βρε παιδιά αλήθεια είναι αλλά εμένα με δεσμεύει το κόμμα μου. Ας
είμαστε λιγάκι ειλικρινείς σ' αυτήν την αίθουσα. Ευχαριστώ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Μιλάτε για όλους;
.........: Γι' αυτούς που βρήκαν διάφορες δικαιολογίες για να μην τοποθετηθούν
επί της ουσίας.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ωραία, επειδή δεν υπάρχουν όλοι, υπάρχουν όντος ανεξάρτητοι,
εγώ έλεγα κόμμα μου είναι το Χαϊδάρι και το πιστεύω, μισό λεπτό γιατί εδώ
πρέπει να δούμε μία φιλοσοφία γενικότερη, τι Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνουμε
....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ κ. Ντηνιακέ είναι πολιτικό όργανο και παίρνουμε πολιτικές
θέσεις. Εκφράσατε τη θέση σας, η παράταξή σας, υπάρχουν και άλλοι
συνάδελφοι που μπορεί να θέλουν να μιλήσουν.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Οχι, έκανα μία ερώτηση, αφορά όλους μας; γιατί υπάρχουν
όντος Ανεξάρτητες παρατάξεις και εμείς είμαστε μία Ανεξάρτητη παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο καθένας μπορεί να ....
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εσείς είσαστε κομματικά ενταγμένοι....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο καθένας μπορεί να κρίνεται από την πολιτική του κ. Ντηνιακέ...
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Το εάν είστε κομματικά ενταγμένος φάνηκε από την τοποθέτησή
σας...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι ...
Αλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει τον λόγο;
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Μισό λεπτό, 30 δευτερόλεπτα, εγώ είπα στον κύριο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, ποιοί θέλουν να πάρουν τον λόγο για το ζήτημα;
ποιοί άλλοι θέλουν να πάρουν τον λόγο;
Ο κ. Τσατσαμπάς. Αλλος; ο κ. Βορέας, για να το κλείσουμε. Είναι άλλος
συνάδελφος;
Κύριε Τσατσαμπά, έχετε τον λόγο.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Κοιτάξτε, δεν θα μιλούσα, ως τόσο πρέπει να πω ότι η
τοποθέτησή σας μου άρεσε, τα χαλάσατε λίγο στο τέλος και μου άρεσε γιατί
έβγαζε μία ειλικρίνεια.
Ως τόσο όμως θα ήθελα και εάν μπορεί να απαντηθεί κι όλας, σε σχέση με την
αντιμετώπιση κάποιων τεχνικών προβλημάτων, δηλαδή πολύ σωστά σε καμία
περίπτωση και δεν νομίζω ότι εδώ μέσα κανείς θα μπορεί να πει ότι είμαστε
υπέρ των χρηματοδοτήσεων στα κόμματα από τις μεγάλες εταιρείες, από το
μεγάλο κεφάλαιο, γιατί καταλαβαίνουμε τις εξαρτήσεις και τις συνέπειες που
ακολουθούν σε κάτι τέτοιο.
Ως τόσο για το θέμα ας πούμε της στήριξης της οικονομικής άνευ όρων
που θέσατε και που έτσι απλοϊκά πολύ σωστά το θέσατε, θα πω ότι ακριβώς
επάνω σ' αυτή τη διαδικασία στηρίχθηκαν τα αστικά κόμματα που λέτε,
προκειμένου να αναπτυχθεί μία μαύρη χρηματοδότηση την οποία την
δικαιολογούσαν μέσα από την κοπή των γνωστών κουπονιών, με τα
αποτελέσματα που γνωρίζετε εσείς περισσότερο και απ' όλους μας.
Αυτό το πράγμα για παράδειγμα πώς θα αντιμετωπιστεί; εγώ δεν λέω ότι
αντιμετωπίζεται μέσα απ' αυτό το νομοσχέδιο, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί
και αυτό και πρέπει να σας απασχολεί και εσάς η αντιμετώπισή του, γιατί μέσα
απ' αυτή τη διαδικασία όπως την τοποθετείτε, ναι μεν υπερασπίζεστε πολύ
σωστά και ειλικρινά ξαναλέω, την ανάγκη να χρηματοδοτηθείτε από τους
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απλούς εργαζόμενους, από τους απλούς πολίτες, ως τόσο όμως μήπως μέσα
από μία τέτοια διαδικασία δώσετε το δικαίωμα στα αστικά κόμματα
επαναλαμβάνω που λέτε, να μπουν ξανά στην διαχείριση αυτή της αδιαφάνειας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Ενα ένα για να θυμόμαστε και πράγματα.
"Στηρίζουμε το ΠΑΣΟΚ που μας στήριξε", δήλωση που έγινε μετά από εκλογές
από συγκεκριμένο Δήμαρχο που η παράταξή του είναι διασκορπισμένη σε
διάφορους συνδυασμούς αυτή τη φορά και που ήταν Ανεξάρτητος.
Επειδή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει και γνωριζόμαστε στο Χαϊδάρι, είναι
χωριό, σωστό είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην
αποποιούμαστε την πολιτική μας ιδιότητα και την κομματική μας.
Εγώ δεν μπορώ να προσδιορίσω ποιός είναι ο καθένας, ας το προδιορίσει ο
ίδιος, αλλά αυτό το ψέμα δεν βοηθάει σε συζήτηση πολιτική, δεν βοηθάει
καθόλου.
Δεύτερο ζήτημα, έρχονται και ψηφίζει μία Κυβέρνηση περί διαφάνειας και
διαύγειας όταν θα έπρεπε να είχαν σηκωθεί όλοι αυτοί που σήμερα λένε όχι στο
ψήφισμα, γιατί φάγανε 400 εκατομμύρια από τον Ελληνικό λαό και κόψανε της
μάνας μου 12,00 ευρώ τον μήνα από τη σύνταξη, για να φάνε τα 400
εκατομμύρια, να χαρίσουν στον κ. Σάλλα την Τράπεζα και τη ζημιά που φάγανε
τα λεφτά το ΠΑΣΟΚ και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, γιατί έχουν όνομα τα κόμματα, τα
400 εκατομμύρια που φάγανε τα μοιράσανε στις πλάτες του Ελληνικού λαού, να
πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, να πληρώσει εκείνο, να πληρώσει τα άλλα, να κόψει από
τον μισθό του και θα έπρεπε τουλάχιστον με μία αξιοπρέπεια και με βάσει αυτή
τη διαφάνεια και την εντιμότητα που ισχυρίζονται σήμερα εδώ, ακριβώς στους
ίδιους πολιτικούς χώρους που υπηρετούν θα έπρεπε να είχανε πατήσει πόδι που
λέμε.
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Και το άλλο, τι έγινε το 1 εκατομμύριο του Τσουκάτου; που ήταν από
εταιρεία; τι έγινε;
Θα πρέπει λοιπόν, πραγματικά φτάνει στα όρια της ντροπής.
Μεσυγχωρείτε γι' αυτό το ύφος.
Τι έγινε με το σκάνδαλο Κοσκωτά παλαιότερα; πώς έγινε ο Κοσκωτάς μέγας και
τρανός και ξαφνικά τα έχασε όλα; που δεν τα έχασε όλα.
Και επειδή βάζουμε ένα θέμα για τις εκλογές τις συγκεκριμένες. Το μόνο
που χρειάζεται, συγνώμην για το ύφος, αλλά πραγματικά όλοι έχουμε ένα
στοιχειώδες μυαλό, ξέρουμε Ελληνικά να διαβάζουμε και να γράφουμε και οι
περισσότεροι εδώ μέσα έχουν και πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση. Δεν
είναι δυνατόν να ισχυρίζονται όσα πράγματα ισχυρίζονται με τον τρόπο που τα
λένε, ας βρούν άλλον τρόπο για να γίνουν και πιστευτοί. Ενα και ένα κάνουν
δύο.
Πόσοι απ' αυτούς που δεν ψηφίζουν ΚΚΕ έχουν δώσει λεφτά στο Κομμουνιστικό
Κόμμα υπολογίζοντας στην προσωπική σχέση, άλλος τους αγώνες που έχει κάνει
κ.λ.π.
Τι είναι αυτό λοιπόν που θέλουν να χτυπήσουν; γιατί τα λεφτά απ' αυτούς που
έχουν ευεργετήσει, από τον Μπόμπολα, Βαρδινογιάννη, εφοπλιστές, τραπεζίτες,
βιομήχανους, που τους χαρίζουν συνέχεια δουλειές, που ξέρουμε ακόμα, που
δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα, ποιοί θα την πάρουν, έτσι; για να
μιλάμε λοιπόν καθαρά. Αυτοί έχουν εξασφαλίσει και εγώ εάν θα δώσω του
παιδιού μου 100.000,00 ή 50.000,00 για να κάνει μία δουλειά, θα πρέπει να
πληρώσει 10% φόρο. Ο βιομήχανος που θα τα χαρίσει σε ένα κόμμα για να του
κάνει τα χατίρια για να ψηφίσει τους νόμους που θέλει, δεν θα πληρώνει
φράγκο και αυτό είναι δίκαιο και τίμιο; και μιλάμε για διαύγεια και για
διαφάνεια; τρίχες κατσαρές λέμε.
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Υπηρετούμε, είπε προηγουμένως ο Τάκης, υπηρετούμε το κόμμα μας, το
κόμμα τους δηλαδή υπηρετούν με μεγαλύτερο πάθος απ' ότι το υπηρετούμε
εμείς που πιστεύουμε ότι κάνουμε το σωστό και το δίκαιο και ένα κόμμα το
οποίο είναι διεφθαρμένο από την γέννησή του και αυτό είναι απαράδεκτο και
ζητάμε από ένα κόμμα που περιμένει να πάρει από τον εργάτη, γιατί δεν θα
έλθει ο Μπόμπολας να μας δώσει λεφτά εμάς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα.
Και είναι αστείο να λέμε όχι τα κόμματα και τι δουλειά και δεν τα ξέρουμε. Τα
ξέρετε και τα παραξέρετε και ....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε συνάδελφε, ολοκλήρωσε ...
ΒΟΡΕΑΣ: Τελειώνω.
Χτυπάγατε πόρτες Βουλευτών και Υπουργών για να σας στηρίξουν προεκλογικά
και να αποκτήσετε κάποια ψηφαλάκια.
Εμείς με τον αγώνα μας παλεύουμε για να τα κερδίσουμε, υποστηρίζοντας κάθε
φορά το δίκαιο και τα παίρνουμε από τον εργαζόμενο, από τον άνεργο, από τον
συνταξιούχο και θέλετε με αυτό τι; να τους φακελώσουμε. Αφού φακελώνουμε
τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο, από το σχολείο που πηγαίνουν το Δημοτικό, από
το Πανεπιστήμιο εάν συμμετέχουν στους αγώνες και τέτοια και εκεί
αποφασίζεται εάν θα τους πάρουν στην δουλειά οι βιομήχανοι και τέτοια....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε ολοκλήρωσε ...
ΒΟΡΕΑΣ: Μέσω των τραπεζών πληροφόρησης που έχουν και κάποτε πρέπει
αυτά να τελειώνουν, να τελειώνουν, γιατί είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν και
πολλοί είχαν χρηματοδότες σ' αυτές τις εκλογές, ανθρώπους επιφανείς που
είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, το ψήφισμα ....
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Δύο λόγια ο Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, τα Δημοτικά Συμβούλια Φιλής, Ρέντη-Νίκαιας και
εκατοντάδες άλλα Δημοτικά Συμβούλια και μαζικοί φορείς, εργατικά κέντρα,
ομοσπονδίες, σύλλογοι κ.λ.π. δεν νομίζω να ανήκουν όλα κατά πλειοψηφία στο
ΚΚΕ για να πάρουν αποφάσεις καταδίκης του νομοσχεδίου αυτού.
Ανδρέα, Κώστα, Κώστα, Δημήτρη, Ελένη, έχουμε έλθει και παίρνουμε
5,00 - 5,00 ευρώ σε κάθε οικονομική εξόρμηση που γίνεται; ερχόμαστε;
Πού απευθυνόμαστε λοιπόν εμείς; απευθυνόμαστε εκτός από τα μέλη, τους
φίλους του κόμματος και στους ανθρώπους καλής θέλησης που πιστεύουν ότι
το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ είναι το κόμμα το οποίο στοχεύει αυτό το νομοσχέδιο,
απευθύνεται λοιπόν σε όλον τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει στην
Ελληνική κοινωνία, είναι το κόμμα που μάχεται, που αγωνίζεται, που χωρίς αυτό
δεν θα υπήρχαν οι κατακτήσεις που έχει το εργατικό κίνημα μέχρι σήμερα,
χωρίς αυτό θα είχαμε γίνει Αμερικανάκια.
Κοιτάξτε, πολλοί διώχθηκαν, φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν γιατί μάζευαν
και βρέθηκαν επάνω τους μπλοκάκια, σε δύσκολες εποχές. Αλλά ποτέ δεν
σταμάτησαν, ακόμα και στις πιό δύσκολες εποχές, ακόμα και στη διάρκεια της
χούντας, να κάνουν αυτό που ήταν υποχρέωσή τους, που ήταν καθήκον τους,
να απευθυνθούν στον κόσμο με το κουπόνι, με την ανακοίνωση, να έλθουν σε
επαφή με τον λαό.
Το ΚΚΕ στηρίζεται στους εργαζόμενους και σε όλον τον κόσμο και εδώ θα φέρω
ένα παράδειγμα.
Σε μία παλιά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τις πλημμύρες, που
είχαμε την επέτειο τώρα των 20 χρόνων στον Περισσό, πλημμύρισε το αρχείο
και υπήρχε κίνδυνος να καταστραφεί ένα σημαντικό αρχείο το οποίο είναι
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πολύτιμο όχι μόνον για το ΚΚΕ, για όλον τον λαό και έχει πρόσβαση και ο
καθένας που μπορεί να μελετήσει την ιστορία του τόπου.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν που έγινε που φέραμε το θέμα
ενίσχυσης για να σωθεί το αρχείο, υπήρχε ένας Δημοτικός Σύμβουλος από την
παράταξη τότε της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ο οποίος είχε αδελφό θύμα στον
εμφύλιο και επειδή θα γινότανε έλεγχος από την Περιφέρεια και υπήρχε
κίνδυνος εάν δεν υπήρχε ομόφωνη απόφαση να μπλοκαριστεί η απόφαση, που
έδινε ένα σημαντικό ποσό για την διάσωση του αρχείου, είχε το θάρρος να
σηκωθεί και να πει ότι εγώ έχω τον πόνο μου γιατί έχω χάσει τον αδελφό μου
στον εμφύλιο, δεν θα εξετάσουμε εδώ για ποιόν λόγο, αλλά εκτιμώ όμως ότι το
ΚΚΕ δίνει αγώνες για τον λαό και για να παρθεί ομόφωνη απόφαση εγώ θα βγώ
έξω από την αίθουσα για να μην εμποδίσω την λήψη της ομόφωνης απόφασης.
Δηλαδή θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά έτσι παραδείγματα
που δείχνουν και μία στάση ανθρώπων που διαφωνούν με εμάς αλλά στέκονται
πραγματικά αντάξιοι.
Το λέω αυτό και κάνω έτσι αυτή τη μεγάλη εισαγωγή σε σχέση με το εάν θα
πρέπει να παίρνονται αποφάσεις ή όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Για την Αμερική είπε πραγματικά ο Τάκης, κάλυψε σχεδόν όλα τα θέματα
τα οποία ήθελα να πω, αλλά εγώ θα ήθελα έτσι να μου πείτε εάν περάσει τέλος
πάντων αυτό το νομοσχέδιο που θα κάνει έναν έλεγχο και θα τρομοκρατεί και
θα εμποδίζει πολλούς να δώσουν ενίσχυση, πόσοι θα μπορέσουν, πολλοί θα
μπορέσουν και θα το κάνουν, αλλά κάποιοι θα εμποδιστούν να δώσουν τα 5,00
ευρώ ή τα 10,00 και να μπει το Α.Φ.Μ. τους ή το όνομά τους.
Παράλληλα όμως αυτό το νομοσχέδιο δίνει απαλλαγές 100% στους μεγάλους
χρηματοδότες, σ' αυτούς που ενισχύουν τα κόμματα. Δεν σας κάνει εντύπωση
πώς; γιατί; τα κόμματα εξουσίας δεν απευθύνονται στον λαό; δεν παίρνουν
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ευρώ - ευρώ ή 5ευρω για να ενισχύσουν την δράση τους, που είναι
πολλαπλάσια η δράση τους από την δική μας, γιατί εμείς αυτά που παίρνουμε τα
δίνουμε για την οργάνωση της πάλης, είναι ανταποδοτικά. Δεν σας κάνει λοιπόν
εντύπωση;
Ποιοί είναι αυτοί οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές; αυτοί θα βγαίνουν
τώρα και όπως πολύ σωστά είπε ο Τάκης, θα ενισχύουν και θα έχουν βέβαια και
την ανταπόδοση αργότερα.
Για να μην πω περισσότερα θα σας καλέσω, σε λίγες μέρες ξεκινάει η
2μηνη οικονομική εξόρμηση του ΚΚΕ, εμείς θα έλθουμε σε σας και θα
ζητήσουμε να μας ενισχύσετε.
Λοιπόν, ζητάω να ψηφιστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
πραγματικά θα είναι τιμή για το Σώμα να ψηφίσει την αντίδρασή του απέναντι
σε ένα νομοσχέδιο που θέλει να φημώσει, να στραγγαλίσει κάθε φωνή που
στηρίζει κόμματα τα οποία παλεύουν για το δίκαιο του λαού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, εκφράστηκαν οι παρατάξεις, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι.
Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία από τη Δημοτική Αρχή και από τους
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. Οι υπόλοιπες παρατάξεις, έχουμε παρών από την κυρία
Καμπόλη, παρών ο κ. Ντηνιακός, την άποψή του υποστηρίζει ο κ.
Ασπρογέρακας, την άποψή του ο κ. Φουρλής ...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Απέχει ο κ. Δρούλιας απ' ότι κατάλαβα από την ψηφοφορία...
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Εγώ όταν έλθετε πάντως για οικονομική ενίσχυση θα συμμετάσχω
στην οικονομική ενίσχυση....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο ...
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Και παρών ...
.......: Και εγώ είμαι παρών, παρ' όλο ότι επί 15τίας δίνω πάντα οικονομική
ενίσχυση στο ΚΚΕ, για τους συνδέλφους που γελάνε ειρωνικά.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πούμε ότι υπάρχει και ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων
εδώ του Δήμου για το ίδιο ζήτημα, καταγγελίας του νομοσχεδίου.
--------------------

ΘΕΜΑ 3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης ενάντια στο κλείσιμο των ψυχιατρικών
νοσοκομείων (Δαφνί - Δρομοκαϊτειο).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε πάρει στα χέρια σας το ψήφισμα...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Είναι όμως και οι συνάδελφοι από το Δαφνί εδώ και πρέπει και αυτοί να
φύγουν, όπως καταλαβαίνετε...
Να το βάλουμε αμέσως μετά.
Η συναδέλφισσα η Παναγοπούλου να μας παρουσιάσει το ψήφισμα,
εργαζόμενη στο ΨΝΑ όπως γνωρίζετε.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: " Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου χαιρετίζει
τους αγώνες των εργαζομένων ενάντια στο κλείσιμο των Ψυχιατρείων που θα
οδηγήσει στην πάρα πέρα συρρύκνωση και υποβάθμιση των κρατικών δομών
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ψυχικής υγείας με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ασθενείς και τις οικογένειές
τους.
Το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων είναι αναπόσπαστο κομμάτι
των αντιδραστικών αλλαγών που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια από τις
Κυβερνήσεις της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟκ στο πλαίσιο της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Πρόκειται για μία πολιτική που εφαρμόζεται
διαχρονικά σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πριν την εκδήλωση της
καπιταλιστικής κρίσης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν μνημόνια ή όχι.
Δεν στοχεύει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, στην αντιμετώπιση των αιτιών υποβάθμισής τους.
Δεν στοχεύει στην εξάλειψη των ασυλικών συνθηκών νοσηλείας, δεν γίνεται για
το καλό των ασθενών όπως προκλητικά ισχυρίζεται η Κυβέρνηση.
Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ενωση και κεφάλαιο είναι οι υπεύθυνοι για την
καθημερινή επιδύνωση και τη φθορά της ψυχικής υγείας, συνολικότερα της
υγείας του λαού.
Δεν μπορούν να λύσουν προς όφελός τους τα υπαρκτά προβλήματα που
υπάρχουν,

αποτέλεσμα

της

διαχρονικής

πολιτικής,

κρατικής

υποχρηματοδότησης, υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης του συστήματος
υγείας.
Αντίθετα η πολιτική της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης εξειδικεύει την
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης στον χώρο της ψυχικής υγείας που
υπηρετεί.
1.

Τον δραστικό περιορισμό της κρατικής δαπάνης για την παροχή

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, για την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών, την
θεραπεία και αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
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2.

Την μετακύλιση του βάρους της θεραπείας στους ασθενείς και στις

οικογένειές τους.
3.

Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης σε αυτόν τον ευαίσθητο

τομέα, την χρηματοδότηση με ζεστό χρήμα των ΜΚΟ και άλλων ευαγών
ιδρυμάτων που θα παρέχουν φθηνές υποτυπώδεις υπηρεσίες υγείας και θα
πετούν τους ασθενείς στον δρόμο όταν δεν θα εξασφαλίζεται η κερδοφόρα
λειτουργία τους.
4.

Την εμβάθυνση της λειτουργίας των δημόσιων δομών ψυχικής

υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με φθηνούς ευέλικτους εργαζόμενους και
ασθενείς.
Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο και ο χαρακτήρας ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει την πολιτική της Κυβέρνησης και της
Ευρωπαϊκής Ενωσης που θυσιάζει τα δικαιώματα των ασθενών και των
υγειονομικών για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
Το

Δημοτικό

Συμβούλιο

του

Δήμου

Χαϊδαρίου

θα

αναπτύξει

πρωτοβουλίες και θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να δυναμώσει η πάλη των
εργαζομένων, των μαζικών φορέων της περιοχής, όχι μόνον για να μην
κλείσουν τα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία αλλά και για να αναπτυχθούν, να
εξοπλιστούν και να στελεχωθούν πλήρως με τον αναγκαίο σε αριθμό και
ειδικότητες προσωπικό, ώστε να παρέχουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Στηρίζει τη διεκδίκηση για ένα πανελλαδικά ανεπτυγμένο ενιαίο
αποκλειστικά κρατικό και απολύτως δωρεάν σύστημα υγείας στο οποίο θα
ενταχθούν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, οι ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών
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και

τα

προστατευόμενα

διαμερίσματα.
Βασικός πυρήνας αυτού του συστήματος είναι η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλου του πληθυσμού υγειών και ασθενών.
Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε κάθε πόλη, σε
κάθε Δήμο, κοντά στον τόπο δουλειάς, κατοικίας και εκπαίδευσης, σχολεία,
σχολές κ.λ.π.
Με ομάδα επιστημόνων που θα παρακολουθεί την ψυχοδιανοητική ανάπτυξη
των παιδιών, των εφήβων και των νέων θα παρέχει ψυχολογική στήριξη, θα
εντοπίζει και θα παρεμβαίνει έγκαιρα.
Απαιτούμε την κατάργηση κάθε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας
ιδιώτες, ΜΚΟ.
Απαιτούμε την πλήρη και αποκλειστική χρηματοδότηση από το Κράτος και την
εργοδοσία με κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων για τον Κλάδο της
υγείας με σύγχρονες, πλήρεις και απολύτως δωρεάν παροχές υπηρεσιών σε
όλους, χωρίς περικοπές και εξαιρέσεις.
Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στην παρακράτηση των
συντάξεων των ασθενών.
Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων σε θέσεις
μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Θα πρωτοστατήσουμε στον αγώνα ώστε να διαμορφωθούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις ώστε η υγεία να μην είναι εμπόρευμα αλλά λαϊκό κατοχυρωμένο
δικαίωμα ".
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε σε ερωτήσεις να διαβάσω ένα
δελτίο τύπου που μας ήλθε από τον Σύλλογο Πυργουσών για το θέμα. Σύλλογο
Πυργουσών Αττικής, ΤΟ ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ.
" Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας που συνεδρίασε με
μοναδικό θέμα "Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους στα Ψυχιατρεία
της πόλης μας", το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πυργουσών Αττικής ΤΟ
ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των
εργαζομένων στο ΨΝΑ Δρομοκαϊτειο και ΨΝΑ Δαφνί που δέχονται την πιό
βάρβαρη επίθεση από τη συγκυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο.
Τασσόμαστε υπέρ του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων
και δηλώνουμε ότι θα συμμετάσχουμε ενεργά στον δίκαιο αγώνα μας για τη μη
κατάργηση

των

Ψυχιατρείων

του

Δήμου

μας,

καμία

διαθεσιμότητα,

κινητικότητα, απόλυση και καμία μεταφορά κλινικών και υπηρεσιών.
Ειδικά το Δρομοκαϊτειο για μας τους Χιώτες αποτελεί σημείο αναφοράς
και ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της πόλης μας. Το κληροδότημα του
Ζώρζη Δρομοκαϊτη στα 126 χρόνια της λειτουργίας του προσέφερε ανεκτίμητες
υπηρεσίες στον χώρο της ψυχικής υγείας όντας πρωτοπόρο ψυχιατρικό ίδρυμα
της χώρας .
Το Δρομοκαϊτειο του Φιλύρα, του Βιζυηνού, του Κρυστάλλη, του Μητσάκη, του
Δραγούμη, του Καμπάνη και άλλων ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης
υπήρξε το καταφύγιο πληθώρας αντιστασιακών και χώρος θαλπωρής και σίτισης
πολλών πεινασμένων και άστεγων στα χρόνια της κατοχής.
Αυτό το θεραπευτήριο ψυχών απειλούν σήμερα να κλείσουν οι
κυβερνώντες, χωρίς να αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά του στην
κοινωνία. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε για να μην υποβαθμιστεί και απαξιωθεί και
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θα ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με τους εργαζόμενους και τους άλλους μαζικούς
φορείς για να συνεχίσει τον κοινωνικό του ρόλο και την προσφορά στη ψυχική
υγεία.
Απαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ".
Ερωτήσεις πάνω στο ψήφισμα που κατατέθηκε συνάδελφοι;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω μία βασική ερώτηση, εάν αυτό είναι
το κείμενο του Δ.Σ. του Σωματείου, της συνέλευσης του Σωματείου.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Το Σωματείο είναι εδώ για να απαντήσει κ. Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, εσένα ρωτάω, αυτό που κατέθεσες.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ κατέθεσα ψήφισμα του Δήμου αυτή τη στιγμή, το
Σωματείο είναι εδώ για να απαντήσει.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εσένα ρωτάω, αυτό που κατέθεσες είναι το κείμενο του
Σωματείου;
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Σας απαντώ και πάλι ότι είναι ψήφισμα του Δημοτικού
Συμβουλίου, το Σωματείο είναι εδώ για να απαντήσει, της Δημοτικής παράταξης
συγνώμην.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Λοιπόν, για να διαχειριστούμε τον χρόνο σας παρακαλώ κ.
Πρόεδρε ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτημα είναι κ. Μποζίκα;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Οχι, όχι δεν υπάρχει ερώτημα ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε τις τοποθετήσεις.
Κύριε Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Και η τοποθέτησή μου θα είναι βραχία διότι αντέχει πιά....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενα λεπτό.
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Συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγο ησυχία, δεν ακούγονται εδώ οι συνάδελφοι
που μιλάνε.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κοιτάξτε, από τη πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα
και σαν παράταξη δημοτική και δημοτικός συνδυασμός αλλά και ως ΑΣΔΑ,
βρεθήκαμε στο πλευρό των εργαζόμενων τόσο του Δρομοκαϊτειου όσο και του
Δαφνιού.
Πολλές κουβέντες δεν χρειάζονται, είναι γνωστά σε όλους μας, υπάρχει μια
κινητοποίηση τώρα πάνω από ένα χρόνο και, εάν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε
με εάν κάνω λάθος ημερολογιακά.
Εχουμε δύο υπερσύγχρονα νοσοκομεία με φοβερούς εξοπλισμούς πρότυπα σε
υπέρ της Ελλάδος πρότυπα και δυστυχώς κάποια προσχήματα και κάποιες
μεταρρυθμίσεις ψυχικής υγείας κ.λ.π. καλούμεθα να αποδεχθούμε το κλείσιμο
αυτών των Ιδρυμάτων.
Εμείς εάν προσεγγίσουμε το θέμα σαν αυτοδιοικητικό πολιτικό όργανο το
Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο νοσοκομεία, αυτά τα
δύο ιδρύματα έχουν συμβάλει πολύ και στη ζωή και στον εμπορικό κόσμο και
στην εμπορική οικονομία της πόλης.
Ξέρουμε ότι στις τόσες χιλιάδες εργαζομένους υπάρχουν πάρα πολλοί
Χαϊδαριώτες, ιδίως από το Δρομοκαϊτειο, το οποίο Δρομοκαϊτειο πρέπει να σας
πω ότι ήταν, να υπενθυμίσω σε κάποιους που ίσως δεν το ξέρουν,
παρευρισκόμενους εδώ, ήταν το πρώτο στοιχείο, το πρώτο οικονομικό στοιχείο
της πόλης μας, πριν ακόμα και από τους Φωκιανούς. Προϋπήρχε το
Δρομοκαϊτειο και η Πυργούση από την Χίο, πριν ακόμα έλθουν οι 57 οικογένειες
που εναπόθεσαν εδώ οι τότε κυβερνώντες, πρόσφυγες από τις Φώκιες και από
το Τσακμακλή.
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Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα λοιπόν αυτά τα ιδρύματα με την ιστορία, με την
ζωή και με την πόλη μας και με τους δημότες μας.
Εγώ και η παράταξή μας συμφωνούμε απόλυτα στο κείμενο της
διακήρυξης της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας και θα το ψηφίσουμε.
Δεν χρειάζεται να ξανα ερωτηθώ, ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εμείς ψηφίζουμε το ψήφισμα των εργαζομένων, είμαστε κατά
στο κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων, αυτή είναι η θέση μας.
Συμμετείχαμε χθές στην μαζική κινητοποίηση κατά αυτού του κλεισίματος και
όπου μπορούμε να βοηθήσουμε θα είμαστε παρόντες σ' αυτή τη προσπάθεια,
θεωρούμε ότι και τα δύο νοσοκομεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πόλη
μας με το Χαϊδάρι.
Να πω και ένα νέο στοιχείο, ότι με τα προβλήματα της ανεργίας ξέρετε
και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την οικονομική κρίση
αυξάνονται και τα ήπια έστω, οι ήπιες περιπτώσεις νοσημάτων ψυχιατρικών.
Είναι ένας λόγος πάρα πάνω να είμαστε παρόντες σ' αυτή τη προσπάθεια, υπέρ
του συνανθρώπου του διπλανού μας, ο οποίος μπορεί να υποφέρει, μπορεί να
έχει προβλήματα μεγαλύτερα ή μικρότερα και να μην το ξέρουμε.
Από εκεί και πέρα, πάλι διαβάζω ένα ψήφισμα δικό σας διαφορετικό,
εμείς μένουμε στην ουσία. Δεν μπορεί σε κάθε ψήφισμα που φέρνετε να
υπάρχει ένα εισηγητικό που να λέει ας πούμε ότι είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Δηλαδή ο κ. Σπηλιόπουλος θα το ψηφίσει αυτό; αναρωτιέμαι.
Δεν ξέρω, εγώ γι' αυτό αναφέρθηκα πριν και πραγματικά είπατε, συμφωνώ με
τον κ. Τσατσαμπά, πολύ ουσιώδη στοιχεία, πολύ σημαντικά στοιχεία, απλά
χάνετε από ένα σημείο και έπειτα αυτήν την ουσία και το αποτέλεσμα σε όλο
αυτό. Θέλετε να είμαστε μαζί σας ή όχι σε πολλά θέματα; εγώ έχω όλη τη καλή
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πρόθεση να ψηφίσω και επί μέρους θέματα για τα οικονομικά, για το
νομοσχέδιο είμαι κατά, αλλά αν αρχίσουμε να κάνουμε μία συζήτηση ευρύτερη
για τα οικονομικά των κομμάτων δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί αυτό εδώ να γίνεται
και σε πόσο χρονικό διάστημα.
Αυτό ήθελα να πω, πριν δηλαδή αυτό που είπα σε σχέση με την
τοποθέτησή σας, είχε να κάνει με την παρουσία μας εδώ.
Λοιπόν, είμαστε κατά στο κλείσιμο των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και είμαστε
υπέρ μιάς ψυχιατρικής μεταρρύθμισης υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει σε
μεγαλύτερο πλαίσιο, σε ευρύτερο πλαίσιο πολλά προβλήματα, πολλές φορές και
ψυχολογικά και ψυχιατρικής φύσης και δεν τα γνωρίζουμε, ελεω οικονομικής
κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, να διευκρινίσω, το ψήφισμα που καταθέτουμε δεν
είναι του Σωματείου Εργαζομένων, το Σωματείο Εργαζομένων δεν έχει
καταθέσει κάποιο ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κατέθεσε εκ μέρους
της παράταξης η συναδέλφισσα η Παναγοπούλου που είναι και εργαζόμενη στο
ΨΝΑ.
Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ενα δευτερόλεπτο, πριν να ξεκινήσω τη τοποθέτησή μου
θέλω να λύνουμε και ορισμένα ζητήματα τάξης.
Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η τοποθέτηση εάν κατάλαβα καλά του
Προεδρείου, ήταν σκοπός του Προεδρείου που θα το κάναμε πιθανά το
Δημοτικό Συμβούλιο πριν την εκδήλωση του ΨΝΑ, άλλο ότι αναβλήθηκε κοινή
συναινέσει, δεν αναιρώ σ' αυτό, στο οποίο θα καλούσαμε και τους
εργαζόμενους του Σωματείου και θα υπήρχε το δικό τους δελτίο τύπου. Λέω για
να ξέρουμε τι γίνεται, στο οποίο εγώ έκανα πίσω προσωπικά, ήθελα εκείνη την
ώρα που αναγγείλαμε μάλιστα και την εκδήλωση και συμφωνώ δηλαδή, το
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έκανε το Προεδρείο με την παραίνεση τη δική μου, λέω γιατί μου αρέσει
ορισμένα πράγματα να τα έχουμε σε μία τάξη, σ' αυτό τουλάχιστον που έχουμε
συμφωνήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, η σημερινή συνεδρίαση είναι γνωστή και στα δύο
Σωματεία.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλο λέω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εάν θα καταθέσουν ή όχι ψήφισμα είναι δικό τους ζήτημα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λέω λοιπόν ότι υπήρχε αυτή η αίσθηση. Εγώ λοιπόν
είχα το κείμενο του Σωματείου, το δελτίο τύπου το οποίο ήθελα να το
καταθέσω.
Πάμε λοιπόν στην ουσία τώρα του ζητήματος.
Εμείς θα το ψηφίσουμε αυτό το κείμενο της πλειοψηφίας κατ' οικονομίαν, γιατί
δεν είναι ώρα τώρα να λύσουμε όλα τα ζητήματα και τα επί μέρους, τις
αναλύσεις, είναι ένα κείμενο που γενικά εκφράζει πιστεύω και το σύνολο των
εργαζομένων στον χώρο της Ψυχιατρικής γενικότερα θα έλεγα, που το
τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια υφίστανται έναν
βομβαρδισμό στη λογική της απονοσοκομειοποίησης, δηλαδή να κλείσουν τα
νοσοκομεία και μάλιστα επιχειρείται κατ' αντιστοιχεία και εδώ επιτρέψτε μου να
το κάνω αυτό, όπως ας πούμε π.χ. για να μπορέσουμε να απολύσουμε τους
6.500 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή βρίσκουμε τα πλαστά πτυχία, έτσι λοιπόν
κατ' αντιστοιχία στον χώρο της ψυχιατρικής υγείας ξαφνικά τους έχει πιάσει ο
πόνος της εφαρμογής της αποασυλοποίησης. Αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή
και πρέπει να πούμε ότι χάριν και στη δραστηριότητα των εργαζομένων και στη
συμπαράσταση φορέων, δήμων και ανθρώπων στον χώρο της υγείας συνολικά,
έχει γίνει κατανοητό ότι είναι η σύγχρονη εκδοχή της ριγκανικής εκδοχής του
κλεισίματος των νοσοκομείων που οι άνθρωποι βρέθηκαν κάτω από τις γέφυρες
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και πάρα πολλοί απ' αυτούς κατέληξαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί
αυτοί οι ασθενείς όταν δεν έχουν υποστήριξη δύσκολα μπορούν, οι
περισσότεροι πρέπει να πούμε ότι είναι άνθρωποι που ούτε οι οικογένειές τους
μπορούν να τους στηρίξουν, είναι άποροι.
Εχει σημασία όταν κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα, εκτός από το να
ψηφίζουμε τα ψηφίσματα, πρέπει να μαθαίνει και η κοινωνία και εμείς οι ίδιοι.
Εάν θέλουμε να υποστηρίξουμε το όποιο θέμα πρέπει να μπαίνουμε λίγο στην
ουσία.
Η ουσία λοιπόν είναι ότι εάν ας πούμε 100.000 ασθενείς που βρίσκανε
καταφύγιο στο Λοιμοδών αυτή τη στιγμή στοιβάζονται στο Αττικό, το οποίο
είναι υπερφορτωμένο πάνω από 150%, 170%, 200%, λέει η ίδια η Διοικήτρια η
δική τους, παρ' ότι είναι πυρηνοκίνητη και εκφραστής της κυβερνητικής
πολιτικής.
Αντίστοιχα λοιπόν έχουμε 50.000 έως 60.000 ανθρώπους που είναι επισκέπτες
στο Νοσοκομείο το ΨΝΑ και το άθροισμα των δύο Νοσοκομείων σαν εξωτερικοί
επισκέπτες.
Εχουμε 170 δομές, γιατί πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει, ότι η
αποασυλοποίηση και η ψυχιατρική υγεία δεν είναι τα νοσοκομεία, είναι η
υποστήριξη των νοσοκομείων στους ανθρώπους που πρέπει να βρίσκουν τον
δρόμο για την κοινωνία και την επανένταξή τους. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει;
σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν δομές.
Είναι ευκαιρία λοιπόν με αφορμή αυτό το ζήτημα της υποστήριξης στο να μην
κλείσουν τα νοσοκομεία, είναι να πούμε ότι στην ουσία η ψυχιατρική υγεία είναι
δευτεροβάθμια τουλάχιστον, εάν δεν πούμε τριτοβάθμια. Δηλαδή για τους
ανθρώπους που καταλαβαίνουν, δεν σημαίνει δηλαδή ο άνθρωπος που έχει ένα
πρόβλημα ψυχικής υγείας δεν πάει στον παθολόγο του, θα έπρεπε να υπάρχει
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ένας τομέας ψυχικής υγείας. Πώς λέμε ΙΚΑ; θα έπρεπε να υπήρχε ένα
πρωτογενές ΙΚΑ σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα λοιπόν ενώ εξαγγέλθηκε,
ούτε

κονδύλια

υπήρξαν

και

αυτά

που

υπήρξαν

στην

ουσία

δεν

ανθρώπους

που

χρησιμοποιήθηκαν, ούτε υπήρξαν δομές.
Εχω

παρακολουθήσει

διάλεξη

ανάμεσα

στους

ασχολούνται με τον χώρο της ψυχικής υγείας από τα Νοσοκομεία, Διευθυντές
δηλαδή των Νοσοκομείων, που αυτό που μου έχει μείνει και είναι
χαρακτηριστικό, είναι το εξης.
Υποτίθεται ότι τα Γενικά Νοσοκομεία της χώρας και τα ειδικά δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια θα είχαν δομές. Αυτό άσχετα από την τελευταία φάση.
Υπήρξε λοιπόν μία Διευθύντρια ενός Νοσοκομείου που είχε φωτογραφίες από το
σαλόνι της και έδειχνε λοιπόν και έλεγε, 1990 και έδειχνε έναν άνθρωπο στο
σαλόνι, εκείνη την εποχή επιτρεπότανε το κάπνισμα, που καθότανε, επισκέπτης.
1993, 1998 κ.λ.π.
Ξαφνικά λοιπόν εκεί στο σαλόνι του συγκεκριμένου, το ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ είναι αυτό,
άρχισαν να μπαίνουν κρεβάτια και δείχνει λοιπόν την τελευταία κατάσταση που
είναι αδιαχώρητο, δεν χωράει να περάσει ούτε η νοσοκόμα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τις υποδομές.α
Δηλαδή στην ουσία, επειδή γίνεται και μία σπέκουλα και όλα τα
πράγματα πρέπει να κουβεντιάζονται.
Υπάρχουν 9 ψυχιατρικές κλινικές εάν θυμάμαι καλά στο ΨΝΑ και δεν ξέρω
πόσες 6 άλλες, δεν θυμάμαι, στο Δαφνί κ.λ.π. και υπάρχουν και στην
Θεσσαλονίκη αντίστοιχες.
Εκλεισε η Κρήτη, το κατάφερε ο σημερινός Διοικητής και έχει πάρει τα
παράσημά του από την Κυβέρνηση, γι' αυτό τον φέρανε εδώ πέρα και ....
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(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ναι στα Χανιά.
Η ουσία είναι λοιπόν ότι δεν έγινε τίποτα αυτό το χρονικό διάστημα, δεν
υπήρξε προσωπικό, αυτή τη στιγμή με βάσει το οργανόγραμμα υπάρχουν
ελλείψεις στο ΨΝΑ τουλάχιστον 600 ανθρώπων, έτσι λέει το Σωματείο των
Εργαζομένων αυτή τη στιγμή και κυρίως αυτή τη στιγμή του έχουν κόψει τα
πόδια και τα χέρια.
Δηλαδή ποιά είναι η πραγματικότητα; μέσα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο εάν δεν
έχεις οδηγούς σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πήραν λοιπόν τους
οδηγούς το καλοκαίρι, τους πήγαν στην Ρόδο για διακοπές και αλλού κ.λ.π. και
τους αποσπάσανε, πήρανε τις μαίες, πήρανε τούτο, πήρανε το άλλο. Είναι
γνωστό και από την προηγούμενη Πρόεδρο το τι τακτική ακολουθήσανε με τους
φαρμακοποιούς κ.λ.π.
Ενα νοσοκομείο λοιπόν τέτοιου τύπου, δεν είναι δίνεις το χαρτάκι στον
ασθενή και του λές πήγαινε αγόρι μου να πας στο άλλο το τμήμα, να πάρεις ένα
χαρτάκι, να σου βγάλουν την ακτινογραφία και έλα να σε ξαναδούμε.
Σημαίνει ότι χρειάζεται ανθρώπινο προσωπικό και μέσα στο Νοσοκομείο και έξω
από το Νοσοκομείο.
Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα της Ψυχιατρικής υγείας.
Τι λέει λοιπόν η κατάσταση τώρα; λέει ότι έχουμε αύξηση των
ψυχιατρικά νοσούντων στην γενικότερη επικράτεια και μάλιστα πρέπει να πούμε
ότι το 25% των ασθενών που έρχονται είναι από την επαρχία. Πάρα πολλοί
βέβαια, έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών, δηλαδή έχουμε 5.000 π.χ.
στο ΨΝΑ που επισκέπτονται και απ' αυτούς οι μισές γίνονται εισαγωγές, σε ένα
Νοσοκομείο το οποίο σιγά σιγά γίνεται γυμνό, κουλό θα λέγαμε κ.λ.π.
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Αυτό λοιπόν η κοινωνία δεν το ξέρει και η κοινωνία έχει τα δικά της
προβλήματα και πολλές φορές αδιαφορεί.
Εχουμε λοιπόν μία υποχρέωση....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμην συνάδελφε Θοδωρή, έχεις να εισηγηθείς και δύο
θέματα μετά ...
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, τελειώνω.
Λοιπόν, θα μπορούσα να διαβάσω ένα άλλο κείμενο αλλά προτίμησα αντί
να διαβάσω ένα κείμενο να είμαι παραγωγικός σ' αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω,
κοιτάχτε να σας πω συνάδελφοι, για ορισμένα θέματα η κοινωνία τα ακούει
καλύτερα όταν τα ακούει μέσω τρίτου.
Μιλάνε οι εργαζόμενοι και ξέρετε τι σκέφτεται σήμερα; δυστυχώς υπάρχει και
κανιβαλισμός και αυτοματισμός κ.λ.π., σου λέει εντάξει, τον ενδιαφέρει να μην
χάσει τη δουλίτσα του.
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, οι εργαζόμενοι στα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία έχουν τέτοια εξειδίκευση και τέτοια εμπειρία που κάπου θα τους
απορροφήσει, το πρόβλημα είναι οι ασθενείς οι νοσούντες για να μιλήσουμε επί
της ουσίας, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και σ' αυτό εμείς πρέπει να
γίνουμε κοινωνοί με τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας για
μία σειρά θέματα.
Με αυτήν την έννοια λοιπόν τα Δημοτικά Συμβούλια μπορούν να παίξουν
σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η κοινωνία του
Χαϊδαρίου όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι ευαίσθητη, γιατί ζήσαμε με αυτούς
τους ανθρώπους, πάρα πολλοί απ' αυτούς ήταν ...., η αποασυλοποίηση έχει
γίνει εδώ και χρόνια στην πράξη για μία κατηγορία ασθενών και επομένως
λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο με αντίστοιχες ενέργειες
όπως

έγιναν

προχθές,

συμπαραστεκόμενοι

δηλαδή

στην

δράση

των
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εργαζομένων και με άλλες τέτοιες δραστηριότητες, νομίζω ότι πρέπει να το
αναδείξουμε αυτό το θέμα και το επόμενο χρονικό διάστημα και σ' αυτή τη
κατεύθυνση εμείς πέρα από διαφωνίες, επιφυλάξεις ή οτιδήποτε άλλο, θα
είμαστε ενεργοί. Αυτά.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Πρόεδρε, μία μικρή διευκρίνιση ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, θα μιλήσουν οι επικεφαλής των παρατάξεων ....
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Μία μικρή διευκρίνιση ....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη συνέχεια.
Κύριε Δρούλια.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Ενα λεπτό μόνον, απλά να πω ότι και λόγω της ειδικότητάς
μου, ενημερώθηκε και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Σωματείου και το
μέλος του Δ.Σ. εννοώ του Σωματείου ο ... ο Θωμάς ο οποίος είναι ο μόνος που
παρευρίσκεται εδώ απόψε.
Επειδή μου είπατε ότι δεν έχουμε κάποιο ψήφισμα από το Σωματείο. Εχουν
ενημερωθεί προφορικά από εμένα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ερώτηση έκανα, εάν το κείμενο αυτό, θα μπορούσατε από
την αρχή να μου απαντήσετε ...
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: Σας απάντησα, το κείμενο είναι της Δημοτικής Αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, ήταν σαφής η διευκρίνιση.
Κύριε Δρούλια, έχετε τον λόγο.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιό σύντομος μπορώ,
άλλωστε συμφωνώ σχεδόν απόλυτα με τον Βαγγέλη τον κ. Ντηνιακό. Ισως με
την πάροδο του χρόνου τελικά να καταλάβουμε ότι τα περισσότερα
συμφωνούμε παρά διαφωνούμε.
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(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Λοιπόν, διαφωνούμε με το κλείσιμο των ψυχιατρείων, το έχουμε πει και
προεκλογικά, είμαστε υπέρ μιάς ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας με
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν
τηρούνται, μία ψυχιατρική μεταρρύθμιση που θα διασφαλίσει πρώτα απ' όλα και
τις θέσεις εργαζομένων στα νοσοκομεία της πόλης μας, τα οποία έχουν πολύ
σημαντική

ιστορία

όπως

είπαν

και

οι

προηγούμενοι

επικεφαλής

των

παρατάξεων.
Δυστυχώς όμως, αν και πολλές από τις παραγράφους του ψηφίσματος
εγώ προσωπικά θα τις προσυπέγραφα, υπάρχουν πάντα κάποιες λεπτομέρειες,
κάποιες εκφράσεις οι οποίες μας αναγκάζουν να μην μπορούμε να συνταχθούμε
και να ψηφίσουμε τα ψηφίσματα που φέρνει η συμπολίτευση, η πλειοψηφία.
Επειδή δεν θέλω όμως αυτό να εκληφθεί ως διαφωνία ή αντίρρηση στην
προσπάθεια αυτή που κάνουν οι εργαζόμενοι, εγώ προτίθεμαι να απέχω από την
ψηφοφορία ή να δηλώσω παρών, έτσι ώστε το ψήφισμα να είναι ομόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Το θέμα είναι γνωστό, έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία και
έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές.
Ξέρουμε όλοι μας ότι η μεταρρύθμιση στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι το
πρόγραμμα του ΨΥΧΑΡΓΩΣ από το 1997, το πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ.
Το θέμα όμως είναι εάν αυτή η απόφαση είχε χαιρετιστεί απ' όλα τα κόμματα
τότε ως θετική, ή εάν είναι υποχρέωση της χώρας από το 2000, αλλά για τον
τρόπο με τον οποίο γίνεται.
Πώς γίνεται; πού πάμε;
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Ο στόχος λοιπόν της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης θα είχε γίνει εάν οι
κυβερνήσεις τηρούσαν την δέσμευσή τους για την μεταρρύθμιση αυτή. Δεν την
ακύρωναν στην πράξη και με κάθε ευκαιρία δεν την χρησιμοποιούσαν για να
διευκολύνουν τα γνωστά συμφέροντα.
Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση του τομέα της ψυχικής υγείας,
είμαστε υπέρ των εργαζομένων, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους, είμαστε
υπέρ της αποκλειστικής δωρεάν δημόσιας ψυχικής υγείας, καμία διαθεσιμότητα,
καμία κινητικότητα, καμία απόλυση. Ο λαός θέλει σύγχρονες ποιοτικές δημόσιες
υπηρεσίες και όχι στο κλείσιμο του ΨΝΑ και του Δρομοκαϊτείου.
Βέβαια πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ψηφίσματα φίλε μου Μιχάλη
και ξέρεις πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει τις μεγάλες υπερβάσεις.
Θα το ψήφιζα εάν αφαιρούσαμε κάποιες παραγράφους. Είμαστε μαζί με τα
παιδιά, είμαστε μαζί σε όλους τους αγώνες. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Θέλω να θυμίσω κάτι κ.κ. συνάδελφοι, το κλείσιμο των
ψυχιατρείων είναι μία ιστορία παλιά και είναι απόφαση, ήταν μάλλον απόφαση
του Υπουργού Παπαδόπουλου, δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά θέλαμε να
πιστεύουμε ότι αυτό γινότανε στην βάση του ότι θα δημιουργούνταν δομές και
αυτό θα γινότανε στην βάση της αποασυλοποίησης. Ομως μας πρόλαβε η κρίση
και μας πρόλαβε ως τυφώνας και ουσιαστικά οι κινήσεις αυτές που σήμερα
γίνονται δεν έχουν άλλον στόχο παρά μόνον να μειώσουν στο μεγαλύτερο
δυνατόν βαθμό που μπορούν, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δημόσιας υγείας
όπως συμβαίνει και με την παιδεία και με ένα σωρό άλλα τέτοια ζητήματα.
Θα πω ότι πέρα από τους χρόνια νοσηλευόμενους και πέρα από το
γεγονός ότι πλέον κόπηκαν σε μεγάλο βαθμό και θα κοπούν στη συνέχεια
κονδύλια γι' αυτές τις υποτυπωδώς λειτουργούσες σήμερα δομές, στόχος και
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σκοπός είναι ότι όσοι έχουν κάποιο μισθό, κάποια σύνταξη να πληρώσουν, όσοι
είναι διατεθημένοι να πάρουν ψυχικά ασθενείς στα σπίτια τους και μπορούν να
τους πάρουν, να τους κρατήσουν, εάν υπάρχει η δυνατότητα και δεν μιλάω
μόνον οικονομική αλλά και παροχής ψυχικής υγείας, να τους πάρουν και οι
άλλοι να βρεθούν στον δρόμο χονδρικά.
Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά δεν μπορεί να είναι κανένας πιστεύω
καλόπιστος με τη θέση αυτή που διατυπώνεται σήμερα κυβερνητικά, ότι δήθεν
θα καλύψουν τις ανάγκες, για παράδειγμα σε μία ερώτηση που έκανα χθές σε
κάποιον από τους Ψυχιάτρους μέσα, μου είπε ότι είχαν 1.000 εισαγωγές
έκτακτα περιστατικά, ότι μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες από τα ήδη
λειτουργούντα νοσοκομεία που έχουν κύριο και αποκλειστικό σκοπό και στόχο
να παρέχουν άλλες υπηρεσίες, κυρίως παθολογικές και όχι ψυχικές.
Αυτό είναι λοιπόν δεδομένο.
Εκείνο που ήθελα να πω, δύο κουβέντες για το θέμα του ψηφίσματος.
Ακούγοντας το ψήφισμα των εργαζομένων εχθές στη συγκέντρωση την οποία
πραγματοποίησαν, στην εκδήλωση, σε ένα μεγάλο μέρος περιέχονται στο
συγκεκριμένο ψήφισμα που φέρνετε. Θεωρώ όμως για λόγους δεοντολογίας ότι
για λόγους που αφορούν κύρια και αποκλειστικά το Σωματείο αυτό, σεβασμός
προς το Σωματείο αυτό θα ήταν να του ζητηθεί εάν το ίδιο δεν ήθελε να το
κάνει, αυτό το ψήφισμά του να έλθει εδώ και να παρθεί μία ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα ο συνάδελφος
να απέχει ή συνάδελφος απλώς να λέει μόνον την άποψή του και δεν ξέρω τι
θα κάνει στην ψηφοφορία.
Εγώ προσωπικά θεωρώντας το κύριο περιεχόμενο του ψηφίσματος, πέρα
από κάποιες επί μέρους ενστάσεις, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω αυτή τη
στιγμή, περιέχεται στο ψήφισμα των εργαζομένων του Νοσοκομείου και η
πρωτοβουλία θα έπρεπε να είναι δικιά του να φέρει το ψήφισμα και να πει αυτό
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το ψήφισμα σας φέρνουμε για ψήφιση, με το οποίο νομίζω ότι όλοι θα
συμφωνούσαμε.
Με αυτά τα δεδομένα εγώ το ψηφίζω το ψήφισμα, πιστεύοντας ότι στο
μεγαλύτερο μέρος του με καλύπτει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φουρλή.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Για μία ακόμη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολείται με το θέμα
του ΨΝΑ, έχουμε πάρει πάλι απόφαση.
Ξέρετε ο Χαϊδαριώτικος λαός είναι τόσο ανεκτικός στην κοινωνία και αυτές τις
ψυχικές δομές που ενδεχομένως σε άλλες περιοχές, ενδεχομένως λέω, μην είναι
ρατσιστικό αυτό, δεν θα ήθελα ..., όλη η κοινωνία έχει αγκαλιάσει και με το
Δρομοκαϊτειο και με το ΨΝΑ και το έχει δείξει με τη συμπαράσταση τόσο ο
Χαϊδαριώτικος λαός όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τι ήθελα να πω. Διαβάζοντας μία εφημερίδα χθές την Κυριακή, δεν ξέρω
εάν έγινε από τον Παπαδόπουλο, μπορεί να έγινε από τον Παπαδόπουλο, είναι
μία ντιρεκτίβα της ΕΟΚ, είναι επιστημονικώς εναρμονισμένο ότι έτσι πρέπει να
γίνει, δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω, ίσως είναι καλύτερη αυτή, το 2015 πρέπει
να κλείσουν, αλλά είχαν πει όμως ότι θα δώσουν και 120 εκατομμύρια για να
κάνουν τους ξενώνες σε συνεργασία με τα νοσοκομεία, πράγμα το οποίο αυτό
δεν έγινε, δεν έχει δοθεί δραχμή και μάλιστα δεν έχει μεταφερθεί και κατάλληλο
προσωπικό τόσο από γιατρούς, νοσοκόμους, που να μπορεί να προσφέρει τις
πρώτες υπηρεσίες σ' αυτούς του ανθρώπους και μάλιστα σε ερώτηση του
Προέδρου νομίζω, μου διαφεύγει το όνομά του, είπε: Μα

όταν έχουμε μία

Εισαγγελική παραγγελία σήμερα ότι ένας είναι επικίνδυνος, αυτός πού μπορεί να
πάει; να πάει στον Ευαγγελισμό που ακόμα δεν υπάρχουν οι δομές και αυτοί οι
ορισμένοι είναι σε κάποια ράντζα; είναι δυνατόν να συνυπάρχουν αυτά;
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Είμαστε λοιπόν κατά του κλεισίματος του Ψυχιατρείου, εν ρήση εν τω
παρόδω 12,5% διάβασα, αυτό μεταφέρω, ότι ο Ελληνικός λαός πάσχει από
κατάθληψη, προφανώς αυτοί έχουν κάποια στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
δεν φτάνουν μόνον ούτε τα 120 εκατομμύρια, ενδεχομένως και πάρα πάνω
πρέπει να ζητήσουν εάν θέλουμε να είμαστε με την ντιρεκτίβα της ΕΟΚ.
Ψηφίζω λοιπόν το ψήφισμα των εργαζομένων.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί;
Να δώσουμε τον λόγο και στον συνάδελφο από το Σωματείο των Εργαζομένων.
Υπάρχει συνάδελφος πριν από τον συνδικαλιστή;
........: Εγώ θα μιλήσω και με τις δύο ιδιότητες κ. Παντελάρο, θέλω να κάνω μία
διευκρίνιση, να την κάνω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ας δώσουμε τον λόγο στον συνάδελφο...
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Καλησπέρα σας.
Ονομάζομαι Δημουλάς Θωμάς, δεν είμαι δημότης Χαϊδαρίου, γιατί με ρωτάνε
πολλοί εάν έχω σχέση με τους Δημουλέους εδώ της περιοχής σας, αλλά έχω
καταλήξει το τελευταίο διάστημα λόγω των εξελίξεων που έχουν διαμορφωθεί
να περνάω το μεγαλύτερο μέρος στην περιοχή σας, λόγω βέβαια και της
επαγγελματικής μου δραστηριότητας.
Είμαι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων, με
τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, για να διευκρινίζουμε στον χώρο, έχουν καλεστεί
σήμερα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μέσα απ' όλη αυτή τη πρωτοβουλία που
πήρε εδώ πέρα να καλέσει το Σωματείο η νέα Δημοτική Αρχή και κάνω γνωστό
σε όλους το εξής.
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Οτι ζητήσαμε άμεσα τη συμπαράστασή σας και την αλληλεγγύη σας, όχι γενικά
και αόριστα αλλά με έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Γιατί πολλοί θα
ρωτήσουν και λένε μάλιστα και δεν θεωρώ ότι είναι αφελείς, ότι η Ψυχιατρική
Μεταρρύθμιση δεν έχει εφαρμοστεί.
Οποιος το πιστεύει αυτό κάνει μεγάλο λάθος, η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση έχει
εφαρμοστεί και εφαρμόζεται, όχι τώρα, χρόνια. Το ότι δεν έχουν κλείσει ακόμα
τα 3 εναπομείναντα Ψυχιατρεία, προσέχτε τι σας λέω, ότι δεν έχουν κλείσει
ακόμα τα 3 εναπομείναντα Ψυχιατρεία είναι και θέμα χρόνου. Το ποιοί θα
βάλουν πλάτη, ποιές κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις που πέρασαν
βάλανε πλάτη για να περάσουν, αλλά όχι μόνες τους, γιατί πολλοί και ειπώθηκε
εδώ πέρα, ποιά κόμματα πήρανε θέση.
Εγώ να θυμίσω ότι το πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ το 2716 που αφορούσε
την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, βάλανε πλάτη εκτός του ΚΚΕ όλα τα άλλα
κόμματα. Είμαι πολύ συγκεκριμένος σ' αυτό και το λέω και όχι μόνον βάλανε
πλάτη αλλά μας κατηγόρησαν ως ασυλιακούς εκείνη τη περίοδο. Ενα το
κρατούμενο.
Δύο, το κείμενο και το δελτίο τύπου που αναφέρεται το δελτίο τύπου,
είμαι συγκεκριμένος και το ξαναλέω, που αναφέρεται από μέσα συνέλευση
εργαζομένων, αναδεικνύει την αντιδραστική πολιτική και τη στρατηγική πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ενωσης που επιβάλει την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, χρόνια,
10ετίες.
Να πω κάτι, λέει σε ένα σημείο, "Μονάδες ψυχικής υγείας...", το Φ.Ε.Κ.
προσέχτε, η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, "... στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό και μη
κερδοσκοπικό".
αυτά είναι στρατηγικές επιλογές που δεν εφαρμόζονται επί μνημονίων,
εφαρμόστηκαν χρόνια τώρα.
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Οι ΜΚΟ δεν ξεφύτρωσαν το 2010, ούτε το 2009 με μνημόνια, ήλθανε από την
10ετία, τέλη της 10ετίας του 80 και ξεφυτρώσανε πολύ περισσότερα σαν
μανιτάρια στον χώρο της ψυχικής υγείας από το 2000 ειδικότερα και μετά, όχι
απλά για να κατεδαφίσουν το πλαίσιο της ψυχικής υγείας, αλλά να εφαρμόσουν
πιστά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση.
Και το λέμε αυτό γιατί τυγχάνει να ήμουν και εργαζόμενος σε ΜΚΟ, όπου
ήμασταν απλήρωτοι όχι επί μνημονίων, πολύ πριν μνημονίων, όταν η
κερδοφορία και ο πλούτος που παρήγαγαν οι εργαζόμενοι ήταν τεράστιος, ένα
χρόνο και ενάμισυ χρόνο εργαζόμενοι σ' αυτό το πλαίσιο της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης, που εφαρμόζεται το ξαναλέω, πιστά. Δύο τα κρατούμενα.
Ηλθαμε εδώ πέρα όχι για να σας πούμε, εσείς τι θα ψηφίσετε σήμερα,
στους περισσότερους εδώ πέρα, αλλά ήλθαμε εδώ πέρα για να ζητήσουμε την
άμεση συμπαράστασή σας και ζητάμε την άμεση συμπαράστασή σας γιατί το
επόμενο διάστημα αυτός ο αγώνας θα μεγαλώσει, θα διευρυνθεί και πρέπει να
πάρει σάρκα και οστά όχι μόνον από τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά
συνολικότερα και από την ίδια την περιοχή εδώ πέρα και βέβαια συνολικότερα
να γίνει υπόθεση όλου του λαού.
Το λέμε αυτό γιατί εμείς το λέμε και ξεκάθαρα στο δελτίο τύπου, ότι δεν
αφορά τους εργαζόμενους. Η ψυχική υγεία, το ζήτημα της υγείας που είναι
αναπόσπαστο κομμάτι των αντιδραστικών αλλαγών που εφαρμόζει πιστά η
Ευρωπαϊκή Ενωση και το λέμε αυτό γιατί ο ίδιος ο Π.Ο.Υ. το λέει, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας από το 1997 που λέει ότι πρέπει να διαμορφωθεί πλαίσιο
ανταγωνιστικότητας με κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα στον
χώρο της υγείας, είναι ξεκάθαρος. Και το λέω αυτό γιατί η υπόθεση της υγείας
δεν αφορά μόνον τον ασθενή, αφορά συνολικότερα τον λαό, γιατί θέλει να
μετακυλίσει το βάρος στις οικογένειες, θέλει να αποδεσμεύσει το Κράτος από
την ευθύνη που έχει απέναντι στους ίδιους τους ασθενείς, στους ίδιους τους
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πάσχοντες που ζητάνε υπηρεσίες υγείας και το λέμε και αυτό γιατί πρέπει
πραγματικά να διεκδικείς ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα στα
πλαίσια των υπηρεσιών, των σύγχρονων υπηρεσιών υγείας που χρειάζεται η
λαϊκή οικογένεια, ο εργαζόμενος και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Για να είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν, αυτή η τοποθέτηση δεν είναι δικιά μου,
είναι της Γενικής Συνέλευσης που το προηγούμενο διάστημα απαίτησε να
καταργηθεί ο Ν.2716, να καταδικαστεί η αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ενωσης που εφάρμοσε πιστά την ψυχιατρική

μεταρρύθμιση, να καταργηθεί

κάθε μορφή επιχειρηματικής δράσης είτε συγκαλυμμένη με ΜΚΟ, είτε όχι.
Πήρε θέση να υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες και πολύ
περισσότερο

εξειδικευμένο

προσωπικό

γιατί

αφορά

την

ψυχιατρική

μεταρρύθμιση, με αποκλειστικό χαρακτήρα και μονιμότητα σε όλα τα εργασιακά
δικαιώματα που έχει σήμερα ένας εργαζόμενος με βάσει την εξέλιξη της
επιστήμης που υπάρχει και με βάσει βέβαια το κέντρο που πρέπει να δείξει στον
άνθρωπο και από εκεί και πέρα αυτό που βάλαμε και μέσα στην Γενική
Συνέλευση και μέσα στο Δελτίο Τύπου είναι ότι ο αγώνας αυτός θα γίνει
υπόθεση όχι μόνον των εργαζομένων αλλά συνολικότερα του λαού και γι' αυτό
σας καλούμε να είσαστε και το επόμενο διάστημα δίπλα μας και το επόμενο
διάστημα να πάρετε και εσείς πρωτοβουλία σαν περιοχή, σαν λαός εδώ πέρα
του Δήμου Χαϊδαρίου και όχι μόνον, εμείς θα απευθυνθούμε και σε άλλους
χώρους και ήδη έχουμε ξεκινήσει και απευθυνόμαστε και σε συνδικάτα και σε
φορείς και συνολικότερα προσπαθούμε αυτό το κάλεσμα να γίνει υπόθεση όλου
του Ελληνικού λαού.
Γιατί ξαναλέω, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση εφαρμόστηκε και ήδη έχουν
κλείσει 6 ψυχιατρεία από τα 9 που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
Ευχαριστώ.
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Επειδή δουλεύω δεν θα παραστώ στο τέλος της διαδικασίας, πρέπει να φύγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο.
Εχει ζητήσει η συναδέλφισσα η Θερμού.
ΘΕΡΜΟΥ: Να πω ότι ο συνάδελφος ο Δημουλάς με κάλυψε σ' αυτά που ήθελα
να πω, έχω ενημερώσει και εγώ το Σωματείο του Δρομοκαϊτειου, είμαι μέλος
του Σωματείου, ήταν ενήμεροι για τη σημερινή συζήτηση.
Και για να μην σας κουράζω και κλείνοντας γιατί εκτός από το κλείσιμο θα
ανοίξουν και άλλα θέματα στην ψυχική υγεία.
Θα διαβάσω το τελευταίο κομμάτι του ΨΥΧΑΡΓΩ Αναθεώρηση Γ' Φάση, που λέει
ότι θα μείνουν πιθανά κάποιες κλινικές σε κάποια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και θα
ανοίξει και το θέμα των δικαστικών ψυχιατρείων που θα πρέπει να το έχουμε
στο διπλανό μέρος του μυαλού μας, όχι στο πίσω, γιατί έρχεται.
Ελπίζω να σας έχουμε όλους όντος συμπαραστάτες στη διαδικασία του
τελικού κλεισίματος, γιατί η αποασυλοποίηση προχωρά σύμφωνα με το
ΨΥΧΑΡΓΩ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, το ψήφισμα περνάει κατά πλειοψηφία εκτός από τη
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, από την παράταξη του κ. Μποζίκα, τους ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ
ΔΡΑΣΗ, από την παράταξη της κυρίας Καμπόλη και του κ. Ασπρογέρακα και
απέχει ο κ. Δρούλιας και τη δικιά του άποψη στηρίζει η παράταξη του κ.
Ντηνιακού.
.......: Εμείς το ψηφίζουμε και υιοθετώ τις παρατηρήσεις του κ. Ασπρογέρακα ...
Γειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θέλω να επαναλάβω συνάδελφοι ότι εδώ πέρα γίνεται
πολιτική συζήτηση, η διαφωνία που πιθανόν να υπάρχει, καταγράφεται ως τόσο

130

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ότι κανείς δεν θέλει να κλείσει να κλείσουν τα Ψυχιατρεία, έτσι; αλλά κάνουμε
πολιτική κουβέντα εδώ πέρα, αναδεικνύουμε το πρόβλημα σε όλο του το βάθος.
-------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν περάσουμε στο ψήφισμα για τον ΕΝΦΙΑ να προτάξουμε το
ζήτημα με τους εργαζόμενους εάν δεν έχετε αντίρρηση κ. Σπηλιόπουλε, είναι το
Νο. 21 το οποίο πήγε στην Οικονομική Επιτροπή και από την Οικονομική
Επιτροπή έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 21ο

Λήψη απόφασης που αφορά στην άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ'
αριθμ. 2264/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι διαδοχικές συμβάσεις έργου ή
εργασίας ορισμένου χρόνου εννέα εργαζομένων

είναι συμβάσεις

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούμε τον κ. Δήμαρχο...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
........: Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε μία απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής η οποία είχε αποφασίσει να μην γίνει καμία έφεση, η απόφαση αυτή
κρίθηκε παράνομη από την Περιφέρεια και ακριβώς επειδή κρίθηκε παράνομη η
Νομική Υπηρεσία στα πλαίσια των προθεσμιών έκανε την έφεση.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 14η

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

131

Κρίθηκε παράνομη από την Περιφέρεια, δηλαδή και εμείς να ξαναπαίρναμε την
απόφαση σαν Οικονομική Επιτροπή ότι δεν θα κάνουμε έφεση, να το πω απλά,
πάλι η Περιφέρεια θα την έβγαζε παράνομη.
.......: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι, εάν και στο θέμα αυτό που έχουμε σήμερα
πάρουμε πάλι απόφαση να μην ασκήσουμε έφεση και η Περιφέρεια την βγάλει
παράνομη, θα ασκηθεί έφεση;
Αρα τι συζητάμε;
.........: Είναι πολύ πιθανόν αυτό να συμβεί, λέμε όμως εμείς ότι σαν Δημοτικό
Συμβούλιο και γι' αυτό εμείς κάναμε παραπομπή από την Οικονομική Επιτροπή
στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να υπάρχει μία απόφαση από εδώ, να πάρουμε μία
απόφαση ότι να μην προχωρήσουμε και από εκεί και πέρα η Περιφέρεια θα
παίξει και συγκεκριμένο ρόλο.
Τυπική είναι πρώτα και κύρια η απόφαση, έτσι;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Πριν την εισήγηση, εμάς είναι προειλημμένη η απόφαση για
διαφορετικούς λόγους που έχουμε εξηγήσει στο Σωματείο των Εργαζομένων.
Συμμεριζόμαστε τον αγώνα των εργαζομένων των συγκεκριμένων, θέλουμε να
είναι, τους έχει ανάγκη ο Δήμος, το έχουμε βιώσει, αλλά για λόγους για τους
οποίους η παρουσία μας ενδεχομένως όχι νομικούς, δεν θα βοηθήσει σε κάποια
δικαστική μελλοντική παρουσία, θα αποχωρήσουμε από το συγκεκριμένο θέμα.
.......: Εγώ θα έλεγα να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος και από εκεί και πέρα να
τοποθετηθούμε και οι υπόλοιπες παρατάξεις.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, δηλαδή ο υπάλληλος κάνει
ότι θέλει; ή έπρεπε να έχει εντέλλεσθε από τον Δήμαρχο απαγορευτικό; τι έγινε
τώρα; δηλαδή μιά και ...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα μισό λεπτό γιατί μπερδέψαμε δύο θέματα, μισό λεπτάκι.
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Υπάρχει το θέμα το οποίο παραπέμπεται....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Μισό λεπτό, υπάρχει το θέμα το οποίο έρχεται για τους 9 εργαζόμενους το
οποίο είναι στην εισήγηση και το οποίο παραπέμπει η Οικονομική Επιτροπή στο
Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό αποφασίζουμε σήμερα και μπαίνει τώρα εμβόλημα
και το θέμα του Μάνθο του Πιτσικουλή, έτσι δεν είναι; το οποίο όμως εγώ δεν
έχω κανένα χαρτί, δεν ξέρω τι χαρτί έχετε εσείς εκεί.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Λοιπόν, να εξηγήσω τώρα, ακούστε τώρα ...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Τώρα το διαβάζω και εγώ, κανονικά θα έπρεπε να μας έχετε φέρει ένα....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ακούστε τώρα, να συζητήσουμε και για τα δύο θέματα, έτσι;
Απ' ότι θα δείτε και εισηγητικά και τουλάχιστον αυτό έχουμε τηρήσει μέχρι
τώρα στον έναν μήνα που είμαστε Διοίκηση του Δήμου, η θέση μας είναι ότι
οποιοδήποτε θέμα που αφορά δίκαια των εργαζομένων και υπάρχουν
πρωτόδικες αποφάσεις, εμείς ανεξάρτητα με το τι ακριβώς αναφέρεται, το εάν
δικαιούμαστε να κάνουμε έφεση ή όχι, εμείς η πολιτική μας θέση είναι να μην
γίνονται εφέσεις, να μην ασκούμε δηλαδή ένδικα μέσα, εφέσιμα, ούτως ώστε να
δικαιώνονται οι συνάδελφοια, να προχωράει το θέμα και τέλος πάντων θα κριθεί
τελικά εάν θα προχωρήσει έτσι με την πρωτόδικη απόφαση ή όχι.
Αυτό έγινε και στο θέμα των 10 συναδέλφων Σχολικών Φυλάκων και με
τους 3 οδηγούς εδώ και κάποιο καιρό.
Για να πιάσουμε ένα ένα τώρα.
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Για τους 9 εργαζόμενους όπου υπάρχει απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου που αναγνωρίζει ότι οι διαδοχικές συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου είναι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η
δική μας θέση είναι ότι δεν πρέπει να ασκηθεί έφεση.
Υπάρχει μία γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της κυρίας Πετροπούλου, η
οποία πραγματικά έχει κάνει μία πολύ καλή δουλειά, δεν ξέρω εάν το έχετε
διαβάσει, για να μην φάω κανένα μισάωρο λέγοντας λεπτομέρειες.
Εδώ το ζήτημα που μπαίνει νομικά είναι:
1.

Εάν ο Δήμος ή η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εάν

θα ασκήσει έφεση ή όχι.
2.

Ως προς τον πυρήνα του ζητήματος, είναι εάν αφορά οικονομικές

διεκδικήσεις μισθολογικές, εάν θα κριθεί ότι θα πρέπει να ασκηθεί έφεση ή όχι.
Και τελικά στο διαταύτα, ποιά θα είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ούτως ώστε να προχωρήσει η Νομική Υπηρεσία στην άσκηση έφεσης ή να μην
προχωρήσει.
Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, για να μπω στο διαταύτα, για να μην μπω
τώρα σε λεπτομέρειες του θέματος.
Υπάρχουν γνωμοδοτήσεις και της Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και διάφορα έγγραφα τα οποία είναι και αντικρουόμενα μεταξύ τους κ.λ.π., η
δική μας θέση είναι ότι δεν πρέπει να ασκηθεί έφεση. Οτι θα πρέπει η Νομική
Υπηρεσία, είναι και η κυρία Πετροπούλου εδώ, θα πρέπει να μην ασκήσει έφεση
και να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης της Πρωτόδικης απόφασης.
Αυτή ήταν η θέση μας και για το άλλο θέμα που αφορά τον Μάνθο τον
Πιτσικουλή.
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Εγινε η ένσταση, συζητήσαμε με την κυρία Πετροπούλου, τέλος πάντων της
είπαμε ότι τουλάχιστον σαν Διοίκηση δεν επιθυμούσαμε να γίνει η έφεση και
είπαμε να βρεθεί τρόπος ανάκλησης ούτως ώστε να διατυπωθεί, να αποτυπωθεί
η διάθεση της Διοίκησης για την μη άσκηση έφεσης.
Αυτά με δύο λόγια, δεν ξέρω εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, εάν θέλετε να γίνω
πιό αναλυτικός;
Εάν θέλει η κυρία Πετροπούλου να πει κάτι;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις;
Κύριε Δρούλια.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ότι αφορά το θέμα του κ. Πιτσικούλη, η απόφαση της Οικονομικής ήταν να
μην γίνει έφεση, η απόφαση των Συλλογικών Οργάνων είναι εκτελεστές από
την λήψη τους, επομένως όσο υπήρχε η απόφαση δεν μπορούσα να ασκήσω
έφεση. Μέσα στην προθεσμία της άσκησης της έφεσης ήλθε η απορριπτική από
την Περιφέρεια, μου κοινοποιήθηκε εμένα, επομένως ήταν στα χέρια μου πριν
παρέλθει η προθεσμία της έφεσης μία απόφαση της Περιφέρειας που έλεγε ότι
είναι ανίσχυρη πιά η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ως εκ τούτου εγώ ως
Νομική Υπηρεσία όφειλα να ασκήσω την έφεση γιατί πιά δεν ήταν ισχυρή η
απόφαση της Οικονομικής.
Επίσης οι συνέπειες είναι περίπλοκες, έτσι; της μη άσκησης έφεσης και
για τον ίδιο αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δικό του θέμα, εφ' όσον έχει
αποφασίσει να τις υποστεί αυτό δεν αφορά κανέναν άλλον.
Από εκεί και πέρα εγώ μπορώ, εφ' όσον πάρω την εντολή να παραιτηθώ από
την έφεση, ένα δικόγραφο είναι η παραίτηση, δεν είναι τίποτα. Γι' αυτόν τον
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λόγο και άσκησα την έφεση για να είμαι εμπρόθεσμη αλλά μπορώ να
παραιτηθώ.
Τώρα, εάν θέλετε να σας πω που διαφέρει το ένα ζήτημα με το άλλο, το
θέμα του κ. Πιτσικούλη από το θέμα των συμβασιούχων, γιατί εύλογα
ρωτήθηκε προηγουμένως γιατί στην μία περίπτωση μιλάμε για παραίτηση και
στην άλλη όχι.
Θα βρεθώ στην ίδια θέση εάν έλθει η ακυρωτική, που θα έλθει η ακυρωτική,
είναι δεδομένη έτσι; μέσα στην προθεσμία της έφεσης, η οποία λήγει 15
Οκτωβρίου. Εάν δεν έχει ακυρωθεί μέχρι τότε εγώ οφείλω να την σεβαστώ γιατί
δεν έχω πληρεξουσιότητα να ασκήσω έφεση άρα δεν θα το κάνω και ελπίζω να
μην έλθει εμπρόθεσμα εν πάση περιπτώσει για να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
Τώρα, οι συνέπειες σ' αυτήν είναι θεωρητικά οι ίδιες, δηλαδή εάν
ακυρωθεί πάλι θα είναι ανενεργή η απόφαση αλλά εάν έχουμε χάσει την έφεση
δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε.
Τώρα, πόσο περίπλοκο μπορεί να είναι αυτό για τους ίδιους.
Το συζητήσαμε αναλυτικά και με τον Δικηγόρο τους, τι προβλήματα θα
ανακύψουν, εκεί έχουμε περισσότερα όπλα για να αμυνθούμε απέναντι στην
παρανομία που ισχυρίζεται ότι υπάρχει, το Υπουργείο έτσι;
Η Διοίκηση στηρίζεται στο άρθρο 77 εάν δεν απατώμαι, περί αρμοδιοτήτων της
Οικονομικής Επιτροπής το οποίο λέει ότι η ...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
72 είναι;
Η οποία λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη
ενδίκων μέσων πλήν των περιπτώσεων μισθολογικών διαφορών, όπου είναι
υποχρεωμένη να τα εξαντλεί.
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Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε την εποχή που μοιράζονταν επιδόματα
οικογενειακά, δεν θυμάμαι τι άλλα, παραγωγικότητας κ.λ.π.
Για να αναχαιτίσουν λοιπόν αυτά ψηφίστηκε αυτή η διάταξη. Τότε δεν είχαν
κατά νου τους συμβασιούχους γιατί μέχρι τότε βγαίνανε νόμοι και τους
νομιμοποιούσαν ούτως ή άλλως.
Επομένως σήμερα έρχεται ο δικηγόρος τους και πατώντας σ' αυτή τη
διατύπωση λένε ότι η ερμηνεία θα πρέπει να είναι στενή, δηλαδή μιλάτε για
μισθολογικές διαφορές; εδώ θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μισθολογική διαφορά,
στους συμβασιούχους, διότι εάν τεκμηριώσει την απόλυτη ανάγκη να
διατηρηθεί η θέση εργασίας, θέλω οδηγούς και πρέπει να έχω οδηγούς, άρα εάν
απολύσω αυτούς θα πάρω άλλους, η δαπάνη θα γίνει, άρα δεν επιβαρύνεις
πάρα πάνω τον Προϋπολογισμό.
Γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούν να το τεκμηριώσουν προσβάλλοντας τις
αποφάσεις της Περιφέρειας ή της Επιτροπής που και εκείνη ακυρώνει τέλος
πάντων τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, με αυτόν τον ισχυρισμό, ότι
δεν πρόκειται για μισθολογική διαφορά.
Εχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Αυτό θα φανεί στο Δικαστήριο, στο ΣτΕ δεν έχει κριθεί ακόμα. Στο ΣτΕ που
ξέρω ότι έχουν προσφύγει, γιατί αφορά αυτή τη στιγμή τον Δήμο Αθηναίων,
Θεσσαλονίκης, είναι διάφοροι Δήμοι τέλος πάντων...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ενδεχομένως να υπάρχουν, δεν ξέρω, γιατί είναι οδηγοί, εκτός από έναν ο
οποίος είναι εργάτης καθαριότητας, πρασίνου νομίζω, οι υπόλοιποι είναι οδηγοι,
επομένως για να έχει μία ισχύ, για να έχει τέλος πάντων όπλα η απόφαση θα
πρέπει να τεκμηριωθεί καλά η ανάγκη της θέσης. Από εκεί και πέρα παλεύεται.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 14η

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

137

Τώρα, πόσο θα επιτεθούν, πόσο θα κυνηγήσουν τα Δημοτικά Συμβούλια,
είναι ήδη πολλά, έτσι; είναι θέματα ανοικτά όλα.
Πόσες συνέπειες θα έχει για τους ίδιους, το ότι εάν το Υπουργείο κρίνει ότι
έπρεπε να έχει γίνει έφεση και δεν έχει γίνει και έλθει το Ελεγκτικό και λέει δεν
τους πληρώνω, αυτά θα φανούν στην πορεία, έτσι; αλλά από εκεί και πέρα και
οι ίδιοι το ξέρουν, είναι ενήμεροι, από την δικιά τους την μεριά εντάξει,
φοβούνται αλλά είναι τεράστιο το διακύβευμα, την δουλειά τους παλεύουν να
κρατήσουν, έτσι; οπότε είναι λίγο διαφορετικό γι' αυτό θέλω να διευκρινίσω σε
ότι αφορά τον κ. Πιτσικούλη, είναι διαφορετικό γιατί εκεί δεν έχουμε αυτή τη
τεκμηρίωση, δηλαδή έστω σαν νομική κατασκευή. Εδώ μιλάμε για μισθολογική
διαφορά καθαρά, άρα δεν μπορούμε να πούμε στην Περιφέρεια ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Δηλαδή, το μόνο νομικό, να μην το πω κατασκεύασμα, εν πάση
περιπτώσει η νομική τεκμηρίωση για να υποστηριχθεί η μη άσκηση έφεσης στην
περίπτωση των συμβασιούχων είναι ακριβώς ότι δεν πρόκειται για μισθολογική
διαφορά, πράγμα το οποίο δεν έχουμε στην περίπτωση του Πιτσικούλη.
Αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί εφ' όσον αποφασιστεί η παραίτηση εγώ θα
την κάνω αμέσως ώστε να μην ακυρωθεί από την Περιφέρεια, τι να σας πω.
Αυτά, δεν ξέρω εάν χρειάζεστε κάτι άλλο.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Θεωρητικά, το γράφω και στην εισήγηση ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: .... (μιλάει εκτός μικροφώνου)
... υπέρ της μη άσκησης.
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Δηλαδή τι σημαίνει αυτό; σημαίνει ότι όταν ένας βασιλιάς ήθελε να ξέρει εάν θα
έχει αγόρι για να γεννήσει, τι θα γεννήσει, είχε πάει στο Μαντείο των Δελφών
και του είπαν "άρρεν ου θήλυ", εξαρτάται πού έβαζες το κόμμα, άμα έβαζες
άρρεν, όχι θηλυκό αγόρι, άμα έβαζες αρρεν ου, άρα θηλυκό. Κάπως έτσι
είμαστε και εμείς, δεν ξέρουμε δηλαδή τι να αποφασίσουμε, διότι με τη στενή
έννοια λέει ένας Δικαστής. Εδώ πέρα λέει όμως ότι είναι άμεσα μισθολογικά. Να
ξέρουμε τέλος πάντων και εμείς τώρα που ψηφίζουμε, γιατί όλοι εδώ πέρα οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι όταν βγαίνουμε έξω, εδώ πέρα είναι κέντρα ακολασίας,
κάνουν φτιάχνουν, δεν ξέρουμε όλοι ότι ενδεχομένως στα δικαστήρια που πάμε
βλέπουμε Δημοτικά Συμβούλια για ένα τίποτα, που είναι υποχρεωμένοι να μας
το καθορίσουν οι από πάνω, δεν ξέρω ... ο κ. Ρακιτζής και να λέει εδώ πέρα, να
κατηγορεί ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε, δεν ξέρω τι είμαστε, κέντρο ακολασίας
είμαστε, γιατί; γιατί δεν κάνουμε έφεση...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Τι είπατε κ. Βορέα; είπατε κάτι;
Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, ποιές είναι οι συνέπειες που μπορεί να
έχουμε, δεν το ξέρει κανένας αυτό.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ενα λεπτό, ένα λεπτό ...
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Εγώ λοιπόν επειδή είμαι δικηγόρος ... αυτά τα θέματα και
επειδή βλέπω εδώ έμμεσο και άμεσο, δεν ξέρω εάν είναι δόλος εδώ πέρα και
επειδή είδα και απόφαση που μου δίνετε εδώ πέρα να την διαβάσω του
Δημοτικού Συμβουλίου που ακυρώθηκε, εγώ για να μην προκαταλάβω ή θα
απέχω ή θα ψηφίσω λευκό, γιατί είμαι και δικηγόρος και θα πει, καλά εσύ τι
έκανες εκεί πέρα;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
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Ακριβώς και δεν είναι αυτό, θα πάμε και στον Β' βαθμό, δηλαδή θα πάμε κατ'
ευθείαν στο Εφετείο και τι πάμε στο Εφετείο;

το ξέρετε καλά ότι και

πλημμέλημα εάν είναι στο Εφετείο είναι τουλάχιστον δύο χρόνια, άμα βρεις
κάποιον Δικαστή, .... υπάρχουν δικαστές και δικαστές, δεν είναι όλοι ίδιοι και το
ξέρω ....
Κλείστε λίγο το μικρόφωνο.
... (μιλάει εκτός μικροφώνου)
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, εάν δεν υπάρχει ερώτημα να πάρουμε θέση.
Κύριε Μποζίκα ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Α ναι, ερώτημα.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Αν και νομίζω η κυρία Πετροπούλου το απάντησε, το πρώτο
ερώτημα είναι, σε περίπτωση που εμείς αποφασίσουμε να μην ασκήσουμε
έφεση αλλά η Περιφέρεια απορρίψει την απόφασή μας, στη συνέχεια θα
ασκηθεί έφεση; άρα κάνουμε ουσιαστικά μία τρύπα στο νερό.
Το δεύτερο, για να δούμε και λίγο το ουσιαστικό. Οι άνθρωποι αυτοί θα
μπορέσουν να πληρωθούν; ακόμα και εάν ασκήσουμε έφεση, μπορούν να
γίνουν κάποιες ενέργειες για να πληρωθούν ή στον Επίτροπο τα εντάλματα έτσι
και αλλιώς θα κοπούν και δεν θα πληρωθούν;
....... ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σαν Σύλλογος Εργαζομένων, αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα
με τους συναδέλφους, πέρα από ότι ότι είναι απαραίτητοι, πέρα ότι ο
συνάδελφος ο Πιτσικούλης...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το όνομά σας λίγο για να καταγραφεί ...
....... ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ... Δημήτρης από τον Σύλλογο Εργαζομένων.
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Λοιπόν, έλεγα και ο συνάδελφος ο Πιτσικούλης, αυτά τα αιτήματά του είναι
δίκαια κ.λ.π., εδώ πέρα απ' ότι αντιλαμβανόμαστε μπλέκονται Δημοτικοί
Σύμβουλοι, είναι πολιτικό όργανο εάν δεν κάνω λάθος εδώ πέρα, ή καλύτερα
πολιτειακό εάν το διατυπώνω σωστότερα, έτσι;
Λοιπόν, αυτό που ζητάμε εμείς σαν εργαζόμενοι είναι να πάρετε πολιτική
απόφαση. Το τι θα κάνουν τα δικαστήρια είναι γνωστό, είναι τα ίδια δικαστήρια
που βγάζουν 99,9% των απεργιών παράνομες και καταχρηστικές, είναι αυτά τα
δικαστήρια που δικαιώνουν διάφορους άλλους, εργολάβους να παίρνουν τα
διόδια κ.λ.π. κ.λ.π.
Αυτό είναι που ζητάμε.
Το εάν κ. Δρούλια και κ. Ασπρογέρακα ή οτιδήποτε άλλο εδώ πέρα οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα γίνει με την Περιφέρεια ή δεν θα γίνει, είναι θέμα δικό
τους. Εμείς ζητάμε στήριξη στους εργαζόμενους, στους συναδέλφους εάν θα
έχουν την δουλειά τους. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει το γνωρίζουμε πάρα πέρα,
είναι γνωστό τι έγινε με τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, είναι
γνωστό τι γίνεται με άλλους εργαζόμενους, είναι γνωστό τοις πάσι πώς
λειτουργεί αυτό το Κράτος, ένα Κράτος που το λέμε εμείς ευθέως, δεν είναι δικό
μας, είναι δικό τους, είναι αστικό Κράτος, αυτή είναι και η αστική δικαιοσύνη,
αυτούς εξυπηρετεί, άρα λοιπόν εδώ πέρα τι ερχόμαστε να αποφασίσουμε; ποιά
είναι η διαβούλευση μεταξύ μας εάν θα είναι νόμιμο, παράτυπο κ.λ.π.;
Είναι παράτυπο και παράνομο το δικαίωμα του εργαζόμενου να έχει
δουλειά;
Είναι παράτυπο και παράνομο το δικαίωμα όλων μας να έχουμε εργασιακά
δικαιώματα κατοχυρωμένα;
Να θυμίσουμε εδώ πέρα το ίδιο το σύνταγμα της Ελλάδας, προβλέπει δουλειά
για όλους. Πού είναι η δουλειά για όλους στα 2 εκατομμύρια ανέργους που
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υπάρχουν και στα άλλα 600.000 - 700.000 που πληρώνουν μετά από 12 και 15
μήνες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό.
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ: Είμαι υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου.
Είχαμε ξεκινήσει στην πρώτη Επιτροπή την Οικονομική που ήταν η κυρία
Καμπόλη, δεν είχαμε πάρει θέση ακόμα γιατί ψάχναμε να βρούμε μία λύση,
ξαναέγινε μία το καλοκαίρι.
Αυτά που είπαν τώρα εδώ πέρα είχαν λεχθεί όλα, το τι συνέπειες και το τι θα
έχουν οι Σύμβουλοι εάν ψηφίσουν και το απορρίψει και είπαν ότι δεν μας
ενδιαφέρει, εμείς θέλουμε αυτό, παίρνουμε πολιτική απόφαση.
Η Εφεση έγινε 4 του μηνός και εδώ έχω την απόφαση από την
Αποκεντρωμένη με πρωτόκολλο του Δήμου 5 του μηνός, 5/9 ενώ η έφεση έγινε
4/9, τώρα δεν ξέρω κάτι πάρα πάνω. Στα χέρια μου έχω την απόφαση με
πρωτόκολλο του Δήμου Χαϊδαρίου 5/9 και η έφεση 4/9 έγινε.
Από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι δεν ξέρω πώς έγινε και τι έγινε στην
προκειμενη, ενώ είχαν πει όλοι ότι παίρνουμε την πολιτική ευθύνη και είχαν
ρωτήσει και τότε ποιές είναι οι κυρώσεις που θα έχουμε, δεν μας ενδιαφέρει.
Μάλιστα το είχε ρωτήσει ο κ. .... που ήταν τότε στην τότε Οικονομική Επιτροπή
και τελικά αποφασίσανε ότι δεν μας ενδιαφέρει τι είναι, εμείς θέλουμε να
είμαστε με τους εργαζόμενους. Αυτά.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μία διευκρίνιση, η Περιφέρεια το έστειλε πίσω ή η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση; για να ξέρουμε ...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Αλλο η Περιφέρεια και άλλο ...
ΤΡΟΧΙΔΗΣ: Μία ερώτηση στην κυρία Πετροπούλου ....
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(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το ένα είναι αιρετό όργανο και το άλλο είναι δοττό, να
ξέρουμε λοιπόν ποιός αποφάσισε, γιατί δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το
αποφάσισε ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Αποκεντρωμένη συνάδελφοι.
Μισό λεπτό, ερώτημα;
Συνάδελφοι, όμως να ολοκληρώσουμε τα ερωτήματα, έλα συνάδελφε Τροχίδη.
ΤΡΟΧΙΔΗΣ: Πήρα εγώ, το έχω πάρει αυτό, δεν ήξερα ότι δεν το έχετε πάρει,
μου το έδωσε ο Μάνθος εδώ πέρα το μεσημέρι, δεν ήξερα ότι δεν το έχετε
πάρει. Ενα ερώτημα έχω στην κυρία Πετροπούλου.
Η κυρία Πετροπούλου σε ποιές πολιτικές αποφάσεις υπακούει; στις δικές μας ή
στης Περιφέρειας; ποιανού είναι ...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Μισό λεπτάκι, μπαίνει ένα ζήτημα. Εάν αυτή τη στιγμή εμείς πάρουμε την
απόφαση για τους 10, για τους 9 και πούμε ότι δεν γίνεται έφεση, θα πάει η
κυρία Πετροπούλου να κάνει έφεση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, ορισμένες αποφάσεις, μισό λεπτό, οι Υπηρεσίες είναι
υποχρεωμένες να απαντάνε αυτόματα.
Εξήγησε η συνάδελφος ότι εάν εμείς αποφασίσουμε να απενεργοποιηθεί η
έφεση θα γίνει, έτσι;
ΤΡΟΧΙΔΗΣ: Ποιά απ' όλες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τη συγκεκριμένη που απορρίφθηκε συνάδελφε, για τον
συγκεκριμένο συνάδελφο που απορρίφθηκε.
ΤΡΟΧΙΔΗΣ: Μα είχε πάρει η Οικονομική Επιτροπή ήδη απόφαση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σου συνάδελφε Τροχίδη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν ακούστε λίγο, να βάλουμε λίγο τα πράγματα και
χρονολογικά σε μία σειρά, γιατί ο κ. Πιτσικούλης τώρα λίγο τα μπέρδεψε, ενώ
έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, τουλάχιστον το ξέρεις πολύ καλά, από
την Διοίκηση τη δική μας τουλάχιστον όσον μας αφορά και από την κυρία
Πετροπούλου.
Λοιπόν, 4 του μήνα έγινε η έφεση, τι γίνεται όμως ...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Μισό λεπτό, μισό λεπτό Μάνθο μου, μισό λεπτό, γιατί αυτό ήταν και το
ερώτημα το δικό μου.
Υπήρχε όμως προφορική ενημέρωση από την προηγούμενη μέρα για την
απόφαση της Αποκεντρωμένης.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Γραπτά ήλθε; εγώ ήξερα προφορική. Γραπτή.
Ηλθε λοιπόν η απόφαση, γι' αυτό την έκανε.
Οταν εγώ είπα στη κυρία Πετροπούλου ότι κακώς το έκανε, θυμάσαι πολύ καλά
ότι κάναμε και συνάντηση, ζητήσα αμέσως να ανακληθεί η έφεση και σου είπα
να συνεννοηθεί ο δικηγόρος ο δικός σου με την κυρία Πετροπούλου για να
διασφαλίσουμε τα συμφέροντα τα δικά σου, με ποιόν τρόπο δηλαδή θα γίνει η
διαδικασία κ.λ.π.
Δηλαδή προσπαθεί....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ακριβώς, ακριβώς.
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Πάντως για να τελειώσουμε, η δική μας η θέση είναι ξεκάθαρη, όσον
αφορά την μη άσκηση εφέσεων και για τις δύο υποθέσεις, για να μην πω πάρα
πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μποζίκα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω και κάτι άλλο, νομίζω ότι η στάση ότι εμείς φοβόμαστε το
να πάρουμε την απόφαση γιατί αργότερα κάποια στιγμή μπορεί να γίνει
καταλογισμός ή οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον το λέγαμε σ' αυτό το Συμβούλιο
και όταν ήμασταν σε θέση αντιπολίτευσης όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι για
μας θα είναι τιμή εάν έλθουν και μας καταλογήσουν πράξεις με τις οποίες
υπερασπίζαμε συμφέροντα εργαζομένων.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ενα ζήτημα τώρα, πέστο Βασίλη εσύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε, εδώ πέρα αυτό το θέμα, για τον συνάδελφο τον Μάνθο,
δεν ήταν στη διάταξη, δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, ούτε παραπέμφθηκε
στην Οικονομική, κουβεντιάζεται εμβόλημα.
Αρα λοιπόν για να το συζητήσουμε να πάρουμε απόφαση για τον συνάδελφο
πρέπει να το εντάξουμε στην Ημερήσια Διάταξη. Συμφωνείτε; και να πάει
πακέτο και τα δύο θέματα; υπάρχει κάποιος που διαφωνεί;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Κύριε Φουρλή, κυρία Καμπόλη ακούστε με λίγο.
Το ζήτημα του Μάνθου του συναδέλφου δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη,
συμφωνείτε να το εντάξουμε;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Συμφωνούμε κ. Πρόεδρε, συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι, ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
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Θα είμαι πάλι σύντομος, τελικά είμαι από τους λίγους που διαχειρίζονται σωστά
τον χρόνο με βραχίες τοποθετήσεις.
Θέλω να σας πω το εξής, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ.
Πετρίδη και με τον Δήμαρχο εν επεκτάσει.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ ότι δεν είμαστε Διοικητικό Συμβούλιο
καμίας ανώνυμης εταιρείας, εδώ είμαστε ένα πολιτικό όργανο που έχει πολιτική
ευθύνη και φυσικά οι αποφάσεις της, οι αποφάσεις αυτού του οργάνου έχουν
να κάνουν και με κάποια πειθαρχικά τα οποία όπως είπε ο Δήμαρχος θα είναι
τιμή και δόξα σε μας να μας τα αποδώσουν οι διοικούντες και οι κρατούντες.
Η κυρία Πετροπούλου ορθά έπραξε, γιατί όσοι κάνουν Διοίκηση ξέρουν τι
σημαίνουν οι προθεσμίες, ξέρουν τι σημαίνει Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Γενική
Γραμματεία κ.λ.π. κ.λ.π. και ξέρουν τι σημαίνει και Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ξέρουν ότι εάν δεν περάσει από την Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, την πρώην Περιφέρεια, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα πληρώσει,
δεν θα πληρώσει τα δεδουλευμένα των εργαζομένων.
Αυτό είναι ένα μείγμα πολιτικής και υπηρεσιακής υπευθυνότητας.
Εγώ και ο συνδυασμός μας είμαστε υπέρ των εργαζομένων αυτών και
των 9 και του κ. Πιτσικούλη και ψηφίζουμε να μην γίνει καμία έφεση επί των
πρωτοδίκων αποφάσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΣ: Ολίγον για την ιστορία.
Από την προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή με αφορμή το θέμα του κ.
Πιτσικούλη που το κουβεντιάσαμε, πρέπει να σας πω ότι για τα δεδομένα της
προηγούμενης Διοίκησης είχε παρθεί μία ανατρεπτική θα έλεγα περίπου
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απόφαση, δεν ξέρω ακριβώς, στην λογική μετά από πολλές διαβουλεύσεις
υπήρξε διαφορετική άποψη και στον τότε Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
τον κ. Θεοφίλη, δεν ξέρω, είναι και η κυρία Κούλπα εδώ, δεν ξέρω εάν αποδίδω
καλά, έχω μία αίσθηση τέλος πάντων ότι πέρα από τη δική μου τοποθέτηση την
πολιτική που είπα ότι πρέπει να υπερασπίσουμε τον εργαζόμενο, με τα
επιχειρήματα που δεν είναι της ώρας να τα αναλύσουμε, πολύ περισσότερο που
έβγαινε ότι στο τέλος ο Δήμος πληρώνει και επί πλέον χρήματα όταν
καταλογιστούν οι ημέρες τέλος πάντων, εάν το λέω καλά τέλος πάντων νομικά
και οικονομικά, γι' το χρονικό διάστημα τέλος πάντων που ο εργαζόμενος δεν
πήρε τα χρήματά του.
Αυτό ήταν και ένα οικονομικό επιχείρημα πέρα όλων των άλλων.
Τώρα για την πολιτική ουσία, θέλω να πω ότι συμφωνώ ότι είμαστε ένα
πολιτικό όργανο, καταλαβαίνω τους συναδέλφους που είτε για λόγους
επαγγελματικής ιδιότητας ο δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να πάρουν θέση,
εμείς νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση σαν παράταξη, εκ των πραγμάτων θα
έλεγα.
Κοιτάξτε, όταν λέμε και σαν ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ αλλά και σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό
το μοντέλο Διοίκησης το οποίο είναι στην ουσία για να παίρνει αποφάσεις
καταδικαστικές ενάντια στους εργαζόμενους, υπάρχει δηλαδή μία μηχανή όχι
του χρόνου αλλά μηχανή αποφάσεων καταδικαστικών της δικαστικής εξουσίας,
νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση τα Δημοτικά Συμβούλια να ορθώσουμε το
ανάστημά μας και να πάρουμε την ευθύνη αυτών των πολιτικών πράξεων.
Είπα και προηγουμένως ότι ο Δήμαρχος ο Κορτζίδης αυτή τη στιγμή και
ίσως χρειαστεί να πάρουμε πρωτοβουλίες, καλείται να πληρώσει 430.000, την Α'
δόση όπως λέγεται στα οικονομικά, από 1.420.000 για διάφορες αποφάσεις που
είχαν σχέση με εργαζόμενους και που με την εντολή, το εντέλλεσθε τέλος
πάντων όπως λέγεται, έδωσε εντολή να πληρώνονται οι υπάλληλοι.
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Επομένως λοιπόν μαζί και με τα προηγούμενα θέματα που κουβεντιάσαμε για τις
διώξεις των αριστερών Δημάρχων, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλον δρόμο σαν
Δημοτικό Συμβούλιο από το να πάρουμε απόφαση υπεράσπισης και του
συγκεκριμένου εργαζόμενου και για τους άλλους εργαζόμενους. Πρέπει να λήξει
αυτή η ιστορία και νομίζω ότι εκτός από τις πολιτικές και διοικητικές πράξεις
πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα και να απευθυνθούμε, να δούμε δηλαδή τι
άλλα τέτοια ζητήματα υπάρχουν συνολικά στην Αττική και σε συννόηση με την
Περιφέρεια, νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένα θέμα επερώτησης στην Βουλή
κ.λ.π.

κ.λ.π., δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε όλο το πολιτικό οπλοστάσιο θα

έλεγα των κομμάτων που έχουν την ίδια αντίληψη με αυτή την απόφαση που
θα πάρουμε σήμερα. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δρούλια.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Εχουμε τονίσει πολλές φορές ότι είμαστε υπέρ των εργαζομένων
και στο δικαίωμα στην εργασία και στην απασχόληση, ειδικά όταν πρόκειται για
θέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες στον Δήμο.
Βέβαια νομίζω ότι απόφαση και να κάνουμε τελικά όπως καταδείχθηκε
και προηγουμένως από την ερώτηση την οποία έκανα, το αποτέλεσμα θα είναι
το ίδιο, άρα περισσότερο πρέπει να δούμε την ουσία και να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να παραμείνουν οι υπάλληλοι στην δουλειά
και να μπορέσουν να πληρωθούν, είτε μέσα από τη δημιουργία συγκεκριμένων
θέσεων στον Οργανισμό, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε πράγματι ότι είναι
απαραίτητοι, δεν ξέρουμε με ποιές άλλες ενέργειες θα μπορούσαμε να το
εξασφαλίσουμε αυτό.
Σήμερα όμως επειδή δεν υπάρχει ούτε η εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή
και νομίζω ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν διοικητικό όργανο και όχι σαν
πολιτικό όργανο, να προχωρήσουμε στην άσκηση ενδίκων μέσων σε όλους τους
Βαθμούς, εμείς θα απέχουμε από την ψηφοφορία για να διευκολύνουμε την
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προσπάθεια

των

εργαζομένων

και

να

είναι

ομόφωνα

ψηφισμένο

το

συγκεκριμένο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Μαζί με την κυρία Πετροπούλου ήμασταν στο δικαστήριο των
συγκεκριμένων εργαζομένων και οι τοποθετήσεις ήταν συγκεκριμένες, ότι είναι
απαραίτητοι και αναγκαίοι γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και
όποιος έχει υπηρετήσει στην καθαριότητα θα δει ότι πολλές φορές τα
συγκεκριμένα άτομα δεν εργαζόντουσαν μόνον με 2 και 3 βάρδιες αλλά και 4η
βάρδια για να μπορέσει να καθαριστεί η πόλη.
Για να μην δημιουργήσω και εγώ πρόβλημα, είμαστε υπέρ των θέσεων
εργασίας, είμαστε υπέρ των θέσεων των παιδιών, αλλά για να μην
δημιουργήσουμε πρόβλημα στις αποφάσεις θα απέχουμε και εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασπρογέρακα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Θέλω να επισημάνω τα εξής, κατ' αρχήν θέλω να επισημάνω
μία αντίφαση στην τοποθέτηση του κ. Πετρίδη.
Η προσφυγή, η αγωγή εάν θέλετε έγινε σε κάποιο δικαστήριο Ελληνικό, αστικό
θέλετε; αστικό λέω εγώ.
Συνέβη να δικαιωθεί, ο συγκεκριμένος, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να
δικαιωθούν πρωτόδικα. Εάν είχαμε μία απορριπτική απόφαση θα γινότανε
έφεση πάλι σε ένα ίδιο δικαστήριο, Ελληνικό θα απευθυνόμασταν.
Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο
σταθμά, κάνοντας αναλογίες και λέγοντας οι καθαρίστριες, οι τάδε, οι τάδε, οι
τάδε. Είναι συγκεκριμένο το θέμα.
Οταν προσφεύγεις στο Δικαστήριο σημαίνει ότι το αναγνωρίζεις αυτό το
δικαστήριο για να προσφύγεις για να σε δικαιώσει, εάν δεν σε είχε δικαιώσει πας
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στον Β' βαθμό. Τώρα σε δικαιώνει και σε υποχρεώνει ένα νομοθέτημα όπως
είναι ο Καλλικράτης να ασκήσεις έφεση.
Εγώ θα πω για τις συνέπειες.
Εδώ υπήρξε μία αρμοδιότητα, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι μόνον πολιτικό
όργανο, είναι και Διοικητικό όργανο και ενδεχόμενα κάποιοι να μην έχουν
καταλάβει κάποια πράγματα. Αρμοδιότητα για να ακυρώσει ή να μην ακυρώσει
μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την έχει ο Γραμματέας της
Περιφέρειας σύμφωνα με τον Καλλικράτη, έτσι λειτούργησε και στην περίπτωση
του κ. Πιτσικούλη.
Λέω λοιπόν τώρα, ότι εάν αποφασιστεί να μην γίνει έφεση, για να πούμε
τις συνέπειες που υπάρχουν και να τις ξέρουμε όλοι εδώ μέσα, ή να τις ξέρουν
όσοι δεν τις ξέρουν.
Θα πάρει μία απόφαση ο Γραμματέας, είναι πάγιο αυτό, σας το είπε η
συνάδελφος η κυρία Πετροπούλου, θα πάρει μία απόφαση να ακυρώσει την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που όπως βλέπω στην εισήγηση εδώ το
έχει κάνει και με την Αγία Βαρβάρα.
Το ζήτημα λοιπόν που θα μπει είναι ότι εάν και τότε δοθεί εντολή ή αποφασιστεί
να μην ασκηθεί έφεση, τότε υπάρχουν δύο συνέπειες βασικές, υπάρχουν οι
αστικές και οι ποινικές ευθύνες. Οι αστικές ευθύνες είναι ο καταλογισμός
ενδεχόμενα ο οποίος έχει μία τοποθέτηση η κυρία Πετροπούλου, παραθέτει δύο
επιχειρήματα, τα υπέρ της άσκησης και τα κατά της μη άσκησης και λέει ότι για
τους συγκεκριμένους 9 επειδή ενδεχόμενα θα προσληφθούν κάποιοι άλλοι στη
θέση τους και θα παίρνουν τον μισθό, να μην υπάρχει απώλεια και υπάρχει και
ένα προηγούμενο με απόφαση το 1979, με απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου δόθηκε ένα επίδομα στους εργαζομένους της καθαριότητας. Στη
συνέχεια επειδή η απόφαση ανατράπηκε με έφεση, ο καταλογισμός υπήρξε
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γύρω στα 400.000 εάν θυμάμαι καλά, εάν ανατρέξω στο αρχείο μου την
απόφαση την έχω και βέβαια δεν χρειάζεται να πω περισσότερες λεπτομέρειες,
ο καταλογισμός έφυγε με κάποιους άλλους τρόπους εν πάση περιπτώσει.
Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα γνωρίζουμε και όπως υπάρχει, εάν θέλετε
ανάγκη, εγώ δεν θα πω εμπιστοσύνη, να μην με πείτε περίεργο, προσέφυγαν
στο Πρωτόδικο δικαστήριο και τους δικαίωσαν, εγώ θα έλεγα ότι πολιτικά λέω
να μην ασκηθεί έφεση και αυτό θα ψηφίσω. Εάν όμως ακυρωθεί η απόφαση
αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου και δοθεί εντολή να ασκηθεί έφεση, νομίζω ότι
δεν έχουμε πλέον άλλη δυνατότητα, διότι ευθέως διαπράτουμε παράβαση
καθήκοντος και μάλιστα κατά συρροή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φουρλής τοποθετήθηκε.
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να πει κάτι;
Κύριε Καραγιάννη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν θέλω να κουράσω, δύο πράγματα μόνον δύο λεπτά, γιατί
εδώ φαίνεται ακριβώς σ' αυτή τη συζήτηση ότι τελικά δεν γίνεται να
συμφωνούμε όλοι σε όλα και εδώ φαίνεται η διαφορά στο τι πολιτική ακριβώς
εκφράζει ο καθένας.
Και το λέω αυτό γιατί;
Εχει γίνει μία προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια να απαξιωθεί επί της ουσίας
κάθε διαδικασία στα Δημοτικά Συμβούλια πολιτική και να συζητάμε μόνον περί
διαδικαστικών ζητημάτων με έναν έντεχνο τρόπο για να μην έχει συμμετοχή και
για να απαξιώνεται στη συνείδηση και διάφορου κόσμου τέλος πάντων που
μπορεί μέσα απ' αυτή τη διαδικασία ενεχομένως να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί
να βρεί κάπου δίκαιο, έστω και έτσι λοιπόν και εδώ μέσα να απαξιώνεται και
μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, γιατί πολιτικές είναι
οι δυνάμεις που κατεβαίνουν στις εκλογές και διεκδικούν την ψήφο του λαού, οι
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οποίες λένε ότι δεν έχουν πολιτική άποψη και ότι δεν θα συμμετέχουν σε
πολιτικές συζητήσεις, σε πολιτικές αποφάσεις κ.λ.π. κ.λ.π.
Αρα λοιπόν ένα κρατούμενο είναι αυτό.
Δεύτερον πολύ σημαντικό κατά την γνώμη μου είναι το εξής, απ' ότι
φαίνεται εκεί που δεν μπορούμε δυστυχώς να είμαστε όλοι μαζί, είναι εκεί που
έχει να κάνει με τον νόμο σε σχέση με τα δίκαια αιτήματα εργαζόμενων, εκεί
δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι
μαζί γιατί ξαφνικά βάζουμε το δάκτυλό μας μπροστά από το πρόσωπο και
κρυβόμαστε, εάν θα έχουμε διώξεις κ.λ.π. κ.λ.π.
Και ρωτάω απλά, είναι ρητορικό ερώτημα, αλήθεια αυτοί που απέχετε σήμερα
για τον οποιονδήποτε λόγο, εάν ήσασταν Διοίκηση θα απείχατε; δηλαδή εμείς οι
υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι που παίρνουμε αυτήν την ευθύνη, ο
κομμουνιστής Δήμαρχος της Πάτρας που είναι στα δικαστήρια τι θα έπρεπε να
κάνει; είναι στάση ευθύνης αυτή; και εάν είναι στάση ευθύνης γιατί δεν
ξεκαθαρίζατε τη θέση σας όταν διεκδικούσατε την ψήφο του λαού σαν πολιτικοί
συνδυασμοί;
Και δεύτερον, έχει να κάνει και με ένα άλλο ζήτημα, κάπου εδώ πρέπει να
καταλαβαίνουν και οι εργαζόμενοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, ποιά είναι τα
στενά περιθώρια του νόμου και τα στενά περιθώρια του νόμου, του αστικού
κράτους που ο κ. Ασπρογέρακας δεν ξέρω γιατί λέει ότι είναι αστικά τα
δικαστήρια, αστικά είναι τα δικαστήρια και ακριβώς έτσι νομοθετούν και
πολιτικά πρέπει να δεχθούμε ότι ακριβώς επειδή είναι αστικά δεν είναι με το
δίκαιο των εργαζόμενων.
Αρα λοιπόν, επειδή ακριβώς φαίνεται το στενό περιθώριο που υπάρχει για
τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων για να δικαιωθούν, πρέπει όσο περνάει από το
δικό μας χέρι σαν πολιτικό όργανο να πάρουμε αυτές τις πολιτικές αποφάσεις
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στον βαθμό ακριβώς της συνείδησης του καθενός και στο τι εκφράζει και να
αποτανθούμε πολιτικά.
Εμείς λοιπόν σαν Διοίκηση, νομίζω εκφράζω την πλειοψηφία αυτή τη
στιγμή και της Δημοτικής Αρχής, παίρνουμε αυτή τη πολιτική απόφαση και θα
την πάρουμε και θα είμαστε περήφανοι, συμφωνώ και το ξαναλέω, αυτά τα
λόγια που είπε ο Δήμαρχος, ότι θα είμαστε υπερήφανοι γι' αυτές τις διώξεις.
Εσείς θα είστε περήφανοι αύριο για τους εργαζόμενους εάν δεν δικαιωθούν για
τη στάση που κρατήσατε; αυτή είναι η πραγματικότητα και σ' αυτό επάνω
πρέπει νομίζω όλοι να έχουν την συνείδηση της ευθύνης, δεν μπορεί να
κρύβεται κανείς πίσω από το δάκτυλό του, γιατί δεν είναι εδώ πέρα κανείς
άμοιρος ευθυνών. Εμείς δηλαδή οι υπόλοιποι δεν θα έχουμε δικαστικές
κυρώσεις;
Αρα λοιπόν εδώ πέρα να σταματήσει λίγο η κοροϊδία και το απέχω δεν
απέχω και το δεν παίρνω θέση και το δεν είναι πολιτικό ζήτημα, αυτά να τα λέτε
και πριν τις εκλογές για να βλέπουμε και τι ο καθένας λέει, γιατί άλλα λέμε στις
εκλογές, άλλα λέμε όταν είμαστε Διοίκηση, άλλα λέμε όταν είμαστε
αντιπολίτευση.
Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, υπάρχει άλλος συνάδελφος;
Κυρία Καμπόλη, θέλετε κάτι;
ΚΑΜΠΟΛΗ: Συνήθως δεν είμαι της αντιπαράθεσης.
Σήμερα το μεσημέρι κ. Καραγιάννη είχαμε Οικονομική Επιτροπή, είσαστε και
εσείς μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
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Εθεσα ένα ερώτημα, ήταν απόντες κάποιοι συνάδελφοι και λέω, έχουμε δύο
θέματα, μάλλον ένα θέμα το οποίο είναι και στο εισηγητικό του Δημοτικού
Συμβουλίου και στο εισηγητικό της Οικονομικής Επιτροπής. Εγινε η ερώτηση
αυτή κ. Μοσχονά; λέω γιατί; το θέμα αποκλειστικά της έφεσης ή της μη έφεσης
είναι αρμοδιότητα καθαρά της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απάντηση ήταν, όχι θα το παραπέμψουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα μπορούσατε κ. Καραγιάννη, εφ' όσον έχετε την πλειοψηφία της
Οικονομικής Επιτροπής, να το ψηφίσετε να μην γίνει έφεση και να πάει η
απόφαση στην Περιφέρεια και όχι να κάνουμε κριτικές. Ολοι είμαστε με το
δίκαιο του λαού, όλοι είμαστε με τα συμφέροντα του εργάτη, αλλά υπάρχουν
όμως και κάποια πλαίσια νόμου.
Ευχαριστώ πολύ.
(διαλογικές συζητήσεις εκτό μικροφώνου)
Τελικά θα αλλάξω χώρους Μιχάλη μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το ολοκληρώσουμε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να πω λίγο όσον αφορά αυτό που είπε και η κυρία Καμπόλη,
απ' ότι φαίνεται ορθώς πράξαμε και το μεταφέραμε εδώ, γιατί τελικά φάνηκε ότι
πίσω από την Οικονομική Επιτροπή πήγαν να καλυφθούν και άλλοι διά της
αποχής τους τώρα.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Εγώ λέω γενικά, άρα ορθώς νομίζω ότι πράξαμε και το μεταφέραμε εδώ, να
τοποθετηθούν όλοι ...
ΚΑΜΠΟΛΗ: Εγώ προσωπικά σαν Ελένη Καμπόλη δεν έχω να κρύψω τίποτα και
να κρυφτώ πίσω από κανέναν.
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν το λέω, εγώ είδατε ότι λέω ότι όντος έγινε αυτή η
κουβέντα και λέω ότι τελικά αποδεικνύεται ότι ορθώς πράξαμε.
ΜΠΟΖΙΚΗΣ: Συγνώμην και εγώ Πρόεδρε θέλω επιγραμματικά να πω,
συμπληρωματικά, ότι συμφωνώ με αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος, είναι τόσο
σοβαρό το θέμα που δεν μπορεί να περάσει μόνον από την Οικονομική
Επιτροπή. Σήμερα ήλθαμε εδώ στο πολιτικό αυτό όργανο να αποκαλυφθούμε
ποιοί είμαστε και τι πιστεύουμε και τι πρεσβεύουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όσον αφορά και το θέμα 21 και το θέμα του συνάδελφου,
η απόφαση είναι ομόφωνη ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Εχει δύο σκέλη, τους 9 εργαζόμενους και το θέμα του συναδέλφου...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Συνάδελφοι, να τις κάνουμε όταν πρέπει, έτσι;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
--------------------
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ΘΕΜΑ 4ο

Συζήτηση περί αιτήματος της δημοτικής παράταξης "Πολίτες σε Δράση
- Οικολόγοι Πράσινοι" που αφορά στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς καταθέτουμε όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά
με την μορφή ερώτησης, ένα ψήφισμα για τον ΕΝΦΙΑ. Νομίζω ότι καταφέραμε
να το στείλουμε σε όλους τους Συμβούλους, πλειοψηφίας και μειοψηφίας.
Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο σε μία εποχή
κρίσης των εργαζομένων που έχουν γονατίσει οικονομικά, να μπορέσουμε να
αντιπαρατάξουμε και πολιτικές αποφάσεις εκτός από νομικές διαδικασίες.
Θέλω να σας πω ότι υπήρχε ένα κίνημα ενάντια στα χαράτσια που
ιστορικά θα λέγαμε κατάφερε εν μέρει τέλος πάντων, κυρίως κοινωνικά και
πολιτικά να αποδοκιμαστεί αυτή η διαδικασία που το λαϊκό νοικοκυριό θα έλεγα
το γονάτισε και με έναν άλλον τρόπο εκτός από την μείωση των μισθών, την
αύξηση των φαρμάκων και όλων αυτών των ζητημάτων που γνωρίζουμε.
Ο φόρος αυτός ο ΕΝΦΙΑΛΤΗΣ όπως λέμε, είναι φόρος άδικος και
αντισυνταγματικός και θα λέγαμε ότι στοχοποιεί κυρίως τους μισθωτούς, τους
άνεργους και τα μικρομεσαία στρώματα.
Πρέπει να πούμε ότι στην ουσία είναι ένα νέο χαράτσι που επεκτείνει την
φορολόγηση της ιδιοκτησίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και ανεξάρτητα
από τα χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας, δηλαδή εάν είναι αγροτεμάχιο, σπίτι στο
χωριό, οικόπεδο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
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Υπολογίζεται επί πλασματικών αξιών με βάσει δηλαδή αντικειμενικές αξίες του
2007, οι νομικοί και οι οικονομολόγοι και οι λογιστές τα γνωρίζουν καλύτερα ότι
αυτά είναι με βάσει μία άλλη εποχή για την Ελληνική κοινωνία και στην ουσία
οδηγούν σε απόλυτη οικονομική ασφυξία και πραγματική αδυναμία πληρωμής.
Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη αυτή τη στιγμή με ένδικα μέσα από τα Σωματεία
και τις κινήσεις που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, λένε ότι υπάρχουν 50.000
προσφυγές με διάφορους τρόπους που ζητάνε ατομικά ο καθένας, να ακυρωθεί
για λόγους είτε αδυναμίας πληρωμής, είτε ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος,
τέλος πάντων με μία κατηγοριοποίηση με βάσει και τις υποδείξεις των
Σωματείων και των συλλογικοτήτων και των προσώπων δικηγόρων και άλλων
και οικονομολόγων που εμπλέκονται σ' αυτή τη διαδικασία.
Πρέπει να πούμε ότι σ' αυτή τη πρωτοβουλία, αυτό το κείμενο που σας
καταθέτουμε δεν είναι ένα κείμενο δικό μας με την αυστηρή έννοια του όρου,
είναι ένα συλλογικό κείμενο που διατυπώθηκε πριν μερικά Σάββατα, πού έγινε
ακριβώς; δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, στο οποίο συμμετείχαν δημοτικές
κινήσεις, εργατικά σωματεία, κινήσεις αλληλεγγύης, συσπειρώσεις νομικών,
πρωτοβουλίες πολιτών, σ' αυτήν την Πανελλαδική σύσκεψη και αυτή την
Πανελλαδική σύσκεψη κατέληξε σ' αυτό το κείμενο που σας δίδω, είναι ένα
απλό κείμενο το οποίο βάζει στην ουσία με βάσει και την εμπειρία από το
προηγούμενο χρονικό διάστημα την αντίσταση και τη συσπείρωση όλων αυτών
που και δεν πληρώνουν γιατί δεν μπορούν και είναι πάρα πολλοί τέτοιοι και
αυτών που δεν πληρώνουν γιατί ο νόμος θεωρούν ότι είναι αντισυνταγματικός
με μαζική κατάθεση ατομικών ενδικοφανών, έτσι λέγονται, προσφυγών, αλλά
ακόμη και αυτών που θα πληρώσουν για διάφορους λόγους γιατί χρειάζονται
φορολογική ενημερότητα, μεταβίβαση περιουσιών κ.λ.π., ή και για άλλους
λόγους, γιατί δεν είναι το μοναδικό χρέος τους και προσπαθούν να ρυθμίσουν

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 14η

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

157

με διευκολύνσεις απέναντι στις τράπεζες, με μαζικές παρεμβάσεις στις εφορίες
και στις τράπεζες.
Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας
εμείς σαν Δημοτική Κίνηση προχωρήσαμε, μοιράσαμε αυτό το υλικό έξω από τις
Τράπεζες, πήγαμε στην Εφορία του Αιγάλεω, κάνουμε μία μικρή εκδήλωση να
ενημερώσουμε τον κόσμο για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την βοήθεια
από δικηγόρους και λογιστές και θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα δεν έχει
τελειώσει. Υπάρχουν περιοχές που είναι πιό μπροστά από εμάς και με σοβαρά
προβλήματα, που έχουν προχωρήσει σε εκδηλώσεις, συνελεύσεις στις γειτονιές.
Υπάρχει μία πρόταση ψηφίσματος προς την ΚΕΔΕ που δεν γνωρίζω την
τύχη της, τι έκανε γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα και εάν κρύφτηκε για άλλη μία
φορά ή μήπως δεν έχει προκύψει η διαδικασία και συγκρότηση επιστημονικής
ομάδας.
Τι νομίζω τώρα ότι μπορούμε να κάνουμε εδώ σαν Δήμος, εκτός από το
να πάρουμε μία απόφαση.
Αυτό το κείμενο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της πλατύτητας και όχι της
στενότητας μιάς πολιτικής άποψης που θα μπορούσαμε να έχουμε στα πλαίσια
θα έλεγα του ΣΥΡΙΖΑ ή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ κ.λ.π., είναι ένα κείμενο κινηματικό θα
έλεγα.
Εμείς λοιπόν αυτό που θα

θέλαμε να κάνουμε είναι ότι το Δημοτικό

Συμβούλιο με τις Κοινωνικές του Υπηρεσίες, με τους νομικούς που έχει στη
διάθεσή του, με τους λογιστές που έχει και κυρίως με την πολιτική διάθεση, να
απευθυνθεί στον Χαϊδαριώτικο λαό και να πει ότι τον στηρίζει πολιτικά και καλεί
τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτό το κίνημα, που μπορεί
να είναι ο οποιοσδήποτε αλλά και άνθρωποι που έχουν σχέση με το ζήτημα,
δηλαδή λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι
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κ.λ.π., ώστε να μπορέσουν, γιατί εκτός από την διακήρυξη και τις δράσεις σε
δημόσιους

χώρους

κ.λ.π.

χρειάζεται

και

μία

συγκεκριμένη

διαδικασία

υποστήριξης αυτών των ανθρώπων, μιά και δεν είναι εύκολο στον καθένα να
κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες. Βεβαίως υπάρχουν τα υποδείγματα και στο site
μας και στους αντίστοιχους φορείς που κάνουν αυτά τα πράγματα.
Αυτά τα λίγα θέλω να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, υπάρχει κάποια ερώτηση κατ' αρχήν;
Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία τώρα καταθέτοντας την άποψη τη δικιά μας
πρώτα.
Ο συνάδελφος ο Καραγιάννης από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, τώρα συνάδελφοι δεν είναι διαδικαστικό το ζήτημα
ότι κατεβάζουμε ένα διαφορετικό ψήφισμα, ούτως ή άλλως ξεκινώντας θα
ήθελα να πω το εξής.
Αυτή είναι η διαδικασία όταν δεν συμφωνείς με ένα ψήφισμα το οποίο είναι
πολιτικό γιατί εκφράζει ακριβώς μία παράταξη και απαντάω και στα
προηγούμενα που κάποιοι δεν θέλανε να πάρουν θέση. Αυτή είναι η διαδικασία,
όταν διαφωνείς με ένα ψήφισμα ή καταθέτεις ένα άλλο, ή κάνεις επί μέρους
αλλαγές, ή τέλος πάντων το καταψηφίζεις.
Αρα λοιπόν προφανώς διαφωνώντας με την ουσία του ψηφίσματος που
καταθέτει αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής της παράταξης ο κ. Σπηλιόπουλος,
παραθέτουμε ένα άλλο ψήφισμα το οποίο κατά την γνώμη μας εκφράζει
πολιτικά και τη Διοίκηση.
Ποιά είναι τα βασικά σημεία που διαφωνούμε τέλος πάντων και ποιά είναι η
λογική μας θα πω και πάρα κάτω σε σχέση με το ψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
δεν το προχωράμε.
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Κατ' αρχήν κατά την γνώμη μας, αποτελεί ο φόρος αυτός....
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Για λόγους τάξης, μπορείς να με χρεώσεις ότι θέλεις, δεν
είναι ψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ ....
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Οχι,

όχι

είναι

ένα

ψήφισμα

όλων

αυτών

των

συλλογικοτήτων.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κατεβαίνει όμως σαν ψήφισμα ...
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.
Θέλω να πω ότι εάν ήθελα να κατεβάσω ένα ψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ...
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ λέω ότι δεν είναι τυπική αντιπαράθεση...
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, όχι, εγώ απλώς για λόγους τάξης διευκρινίζω ότι είναι
φαρδύ κείμενο συλλογικοτήτων κ.λ.π., εάν ήθελα θα κατέβαζα ένα κείμενο του
ΣΥΡΙΖΑ που θα έλεγα ότι το υποστηρίζουμε σαν ...
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η αλήθεια είναι όμως το ότι το φαρδύ και το πλατύ και το
στενό αποφασίζεται από το κίνημα και όχι από τις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου. Το Εργατικό Κίνημα εάν θα αποφασίσει, εάν θα παλέψει για το ένα
ή για το άλλο δεν έχει να κάνει από το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου,
έχει να κάνει από τα αιτήματα πάλης. Μην πω πάρα πάνω.
Λοιπόν, για μας το ζήτημα έχει ως εξής.
Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί κατά την γνώμη μας κοροϊδία περί μη επιβολής νέων
μέτρων που έλεγε η Κυβέρνηση και παλαιότερα και τώρα, που λέει ότι έρχεται η
ανάπτυξη, τα πράγματα θα μπουν σε μία καινούρια ροή κ.λ.π.

κ.λ.π. και

αποδεικνύεται ότι και μέτρα έρχονται και μέτρα θα έλθουν το επόμενο
διάστημα.
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Ταυτόχρονα αποτελεί έναν νόμο που ουσιαστικά φέρνει σοβαρή δραστική
αύξηση της φορολογίας της φτωχής λαϊκής οικογένειας και φοροαπαλλάσει σε
πολύ μεγάλο βαθμό το μεγάλο πλούτο, από ποιά άποψη; επί της ουσίας
μονιμοποιεί για τον εργαζόμενο, για τον μικροβιοτέχνη κ.λ.π. κ.λ.π. το έκτακτο
χαράτσι, αυξάνει την φορολόγηση της μικροιδιοκτησίας αλλά περιλαμβάνει
φοροαπαλλαγές για διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους.
Ταυτόχρονα έχει και εξαιρέσεις στη φορολόγηση και μάλιστα κάποιες
είναι τόσο προκλητικές όσο αυτές των εφοπλιστών, που και αριθμητικά ακόμα
να το δούμε οι εφοπλιστές θα πληρώσουν σε 3ετία όσο θα πληρώσει ο φτωχός
εργαζόμενος λαός σε έναν χρόνο.
Τώρα, γιατί έρχεται επί της ουσίας αυτός ο νόμος;
Αυτός ο νόμος επί της ουσίας έρχεται να συμβάλει στους στόχους της
Κυβέρνησης για να επιταχυνθεί η συγκέντρωση των κατοικιών, της γης κ.λ.π.
κ.λ.π., γιατί έχει να κάνει και με τα αγροτεμάχια, έρχεται λοιπόν να επιτελέσει
αυτό το σκοπό ώστε πολύ γρήγορα η μικρή ιδιοκτησία και στην αγροτική γη και
στην κατοικία και στην Α' και στην Β', να περάσει στα χέρια αυτών των λίγων
τέλος πάντων που θα έχουν και τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια που κατά την
γνώμη μας και με αυτήν την Κυβέρνηση και με οποιαδήποτε Κυβέρνηση άλλη
έλθει, που θα βαδίζει ακριβώς στον ίδιο δρόμο, δηλαδή στον δρόμο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί ακριβώς είναι ένας νόμος
που ακολουθεί τις επιταγές αυτές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ταυτόχρονα και εδώ πέρα έρχεται και το μεγάλο κόλπο ... που κάνει η
Κυβέρνηση, μειώνει τη φορολογία στις μεταβιβάσεις, δηλαδή σου λέει τι; θα
ανεβάσω τόσο τη φορολογία και θα κατεβάσω και τις μεταβιβάσεις, ώστε αυτός
που δεν έχει να πληρώσει τα πουλάει και αυτός που θέλει να αγοράσει θα
αγοράζει με πολύ λιγότερα.
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Για μας λοιπόν σήμερα, εργαζόμενος λαός, λαός που δεν αντέχει άλλο με
αυτά τα μέτρα και αυτής της Κυβέρνησης και της προηγούμενης Κυβέρνησης
και των κυβερνήσεων αυτών που θα είναι, είτε με αριστερό πρόσημο είτε με
δεξιό στην ίδια ράγα του ίδιου τρένου, επί της ουσίας ο εργαζόμενος λαός
πρέπει να διεκδικήσει τη κατάργηση αυτού του νόμου και όλων των νόμων που
έχουν αυτόν τον στόχο και ταυτόχρονα να οργανώσει την πάλη συνολικά για τη
ζωή που σήμερα χάνει και που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για έναν
διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης με στόχο ακριβώς την πλήρη λαϊκή ευημερία.
Εκεί που ουσιαστικά διαφέρουμε, για να μην επεκταθώ περισσότερο και
κουράσω, είναι το εξής.
Για μας υπάρχει ένα ζήτημα, εάν θέλετε κι όλας για να μην το λέω και πρακτικά,
δηλαδή σειρά σειρά, υπάρχει ένα πανό που έχει βγει και από τον ΣΥΡΙΖΑ για
αύριο για την συγκέντρωση που λέει ότι θα παρουσιάσει ... του ΣΥΡΙΖΑ εκεί
πέρα για τις δεσμεύσεις στον λαό.
Εκεί που είναι η μεγάλη μας διαφορά, είναι λοιπόν πέρα από τη λέξη για μας
τους αγωνιστές, τους κομμουνιστές, που για μας είναι το κίνημα, έτσι έχουμε
μάθει όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων, είναι ένα σοβαρό ζήτημα, οι
δεσμεύσεις λίγο θυμίζουν εποχές ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω εάν από το 81 κι όλας.
Η μεγάλη ουσία λοιπόν είναι η εξής, κάποια στιγμή σε όλο το κείμενο λέει
για δίκαιη φορολόγηση. Αυτό και μόνον και εάν αναλογιστεί κανένας, στις
συναντήσεις της Δούρου σήμερα με τον Αλαφούζο, την Λίμνη Κόμο και ένα
κάρο άλλα ζητήματα, το δίκαιη φορολόγηση και όλα τα υπόλοιπα, η
συγκρότηση επιστημονικής ομάδας καλά είναι, αλλά σ' αυτόν που έχει κομένο
ρεύμα και θα του πάρουν το σπίτι δεν λέει τίποτα.
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Αρα λοιπόν εδώ πέρα, ακριβώς επειδή είμαστε ένα πολιτικό όργανο, πρέπει να
δούμε το εξής, θα πούμε κάτι για τις φοροελαφρύνσης του μεγάλου κεφαλαίου
που προβλέπει ο νόμος; που δεν λέει τίποτα το ψήφισμα αυτό που κατεβάζετε.
Να τελειώνουμε με ποιές πολιτικές; με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ενωσης; με τις πολιτικές των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;
των κυβερνήσεων αυτών που εν μέρει συμφωνούν στο ότι πρέπει να
διαχειριστούμε ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο λαός;
Να τελειώνουμε, το Γ' που λέτε, ή μάλλον η δίκαιη φορολόγηση ή το να
πληρώσουν οι πλούσιοι έχει να κάνει με ποιό σκεπτικό; ποιός θα το καθορίσει;
είναι ζήτημα που θα το καθορίσει μία άλλη κυβέρνηση ή είναι ένα ζήτημα που
πρέπει να είναι ζήτημα λαϊκής πάλης του κινήματος;
Αρα λοιπόν εμείς λέμε ότι αυτό ακριβώς το ψήφισμα μαρτυρά το τι
κρύβεται πίσω απ' αυτήν την ουσία και αυτό το δείχνει και η λογική του
Δημάρχου του Δήμου Ζωγράφου που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό που
επί της ουσίας καταψήφισε στην αντίστοιχη πρόταση που κατέβαλε η ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ήταν το ποσοστό της φορολόγησης του 45% για το κεφάλαιο.
Αρα λοιπόν εμείς λέμε, αν δεν πάμε με συγκεκριμένα αιτήματα και να
υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα τέτοιο, για μας οι οποιεσδήποτε άλλες κορώνες και
τα μεγάλα γράμματα, που συμφωνούμε νομίζω και όλοι για το τι είναι ο ΕΝΦΙΑ,
δεν λένε και τίποτα.
Αρα να αναδείξουμε τους ενόχους, να αναδείξουμε ποιός είναι ο τρόπος που θα
μας βγάλει απ' αυτή τη δυσκολία που βρίσκεται σήμερα ο εργαζόμενος λαός και
ταυτόχρονα για μας δεν πρέπει να φαίνεται καμία υπόνοια, καμία αυταπάτη,
καμία μοιρολατρεία για δήθεν άλλες κυβερνητικές αλλαγές, όπως λέει την
αλλαγή της πολιτικής αυτής, που δεν αποτελεί σήμερα ελπίδα για τον λαό, ίσα
ίσα θα τον πάει ακόμα πιό κάτω.
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Γι' αυτό καταθέτουμε και αυτό το ψήφισμα, το καταθέτω και στα
πρακτικά, δεν ξέρω εάν θέλετε να το διαβάσω.
Διαβάζω ένα κομμάτι που λέει το εξής, πάω στα αιτήματα:
" 1.

Ζητάμε την απόσυρση συνολικά του νόμου, όχι για κάποιους ή για

κάποιους άλλους, συνολικά ζητάμε την απόσυρση του νόμου για τον Ενιαίο
Φόρο Ιδιοκτησίας των Ακινήτων, γιατί ακριβώς δεν παίρνει καμία διόρθωση.
2.

Ζητάμε να είναι αφορολόγητη η Α' και η Β' κατοικία που καλύπτει

τις ανάγκες της στέγασης.
3.

Να μην φορολογηθεί η αγροτική γη.

4.

Να μην υπάρχει φορολόγηση της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

και γενναία αύξηση της χρηματοδότησης στους Δήμους και όχι να πέφτουμε
στην λογική του εάν η ΚΕΔΕ ...
Η ΚΕΔΕ του Πατούλη, του ενός και του άλλου, να μην αρχίσω να λέω ονόματα,
να ζητάμε από τον Πατούλη επί της ουσίας που ξέρουμε όλοι τι είναι, να πάρει
απόφαση.
Αρα ζητάμε εδώ πέρα η Δημοτική Ακίνητη Περιουσία να μην φορολογηθεί.
5.

Να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία καθώς επίσης να

καταργηθούν τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα και οι φοροαπαλλαγές που
απολαμβάνει το μεγάλο κεφάλαιο.
Να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία με 45%.
6.

Ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ανέργων και των φτωχών

οικογενειών που ακριβώς βιώνουν αυτή τη κατάσταση και όχι δεν έχουν να
πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ ούτε κανέναν άλλον από τους προηγούμενους νόμους
που δεν νομίζω να καταργήσει και καμία κυβέρνηση που θα έλθει.
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7.

Καμία κατάσχεση και πλειστηριασμό, καμία διακοπή ρεύματος,

νερού και σταθερού τηλεφώνου.
Νομίζουμε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο κείμενο, δεν νομίζουμε ότι είναι
καθόλου στενό γιατί έχει να κάνει με την στενότητα που ζουν σήμερα οι
εργατικές φτωχές οικογένειες που έχουμε ανάμεσά μας, ίσα ίσα λοιπόν είναι
πλατύ γιατί μιλάει για τις λαϊκές ανάγκες και βάσει αυτής της λογικής
παραθέτουμε αυτό το ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Αρχίζω και νιώθω βουλευτής, λές και είμαστε σε μία Βουλή εδώ,
είμαστε στη Βουλή, δεν είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου.
Εγώ την άλλη φορά θα καταθέσω αίτημα για να συζητηθεί για την
φορολόγηση στα καύσιμα. Δεν ξέρω οι άλλοι συνάδελφοι τι μπορεί άλλο να
βρούν για να συζητήσουμε.
Κοιτάχτε, έτσι όπως τίθεται το θέμα, κανένας δεν είναι υπέρ του ΕΝΦΙΑ,
ας σοβαρευτούμε τώρα και να πούμε ότι κανένας δεν είναι υπέρ του ΕΝΦΙΑ.
Απλά τίθενται εδώ στο "τραπέζι" του Δημοτικού μας Συμβουλίου προτάσεις και
θέματα που είναι μία γενικότερη στρατηγική κάποιων συγκεκριμένων κομμάτων.
Εδώ έχουμε εκφραστές συγκεκριμένων κομμάτων και έρχονται εδώ και μας
καταθέτουν όπως αυτό και το επόμενο θέμα είναι μία στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ.
Εχει βγει για τον ΕΝΦΙΑ, το μονοπωλεί, το κάνει, το ράνει.
Και εμείς πληρώνουμε ΕΝΦΙΑ και σίγουρα δεν θέλουμε να πληρώνει
κανείς ΕΝΦΙΑ, ξέρουμε ότι είναι παράνομο, ξέρουμε ότι είναι αντισυνταγματικός
αυτός ο νόμος, η επιβολή αυτού του νόμου και είμαστε κατά αυτού του νόμου
και βέβαια είμαι πάρα πάρα πολύ κοντά στο ψήφισμα της ΛΑΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, είμαι πάρα πολύ κοντά.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ως νομικός θα προσέθετα εγώ τα περί αντισυνταγματικότητας
του ΕΝΦΙΑ, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έχει ήδη στείλει
σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό. Τίθενται πολλά θέματα σε σχέση με το
απρόσοδο δηλαδή της περιουσίας, δεν μπορεί μία αγορά η οποία δεν υπάρχει,
να μην χτυπάει το τηλέφωνο για να νοικιάσεις κάτι, να φορολογείσαι γι' αυτό.
Μπορεί να φορολογείσαι ας πούμε υπέρμετρα στο εισόδημα αλλά όχι σε κάτι το
οποίο δεν σου αποδίδει και δεν σου αποδίδει γιατί δεν υπάρχει αγορά.
Θα ψηφίσουμε το ψήφισμα του κ. Σπηλιόπουλου, δεν ξέρω βέβαια ποιά
είναι η ακριβής πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον Φόρο Ακίνητης
Περιουσίας. Εμείς πιστεύουμε στην φορολόγηση της Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας και στο εισόδημα από τα ακίνητα σε μεγαλύτερη κλίμακα από την
υφιστάμενη αλλά όχι στην απρόσοδη περιουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δρούλια.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι ο Δήμος δεν διοικείται με
ψηφίσματα και θα παραμείνω στην προηγούμενη τοποθέτησή μου ότι σε όλα τα
ψηφίσματα τα οποία είναι άσχετα με την διοίκηση και τη λειτουργία του Δήμου
θα ψηφίζω κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Εγώ την επόμενη φορά θα φέρω να μειωθούν τα πρόστιμα του
ΙΚΑ, γιατί 10,500 είναι πολύ βαριά, χωρίς να κάνω έτσι....
Αστειεύομαι.
Πιστεύω ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι όσοι κατέχουν και ιδιαίτερα όσοι
εκμεταλλεύονται μεγάλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πληρώνουν. Να
πληρώνουν αναλογικά με την αξία και τα έσοδα που τους αποφέρουν τα
ακίνητά τους.
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Το ΚΚΕ, η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ λέει πάντα να πληρώσουν οι μεγάλοι, οι έχοντες
και κατέχοντες. Εγώ συμφωνώ.
Δεχόμαστε ότι σε μία περίοδο κρίσης όλοι μας πληρώνουμε, όχι γιατί τα φάγαμε
μαζί όπως είπαν κάποιοι άλλοι, αλλά γιατί πρέπει να πληρώσουμε αυτή τη
περίοδο για να μπορέσει η χώρα μας "να βγει από την κρίση".
Το πρόβλημα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί είναι η φορολόγηση, η
φορολόγηση των ακινήτων από το Ε9 όπου εκεί πρέπει να πληρώσουμε φόρο
ακίνητης περιουσίας και ο ΕΝΦΙΑ ο οποίος είναι ένας άδικος φόρος και κακώς
αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην πατρίδα μας, στην χώρα μας.
Ο ΕΝΦΙΑ είναι δυστυχώς άδικος και δημιουργεί αδικίες στα πολύ χαμηλά
εισοδήματα, αυτά που πρέπει να ενισχύονται, πρέπει να υπάρξει αντίδραση και
σαφώς πρέπει να

υπάρξει αντίδραση που θα εκδηλώνεται μέσω λαϊκών

συνελεύσεων στις γειτονιές ή από δημοψηφίσματα ή από διάφορες πολιτικές
εντυπώσεις.
Εντυπώσεις μόνον ... χρειάζονται αυτές τις εποχές; όχι.
Πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς, ... μία εισήγησή μας προς τις κεντρικές
διοικήσεις όπου εκεί θα μπορέσουμε να στηρίξουμε περισσότερο τα θέματά μας.
Ολοι μας

ξέρουμε ότι πληρώνουμε "το μάρμαρο" και άλλο μέσο

κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, αμνηστεύουμε με έμμεσο τρόπο όσους έχουν μεγάλες
ιδιοκτησίες.
Οι προτάσεις της δικής μας παράταξης είναι να υπάρξει τροποποίηση της
δήλωσης εισοδήματος ώστε να μην φορολογούνται τα ακίνητα, μία διπλή
φορολόγηση και ΕΝΦΙΑ και δήλωση εισοδήματος, να απαλλαγούν οι άνεργοι
τελείως από τον ΕΝΦΙΑ και να μην δεχθούμε ούτε μειώσεις ούτε επιπτώσεις.
Κατάργηση

λοιπόν

Σπηλιόπουλου.

του

ΕΝΦΙΑ

και

στηρίζουμε

την

πρόταση

του

κ.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ... (μιλάει εκτός μικροφώνου)
... απ' αυτά που ειπώθηκαν, επιγραμματικά.
Σύμφωνα με το σύνταγμα όσο και όπως ισχύει σήμερα, ο καθένας είναι
υποχρεωμένος να πληρώνει αναλογικά σύμφωνα με την φοροδοτική του
ικανότητα.
Αυτός ο νόμος δεν είναι μόνον, δεν θα πω εγώ αντισυνταγματικός και άδικος,
είναι και ένας νόμος ο οποίος ουσιαστικά τιμωρεί το παρελθόν και θα πω γιατί.
Σύμφωνα με την κλασική πολιτική οικονομία οι συντελεστές της παραγωγής
είναι 3.
Το κεφάλαιο που αμείβεται με τόκο.
Η εργασία με τον μισθό.
Και η γη με την έγγεια πρόσοδο, την παραγωγή.
Σύμφωνα με την Μαρξιστική πολιτική οικονομία μοναδικός παράγοντας είναι η
εργασία.
Τι σημαίνει αυτό; εάν κάποιοι λοιπόν κάνανε κάποια περιουσία στο
παρελθόν και δεν μιλάμε βέβαια για τις περιουσίες οι οποίες βρίσκοντι στις
Νήσους Καϊμάν σε off shore και οπουδήποτε αλλού και έχουν σήμερα ας το πω
έτσι, ένα μέσο σπίτι στο οποίο και μένουν. Εάν μεν αυτό το σπίτι για Χ λόγους
αποδίδει κάποιο εισόδημα να φορολογηθεί αυτό αναλογικά σύμφωνα με την
φοροδοτική ικανότητα την οποία έχει ο συγκεκριμένος ένοικος του σπιτιού,
ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εάν όμως δεν έχει καμία φοροδοτική ικανότητα ή είναι
άνεργος, έστω και εάν έχει ακόμα το σπίτι η εφαρμογή αυτού του νόμου έτσι
όπως εφαρμόζεται οδηγεί ουσιαστικά στην εξαφάνιση και της προσωπικής του
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κατοικίας, πηγαίνοντας στο παρελθόν και λέγοντας ότι ενδεχόμενα είχε κάποιες
υποχρεώσεις τις οποίες δεν είχε ικανοποιήσει τότε, δεν είχε πληρώσει δηλαδή
στο Κράτος, στην Πολιτεία κ.λ.π., κάποιες υποχρεώσεις του. Ομως αυτό δεν
μπορείς να έρχεσαι ετεροχρονισμένα ύστερα από κάποια χρόνια και το κάνεις
σήμερα με τιμωριπτική μορφή, γιατί αυτόν τον χαρακτήρα έχει ο συγκεκριμένος
νόμος.
Με αυτήν λοιπόν την έννοια δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσει κάποιος.
Λεπτομέρειες τεχνικές του εάν θα μπει πάνω από τις 200.000, 300.000, 500.000
και εάν και εφ' όσον αυτό αποφέρει εισόδημα, είναι άλλο ζήτημα.
Διάβασα το ψήφισμα το οποίο κατέθεσε ο Θόδωρος ο Σπηλιόπουλος, σε
γενικές γραμμές με ικανοποιεί και ψηφίζω αυτό το ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φουρλή.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ο κ. Ασπρογέρακας είπε πέντε κουβέντες, εγώ θα πω τρείς
κουβέντες και τι εννοώ.
Γιατί είναι αντισυνταγματικό. Το αντισυνταγματικό δεν είναι έτσι κάτι
αφηρημένο, γιατί το Σύνταγμα προστατεύει την ατομική ιδιοκτησία κ. Μποζίκα
που γελάτε, την ατομική ιδιοκτησία.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, αφήστε τον συνάδελφο να ολοκληρώσει.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Τι θέλω να πω, διότι σ' αυτό που είπε ο κ. συνάδελφος ότι είτε έχω
φοροδοτική ικανότητα, είτε δεν έχω και ενδεχομένως δεν πρέπει να πληρώσω,
σαφώς και το ΕΝΦΙΑ πρέπει να έχει κάποιο περιοριστικό. Ολοι έχουμε
φοροδοτική ικανότητα ή κάποιοι πρέπει να πληρώνουν σύμφωνα με το
εισόδημα, είναι συνταγματικό.
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Τι γίνεται, παράδειγμα, έχεις ένα σπίτι και είναι ξενοίκιαστο, εάν πληρώνεις επί
10 - 15 χρόνια 20, αυτό θα απαξιωθεί, άρα πλήττεται αυτό το άρθρο που
καλύπτει την ιδιωτική ιδιοκτησία και εκεί πέρα είναι η νομική βάση, όχι μόνον
στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό που έκαναν αυτές τις προσφυγές.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Στην Γαλλία; δεν ξέρω. Εκεί είναι η αντισυνταγματικότητα, όχι γιατί έχει βάρη.
Τώρα, όσον αφορά, είπαμε ότι είναι άδικο αυτό, τα είπαμε, είμαστε
κουρασμένοι, συμφωνούμε και ψηφίζουμε την πρόταση του κ. Σπηλιόπουλου.
Εντάξει κ. Μποζίκα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος;
Ο κ. Μοσχονάς.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, τώρα κάποτε λέγανε ότι οι Κομμουνιστές θα ρθουν και
θα μας πάρουν τα σπίτια και παππούδες και γιαγιάδες μας το πιστεύανε τότε,
ήταν αφελείς το πιστεύανε, τελικά ήλθε ο καιρός και δεν τα παίρνουν οι
Κομμουνιστές τα σπίτια, τα παίρνουν άλλοι.
Να πω το εξής, ότι κατά την γνώμη μου, αν και ανοίχτηκε το θέμα,
νομίζω ότι πολλές φορές κοιτάμε το δένδρο και χάνουμε το δάσος και μακάρι το
ΕΝΦΙΑ να ήταν το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει στην φορολογία στην
Ελλάδα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι εάν ήταν μόνον αυτό θα είχαμε λύσει
πάρα πολλά άλλα ζητήματα.
Αυτό όμως το οποίο όμως θέλω να πω, επειδή ακούστηκε, θα ήθελα να
το κάνω λίγο ξεκάθαρο, ίσως δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, είναι ότι ο ΕΝΦΙΑ
αφορά πέρα απ' όλον τον κόσμο, είπε και ο Νίκος ο Καραγιάννης, ακούστηκαν
δηλαδή και άλλες γνώμες και για την συνταγματικότητα κ.λ.π., νομίζω ότι το
πολιτικό νόημα έχει το κύριο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο ΕΝΦΙΑ, η πλήρη
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εφαρμογή του στον Δήμο σημαίνει ουσιαστικά κλείσιμο του Δήμου και ως εκ
τούτου καλό θα είναι πριν λέμε δεν συμμετέχουμε, δεν μας αφορά, να
καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κομμάτι αφορά και τον Δήμο. Γιατί εάν για
παράδειγμα φορολογηθεί ο Δήμος Χαϊδαρίου για τις τεράστιες ορεινές εκτάσεις
τις οποίες διαθέτει και τις οποίες στο Κτηματολόγιο, θα συζητήσουμε πιστεύω,
τότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται κάποια υπέρογκα ποσά τα οποία σε
καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλυφθούν.
Αρα λοιπόν καλό θα είναι σαν Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνουμε όλες τις
παραμέτρους υπ' όψιν και να μην ελαφρά τη καρδία θεωρούμε τα πάντα κάτι
που δεν ανήκει εδώ στην περιοχή και απέχουμε.
Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι καλό θα ήταν πριν πάμε σε ένα ψήφισμα απλά μόνον
στον ΕΝΦΙΑ, να δούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους, νομίζω ότι εμείς και στο
ψήφισμα τις βάζουμε, μη μείνουμε μονάχα σ' αυτό, γιατί έτσι όπως πάει το
πράγμα θα χάσουμε το δάσος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος;
Λοιπόν, από τις τοποθετήσεις, κατά πλειοψηφία το ψήφισμα της
Διοίκησης, έχουμε μία παράταξη που απέχει, μία που προσεγγίζει τις θέσεις της
ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και οι υπόλοιπες ψηφίζουν το ψήφισμα των ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΕ ΔΡΑΣΗ.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά σε τι; σε όλα τα ψηφίσματα;
Σε όλα τα ψηφίσματα, η παράταξη του κ. Δρούλια.

--------------------
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ΘΕΜΑ 5ο

Συζήτηση περί αιτήματος της δημοτικής παράταξης "Πολίτες σε Δράση
- Οικολόγοι Πράσινοι" για τις εξελίξεις στο Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εισαγωγικά δύο ζητηματάκια.
Πρώτον, ότι όταν έχουμε άποψη να κατεβάσουμε μία θέση που μας
εκφράζει κομματικά είναι γνωστό και στο παρελθόν ότι το κάνουμε έτσι. Οταν
κατεβάζουμε ένα κείμενο που έχουμε δεσμευθεί σε σύνολο συλλογικοτήτων να
το κατεβάσουμε, δεν το κάνουμε γιατί δεν έχουμε πολιτική άποψη ή θέλουμε να
κρυφτούμε, αλλά στα πλαίσια αυτό που συνηθίζεται και είναι γνωστό, όταν
συμμετέχεις με την ιδιότητα της Δημοτικής Κίνησης ή μιας συλλογικότητας
δράσης ή οτιδήποτε άλλο, κάπου καταλήγεις και δεσμεύεσαι αυτό το πράγμα να
το προχωρήσεις.
Με αυτήν την έννοια λοιπόν κατεβάσαμε αυτό το κείμενο και όχι ότι δεν
μπορούσα να πω ότι η συνολική πρόταση, τον δεύτερο πυλώνα όσον αφορά
την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ που περιλαμβάνει όχι
φορολόγηση κάτω από 300.000, ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για την
μικρομεσαία....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε αυτό το θέμα....
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι μέσα στο θέμα, απαντάω στο ζήτημα το εάν
κατεβάζω ένα κομματικό ψήφισμα ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εξαντλήσαμε το θέμα όμως.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, λέω εισαγωγικά σαν παράδειγμα.
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Και από εμπειρία λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο και προσωπικά γνωρίζει ότι εγώ
δεν χρησιμοποιώ θέματα για να κάνω μία τέτοιου είδους τακτική, π.χ. και το
κλείνω το εισαγωγικό, θα μπορούσα λοιπόν και εγώ να πάρω το ψήφισμα της
ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που
ενώ εμείς εδώ πέρα επιβραβεύσαμε και τις προσπάθειες του Αντιδημάρχου και
την προσπάθεια που κάνει και ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα γίνουν κάποια
πράγματα, εκεί βγήκε ένας λίβελος, φανταστείτε αυτόν τον λίβελο που λέει ότι
οι μισές θέσεις και επί 23 μέρες η ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κριτικάρει την αντίστοιχη
πλειοψηφία, δεν έκανε τίποτα κ.λ.π. κ.λ.π., δεν είναι αυτή η λογική μας, δεν το
κάναμε ακόμα και προς την προηγούμενη Διοίκηση παρά τις πολιτικές μας
διαφορές και η γενική μας λογική είναι ότι στα θέματα που μπορούμε να
είμαστε δημιουργικοί και αυτό κάνουμε και στην Οικονομική Επιτροπή και το
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα και εάν χρειαστεί και στον
εθελοντισμό που κάποιοι κάνανε κωλοτούμπα κ.λ.π. εμείς δεν στεκόμαστε σε
τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά στεκόμαστε στην πολιτική πρακτική.
Αρα λοιπόν το ζήτημα για μας είναι τι δράσεις κινηματικές μπορεί να
κάνει το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από το να βγάζει ψηφίσματα και σ'
αυτό πεδίον δόξης λαμπρόν.
Ερχομαι τώρα στο ζήτημα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
Στο ζήτημα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ λοιπόν ψηφίστηκε με κατεπείγουσες
διαδικασίες, με επείγουσες διαδικασίες στις 17 Σεπτεμβρίου ένας νόμος που λέει
ότι το Πάρκο ΤΡΙΤΣΗ περνάει, περιέρχεται στον ΑΣΔΑ. Και γιατί λοιπόν εγώ
φέρνω ένα ψήφισμα για τον ΑΣΔΑ;
Πρέπει να πούμε ότι το Πάρκο ΤΡΙΤΣΗ είναι ένα εγκαταλελειμμένο πάρκο
και για όσους δεν το γνωρίζουν είναι ένα Πάρκο το οποίο συγκρίνεται με το
Hyde Park.
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Το Hyde Park είναι 1.450 στρέμματα και αυτό είναι 1.180 περίπου ή 1.200, δεν
έχει σημασία, τάξη μεγέθους λέμε.
Αν σκεφτούμε ότι ο Εθνικός Κήπος είναι κάτω από 200, 150 περίπου
στρέμματα, καταλαβαίνετε ότι είναι 6 φορές ....
Και βεβαίως πάρα πολλοί από εμείς ή το έχουν επισκεφθεί μία ή δύο φορές ή
δεν το έχουν επισκεφθεί καθόλου, γιατί δυστυχώς το οδικό δίκτυο της Δυτικής
Αθήνας προβλέπει να πηγαίνουμε όλοι στο Κέντρο, των μέσων μαζικής
μεταφοράς και όχι το να αναπτύσσεται εμπορική και άλλη δραστηριότητα στα
πλαίσια της Δυτικής Αθήνας.
Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι ξαφνικά ο Υπουργός, τον έπιασε ο
πόνος, που είναι εγκαταλελειμμένο το Πάρκο, αποφάσισε εν μία νυκτί θα έλεγα,
χωρίς διαβούλευση και με την Περιφέρεια και με τους Δήμους, να περάσει μία
νομοθετική ρύθμιση που το δίνει στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας.
Και τι πρόβλημα έχουμε εμείς με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο της Δυτικής
Αθήνας;
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος της Δυτικής Αθήνας έχει μία ιστορικότητα, δράσης
και αδράνειας θα λέγαμε τα τελευταία χρόνια και δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας
και έπαιξε έναν δημιουργικό ρόλο στη φάση που δεν υπήρχε αιρετή
Αυτοδιοίκηση Β' Βαθμού.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει αιρετή Διοίκηση Β' Βαθμού και αντί λοιπόν να
υπάρξει η διαβούλευση και με την Περιφέρεια, όσον αφορά το τι πρέπει να
γίνει, στην ουσία ανατίθεται στον ΑΣΔΑ.
Η συνολική μας πρόταση σαν ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ αλλά και με τις άλλες
αριστερές παρατάξεις στη Δυτική Αθήνα αλλά και με την αντίστοιχη παράταξη
ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ αλλά και σαν ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αυτή τη
στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι να περάσει σε ένα διαδημοτικό φορέα που να
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είναι βεβαίως και η Περιφέρεια μέσα και ο ΑΣΔΑ, να είναι επιστημονικοί φορείς
όπως οι Γεωπόνοι και άλλοι φορείς, οι Οικολογικές Οργανώσεις που έχουν
σχέση με αυτό το πράγμα και κυρίως, το σοβαρό ζήτημα και εκεί είναι η
ένστασή μας σε σχέση και με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, είναι να υπάρξουν
συγκεκριμένα κονδύλια που να καθορίζουν το μέλλον λαμπρό και όχι αυτό το
μέλλον το οποίο θα είναι σκοτεινό όσον αφορά το Πάρκο Τρίτση.
Δηλαδή συγκεκριμένα μέσα στον Νόμο αυτό που ψηφίστηκε οι διατάξεις
τι προβλέπουν; ότι μπορούν να υπάρξουν κάποια χρήματα από το Πράσινο
Ταμείο, χωρίς να καθορίζεται το ποσοστό, όσον αφορά το τι μπορεί να γίνει,
κυρίως για μία 5ετία και μετά αφήνει, εδώ είναι λοιπόν το σημαντικό ζήτημα και
όλα τα άλλα, ας πούμε το κερασάκι της τούρτας είναι αυτό. Δίνει τη δυνατότητα
αξιοποίησης της περιουσίας του Πάρκου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής
Αθήνας.
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας με τον τρόπο που λειτουργεί
στην ουσία δεν απολογείται πουθενά, δηλαδή δεν υπάρχει μία διαδικασία που
να λέγαμε ότι αυτό που κάνει, όπως είναι εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, εκλογές
ή οτιδήποτε άλλο. Είναι με ένα σύστημα το οποίο είναι αυτό το πολύπλοκο
σύστημα που ζήσαμε και εδώ πέρα, εκλέγονται αντιπρόσωποι ανάλογα με την
δυναμικότητα των Δήμων και στην ουσία αυτοκαθορίζεται το τι θα κάνει και
ποιές δράσεις θα κάνει.
Με αυτήν την έννοια λοιπόν θεωρούμε ότι ανεξαρτήτως προθέσεων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ανταπτυξιακός Σύνδεσμος στη λογική ενός μικρού
ΤΑΙΠΕΔ με μία άλλη μορφή, δηλαδή εκχώρησης του Πάρκου ΤΡΙΤΣΗΣ σε
εμπορευματικές δράσεις.
Με αυτήν την έννοια λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι απαιτείται επανατοποθέτηση
του θεσμικού ζητήματος και σ' αυτή τη κατεύθυνση και στη Βουλή θα παρθούν
αντίστοιχες πρωτοβουλίες και από την Περιφέρεια και από εδώ σε διαδημοτικό
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επίπεδο. Εχουν υπάρξει δράσεις όπως αμέσως στο προηγούμενο χρονικό
διάστημα μαζί με τις Δημοτικές Κινήσεις συμπαρασταθήκαμε σε δραστηριότητα
που έγινε στο Πάρκο, με τις Δημοτικές Κινήσεις του Ιλίου, των Αγίων
Αναργύρων-Καματερού και των γύρω περιοχών.
Στην ουσία λοιπόν αυτό το θέμα για μας δεν έχει κλείσει, ανοίγει γιατί
υπάρχει και μία πραγματικότητα ότι για όσους το είχαν επισκεφθεί σε καλύτερες
μέρες το Πάρκο είναι μία θλιμένη υπόθεση θα λέγαμε με τον τρόπο που έχουν
καταρρεύσει όλες οι δομές κ.λ.π.
Τελειώνω λοιπόν με αυτό. Αυτά τα ολίγα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχει ερώτημα κατ' αρχήν.
Να ακούσουμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής και να πάμε στις
παρατάξεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ να σας διαβάσω το ψήφισμα που καταθέτουμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο και να πω και δύο λόγια μετά.
" Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου εκφράζει την αντίθεσή του στην
τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση στις 18/9 και
αφορά στο Πάρκο ΤΡΙΤΣΗ.
Με τη συγκεκριμένη τροπολογία όχι μόνον δεν διασφαλίζεται επαρκής κρατική
χρηματοδότηση για τις ανάγκες του Πάρκου αλλά ορίζεται ότι όποια ενίσχυση
περιορίζεται σε μία 5ετία από σήμερα.
Καλούμε την Κυβέρνηση να ανακαλέσει την τροπολογία.
Απαιτούμαι να αποδοθεί το Πάρκο για ελεύθερη και δωρεάν χρήση στον λαό της
περιοχής ως χώρος πρασίνου, αναψυχής, πολιτιμού και αθλητισμού.
Να σταματήσει κάθε άμεση ή έμμεση συζήτηση για ιδιωτικοποίηση και
εμπορευματοποίηση.
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Παλεύουμε για:
-

Επαρκή, πλήρη και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον Κρατικό

Προϋπολογισμό.
-

Εκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των πολύ άμεσων αναγκών.

-

Πρόσληψη

επαρκούς

μόνιμου

προσωπικού

με

πλήρη

εργασιακά

δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία, η συντήρηση και η φύλαξη
του Πάρκου.
-

Ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας ".
Αυτό είναι το ψήφισμα, νομίζουμε ότι εάν διαβάσετε όλα τα σημεία που

βάζουν είναι ζητήματα αιχμής που έχουν να κάνουν και με τα προβλήματα που
έχουν

δημιουργηθεί

και

με

τους

κινδύνους

που

υπάρχουν

για

την

ιδιωτικοποίηση εμπορευματοποίηση αλλά και για τον αγώνα που πρέπει να γίνει
για τη σωτηρία, την ανάδειξη του Πάρκου και βέβαια για την πρόσληψη του
προσωπικού με πλήρη δικαιώματα ούτως ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η
λειτουργία του Πάρκου.
Δύο λόγια θα ήθελα να σας πω μόνον, ξέρετε όλοι ότι το Πάρκο ΤΡΙΤΣΗ
είναι το μεγαλύτερο αστικό Πάρκο στην Αθήνα και μάλιστα για τη Δυτική Αθήνα
είναι ένας μοναδικός πνεύμονας πρασίνου που θα μπορούσε πραγματικά να
λύσει πάρα πολλά προβλήματα και αναψυχής και πολιτισμού και αθλητισμού.
Ποιά ήταν η τύχη του Πάρκου;
Επειδή πριν από αρκετά χρόνια συμμετέχοντας στον ΑΣΔΑ για ένα διάστημα
πέρασα και από την Διοίκηση του Πάρκου, έχουμε το εξής. Από το 2002 είχαμε
πρώτον έναν Οργανισμό που έδινε την Διοίκηση του Πάρκου σε ιδιωτικό φορέα,
υπήρχαν δηλαδή ιδιώτες που συμμετείχαν στην Διοίκηση.
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Στην πορεία η Διοίκηση του Πάρκου δόθηκε στους Δήμους της περιοχής και
στον ΑΣΔΑ. Εκείνη τη περίοδο εμείς σαν ΑΣΔΑ συμμετείχαμε στη Διοίκηση του
Πάρκου.
Και έρχεται με τρίτη απόφαση και ορίζει ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
ορίστηκε τυπικά, χωρίς πόρους, χωρίς αρμοδιότητες και έφτασε το Πάρκο σ'
αυτό το σημείο.
Ολη η ουσία είναι η εξής, ότι το Πάρκο είναι ένα πολύ μεγάλο φιλέτο, θα
έπρεπε να αμφισβητηθούν κομμάτια, ήδη ξέρετε και θα βλέπετε όλοι ότι κάποια
κομμάτια έχουν δοθεί για εμπορικές χρήσεις και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο
είναι το τι θα γίνει με τον υπόλοιπο χώρο, γιατί το ζήτημα είναι ότι θα
κρατήσουν ένα μικρό χώρο έτσι σαν άλλοθι, ότι θα αξιοποιηθεί από τους
Δήμους και τον λαό της περιοχής και το υπόλοιπο πηγαίνει φουλ για
εμπορευματοποίηση.
Με την πρόταση της Κυβέρνησης το Πάρκο θα χρηματοδοτηθεί για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 5 χρόνων, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και
ξέρετε πολύ καλά ότι τελειώνοντας η 5ετία θα μπει το ζήτημα πιά πώς θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας και το
επόμενο βήμα θα είναι να μπούν οι ιδιώτες.
Η πρόταση που γίνεται και εδώ υπάρχει και η αντιπαράθεση μεταξύ του
ΣΥΡΙΖΑ και της πρότασης αυτής.
Η πρόταση λοιπόν αυτή δίνει την Διοίκηση του Πάρκου στον ΑΣΔΑ και στους
Δήμους, τους δύο Δήμους που είναι δίπλα, δηλαδή Ιλίου και Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ζητάει είναι να μπει η Περιφέρεια και να
διαχειριστεί η Περιφέρεια το Πάρκο.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Περίπου, να λέμε τώρα τι κρύβεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
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(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, αφήστε να ολοκληρώσει για να ολοκληρώσουμε και
την κουβέντα.
Δίνετε την ερμηνεία τη δικιά σας κ. Σπηλιόπουλε, αφήστε και τον Δήμαρχο να
δώσει την ερμηνεία τη δικιά του.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε τώρα κ. Σπηλιόπουλε, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου αυτή
η πρωτοβουλία, ούτε οι παρατάξεις που αναφέρατε πριν είναι οι τυχαίες
παρατάξεις που τις βρήκατε έτσι στον δρόμο και βγάλατε κοινά κείμενα, να
μιλάμε εδώ με ανοικτά χαρτιά. Νομίζω ότι είναι τίμιο αυτό το πράγμα, από το να
κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
Είναι σαφές ότι αυτό που σας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η
παρέμβαση της Περιφέρειας στο Πάρκο. Εδώ είναι το ζητούμενο και μην
κρύβεστε λοιπόν.
Για εμάς λοιπόν η Περιφέρεια όπως και ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι οι συγκεκριμένοι,
υλοποιούν μία συγκεκριμένη πολιτική, δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουν από την
λογική των κομμάτων και της συγκυβέρνησης και της δήθεν Αριστεράς η οποία
ξέρετε πολύ καλά, έτσι τι σχεδιάζει και το ποιά είναι η θέση της, ακόμα και για
τους μεγάλους χώρους και πώς βλέπει την αξιοποίηση και εάν θέλετε να σας
πω, να φτάσουμε και στο Στρατόπεδο, ποιές ήταν οι προτάσεις. Τώρα εγώ δεν
θέλω να οξύνω την κουβέντα ή να μπω σε τέτοια ζητήματα, αλλά και κάτω στο
Ελληνικό ποιά ήταν η θέση. Λοιπόν, να μην φτάσουμε μέχρι εκεί.
Για μας το Πάρκο θα πρέπει να αποδοθεί στον λαό της περιοχής, είναι
δημόσιος πλούτος, έχει να κάνει σημείο αναφοράς με τους εργαζόμενους και με
την νεολαία που το έχουν ανάγκη.
Ως προς τη διαχείριση εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιος φορέας
διαχείρισης και να μην εμπλακεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που ξέρετε πολύ καλά
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τι ρόλο παίζει και εάν εμπορευματοποιεί η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι
Δήμοι αυτοί οι οποίοι σήμερα θα διαχειριστούν μαζί με τον ΑΣΔΑ δημόσια
περιουσία.
Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, κυρίως οι
ελεύθεροι χώροι που είναι απαραίτητοι και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα
πρέπει να γίνονται και λεία για τους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι θέλουν
να κερδοσκοπήσουν.
Πιστεύουμε ότι ένα μέσον γι' αυτό με την επίφαση της δημοκρατικότητας και
της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας, είναι το πέρασμα στον ΑΣΔΑ
και στους Δήμους της περιοχής, δεν νομίζουμε ότι θα βοηθήσει αυτό το
πέρασμα, πιστεύουμε σε Δημόσιο Φορέα Διαχείρισης και βέβαια να μην υπάρχει
καμία αμφισβήτηση και του ιδιοκτησιακού που υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και
της χρήσης και βέβαια της λειτουργίας συνολικά του ΑΣΔΑ.
Για τους εργαζόμενους να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 Ανδρέα; οι
οποίοι είναι και απλήρωτοι εργαζόμενοι στον ΑΣΔΑ.
Εμείς πιστεύουμε και με την πρόταση που σας λέω, περιγράφει έτσι μέσω
ενοτήτων ακριβώς το θέμα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσληφθεί μόνιμο
προσωπικό που να μπορεί να λειτουργήσει πλήρως το Πάρκο.
Τελειώνοντας να πω ότι γι' αυτό το Πάρκο, σ' αυτό το Πάρκο μάλλον
γίνονται τα Φεστιβάλ της ΚΝΕ.
Εδώ υπήρχαν Δημοτικές Αρχές και Δημοτικές παρατάξεις της περιοχής οι οποίες
έβαλαν εμπόδια και μάλιστα έβαλαν και ζήτημα στα Δημοτικά Συμβούλια της
περιοχής, να απαγορευθεί το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στον χώρο, που πρέπει να σας
πω ότι το Πάρκο καθαρίζεται μόνον με την ευκαιρία των Φεστιβάλ. Ο Ανδρέας
τα ξέρει πάρα πολύ καλά σαν Πρόεδρος του ΑΣΔΑ. Υπήρχαν λοιπόν παρατάξεις
κ. Σπηλιόπουλε που έχουν σημείο αναφοράς δικές σας, που έβαλαν ζήτημα
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αμφισβήτησης της δυνατότητας της ΚΝΕ να διοργανώσει Φεστιβάλ στο Πάρκο.
Και τι ζητάγανε; όταν μπήκε το ζήτημα να γίνει το αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ
στο Πάρκο Τρίτση το ψήφισαν, ενώ στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ ψήφισαν όχι. Αυτά
έτσι για την ιστορία και για να ξέρουμε το τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μποζίκα.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Δεν πειράζει, ας μιλήσω αυτή τη στιγμή και σαν Δημοτικός
Σύμβουλος στην πόλη μας και ως Πρόεδρος του ΑΣΔΑ.
Θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιό λεπτός στις εκφράσεις μου.
Να πω ότι ο ΑΣΔΑ με Πρόεδρο τον αείμνηστο τον Δημήτρη τον Σκαμπά,
τον Οργανισμό Σχεδιασμού της Αθήνας, το ΥΠΕΧΩΔΕ και την οικογένεια
Σερπιέρη το 1990-1991 κάτσανε και διατύπωσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς που
υπάρχει σήμερα.
Δηλαδή η οικογένεια Σερπιέρη είναι η οικογένεια κάποιων αυλικών, είναι αυτοί
που είχαν τα μεταλεία του Λαυρίου, ήταν αυτοί που διαχειρίζοντο γύρω τα
1.500 στρέμματα εκεί που ήταν οι σταύλοι και η εξοχική κατοικία της
Βασιλίσσης, ποιάς Βασιλίσσης δεν ξέρω και δεν με ενδιέφερε να μάθω.
Απ' αυτά τα 1.500 με διαπραγματεύσεις του αείμνηστου του Δημήτρη του
Σκαμπά του τότε Προέδρου του ΑΣΔΑ, μπόρεσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΚΕΔ
και το Ελληνικό Δημόσιο να πάρει 1.149-1.150, τα υπόλοιπα με κάποια
ανταλλάγματα οικοδομικού χαρακτήρα και καλύψεων και αυτά που ξέρετε εσείς
οι Μηχανικοί και οι Δικηγόροι, παρέμειναν στην ιδιοκτησία Σερπιέρη. Βλέπετε
λοιπόν, δηλαδή η ιδιοκτησία Σερπιέρη είναι αυτό μπροστά στην Δημοκρατίας,
από την πλευρά των Αγίων Αναργύρων, που είναι τα ΚΑΡΦΟΥΡ, που είναι τα
ΣΤΑΡ ΣΙΝΕΜΑΣ κ.λ.π.
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Από εκεί και πέρα άρχισε ένας μαραθώνιος αποκατάστασης της χλωρίδας
και της πανίδας της φυσικής και ανάδειξής της, έπεσαν πάρα πάρα πάρα πολλά
χρήματα του Ελληνικού λαού. Δυστυχώς κάποια στιγμή όπως είπε και ο
Δήμαρχος έφυγε, ενώ είχε μπει ο ΑΣΔΑ και τότε ήσουν και στο Δ.Σ. Μιχάλη,
έφυγε από τα πράγματα ο ΑΣΔΑ και με απόφαση της τότε Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ
της κυρίας Βάσως Παπανδρέου φτιάχτηκε ένας Φορέας με ακριβώς τη σύνθεση
που ζητάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ το ζητάει, δεν το ζητάει ο κ.
Σπηλιόπουλος, το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά ήταν η Νομαρχία τότε.
Η κατάντια του Πάρκου ΤΡΙΤΣΗΣ οφείλεται σ' αυτά τα πολυμορφικά,
πολυσυλλεκτικά, πολυτάλαντα σχήματα διοικητικά. Ερχονται όλοι οι επιφανείς
από την Γλυφάδα ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Αυτό οφείλεται αγαπητέ συνάδελφε στον Δήμο Χαϊδαρίου, γιατί εάν πάμε έτσι
θα πρέπει να έλθει και ο ΑΣΔΑ να πάρει το Πάρκο Νεολαίας, όπως και άλλα
Πάρκα που έχει φτιάξει στην Δυτική Αθήνα, όπως είναι και το Πάρκο του
Μπαρουτάδικου, οπότε θα πρέπει τότε να έλθει η κυρία Δούρου να ζητήσει και
το Πάρκο του Μπαρουτάδικου, έτσι;
Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λίγο να σας ενκλιματήσω και επιτρέψτε μου και μετά ο
καθένας ας τοποθετηθεί συνάδελφοι.
Από εκεί και πέρα, φτάσαμε το 2010 όταν άρχισε αυτή η πολύκροτη
μεταρρύθμιση με την ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση με τον κ. Πάγκαλο
κ.λ.π. και βγαίνει ένα τερατούργημα το 2011 που έχει μέσα το ΥΠΕΚΑ, που έχει
μέσα τον ΟΡΣΑ, που έχει μέσα δύο εκπροσώπους της ΠΕΔΑ εμένα και τον κ.
Κόκκορη τον Δήμαρχο Γλυφάδας και επιφανείς τεχνοκράτες του Πράσινου
Ταμείου κ.λ.π. και ξαφνικά μείναμε από ρεύμα, από ενέργεια δηλαδή, από νερό,
άρχισαν και στραγγίζανε όλα, άρχισε η πανίδα και η χλωρίδα να χάνεται, άρχισε
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Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι όμοροι Δήμοι και ο ΑΣΔΑ πήρανε τα πράγματα στα
χέρια τους και με τους εθελοντές φίλους του Πάρκου, όχι τους φιλοξενούμενους
οικολόγους, ορνιθολογικές και αυτά που έχουν σε επερωτήσεις, οι επερωτώντες
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί διαχειρίζονται το Πάρκο για ίδια κέρδη και άλλα
θέματα, τα οποία δεν είναι επί του παρόντος.
Πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας και παράνομα, παράνομα το λέω
για να καταγραφεί γιατί είναι τιμή μας, οι δύο Δήμοι και ο ΑΣΔΑ μπήκαμε μέσα
με εργαζόμενους, με μηχανήματα, με βυτιοφόρα, που δεν είχαμε νερό, δεν
είχαμε ρεύμα και σώσαμε και φέραμε σ' αυτήν την πρωτόγονη κατάσταση το
Πάρκο. Θα είχε χαθεί το Πάρκο φίλες και φίλοι, θα είχε χαθεί. Και όταν λέμε θα
είχε χαθεί, θα ήταν κρανίου τόπος. Σήμερα βρισκόμαστε πάλι στο όριο, δεν
υπάρχει άλλη λύση από μία, το Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ να μείνει στην Αυτοδιοίκηση.
Για την ιστορία θα σας πω ότι το 2013 κάναμε μία συγκέντρωση στον
ΑΣΔΑ με όλους τους Δημάρχους τότε, πρώην Δημάρχους κ.λ.π., φτιάξαμε ένα
ψήφισμα το οποίο το πήρα ανά χείρας εγώ και με αντιπροσωπεία κάποιων
Δημάρχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πήγαμε σε όλα τα κόμματα.
Σ' αυτή τη προσπάθεια βρεθήκαμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, βρεθήκαμε τότε με την
κυρία Δούρου, με την Καφαντάρη και με τον κ. Παναγούλη, τον 11ο του 2013.
Ερχεται λοιπόν το 2013 μία επερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή και λέει ότι
υπάρχει υποχρέωση αλλαγής της λειτουργίας και της απεμπλοκής του
Μητροπολιτικού Φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ και η σύνταξη
οικονομικής μελέτης κ.λ.π. και η συγκρότηση διαβαθμικού συνδέσμου με τη
συμμετοχή των Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και ΑΣΔΑ, ώστε η
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού να έχουν την ευθύνη της διαχείρισης
προστασίας, προβολής και ανάδειξης του Πάρκου.
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Οι ίδιοι οι επερωτώντες το 2014 λένε, για να μην σας κουράσω, όχι αυτά
που σας ειπαμε τότε, τώρα θέλουμε να μείνει στο ΥΠΕΚΑ.
Αυτά αρχές του καλοκαιριού του 2014.
Καλέστηκα στο ΥΠΕΚΑ την ίδια περίοδο, εξέθεσα την κατάσταση, έκανα
υπομνήματα,

κατέθεσα υπόμνημα, έγγραφο και αρχές του Σεπτέμβρη

καλεστήκαμε ...
Μέσα προς τέλη Αυγούστου καλέστηκαν οι Δήμαρχοι και ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ
να συζητήσουμε στον 6ο όροφο του ΥΠΕΚΑ το θέμα του Πάρκου.
Αρα για αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας, δεν έγινε τίποτα
εν κρυφώ και δεν λάβαμε υπ' όψιν και οι Δήμαρχοι κ.λ.π., ήταν και ο κ.
Μπίρμπας εκεί εάν σας ενδιαφέρει για τα πρακτικά.
Τότε λοιπόν είπε ο Υπουργός του ΥΠΕΚΑ ο Μανιάτης, ότι ξέρετε τα
πειράματα έχουν τελειώσει, θα πάει στον Α' Βαθμό Αυτοδιοίκησης, έχω μιλήσει
και έχω ζητήσει την άποψη της Ρένας της Δούρου και περιμένω απάντησή της,
την οποία την περιμένω γύρω στις δύο βδομάδες.
Από εκεί και πέρα, έγινε ότι έγινε και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι εισήχθη και
μάλιστα σε εκπρόθεσμη διαδικασία, εισήχθη το νομοσχέδιο μέσα σε κάποιο
άλλο με κάτι πετρέλαια, με κάτι Καβάλα oil

κ.λ.π. και το θέμα του Πάρκου

ΤΡΙΤΣΗΣ και φτιάχτηκε ο Ν.4296/2 Οκτωβρίου 2014.
Λοιπόν, με αυτόν τον νόμο, όπως είπε και ο Θοδωρής και έχει απόλυτο
δίκιο, έρχεται η δικαιοδοσία, η διαχείριση στο Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ, ξεκολλάει, το
Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ είναι ένα μέλος ενός συνόλου άλλων δύο δραστηριοτήτων
περιβαντολογικών, του Κηφισού με τους παρακηφίσιους ποτάμους, που υπήρχε
ένας

Σύνδεσμος

εκεί

κάποτε,

του

Ελαιώνα

και

το

Πάρκο

ΤΡΙΤΣΗΣ.

Καταλαβαίνετε ότι τα άλλα δύο ήταν αδρανή, ο Ελαιώνας είναι μία μόνιμη πηγή
πράξη εφαρμογής, ο παρακηφίσιος και ο κηφισός δεν είχε τίποτα.
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Ξεκόλλησε το Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ απ' αυτό το Μητροπολιτικό φορέα, παραμένει ο
Μητροπολιτικός φορέας στα χαρτιά και αποδίδεται στους Δήμους της Δυτικής
Αθήνας στους όμορους και στον ΑΣΔΑ. Οχι υπό την μορφή ΤΑΙΠΕΔ, είναι ωραία
να βγάζουμε κορώνες, γιατί ο ΑΣΔΑ πρέπει να θυμίσω σε κάποιους νέους
συναδέλφους, ότι είναι κομμάτι από τον Δήμο Χαϊδαρίου. Μάλλον ο ΑΣΔΑ
αποτελείται από 8 κομμάτια Δήμους, είναι δικό μας παιδί και είναι παιδί
ανθρώπων που αγάπησαν την Αυτοδιοίκηση, είναι άνθρωποι του 1988-1989,
πεφωτισμένα μυαλά και ο Δήμαρχός μας τότε ο Κυριάκος ο Ντηνιακός και όλοι
οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας που φτιάξανε αυτό το διαδημοτικό όργανο για
διεκδικήσεις υποδομών, που τότε πνιγότανε ο κόσμος και αποβράζανε τα
πτώματα στο Φάληρο και όχι ΤΑΙΠΕΔ και εκπλήττομαι αυτό να το πει ο
συνάδελφος και στο Δ.Σ. του ΑΣΔΑ, να χαρακτηρίσει ΤΑΙΠΕΔ τον ΑΣΔΑ.
Λοιπόν, πού καταλήγουμε;
Καταλήγουμε στο ότι συμφωνώ απόλυτα στο οικονομικό πρόβλημα, έχουμε
αιφνιδιαστεί

και

εμείς,

προσπαθούμε,

κάνουμε

εισηγήσεις,

κάνουμε

παραστάσεις, αύριο μετά την ΠΕΔΑ έχω ραντεβού 1:00 η ώρα στο ΥΠΕΚΑ με
ένα

πλάνο

που

θα

έχει

προγραμματικές

συμφωνίες

του

ύψους

2,5

εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τα προϋπολογισθέντα του Πράσινου Ταμείου και
όχι από ΕΣΠΑ και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει περαιτέρω και το
περαιτέρω μιλάμε για μετά τα 5 χρόνια.
Μετά τα 5 χρόνια λοιπόν, γι' αυτά τα 5 χρόνια και μετά, εγώ σαν Δημοτικός
Σύμβουλος στην πόλη μας αλλά και ως απερχόμενος Πρόεδρος του ΑΣΔΑ θα
κρατήσω το ψήφισμα της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ από εκεί που λέει "Απαιτούμε
να αποδοθεί το Πάρκο για ελεύθερη και δωρεάν χρήση στον λαό κ.λ.π. κ.λ.π.,
έκτακτη χρηματοδότηση και μόνιμοι εργαζόμενοι στο Πάρκο".
Να ξέρετε ότι το Πάρκο Τρίτσης ήταν στην ατζέντα και την προηγούμενη
4ετία του Σγουρού και τότε όμως οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάγανε να
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το πάρει η Περιφέρεια. Σήμερα που κάποιοι τοπικοί εκεί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ
αφυπνήστηκαν και είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά και χάσανε το τρένο, τότε
θυμηθήκανε ότι υπάρχει Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ολοι όσοι έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια στο Πάρκο ΤΡΙΤΣΗ
θα συμφωνήσουμε για την απαξίωση που υπάρχει.
Εγώ το έχω ζήσει στο χτίσιμό του, έτυχε να το γνωρίσω το 94 μέσω περιπάτου,
στο χτίσιμό του.
Πραγματικά είναι κρίμα ότι βρίσκεται σ' αυτή τη κατάσταση.
Χωρίς να μπω σε τεχνικά ζητήματα θεωρώ και εγώ ότι δεν πρέπει, από τη
στιγμή που έχει παρθεί μία απόφαση να πάει στην Περιφέρεια, μπορεί όντος να
κρύβεται μία σκοπιμότητα σε σχέση με το ότι η Περιφερειάρχης ανήκει στην
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
Εγώ επικεντρώνομαι σε ένα στοιχείο, ότι το Πάρκο ακόμα και λόγω του
ότι βρίσκεται εκεί που βρίσκεται που δεν νομίζω ότι η πρόσβαση μπορεί να
αλλάξει σύντομα, πρέπει να αφορά τους όμορους Δήμους κυρίως. Η εγγύτητα
αυτή θα υποχρεώσει τους Δημάρχους να επικεντρωθούν στην κατάσταση στην
οποία βρίσκεται και να αλλάξει την μορφή στην οποία βρίσκεται τώρα, γιατί οι
Δήμαρχοι επειδή είναι και εκλεγμένοι δεν θα επιρίψουν τις ευθύνες εάν κάτι δεν
πάει καλά στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ ο οποίος μπορεί να είναι διορισμένος και να
είναι από μία άλλη περιοχή, από έναν άλλον Δήμο της Δυτικής Αθήνας, αλλά
στις επόμενες εκλογές για την αποτελεσματικότητα ή μη των ενεργειών τους και
εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, θα πάρουν
και το ανάλογο αποτέλεσμα στην κάλπη.
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Ως εκ τούτου θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας Φορέας μεταξύ
των δύο Δήμων και το Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται σίγουρα από τους
δύο εκλεγμένους Δημάρχους. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δρούλια.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Με αφορμή το συγκεκριμένο ψήφισμα, νομίζω ότι έχουν ανοίξει
πολλά ζητήματα που κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε,
ζητήματα που έχουν να κάνουν ίσως και με τον ρόλο ύπαρξης του ΑΣΔΑ στις
σημερινές συνθήκες, όταν πλέον υπάρχει η Περιφέρεια, η Αντιπεριφέρεια, για το
πως έχει λειτουργήσει την τελευταία 10ετία ο ΑΣΔΑ αλλά και οι Δήμοι της
περιοχής, σε σχέση με το Πάρκο ΤΡΙΤΣΗ αλλά και άλλους χώρους πρασίνου και
έχουν οδηγηθεί σ' αυτην την απαξίωση και στο Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ αλλά και στα
δικά μας Πάρκα, γιατί πρέπει να συζητήσουμε, καλό είναι βέβαια που συζητάμε
για το Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ

το

οποίο

συνολικά

στην

Δυτική

Αθήνα

είναι

εμβληματικό θα έλεγα, όμως έχουμε και στη δική μας περιοχή πάρα πολλούς
χώρους πρασίνου που όπως το Πάρκο Νεολαίας στο ΚΕΒΟΠ, το οποίο το έχουμε
αφήσει και έχει μαραζώσει, έχει απαξιωθεί και πραγματικά λυπάμαι βλέποντας
την κατάσταση εδώ στο Πάρκο Νεολαίας, βλέποντας την κατάσταση στο Πάρκο
ΤΡΙΤΣΗ, βλέποντας τι πάει να γίνει στο Ελληνικό όσο περνάνε τα χρόνια,
βλέποντας τι γίνεται στον Φλοίσβο, στην μαρίνα Φαλήρου και ίσως πρέπει
κάποια στιγμή να δούμε τα πράγματα με μία άλλη οπτική ματιά.
Σε κάθε περίπτωση, για να μην ανοίξουμε γιατί η ώρα είναι περασμένη,
να μην ανοίξουμε ευρύτερες συζητήσεις, εγώ θα συμφωνούσα με μία ευρύτερη
λογική ότι όλα τα πάρκα, όπως περιγράφονται άλλωστε και στον Καλλικράτη,
ανήκουν στην Περιφέρεια, ή θα μπορούσε η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αθήνας να
διαχειριστεί το Πάρκο ΤΡΙΤΗΣ, όμως αυτό θα πρέπει να προκύψει νομίζω μέσα
από μία ευρύτερη συζήτηση και αφού προηγουμένως και οι Δήμοι της Δυτικής
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Αθήνας επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο του ΑΣΔΑ και τον ρόλο της Περιφέρειας
πάνω στα συγκεκριμένα θέματα.
Από τα δύο ψηφίσματα εγώ πιό κοντά αισθάνομαι στο ψήφισμα του
Θοδωρή του Σπηλιόπουλου, αλλά για μία ακόμη φορά θεωρώ ότι δεν με
εκφράζει πλήρως και δεν θα ψηφίσω ούτε υπέρ του ενός, ούτε

υπέρ του

άλλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ:

Το

Πάρκο

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ

δυστυχώς

υποβαθμίζεται

καθημερινά και σίγουρα πρέπει να διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα του και
να είναι προσβάσιμος απ' όλους.
Εμάς η θέση μας είναι ότι επειδή πιά έχουν στερέψει τα "θα" και δεν πρόκειται
να γίνουν τα "θα", η διαχείριση να γίνει από τους όμορους Δήμους με
επιβλέπουσα Αρχή τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα, με έναν Φορέα ο
οποίος θα εποπτεύει και θα συντηρεί το Πάρκο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασπρογέρακα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, απόψε είχαμε την εξής τύχη ή ατυχία
να συζητάμε με ψηφίσματα. Δεν ξέρω εάν θα συνεχιστεί και στο μέλλον αυτό,
αλλά αυτό δημιουργεί μία δυσκολία και η δυσκολία είναι ότι πρέπει να μοιράζεις
και να κάθεσαι να λές ότι είμαι με το ένα ή με το άλλο. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί
το ζήτημα, το ζήτημα είναι η κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι πολιτικό
αποτέλεσμα βγαίνει.
Θα μπορούσα να σας πω αυτή τη στιγμή ότι σε γενικές γραμμές και το
ψήφισμα το οποίο φέρνετε εσείς και το ψήφισμα που φέρνει ο Θόδωρος ο
Σπηλιόπουλος, συγκλίνουν σε πολλά σημεία.
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Τώρα, εάν με βάζατε εμένα θα έκανα ένα τρίτο ψήφισμα.
Ετσι συνέβη και με τα προηγούμενα.
Αυτό που θέλω να πω, χωρίς να έχω ούτε ειδικότερες γνώσεις, είχα μία
πρόσφατη επίσκεψη σε κάποια εκδήλωση που έγινε εκεί στο Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ,
αυτό το οποίο αντίκρισα ήταν μία εικόνα παντελούς εγκατάλειψης, δηλαδή μιάς
ερημικής τοποθεσίας όπου κάποιοι σκόρπιοι άνθρωποι, 2, 3, 5 απλώς κάνανε
τζόκινγκ.
Και λέω δεν είμαι ειδικός, χωρίς να πιστεύω πολύ στους επαϊοντες, εάν αυτό
είναι σε μία διελκυνστίνδα και είναι, μιας αλλαγής φρουράς που έγινε στην
Περιφέρεια, σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν. Εάν αυτό που υπήρχε πριν
είναι επιθυμητό ή αρεστό σε κάποιους από εμάς, όπως τουλάχιστον με τα μάτια
μου που το είδα εγώ, δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και αυτό
γιατί το λέω; χρειάζεται ένας Φορέας, εγώ δεν θα πω αυτή τη στιγμή ποιός
πρέπει να είναι ο Φορέας και κλείνω με αυτό, η αγιοποίηση, προσέξτε τη λέξη,
ότι αυτό επειδή βρίσκεται εκεί ανήκει, δεν εννοώ ιδιοκτησιακά, ανήκει, είναι στη
χρήση, στους όμορους Δήμους και αυτό λύνει όλα τα προβλήματα, δεν νομίζω
ότι δίνει λύση. Διότι μπορεί να υπάρξει Φορέας ή Φορείς που θα συμμετέχουν σ'
αυτή τη Διοίκηση εν πάση περιπτώσει, σ' αυτή τη διαχείριση αυτού του
συγκεκριμένου χώρου, οι οποίοι να μην ταυτίζονται με συγκεκριμένα
εκλογικομματικά συμφέροντα, οι οποίοι να προσφέρουν πολύ σπουδαιότερο
έργο.
Σ' αυτή τη βάση λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και θέλω να σας
θυμίσω το εξής, μην ξεχνάμε σε καμία περίπτωση την τύχη του ΔΙΑΥΛΟΥ 10
που ξεκίνησε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φουρλής.
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ΦΟΥΡΛΗΣ: Τώρα τελευταίως επισκέφθηκα και εγώ το Πάρκο ΤΡΙΤΣΗΣ, είναι
στην κατάσταση αυτή την οποία εξιστόρησε ο κ. Πρόεδρος ο κ. Μποζίκας.
Η

απόφαση

αυτή

και

το

νομοσχέδιο

που

πέρασε

εμβόλημα

στους

υδραγονάνθρακες κ. Πρόεδρε με τα πετρέλαια που είπατε στην Καβάλα κ.λ.π.,
σίγουρα ήταν μία βεβιασμένη θα έλεγα γιατί θα μπορούσαν να γίνουν
διαβουλεύσεις στα

Δημοτικά Συμβούλια και στην Περιφέρεια που είπατε ότι

περιμένανε δύο βδομάδες την κυρία Δούρου. Σαφώς και η κυρία Δούρου δεν
μπορούσε να αποφασίσει από μόνη της, έχει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο και
πρέπει να πάρει αποφάσεις, δεν είναι μόνη της.
Εκεί το θέμα όμως ποιό είναι; είπε ο κ. Δήμαρχος ότι σαφώς και πρέπει
να αξιοποιηθεί, υπάρχει ένας οικολογικός πλούτος, η πανίδα και η χλωρίδα,
χρειάζονται εργαζόμενοι για να γίνουν και πολλοί εργαζόμενοι εκεί πέρα, 1.149
είπατε Πρόεδρε; 1.150 στρέμματα; το μεγαλύτερο των Βαλκανίων είναι, μην
πούμε σχεδόν της Ευρώπης, αλλά υπάρχει μία υποσημείωση. Η υποσημείωση
συνίσταται στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση αυτού του Πάρκου και αυτών των
ανθρώπων που θα το εξωραϊσουν και θα το κάνουν πιό επισκέψιμο και θα
αυξήσουν την επισκεψιμότητα προς τέρψιν και ευχαρίστηση όχι μόνον των
όμορων Δήμων αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας και όχι μόνον, είναι τα 5
χρόνια, το 2,5% παρακαλώ από το Πράσινο Ταμείο. Μπορεί να είναι υπερβολικό
το ποσό αυτό, έτσι έχω ακούσει, από το Πράσινο Ταμείο τα χρήματα, μπορεί να
είναι λάθος, διόρθωσέ με όμως, τι ποσό είναι αυτό που είναι για την Ελλάδα; το
2,5% θα πηγαίνει εκεί πέρα, το είχα ακούσει, μπορεί να κάνω και λάθος όμως,
διόρθωσέ με, από το Πράσινο Ταμείο, όχι από ΕΣΠΑ, διόρθωσέ με, παρακαλώ.
Εύλογα λοιπόν ερωτάται κανείς, τα 5 χρόνια θα περάσουν, όπως
συνήθως κάνει πάντα η κεντρική εξουσία, πάρτε αρμοδιότητες Δήμοι, πάρτε
Βρεφονηπιακούς ή οτιδήποτε άλλο και μετά κολυμπήστε, προσπαθείστε να τα
βρείτε από μόνοι σας, αρμοδιότητες χωρίς χρήματα.
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Εκ των πραγμάτων τι θα γίνει; δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που είναι
εργαζόμενοι να πληρώσουν; τι θα κάνουν αυτοί; θα πηγαίνουν πάλι στα
δικαστήρια και θα έχουμε αυτά; θα προσπαθήσει να γίνει, δεν ξέρω εάν θα
μπορεί να γίνει ΤΑΙΠΕΔ που είναι δόκιμος ο όρος, αλλά θα προσπαθήσει ο ΑΣΔΑ
ή όποιος έχει τη διαχείριση για να εκμισθώσει, για να παίρνει κάποια ωφέλη,
κάποια χρήματα, κάποιες αξίες για να μπορεί να πληρώνει τους εργαζόμενους.
Αρα λοιπόν γι' αυτό φαντάζομαι και η πρόταση του κ. Σπηλιόπουλου,
είπε ότι εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνουν εκμισθώσεις για διάφορους
σκοπούς, σύνομους φαντάζομαι, αλλά δεν πρέπει να έχει αυτός ο χώρος αυτή
τη χρήση όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος πρέπει να είναι προσιτός χωρίς
να υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα κ.λ.π.
Γι' αυτό λοιπόν φαντάζομαι ότι θα ήταν σκόπιμο, γιατί όλοι μιλάμε για
διεύρυνση της συμμετοχής, δεν είναι κακό να είναι και η Περιφέρεια μέσα.
Τώρα ο καθένας το παίρνει επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, πριν τον ΣΥΡΙΖΑ δεν το
ήθελε. Κάποτε στην Ελλάδα πρέπει να λέμε αυτά που λέγαμε πριν να τα λέμε
και τώρα και γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνάμε βέβαια ότι και ο Καλλικράτης λέει ότι
αυτά τα Μητροπολιτικά, το αναφέρει νομίζω, δεν ξέρω ποιό άρθρο είναι δεν το
θυμάμαι τώρα, ότι ανήκουν στην Περιφέρεια και αυτό πράγματι, δεν είναι μόνον
οι τοπικοί, των Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Ιλιον ή οποιοσδήποτε άλλος,
είναι ένα υπερτοπικό, είναι ένα θέμα που αγγίζει όλη την Αττική, αγγίζει όλη την
Ελλάδα και σαν έτσι πρέπει να αξιοποιηθεί.
Φαντάζομαι λοιπόν και η πρόταση του κ. Δημάρχου και του Σπηλιόπουλου,
ψηφίζω την πρόταση του κ. Σπηλιόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μία διευκρίνιση ένα δευτερόλεπτο προς τον κ. Μποζίκα.
Δεν είπα ότι ο ΑΣΔΑ είναι ΤΑΙΠΕΔ ....
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(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Οχι, μισό λεπτό Ανδρέα επέτρεψέ μου, αλλιώς θα μπορούσα....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ενα δευτερόλεπτο ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει συνάδελφε τώρα, ο καθένας εξέφρασε την άποψή του,
δεν νομίζω τώρα να επανέλθουμε ...
........: Να το πω ή να μην το πω;
Είπα οτι ενδυνάμει μπορεί να γίνει ΤΑΙΠΕΔ, είναι διαφορετικό. Εάν είχα να κάνω
κριτική, δηλαδή όπως ξέρεις δεν χαρίζομαι, δεν θα το έλεγα έτσι στρογγυλά για
να μην καταλάβει κανένας τίποτα.
Υπάρχει ένα ζήτημα που δεν θέλω να το αναπτύξω όσον αφορά τον ΑΣΔΑ και τι
κονδύλια, δεν στέκομαι σ' αυτό.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Σε παρακαλώ κ. συνάδελφε, τι πρόβλημα έχεις τώρα; δεν κατάλαβα τώρα τι σε
πείραξε; δεν κατάλαβα, προσπαθώ, έχω πάρει άδεια από το Προεδρείο,
συγνώμην Πρόεδρε, έχω πάρει άδεια από το Προεδρείο να διευκρινίσω ένα
ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, λίγο σύντομα συνάδελφοι για να προχωρήσουμε κι όλας.
..........: Και για τον συνάδελφο και για μένα. Το έκλεισα το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής, θα
συνεργαστούμε

λίγο

συνάδελφοι

να

καταγράψουμε

τις

παρατάξεων, γιατί καταλαβαίνετε ότι ...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ναι, με το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου μία συνεργασία.

απόψεις

των
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Πάντως οφείλω να πω συνάδελφοι κοιτάξτε, είναι κουραστικό πράγματι,
είναι ζητήματα όμως πολύ σημαντικά τα οποία πρέπει να μπαίνουν εδώ και το
βασικό είναι να καταγράφονται οι πολιτικές απόψεις, δεν είναι ντε και καλά ότι
πρέπει να συμφωνήσουμε. Λέγονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ πέρα και
νομίζω ότι έχει αξία η κουβέντα που κάνουμε.
.......: Να μην αφήνουμε άλλα όμως, έτσι; είμαστε εξαντλημένοι, είναι 12:00 η
ώρα ....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι, συνάδελφοι είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι....
.......: Και να μην γίνεται με αφορμή ψηφίσματα, να γίνεται επί της ουσίας και
μήπως μπορέσουμε ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τα ψηφίσματα τώρα ...
.......: ... κάπου να καταλήξουμε και σε μία κοινή συνισταμένη...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει τώρα, το ΨΝΑ δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε
συνάδελφοι και κάποια άλλα πράγματα ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Αλλωστε είχαμε πει και στο προηγούμενο ότι θα τα βάζαμε τα πολιτικά
ζητήματα στο επόμενο, γι' αυτό το αφήσαμε το προηγούμενο έτσι ...
--------------------
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ΘΕΜΑ 6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά στη προγραμματική
σύμβαση με την "ΕΔΡΑ" Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες
Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Οχι, θα σας εξηγήσουμε, την προηγούμενη φορά εάν θυμάστε ήλθε από την
ίδια την ΕΔΡΑ και μπήκε ένα ζήτημα, το επαναφέρουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή
βάζοντας την άποψή μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με δύο λόγια μόνον, ήδη το έχουμε προαναγγείλει και στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα καταγγείλουμε τη σύμβαση μεταξύ
του Δήμου και της ΕΔΡΑΣ, εξηγήσαμε για ποιούς λόγους.
Υπάρχει βέβαια και το έγγραφο της ΕΔΡΑΣ που αποδέχεται την καταγγελία της
σύμβασης.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν έχουμε οτιδήποτε εναντίον των
εργαζομένων στην ΕΔΡΑ, γιατί είναι παιδιά τα οποία εργάζονται μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ
ουσιαστικά, μέσω ΜΚΟ και είναι και επιστήμονες, ειλικρινά δεν έχουμε κάτι σε
σχέση με το έργο το οποίο παράγουν, όμως η ΕΔΡΑ είναι μία ΜΚΟ ιδιωτικού
δικαίου, θα μπορεί να νοικιάσει έναν χώρο και να λειτουργήσει με το
περιεχόμενο το οποίο έχει και τα παιδιά που εξυπηρετεί.
Από εκεί και πέρα το έρισμα, οι χώροι του ερίσματος χρειάζονται για να
αναπτυχθούν δραστηριότητες που τόσο ανάγκη έχουμε σαν Δήμος και θα
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σταματήσει να υπάρχει και η παρέμβαση της ΜΚΟ στο έργο το οποίο παρέχουν
οι εργαζόμενοι του Δήμου μέσω του ερίσματος.
Εμείς λοιπόν θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε και σαν καταγγελία
χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέλουμε και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γιατί θα δώσουμε εντολή στην
Νομική Υπηρεσία να κάνει την καταγγελία, η οποία θα υλοποιηθεί σε 4 μήνες
από σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις εάν υπάρχουν για το θέμα;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αορίστου χρόνου.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Στην περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση, έχει μέσα
όρους...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι όχι, κανέναν όρο.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Ορους εννοώ μήπως διεκδικήσουν αποζημίωση κ.λ.π.;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι κατάλαβα, όχι όχι.
Μπορεί ο καθένας να καταγγείλει, ένας από τους δύο συμβαλλόμενους να
καταγγείλει τη σύμβαση.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Χωρίς συνέπειες δηλαδή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χωρίς συνέπειες, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο ερώτημα συνάδελφοι;
Κύριε Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Δεν έχω να πω τίποτα, εγώ δηλώνω παρών γιατί να σας πω την
αλήθεια ποτέ δεν κατάλαβα την χρησιμότητα αυτής της δράσης, το έρισμα και
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προβληματίζομαι εάν παράξανε κάποιο έργο ή όχι και για λόγους ξέρετε
πολιτικούς και μόνον λέμε ΜΚΟ έξω.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Δεν ξέρω, δεν ξέρω, εάν μου επιτραπεί λευκό, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Συντασσόμαστε, υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ, δεν είναι ώρα για σχολιασμούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δρούλια;
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Καμπόλη;
ΚΑΜΠΟΛΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασπρογέρακα;
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φουρλή;
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός από ένα λευκό έχουμε κατά πλειοψηφία την απόφαση.

--------------------
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ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση δέσμευσης πιστώσεων οικ.
έτους 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Τώρα βέβαια το 7, το 8, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με την
αναμόρφωση, δεν ξέρω, να πούμε κάποια πράγματα γενικά; δεν χρειάζεται δεν
ξέρω, άμα χρειάζεται ....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 7 συνάδελφοι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα; ψηφίζουμε
ομόφωνα;
Ομόφωνα.

--------------------

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε στο 20 συνάδελφοι που έχει να κάνει με την έγκριση του
προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς, πρέπει να
προηγηθεί το 20 συνάδελφοι από την αναμόρφωση, καταλάβατε;
Υπάρχει κάποια διαφωνία;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Επρεπε να υπάρχει η απόφαση της Κοινωφελούς και έγινε χθές, το γνωρίζετε.
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........: Να ενημερώνονται και οι αναπληρωματικοί στην Κοινωφελή και σε όλες
τις Επιτροπές, γιατί θέλουν να προσέρχονται, το έχουμε πει και προφανώς
επειδή δεν ενημερώθηκαν οι δικοί μου δεν ήλθαν. Εχουμε δώσει τα στοιχεία
τους, τα τηλέφωνά τους ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το ρυθμίσουμε συνάδελφοι, εάν υπήρξε πρόβλημα στην
ενημέρωση να το δούμε να το ρυθμίσουμε, έτσι;
Λοιπόν,

για

τα

αναπληρωματικά

μέλη,

να

ενημερώνονται

και

τα

αναπληρωματικά μέλη, να καλούνται γιατί εκπροσωπούν παρατάξεις.

ΘΕΜΑ 20ο

Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, οικονομικού έτους
2014.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Συμφωνούμε, άλλωστε ήταν ομόφωνη η απόφαση στην Δημοτική
Επιχείρηση, στην Κοινωφελή Επιχείρηση, ήταν ομόφωνη η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε, έτσι;
Ομόφωνα.

--------------------
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ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

9ης

Αναμόρφωσης

του

Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Τώρα εν συντομία, πείστηκε ο κ. Μποζίκας, πείστηκε.
Λοιπόν, απλά γενικά, γίνεται κάποια λογιστική τακτοποίηση συνολική των
Υπηρεσιών, τίθενται κάποιες άμεσες προτεραιότητες στην καθαριότητα, στον
πολιτισμό κ.λ.π. και γίνεται και μία προσπάθεια να ενισχυθούν και κάποιες στην
αυτεπιστασία κάποιες βασικές ανάγκες κοινώς.
Εχει γίνει και μία κουβέντα στην Οικονομική Επιτροπή, τώρα εάν χρειάζονται
περισσότερες διευκρινίσεις δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει οτιδήποτε συνάδελφοι;
Κύριε Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εχω ρωτήσει, απλώς για να ακουστεί.
Εκτός από τους Ορκωτούς Λογιστές, δεν το ήξερε ο Αντιδήμαρχος, ας μην το
απαντήσουμε σήμερα, είχε έλθει Οικονομικός Εισαγγελέας και Επιθεωρητής
Δημόσιας Διοίκησης. Κρατήστε το να μου απαντήσετε την άλλη βδομάδα.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Θοδωρή, το ρώτησα αυτό, δεν έχει έλθει τίποτα στον Δήμο,
μόνον η δικογραφία υπάρχει η οποία δεν είναι στον Δήμο.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, το κρατάμε λοιπόν ...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που είχε ακουστεί τότε δεν έχει σχέση με την
πραγματικότητα, είχε έλθει απλά ένας έλεγχος κάτω, διαδικαστικός έλεγχος στο
Δημοτολόγιο και ειπώθηκε κατά λάθος ότι ...
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ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, τότε θα επανέλθουμε, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν,

ως

προς

την

Αναμόρφωση,

υπάρχει

αντίρρηση

συνάδελφοι;
Ομόφωνα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ... (μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία λοιπόν.
--------------------

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος
έτους 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτημα; δεν υπάρχει.
Ψηφίζουμε;
Κατά πλειοψηφία κ. Ασπρογέρακα;
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ... (μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ψηφίζετε.
Ομόφωνα.
--------------------
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ΘΕΜΑ 10ο

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης του Δήμου μας, έτους 214.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό υπάρχει τίποτα;
Ομόφωνα.
--------------------

ΘΕΜΑ 11ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός Κώδικας).

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Η αιτιολογία υπάρχει δίπλα σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα εάν
υπάρχει συγκεκριμένα ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν υπάρχει κάποιο ερώτημα συνάδελφοι;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Αντιδήμαρχε, μήπως μπορείς να μας εξηγήσεις 58, 59 αύξοντας
αριθμός, μέχρι το 65 τι είναι αυτό το "διαγραφή αναπροσαρμογής λόγω
παράτασης..."
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αυτό είναι μία απόφαση που είχε παρθεί για να μειωθεί το ενοίκιο
στην Γιορτή, από την ώρα που έχει παρθεί η απόφαση μέχρι την ώρα που
υλοποιήθηκε είχαν βεβαιωθεί κάποια ενοίκια
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ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα συνάδελφοι;
Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Οι κλήσεις που κόπηκαν, γιατί κόπηκαν;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Οι κλήσεις αυτές οι περισσότερες, γιατί το έχω το πρόβλημα και
τώρα Θοδωρή, δηλαδή κόβονται σε στοιχεία τα οποία η Τροχαία ή δεν τα
γράφει σωστά και βεβαιώνονται σε άλλους, οπότε μετά έρχεται ο σωστός
αριθμός, σβήνουμε τον λανθασμένο και βεβαιώνουμε στον σωστό.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλη μία ερώτηση, τα μισθώματα της Γιορτής γιατί
διαγράφονται;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αυτό είναι μία απόφαση για μείωση ενοικίου, από την ώρα που
πάρθηκε μέχρι την ώρα που είχαν βεβαιωθεί....
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει ωραία, το κατάλαβα, συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζουμε συνάδελφοι; Ομόφωνα;
Ομόφωνα.
--------------------

ΘΕΜΑ 12ο

Λήψη

απόφασης

περί

επιστροφής

καταβληθέντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιο ερώτημα;

χρημάτων

ως

αχρεωστήτως
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Ψηφίζουμε;
........: Ενα δευτερόλεπτο, εμφανίζεται εδώ πέρα λένε οι οικονομικοί μας
σύμβουλοι, συστηματικό σφάλμα μονίμως; είναι πρόβλημα λογιστικό; τι είναι;
εμφανίζεται το ίδιο πράγμα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιό πράγμα;
........: Γενικά λέει στο ΤΑΠ, εμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα σε αναπαραγωγή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μοσχονά.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αυτό προφανώς είναι λανθασμένη χρέωση, έτσι; με τα ΤΑΠ
γενικά απ' ότι φαίνεται υπάρχει ένα θέμα....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Γενικά υπάρχει μία προσπάθεια πάντως με το θέμα του ΤΑΠ, να αποφεύγονται
τέτοιες....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Στην μηχανογράφηση, αυτό γίνεται μία προσπάθεια να αποφεύγεται και στη
μηχανογράφηση.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφίζουμε συνάδελφοι;
Ομόφωνα λοιπόν.

--------------------
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ΘΕΜΑ 13ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της πρότασης της
Επιτροπής (άρθρο 32, παρ. 6, Ν.1080/80) περί συμβιβαστικής
επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιο ερώτημα στο εισηγητικό;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Το ψηφίζουμε συνάδελφοι; υπάρχει κάτι;
Ομόφωνα λοιπόν.
--------------------

ΘΕΜΑ 14ο

Λήψη απόφασης για την μη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14 συνάδελφοι το αποσύρουμε από τη σημερινή κουβέντα.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Δηλαδή 3 μέρες πριν θέτουμε εκ των προτέρων ότι
προσέρχονται την ίδια μέρα με το Δημοτικό Συμβούλιο οι ενδιαφερόμενοι;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
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ΘΕΜΑ 15ο

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτημα;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Είναι κάποια που πουλάνε κουλούρια έξω από το ΑΤΤΙΚΟ,
καλαμπόκια ο .... Χαράλαμπος, μικροπωλητές είναι.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτημα ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Θεωρούμε ότι δεν γίνεται, θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει αυτό.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται συνάδελφοι, αυτό πρέπει να γίνει.
Λοιπόν, συμφωνούμε για το 15;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ψηφίζετε; κυρία Καμπόλη ψηφίζετε;
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Κύριε Μοσχονά, γίνεται ερώτηση από την κυρία Καμπόλη.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ψηφίζουμε συνάδελφοι;
Ομόφωνα.
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ΘΕΜΑ 16ο

Λήψη

απόφασης

για

την

υποβολή

πρότασης που αφορά στο

ανταποδοτικό τέλος για την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου
μας

(με

την

μορφή

τέλους

καθαριότητας,

τέλους

κατάληψης

πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων), έτους 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτημα;
Συμφωνάμε;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Εναν υπολογισμό κάνουν οι Υπηρεσίες, απ' αυτό θα πάρουμε
40.000 και εάν μας τα δώσουν.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Κοίταξε, υπάρχει ένας υπολογισμός από την Οικονομική Υπηρεσία περίπου των
δαπανών που απαιτούνται, γενικά απ' αυτά τα λεφτά ένα 40άρι δηλαδή
συνήθως έρχεται.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ενας υπολογισμό περίπου από τις μισθοδοσίες, από τα καύσιμα, από υπερωρίες,
απ' όλα.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Εντάξει, δεν υπάρχει ακριβές τώρα, είναι και λίγο δύσκολο για να το υπολογίσεις
και με ακρίβεια, περίπου όμως υπολογίζουμε όλο το χρόνο τόσο.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Ενα

δευτερόλεπτο,

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

επειδή

το

έχω

βάλει

και

στο
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Στις λαϊκές είναι εύκολο, ερώτημα προς τον κ. Μόσχο να το κουβεντιάσουμε και
οι δύο, μπορεί να γίνει ανακύκλωση, το 50% είναι ανακυκλώσιμο υλικό, επί τη
ευκαιρία, το κρατάμε, το κουβεντιάζεις, το ελέγχεις, είναι το πιό εύκολο πράγμα.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι συνάδελφε, να το συζητήσουμε.
Λοιπόν για το 16, ομόφωνα;
Ομόφωνα.
--------------------

ΘΕΜΑ 17ο

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση, που αφορά στην
προμήθεια "οικοδομικά υλικά - ξυλεία, οικον. έτους 2014".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Υπάρχει κανένα ερώτημα; συμφωνούμε; Ομόφωνα;
Ομόφωνα.

--------------------
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ΘΕΜΑ 18ο

Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου των μισθωτικών
συμβάσεων που αφορούν τη στέγαση των κτιρίων Πολιτισμού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαντάζομαι ομόφωνα.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Σύμφωνοι συνάδελφοι.
Το 18ο ομόφωνα.
--------------------

ΘΕΜΑ 19ο

Λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της Πράξης
"Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου - Εγκριση
Εκτέλεσης - Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτη ...
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Για να καταγράφονται συνάδελφοι, στο 19 συμφωνούμε; ομόφωνα;
Ομόφωνα.

--------------------
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ΘΕΜΑ 22ο

Λήψη

απόφασης

απόφαση/εισήγηση

περί
της

έγκρισης
Επιτροπής

ή

μη

της

Ποιότητας

αριθμ.
Ζωής

105/2014
με

θέμα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές του Δήμου μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει τίποτα;
Το ψηφίζουμε ομόφωνα.
--------------------

ΘΕΜΑ 23ο

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Κέντρο Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας
Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου" με διακριτικό τίτλο "Αρηξις".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί θα πω πως συμμετέχουν από τους 3 Δήμους οι Δήμαρχοι και
κυκλικά ένα ακόμα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή
προτείνουμε την συναδέλφισσα την Παναγοπούλου, εργαζόμενη και στο ΨΝΑ
που έχει μία σχέση με το αντικείμενο.
Υπάρχει αντίρρηση; συμφωνούμε;
Ομόφωνα.
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ΘΕΜΑ 24ο

Ορισμός εκπροσώπων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών
του Δήμου Χαϊδαρίου και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε.
--------------------

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.

Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραγιάννη ...
Συμφωνούμε; υπάρχει ερώτημα; όχι.
Ομόφωνα.
--------------------

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας συνάδελφοι, να είστε
καλά, καλή δύναμη και καληνύχτα.
--------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση.
--------------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΠΩΝ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (απούσα)

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (απών)

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ε.Π.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534
e-mail: hxografi@otenet.gr
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