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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Συνεδρίαση 2η Εκτακτη
Της 14ης Ιανουαρίου 2015
Ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 20.00
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δαουάχερ Ναουάφ
Σταθάς Κωνσταντίνος
Βαρυτιμιάδης Ηλίας
Θερμού Ελένη
Βορέας Κωνσταντίνος
Μοσχονάς Παναγιώτης
Ζώτος Ιωάννης
Χατζηστεργίου Στέλλα
Χουδελούδης Μόσχος
Βουλγαρίδης Λεωνίδας
Δημουλά Μαρία
Ζέρβα Γιαννούλα
Κουβαράς Παναγιώτης
Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία
Τσουκνίδας Κωνσταντίνος
Θεοδώρου Δημήτριος
Τροχίδης Εμμανουήλ
Μποζίκας Ανδρέας
Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη
Τσατσαμπάς Δημήτρης
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Σπηλιόπουλος Θεόδωρος
Σκαμπά Αθηνά
Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική
Καμπόλη Ελένη
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος
Φουρλής Κωνσταντίνος (Κώστας)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Καραγιάννης Νικόλαος
Τοκατλίδη Ελευθερία
Ντηνιακός Ευάγγελος
Δρούλιας Ηρακλής
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη

απόφασης

σχετικά

με

τροποποίηση

ΣΕΛΙΔΑ
του

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2015.
2.

7

Λήψη απόφασης σχετικά με την εισηγητική έκθεση
για

την

ψήφιση

της

αναμόρφωσης

του

προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2015.
3.

7

Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων
εκτάκτων αναγκών των Βουλευτικών Εκλογών της
25-01-2014.

4.

Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων και παραίτηση από
ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων με τις
οποίες έχουν γίνει δεκτές αγωγές υπαλλήλων του

14
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Δήμου για την καταβολή σε αυτούς της ειδικής
παροχής του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (επίδομα
176 ευρώ).

15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχεται η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινώντας με
το 1ο θέμα, που είναι:"Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου
έτους 2015" και την "Ψήφιση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού", που είναι το
2ο θέμα. Αυτά είναι μαζί.

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου έτους
2015.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την εισηγητική έκθεση για την ψήφιση
της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε στον Πρόεδρο της Κοινοφελούς, τον κ. Βουλγαρίδη
το λόγο να μας πει δύο πράγματα.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ: Καλησπέρα και χρόνια πολλά στην αίθουσα και συλληπητήρια
στην οικογένεια του παλιού Δημοτικού Συμβούλου και να επανέλθουμε στα
σημερινά. Είναι η 1η Συνεδρίαση που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για την "Εγκριση τροποποίησης του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του έτους 2015".
Δεδομένου ότι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης εγκρίθηκε στις 7 Νοεμβρίου
του 2014 και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που προκύπτου, με το
κλείσιμο της χρήσης του έτους 2014 θα πρέπει να προβούμε στην τροποποίηση
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015, της Επιχείρησης, με τη
συμπερίληψη σε αυτό εσόδων, δαπανών, όπως αυτές αναλύονται στα
εισηγητικά που σας έχουμε στείλει. Αν θελετε κάτι να ρωτήσετε, είμαι στη
διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναφέρθηκες και στο 2ο θέμα, Πρόεδρε;
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, το 2ο θέμα πάει συνάρτηση του 1ου, είναι ακριβώς
σχεδόν το ίδιο πράγμα. Απλώς είναι η κατάρτιση και ψήφιση της αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους του 2015 και είναι εισηγητική
έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιο ερώτημα, συνάδελφοι; Αν δεν υπάρχει, να
πάρουμε το λόγο. Κύριε Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Ακούστε Πρόεδρε. Στην Κοινωφελή
Επιχείρηση, εγώ είμαι της παλιάς Σχολής, τη λέω ακόμα Δημοτική, επί δέκα (10)
Παρόντων, η ψηφοφορία των θεμάτων προέκυψε ομόφωνες. Τι να πούμε τώρα
στο Δημοτικό Συμβούλιο; Εισηγείται λοιπόν η ΚΕΦ εδώ αυτά τα δύο θέματα,
που αφορούν την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος και τη δράση της,
κ.λπ., την ψηφίσαμε ομόφωνα επί των δέκα (10) Παρόντων απ' τους έντεκα
(11), είχαμε μία απουσία, τίποτα. Εμείς συμφωνούμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε λοιπόν. Κύριε Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Εμείς μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα εδώ παρέλαβα το
απόσπασμα από τα πρακτικά της Δημοτικής Επιχείρησης. Καταλαβαίνετε ότι δεν
έχουμε ενημερωθεί καθόλου σχετικά με το θέμα και τις εισηγήσεις, τουλάχιστον
εγώ. Δεν γνωρίζω αν κάποιος άλλος έχει ενημερωθεί από την Παράταξή μου,
αλλά απ' ότι πληροφορήθηκα, και αυτά προορίζονταν για τον Επικεφαλής της
Παράταξης, οπότε προφανώς δεν έχουμε γνώση.
Ως εκ τούτου, απέχουμε τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι,
για το οποίο δεν έχουμε ενημερωθεί έγκαιρα, προκειμένου και να το
μελετήσουμε και να πάρουμε τη θέση που πιστεύουμε ότι είναι η σωστή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα λίγο Πρόεδρε της Κοινωφελούς να διευκρινίσετε για
ποιο σκοπό γίνονται, έχει δίκιο ο κ. Τσατσαμπάς, για να αποσαφηνίσουμε για
ποιο σκοπό γίνεται αυτή η αναμόρφωση. Υπάρχουν κάποιες πληρωμές;
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Να εξηγήσω ότι θέλετε. Αλλά είχατε παρατηρητή χθες από το
Κόμμα σας. Τον είχε στείλει ο κ. Ντηνιακός, είναι ενημερωμένη δηλαδή η
Παράταξή σας. Εχουμε αποφασίσει εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι
μπορεί να έχουν και όσοι δεν αντιπροσωπεύονται με παρατηρητές. Αλλά να
εξηγήσω. Οτι περισσότερη εξήγηση θέλετε, μπορώ να σας εξηγήσω.
Απλώς, πολύ απλά, τα ξέρετε όλα αυτά, γιατί οι περισσότεροι είσαστε
έμπειροι, απλώς αλλάζουμε τους κωδικούς. Παίρνουμε ποσά από κάποιους
άλλους κωδικούς και τους βάζουμε αλλού, για να πάρουμε την έγκριση, για να
μπορέσουμε να πληρώσουμε τους μισθούς, τις ασφαλίσεις και την Εφορία, ότι
προκύπτει. Αυτά είναι με πολύ λεπτομέρεια. Αμα θέλετε και περισσότερη
ανάλυση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Κύριε Τσατσαμπά.
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ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Εντάξει. Κοιτάξτε, αν προσέξατε, δεν καταψηφίσαμε το θέμα.
Απέχουμε όμως, εξακολουθούμε σε αυτή μας τη θέση, δεδομένου ότι οι
μεταφορές από κωδικό σε κωδικό μπορεί να είναι απλές και τυπικές και
αναγκαίες και απολύτως διαφανείς. Ωστόσο όμως, μπορεί να περικλείουν και
κάποιες παγίδες, στις οποίες εμείς θα διαφωνούσαμε. Δεν ισχυρίζομαι ότι τώρα
περικλείουν κάποιες παγίδες, που εμάς ας πούμε θα μας οδηγούσαν στη
διαφωνία.
Ωστόσο, απ' το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε με έλλειψη
αυτής της ενημέρωσης να ψηφίσουμε το θέμα. Εξακολουθούμε δηλαδή στη
θέση μας και απέχουμε και να προσθέσω ότι, το γεγονός ότι υπήρχε
παρατηρητής, ή ακόμα και αν δεν υπήρχε, ή και που υπήρχε, δεν σημαίνει πως
δικαιολογία εδώ σε ότι αφορά τους Δημοτικούς Συμβούλους, να μην έχουν μία
έγκυρη ενημέρωση για την συζήτηση για την οποία γίνεται για το συγκεκριμένο
θέμα, ή για όποιο θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, θέλω να πω ορισμένα πράγματα και μετά η Αθηνά
η Σκαμπά με τη σειρά της, που συμμετέχει στην Κοινωφελή Επιχείρηση, να πει
και αυτή ότι αξιολογήσει από τη συμμετοχή μας εκεί στην Κοινωφελή. Εμείς θα
το ψηφίσουμε. Θα το ψηφίσουμε όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά.
Θέλω να πω το εξής, πάντα στα πλαίσια αυτού που λέμε της καλής
γειτονίας και της καλής πρόθεσης, αλλά θέλω να περιγράψω το εξής κι έχει μία
σημασία, εδώ είναι και διοικητικοί υπάλληλοι και είμαστε βεβαίως στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση, όπως γνωρίζετε, είχαμε πολλές
απορίες. Παράλληλα, θα έλεγα ότι έχουμε εμπιστοσύνη στα πρόσωπα που
συμμετέχουν κι εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη και στο Λεωνίδα το
Βουλγαρίδη σαν πρόσωπο και πρέπει να το πω εδώ πέρα, ότι και κάτω από αυτό
το πρίσμα έχουμε προχωρήσει σε μία σειρά ενέργειες.
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Ποιες είναι αυτές οι ενέργειες. Εκτός από την παρουσία μας εκεί,
καταθέσαμε και γραπτό υπόμνημα προς τον ίδιο, με ερωτήσεις τις οποίες μας
απάντησε σε κατάλληλο χρονικό διάστημα γραπτά, τις έχει παραλάβει η Αθηνά.
Με βάση τα στοιχεία που είχαμε, πήραμε τους προϋπολογισμούς, παρά το ότι
υπήρχε διοικητικό έλλειμμα, δηλαδή δεν υπήρχανε ο κατάλληλος αριθμός
υπαλλήλων, πήραμε κάποια στιγμή τους προϋπολογισμούς.
Εχουμε συστήσει μία ομάδα που παρακολουθεί απ' τη δική μας πλευρά
με βάση τους αριθμούς κυρίως και με τη φυσική παρουσία της Αθηνάς το τι
γίνεται στην Κοινωφελή Επιχείρηση. Μας απασχολεί λοιπόν να δούμε τι έγινε, τι
συμπεράσματα υπάρχουν και το τι θα γίνει. Δεν θεωρούμε ότι έχει κλείσει με
αυτό που το ψηφίζουμε. Θα 'ρθούμε στην πορεία, πιστεύουμε σε ένα δίμηνο τρίμηνο. Πιστεύω ότι και η Διοίκηση θα 'ναι έτοιμη, έτσι πιστεύω σε ένα δίμηνο
- τρίμηνο.
Γι' αυτό λέω, εγώ προσωπικά δεν βιάζομαι και σαν Παράταξη δεν
βιαζόμαστε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουνε. Ο ρόλος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης μπορεί να αναβαθμιστεί. Αλλά πρώτα πρέπει να καθαρίσει η
ιστορία. Οπως έχω τοποθετηθεί ποικιλοτρόπως και επειδή ξέρω ότι ειπώθηκαν
και κάποια σχόλια, εμείς ήμασταν υπέρ του διαχειριστικού ελέγχου, αλλά είχαμε
προτείνει και άλλες εναλλακτικες λύσεις όσον αφορά το τι θα ψάξουμε. Στην
ουσία το κάνουμε.
Δηλαδή, εμείς έχουμε Συμβούλους, ανθρώπους είτε μηχανικούς, είτε
οικονομολόγους, ανάλογα, είτε νομικούς, για την κάθε περίπτωση. Αυτό θέλω
να γίνει και θεσμικά. Χαίρομαι που γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, το
διαχειριστικό έλεγχο, ο οποίος θα βάλει τα πράγματα στον τύπο των ήλων.
Εύχομαι να μη βρεθεί τίποτα θα έλεγα για κανέναν. Δεν το ξέρουμε. Αλλά έχει
πολύ μεγάλη σημασία αυτο το μήνυμα που περνάει στην κοινωνία και του
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Χαϊδαρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Διοικητικές Υπηρεσίες, ότι η
περίοδος ας πούμε χάριτος έχει τελειώσει.
Από εδώ και πέρα πρέπει όχι απλώς με το γράμμα και το πνεύμα του
νόμου και κυρίως με την αντίληψη, ότι ο κόσμος εδώ πέρα έχει απαιτήσεις απ'
το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό που λέγαμε να γυρίσει σελίδα, να
γίνει στην πράξη και εύχομαι να γίνει στην πράξη όχι μόνο από την έννοια του
απολογισμού, αλλά και από την έννοια της αναπτυξιακής πορείας, διότι στην
ουσία το αναπτυξιακό εργαλείο που έχει, ή αυτό που δεν μπορεί αλλιώς να κάνει
ο Δήμος, είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση. Τελείωσα εγώ απ' τη δική μου πλευρά.
Θα συνεχίσει η Αθηνά μετά στη σειρά της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Η κ. Γκανά. Κυρία Καμπόλη.
Ελένη μου, στο μικρόφωνο αν γίνεται, για να καταγράφονται.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Ναι, ψηφίζουμε. Εχουμε ενημερωθεί από τον εκπρόσωπό μας και
ψηφίζουμε και το 1ο θέμα και το 2ο θέμα για την αναμόρφωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κ. Καμπόλη. Ο κ. Φουρλής.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Και ο κ. Φουρλής δεν έχει να συμμετέχει εκεί στην Κοινωφελή
κάποιο άτομο προφανώς, αλλά έχει απόλυτη εμπιστοσύνη a priori γενικώς και
από τον Πρόεδρο και από τα άτομα τα οποία συμμετέχουν. Είναι αναγκαίες
αυτές οι αναμορφώσεις. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Ως εκ
τούτου, ψηφίζω και το ένα και το άλλο, και τα δύο θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Φουρλή. Απ' τους άλλους συναδέλφους. Η κ.
Σκαμπά νομίζω. Καλή χρονιά Αθηνά κιόλας.
ΣΚΑΜΠΑ: Καλή χρονιά. Παίρνω το λόγο όχι ακριβώς για το θέμα της
αναμόρφωσης, που σαφώς την ψηφίζουμε. Βέβαια, εγώ θα ήθελα λίγο
περισσότερες εξηγήσεις, όταν γίνονται αναμορφώσεις, που μου τις δίνουνε και
η υπάλληλος που υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Λεωνίδας, αλλά
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νομίζω ότι θα 'πρεπε να ενταχθεί λίγο στη διαδικασία των αναμορφώσεων, λίγο
περισσότερες εξηγήσεις.
Παίρνω το λόγο γιατί στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της
Κοινωφελούς έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το διαχειριστικό έλεγχο και
για τον αντίκτυπό του στην κοινωνία και on και off the record κι αισθάνθηκα
την ανάγκη κι εκεί να τοποθετηθώ και το ίδιο θέλω να πω κι εδώ. Είναι αλήθεια
ότι όταν κοιτάζαμε τους προϋπολογισμούς του 2015 και της Κοινωφελούς και
του Δήμου, τα κομμάτια αυτά για τα οποία γίνεται διαχειριστικός έλεγχος,
δηλαδή οι παρακρατηθέντες, μη αποδοθέντες φόροι και οι υψηλές αμοιβές προς
τρίτους, μας είχανε προβληματίσει.
Στη συζήτηση του προϋπολογισμού στο Δήμο είχε γίνει μία εκτενής
ερώτηση από το Θοδωρή σε σχέση με την Κοινωφελή συνολικά, αλλά
εστιασμένη κυρίως σε αυτά τα δύο, για τα οποία ζήτησε διαχειριστικό έλεγχο κι
εγώ κατ' ιδίαν είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου, οι οποίες αποτυπώνονταν και
στα ερωτήματα.
Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και εγώ και η Παράταξη
με την επιλογή που έκανε η Δημοτική Αρχή, χρειαζόταν. Είναι απαραίτητο να
ξέρουμε τι έχει γίνει. Μπορεί να μην έχει γίνει τίποτα. Το είπα και στο
Συμβούλιο. Καμιά φορά μπορεί να επιλέξεις να μην πληρώσεις φόρους, για να
πληρώσεις έναν εργαζόμενο. Πολιτικά μπορεί να 'ναι κι ορθό αυτό, παρότι δεν
μπορούμε να το λέμε, ή να το αποφασίζουμε. Ομως είναι απαραίτητο να
ξέρουμε.
Ζητήθηκε, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά το συμμερίζομαι, να μη ζητηθούν
στοιχεία για όλα αυτά πριν τελειώσει ο διαχειριστικός έλεγχος. Το συμμερίζομαι
και ένα από τα ερωτήματα που είχα υποβάλει, το έχω αποσύρει. Θα
περιμένουμε το διαχειριστικό έλεγχο, για να ζητήσουμε οποιοδήποτε στοιχείο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αθηνά. Συνάδελφος άλλος; Ο κ. Πρόεδρος.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ: Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Θόδωρας για την αναβάθμιση,
αυτός είναι κι ο δικός μας ο στόχος Θόδωρα και συνάδελφοι, θέλουμε να την
αναβαθμίσουμε. Αλλά αυτά θα εξαρτηθούνε βέβαια και από, γιατί είπε σε δύο τρείς μήνες ακόμα, θα εξαρτηθεί βέβαια και από την πορεία της χώρας, τα
οικονομικά, πώς θα είμαστε, ποιος θα μας διοικεί. Είναι λίγο, έχουμε πρόβλημα
με αυτό το θέμα.
Το γνωρίζουμε όλοι βέβαια στην εποχή και στην κατάσταση την
οικονομική που βρίσκεται η χώρα. Κατάλαβες; Κι ελπίζουμε ότι θα μας
βοηθήσετε, άμα είσαστε Κυβέρνηση, τώρα λέμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιό
μου εμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άλλος συνάδελφος που θα ήθελε; Δήμαρχε, ίσως; Αρα
λοιπόν ψηφίζεται, με αποχή της Παράταξης του κ. Ντηνιακού.

ΘΕΜΑ 3ο

Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων εκτάκτων
αναγκών των Βουλευτικών Εκλογών της 25-01-2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εισηγητικό το έχετε. Ετσι; Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απορία.
Λοιπόν, ψηφίζουμε Ομόφωνα; Ομόφωνα λοιπόν το 3ο θέμα.
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ΘΕΜΑ 4ο

Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων και παραίτηση από ασκηθέντα ένδικα
μέσα κατά αποφάσεων με τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αγωγές
υπαλλήλων του Δήμου για την καταβολή σε αυτούς της ειδικής
παροχής του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (επίδομα 176 ευρώ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στη Νομική μας Σύμβουλο την κ.
Πετροπούλου, να μας πει δυο κουβέντες. Το εισηγητικό το έχετε πάρει και να
πούμε για την πολιτική θέση μετά της Δημοτικής Αρχής. Ελάτε, κ.
Πετροπούλου.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα. Καλή χρονιά και από εμένα. Λοιπόν, το θέμα
αυτό των 176 ευρώ το 'χουμε ξαναφέρει στο Συμβούλιο. Τώρα προέκυψε η
ανάγκη να έρθει, διότι κοινοποιήθηκαν πέντε αποφάσεις του Ειρηνοδικείου, οι
οποίες έχουν εκδοθεί το 2013 και το 2014, επιδόθηκαν τώρα, οπότε άρχισε να
τρέχει η προθεσμία για την έφεση, η οποία πρέπει να ασκηθεί ή να μην ασκηθεί
εντός μηνός.
Επιδόθηκαν 17 Δεκεμβρίου, οπότε είναι ασφυκτικό το πλαίσιο και γι' αυτό
ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, σε ότι αφορά την άσκηση ή μη
ενδίκων μέσων. Υπάρχει, όπως ξέρετε, η γενική διάταξη του άρθρου 72 του
"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", η οποία δίνει το δικαίωμα στην Οικονομική Επιτροπή μέχρι ένα
ύψος και στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρα από αυτό, να αποφασίζει για την
άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων που αφορούν το Δήμο.
Υπάρχει όμως σαφής εξαίρεση, που λέει ότι δεν επιτρέπεται να
παραιτείται το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή από την άσκηση
ενδίκων μέσων για ζητήματα τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων σε επιδόματα. Εν
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προκειμένω, είναι σαφές ότι αφορά επιδόματα αυτό. Γιατί όμως συζητάμε την
πιθανότητα της μη άσκησης. Επειδή θέτει άλλη μια εξαίρεση στην εξαίρεση η
διάταξη, η οποία λέει ότι όταν έχει κριθεί το θέμα από Ανώτατο Δικαστήριο,
δύναται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή εν πάση περιπτώσει το
αρμόδιο Οργανο να ασκήσει ή να μην ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα.
Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα, όπως όλα γενικά στα
δικαστήρια στην Ελλάδα. Εχουνε γίνει τα εξής. Ο Αρειος Πάγος από το 2009
μέχρι το 2013 έβγαζε μόνο θετικές αποφάσεις. Ο Αρειος Πάγος επιλαμβάνονταν
στα θέματα των αορίστου, γιατί λόγω αρμοδιότητας αυτά φτάναν εκεί.
Αντίθετα, το Συμβούλιο Επικρατείας, η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας,
σε ότι αφορά τους μόνιμους, έκρινε ότι δεν δικαιούται το επίδομα. Αρα, μέχρι
στιγμής σε ότι αφορά τους μόνιμους εδώ έχουν επιδοθεί μόνο δύο αποφάσεις,
είναι πολύ πιο αργή η διαδικασία στα Διοικητικά Δικαστήρια, γι' αυτό και είναι
πιο πίσω αυτές οι αποφάσεις, έχουνε επιδοθεί μόνο δύο που είναι απορριπτικές.
Σε ότι αφορά όμως τους μόνιμους, η συντριπτική πλειοψηφία είναι
θετικές. Ο Αρειος Πάγος λοιπόν ενώ από το 2009 μέχρι το 2013 είχε μόνο
θετικές, ξαφνικά δεν ξέρω για ποιους λόγους, τους υποψιάζομαι, αλλά δεν
μπορώ να τους πω, έβγαλε μία απορριπτική. Ως εκ τούτου, αναγκαστικά το
θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια, εφόσον υπήρχαν αντιφατικές μεταξύ των
Τμημάτων. Επαναλαμβάνω ότι ήτανε η πλειοψηφία θετικές, η μία αρνητική,
αλλά αυτό το συμπαρασύρει και πήγε στην Ολομέλεια, η οποία επρόκειτο να
δικάσει το θέμα 14 Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε αορίστως και περιμένουμε.
Στην πορεία λοιπόν εάν μεν ο Αρειος Πάγος στην Ολομέλειά του
αποφασίσει ότι οι υπάλληλοι οι αορίστου το δικαιούνται, επειδή θα έχουμε δύο
αντίθετες αποφάσεις, θα παραπεμφθεί πιθανότατα στο Ανώτατο Ειδικό
Δικαστήριο, όπως είχε γίνει παλιά με το Οικογενειακό. Εάν όμως κρίνει ότι δεν
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το δικαιούται, κλείνει εκεί το θέμα, γιατί έχουμε δύο απορριπτικές από δύο
δικαστήρια.
Στο μεταξύ όμως, πολλά Δημοτικά Συμβούλια ή πολλές Οικονομικές
Επιτροπές, αποφασίζουνε την παραίτηση από τα ένδικα μέσα. Εμείς έχουμε ήδη
συζητήσει κατά το παρελθόν για δύο περιπτώσεις που είχανε τελεσιδικήσει εν
πάση περιπτώσει αποφάσεις. Τότε υπήρχαν μόνο θετικές αποφάσεις. Δεν είχε
περιπλακεί το θέμα ακόμα.
Ηδη δε η Περιφέρεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λέω η Περιφέρεια,
τα μπερδεύω, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εγκρίνει αυτή τη στιγμή
τουλάχιστον δύο ή τρείς, ίσως είναι και η Καλλιθέα μέσα, έχει εγκρίνει απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, Ρέντη και Καλλιθέας νομίζω. Αλλες
Αποκεντρωμένες απορρίπτουνε, άλλοι Περιφερειάρχες απορρίπτουνε. Γενικώς, ο
καθένας αποφασίζει ότι θέλει για το ίδιο θέμα.
Οπότε, εγώ αυτό που έχω κάνει είναι το εξής. Εχω κάνει μία κατάσταση,
για να έχετε μία πλήρη εικόνα του τι σημαίνει αυτό οικονομικά, γιατί πέραν του
νομικού ζητήματος και του πολιτικού πιθανότατα, είναι και το οικονομικό, έχω
κάνει μία κατάσταση όπου στο μεν εισηγητικό θα πρέπει να επισημάνω ότι εκ
παραδρομής, είχα μία παράγραφο για τις αποφάσεις που έχουν εγκριθεί, αυτές
τις τρείς που σας είπα προηγουμένως, που έχουν εγκριθεί από τη Γενική
Γραμματεία της Αποκεντρωμένης, την οποία παρέλειψα και θα την προσθέσω,
γιατί κατά λάθος την έσβησα τέλος πάντων. Οπότε, έχω γράψει μόνο τις
απορριπτικές. Αλλά υπάρχουν και θετικές από τη δική μας Περιφέρεια. Αρα,
είναι εξαιρετικά πιθανό ότι θα γίνει δεκτό.
Εχω κάνει μία κατάσταση, η οποία νομίζω σας έχει δοθεί. Εχει δοθεί, δεν
έχει δοθεί και η κατάσταση μαζί με τις αποφάσεις; Ωραία. Η κατάσταση αυτή
λοιπόν, πέραν των πέντε που μας αφορούν σήμερα και για τις οποίες ζητάω να
αποφασίσετε, έχει και όλες τις άλλες, πλην δυο - τριών που έχουμε ήδη
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συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή στην Οικονομική. Για να έχετε μία εικόνα
γενικά του τι αφορά όλο αυτό το πράγμα.
Επισημαίνω δε και εδώ φαίνεται στην κατάσταση, ότι υπάρχουν αρκετές
διαφοροποιήσεις ακόμα και στις θετικές αποφάσεις. Δηλαδή, εδώ έχουμε κατά
νου ότι για τους μόνιμους φαίνεται ότι έχει κλείσει το θέμα, όχι φαίνεται, έχει
κλείσει, όλες απορριπτικές έρχονται. Για τους αορίστου υπάρχουν αρκετές
διαβαθμίσεις μέσα στο τι εγκρίνουν τα δικαστήρια.
Δηλαδή, αλλού έχουν εγκρίνει το δικαίωμα για διετία, να πάρουνε το
επίδομα για δύο χρόνια, μάλλον όχι για δύο χρόνια. Διετή παραγραφή
αναγνωρίζουν, οπότε ανάλογα με το πότε δέχονται ότι ξεκινάει η παραγραφή,
μπορούν να πάρουνε τρία χρόνια ή δύο. Αλλοι αποφασίζουν ότι το επίδομα
αφορά δεκατέσσερις μισθούς σε εισαγωγικά. Δεν είναι κομμάτι μισθού, αλλά
επειδή μιλάμε για μηνιαία βάση, αλλού δίνουν δώδεκα μήνες, αλλού
δεκατέσσερις το έτος.
Επίσης υπάρχει και μία διαφοροποίηση στην τοκοφορία. Ας πούμε στις
περισσότερες, στη μεγάλη πλειοψηφία λέμε ότι η τοκοφορία αρχίζει από την
επίδοση της αγωγής, σε άλλες λένε από τότε που γεννήθηκε το δικαίωμα.
Επομένως, ακόμα και οι θετικές έχουνε μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους
και η πολύ - πολύ βασική διαφορά, είναι ότι σε τρείς - τέσσερις περιπτώσεις, όχι
όμως σε αυτές τις πέντε τις σημερινές, σε κάποιες άλλες, τους έχουνε επιδικάσει
πενταετία. Η πενταετία έχει καταπέσει στα δικαστήρια, οπότε είναι δεδομένο ότι
αν κάναμε έφεση σε αυτές, θα απορριπτότανε για τα τρία χρόνια. Αυτό είναι
σαφές.
Επομένως, θα πρέπει να δείτε το θέμα, κατά πόσον θα πρέπει να
βάλουμε κάποιες δικλείδες ενδεχομένως, γιατί υπάρχουνε ζητήματα που δεν
έχουνε κριθεί ως νόμιμα από τον Αρειο Πάγο. Δηλαδή, εδώ εισηγούμαστε ότι
μπορείτε και να αποφασίσετε την παραίτηση, αλλά μέσα στα πλαίσια που έχει
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δεχθεί ο Αρειος Πάγος. Ο Αρειος Πάγος διετία δέχεται, δεν δέχεται πενταετία
καταρχήν.
Από εκεί και πέρα τα άλλα, που είναι πιο μικρές διαφοροποιήσεις, δεν
ξέρω πώς θα μπορούσαμε να τα δούμε. Πάντως, οι πέντε αφορούν, έχουμε
μιλήσει και με το Δήμαρχο γι' αυτό, αφορούν την πενταετία. Δεν έχουν μεγάλες
διαφοροποιήσεις. Θα πρέπει να το δείτε στην κατάσταση. Ελπίζω να μην το
μπέρδεψα. Α, το μπέρδεψα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχουν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις πάνω στην παρέμβαση
της συναδέλφου, της κ. Πετροπούλου. Δεν υπάρχουνε.

Να δώσουμε στο

Δήμαρχο το λόγο για τη θέση μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο
θέμα και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν να παίρνουν έτσι ένα
σημαντικό ποσόν, αλλά και για το Δήμο, γιατί αυτά τα ποσά που αφορούν 115
εργαζόμενους, οι πέντε δηλαδή πρώτες αποφάσεις που είναι για 115
εργαζόμενους, ανέρχονται στο ποσόν περίπου των 610.000, αλλά αν
συνυπολογίσουμε και τις υπόλοιπες που είναι σε εκκρεμότητα και αν βέβαια
βάλουμε μέσα και το μόνιμο προσωπικό, που αυτό δεν έχει λήξει εντελώς, γιατί
διεκδικήσιμο είναι, μιλάμε για κάποια εκατομμύρια.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι μια φοβερή αιμορραγία για το Δήμο,
αλλά εμείς σαν Διοίκηση πάντα βλέπουμε το δικαίωμα των εργαζομένων στο να
διεκδικήσουν κάτι το οποίο χρόνια τώρα παλεύει το Συνδικαλιστικό Κίνημα, να
ενσωματωθεί δηλαδή αυτό το επίδομα των 176 ευρώ στους μισθούς και που
έχει καταλήξει τελικά να είναι εργολαβικό δικαίωμα των δικηγόρων και παίζεται
ένα παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ δικαστηρίων και εργαζομένων για το τι
θα γίνει και δεν έχει κριθεί, είπε και η Κατερίνα η Πετροπούλου έτσι ακριβώς για
το τι γίνεται.
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Εγώ επειδή και σαν εργαζόμενος και σαν Πρόεδρος του Σωματείου
χειριζόμουν το θέμα αυτό στο νοσοκομείο το οποίο ήμουνα και μάλιστα
απαιτούσαμε τότε για κάποιες ειδικές αποφάσεις από τη Διοίκηση του Νομικού
Προσώπου, του Νοσοκομείου δηλαδή να μην γίνουν εφέσεις στις πρωτόδικες
αποφάσεις, καταλαβαίνετε ότι, αλλά και σαν πολιτική θέση εμείς σαν
Κομμουνιστικό Κόμμα είμαστε πάντα έτσι υπέρ των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πούμε ότι θα ασκηθεί
έφεση, ανεξάρτητα από το ποσόν το οποίο σας λέω και πάλι είναι πάρα πολύ
μεγάλο και θα είναι πραγματικά μια αιμορραγία για το Δήμο.
Ομως είναι δικαίωμα των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι και σαν απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου θα ανοίξει το δρόμο και σε άλλα Δημοτικά
Συμβούλια και σε άλλα Νομικά Πρόσωπα να πάρουν τέτοιου είδους αποφάσεις.
Βέβαια, παράλληλα πρέπει να σας πω ότι εμείς κινούμαστε και σε επίπεδο να
καλυφθούν αυτά τα χρήματα και σαν ΚΕΔΕ μπαίνει έτσι από παλιά, όσοι
ασχολείστε και σαν αίτημα στα Συνέδρια να απαιτήσει η Τοπική Διοίκηση αυτά
τα χρήματα απ' τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί έπρεπε να δίνονται έτσι απ'
τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί είναι αποδοχές, εμείς θεωρούμε ότι είναι
αποδοχές των εργαζομένων και η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να γίνουν δεκτές
οι πέντες αποφάσεις αυτές πρωτόδικες του Δικαστηρίου, να μην προσφύγουμε
σε έφεση και παράλληλα να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα απ' τον κρατικό
προϋπολογισμό, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και ο Δήμος τα
επόμενα χρόνια.
Αυτό με δυο λόγια. Τώρα, σε σχέση με τα δικαστήρια και με τις
αποφάσεις Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, κ.λπ., νομίζω ότι είναι
σαφέστατο και το εισηγητικό, να μην πω έτσι περισσότερα πράγματα. Αν
χρειαστεί μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μποζίκα.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η ΕΚΤΑΚΤΗ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

21

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το θέμα με τα 176 ευρώ
στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ και όχι μόνο, σε κάποιες περιπτώσεις όχι μόνο
αορίστου χρόνου, αλλά και πολύ περισσότερο των μονίμων, που αυτό νομίζω
είναι ένα απατηλό όνειρο, γιατί καλείται ο προϋπολογισμός να καλύψει 650.000
μόνιμους υπαλλήλους, κανένας δεν θα το ακουμπήσει αυτό το θέμα, αυτή είναι
η πρόβλεψή μου, είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους όσους εργάζονται
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε με σχέση εργασίας του εργαζόμενου, είτε
αυτούς που διοικούν και διαχειρίζονται τις τύχες αυτών των ανθρώπων.
Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, που έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος
είναι το υπηρεσιακό, το λογιστικό και το άλλο είναι το πολιτικό. Νομίζω το πιο
δύσκολο είναι το υπηρεσιακό και το λογιστικό, γιατί έχουμε να κάνουμε με
αποφάσεις δικαστηρίων, έχουμε να κάνουμε γι' αυτούς που ασκούν διοίκηση και
είναι στη δύσκολη θέση αυτή να ασκούν διοίκηση και να διαχειρίζονται ένα
τέτοιο θέμα, το οποίο είναι θέμα κρίσης για εμένα, γιατί έχει να κάνει με τα
εισοδήματα χαμηλόμισθων εργαζομένων, δεν έχει να κάνει με τον Πρύτανη του
Πολυτεχνείου, ουτε με τις αμοιβές του Συμβούλου της Coca Cola.
Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, καθαρά υπηρεσιακά μιλάω πάντα
στο πρώτο σκέλος, είναι το πως θα ανταπεξέλθει αυτό το άδειο ταμείο, αυτό το
άδειο συρτάρι ταμείου του Δήμου μας και όλων των Δήμων σε αυτό το μεγάλο
όγκο τον οικονομικό, το χρηματικό, που όπως είπε και ο Δήμαρχος είναι γύρω
στις 650.000 αυτή η πρώτη φάση, αυτά τα πέντε χρόνια.
Το δεύτερο είναι μία διαπίστωση, ότι την τραγελαφικότητα της Ελληνικής
Δικαιοσύνης και τολμάω να το πω και να καταγραφεί και στα πρακτικά, που το
ένα Τμήμα του Αρείου Πάγου λέει ναι, το άλλο λέει όχι, το ένα λέει 6%, το άλλο
λέει απ' την επίδοση η τοκοφορία, το άλλο λέει από την απόφαση η τοκοφορία
και βαράτε βιολιτζήδες. Οτι θέλει ο κάθε δικαστής γράφει, ανάλογα με κάποιες
τάσεις, ή με κάποιες ίσως και ντιρεκτίβες που δέχεται.
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Σήμερα λοιπόν ο Δήμος Χαϊδαρίου καλείται να λύσει αυτό το πρόβλημα.
Είναι καθαρά θέμα διαχειριστικό δικό σας το πως θα βρεθούν τα λεφτά,
Δήμαρχέ μου, αν μιλάμε για την υπηρεσιακή πλευρά του πράγματος, γιατί εγώ
άλλωστε στον ΑΣΔΑ τα πλήρωσα και δεν έκανα ένδικα μέσα. Τα πλήρωσα με το
ρίσκο το ποινικό, γιατί είχε βγει τότε ο κ. Μητσοτάκης και είχε πει, ο
μεταρρύθμιση κι είχε πει ότι όποιος δεν ασκήσει ένδικα μέσα, κ.λπ. και εφέσεις,
θα σας μαλώσω και θα σας βασανίσω και θα σας βάλω στα βασανιστήρια ξέρω
'γώ και πού αλλού και θα σας πάω για ποινικά, κ.λπ.
Εγώ στον ΑΣΔΑ τα πλήρωσα. Πλήρωσα πέντε έτη, γύρω στα 55-60
άτομα,

450.000.

Βρέθηκε

ο

τρόπος

μέσα

από

διαδικασίες

κρατικού

προϋπολογισμού, όπως είπε και ο Δήμαρχος και βρέθηκε η ρευστότητα και
πληρώθηκε. Αρα, η θέση η δικιά μας, ήδη την έχουμε δείξει την διάθεσή μας και
ποια θα είναι στη συνέχεια στην ψηφοφορία η άποψή μας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τσατσαμπάς.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια με τη σημερινή νέα
μπορούμε να λέμε ακόμα Δημοτική Αρχή, ήδη είχε υπάρξει μια αντιπαράθεση σε
ότι αφορά μία ανακολουθία λόγων και έργων για την περίοδο που ήταν
Αντιπολίτευση και σε σχέση με τη σύντομη αυτή περίοδο, που είναι Διοίκηση,
σε ότι αφορά τη Δημοτική Επιχείρηση και τη λειτουργία της, σε ότι αφορά τις
διαδικασίες προσλήψεων, στο προηγούμενο νομίζω Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι
αφορά το έργο του νέου Πολιτιστικού Κέντρου και την κατεδάφιση του παλαιού
Δημαρχείου. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να υπάρξει αυτή η αντιπαράθεση, γιατί
πράγματι είδαμε έτσι μια μετάθεση ριζική από τις θέσεις οι οποίες
διατυπώνονταν την περίοδο που ήταν Αντιπολίτευση η σημερινή Δημοτική
Αρχή.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η ΕΚΤΑΚΤΗ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

23

Ωστόσο, επειδή θέλουμε να είμαστε δίκαιοι πάντα στις τοποθετήσεις μας,
να πούμε ότι πράγματι για το συγκεκριμένο θέμα, όπως είπε και ο Δήμαρχος και
την περίοδο που ήταν Αντιπολίτευση, η θέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής
ήτανε πολύ ξεκάθαρη και σαφής και άλλωστε και διαφωνούσε και στα Οργανα
που συμμετείχε, όταν λαμβάνοντο σχετικές αποφάσεις για άσκηση ένδικων
μέσων.
Ετσι λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτή μας την κριτική,
γιατί πράγματι ακολουθεί την ίδια θέση που είχε και την περίοδο που ήταν
Αντιπολίτευση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία, τα οποία βέβαια είναι
επουσιώδη. Απλά, νομίζω ότι από τη στιγμή που και η θέση της είναι ξεκάθαρη,
θα μπορούσανε να έχουνε τη ροή που θα έπρεπε και που προβλέπεται και
νομίζω ότι είναι και μέσα στη διαδικασία έτσι της εύρυθμης λειτουργίας των
Υπηρεσιών, γνωρίζουμε ότι προβλέπεται από το νόμο να υπάρχει απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Η Πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής είναι της
Διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει εισήγηση.
Ούτως ή άλλως, η εισήγηση είναι γνωστή από πλευράς της Διοίκησης, θα
μπορούσε και από την Οικονομική Επιτροπή να υπάρχει. Οπως επίσης, θα
έπρεπε να είχε ζητηθεί να υπάρχει και σαφής γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας. Εδώ μας έγινε μία πολύ καλή ενημέρωση απ' τη Νομική Υπηρεσία.
Ωστόσο όμως, νομίζω ότι δεν έχει το χαρακτήρα της γνωμοδότησης, αν δεν
κάνω λάθος. Οχι, γνωμοδότηση για το τι ισχύει τελικά. Δηλαδή, η γνωμοδότηση
νομίζω έχει και το χαρακτήρα της νομικής θέσης.
Εδώ τώρα εντάξει, κάνατε μία πολύ καλή ενημέρωση για το τι ισχύει.
Αυτά έτσι ως παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να διατυπωθεί ότι πράγματι το
αίτημα είναι δίκαιο των εργαζομένων και ακριβώς θέλω να διατυπωθεί, γιατί αν
υπάρξουν ζητήματα ας πούμε σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, θέλουμε να
είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση μας.
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Ωστόσο, θέλω να συμπληρώσω ότι αυτό θα μπορούσε και θα έπρεπε
κατά τη γνώμη μας να ολοκληρωθεί μέσα από τη διαδικασία της νομικής οδού.
Αυτό

σημαίνει

δηλαδή,

ότι

υπάρχουν

κάποιες

διαδικασίες

οι

οποίες

προβλέπονται, θα μπορούσαν να τηρηθούν και μέσα από αυτές τις διαδικασίες
ακριβώς να διατυπωθεί αυτή η θέση μας, η οποία πιστεύουμε ότι θα
κατοχύρωνε ούτως ή άλλως και το αποτέλεσμα σε ότι αφορά το δίκαιο αίτημα
των εργαζομένων.
Κάτω απ' αυτή την έννοια λοιπόν θα προτιμήσουμε να απέχουμε από το
συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου η απόφαση αυτή να μην δυσκολεύεται σε
σχέση με την όποια θέση μας, η οποία θα μπορούσε να ερμηνευτεί διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠ∞ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, με αφορμή αυτό το θέμα κ. Πρόεδρε, το οποίο
είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να θέσω κι ορισμένα ζητήματα εισαγωγικά,
όσον αφορά την υπεράσπιση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στα
πλαίσια της δημοσιότητας, ή των Δημοτικών Συμβούλων και εννοώ και αφορά
και εμένα προσωπικά, όσον αφορά ενέργειες ή πράξεις και ανοίγω λοιπόν ένα
ζήτημα, που λέγεται ότι, θα ήθελα επειδή τη θεωρώ σημαντική αυτή την
πολιτική απόφαση και δεν γνωρίζω ποια θα 'ναι η τύχη του στα τοπικά, ή στα
διαδημοτικά μέσα ενημέρωσης, ανοίγω λοιπόν ένα ζήτημα, το 'χω ξαναθέσει με
κάποιο τρόπο και άλλη φορά, ότι ο Δήμος σαν ολότητα υπερασπιζόμενος το
έργο που γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει για τα κρίσιμα ζητήματα,
και δεν είναι και τα 34 ζητήματα κάθε φορά το ίδιο κρίσιμα, θα πρέπει να μπορεί
να υπερασπίζεται το έργο, τις αποφάσεις και τις αντιφάσεις που πιθανόν να
υπάρχουν.
Το λέω αυτό με αφορμή ότι προχθές έγινε μία εκδήλωση του Δήμου, απ'
αυτές που έχω ζητήσει να κάνει και που χαιρέτισα ότι πρέπει να κάνει ο Δήμος
μία αντιφασιστική εκδήλωση για τον Αλεξάντρο Κάστρο Εσπίν, στην οποία εγώ
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παραβρέθηκα. Ομως, στα Μέσα τα τοπικά και τα διαδημοτικά ήμουνα ήμουνα
ωσί παρών, δηλαδή απών. Το λέω, ένα ζήτημα είναι αυτό.
Ενα άλλο ζήτημα και χρησιμοποιώ αυτά τα παραδείγματα για να το
ενισχύσω, που με αφορούν, από την όλη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό
Συμβούλιο και πέρα απ' τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις για το παλιό Δημαρχείο,
επίσης περίπου όλοι οι άλλοι συνάδελφοι κάτι είχαν να πουν, εγώ μάλλον
απουσίαζα. Θέλω λοιπόν να πω με αφορμή αυτά τα δύο ζητήματα, ότι ανοίγω
ένα ζήτημα δημοσιοποίησης των σημαντικών αποφάσεων και σαν τέτοιο θεωρώ
τη σημερινή μας συζήτηση.
Επί τη ευκαιρία, θέλω να πω ότι το ζήτημα του Δημαρχείου, του παλιού
Δημαρχείου βρίσκεται σε καλό δρόμο. Υπάρχει εισηγητική έκθεση. Το λέω γιατί
υπήρξε και κρίση, επίκριση, ή τέλος πάντων ερωτηματικό για τη δική μου
στάση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε Θοδωρή, θ' ανοίξουμε κύκλο τώρα για ένα άλλο θέμα
που δεν είναι στην Ημερήσια Διάταξη τώρα. Ετσι;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω. Βάζω το ζήτημα της δημοσιότητας και σας δίνω
δύο παραδείγματα. Θα είχα τελειώσει. Λέω, το οποίο βρίσκεται σε δρόμο,
ακριβώς αυτόν που όλοι θα θέλαμε να πάρουμε. Δηλαδή, να ανακληθεί αυτή η
απόφαση και να χρησιμοποιηθούν αλλιώς τα χρήματα. Ενα ζήτημα λοιπόν είναι
η δημοσιότητα αυτής της απόφασης που θα πάρουμε, δηλαδή να ανακληθεί
αυτή η απόφαση και να χρησιμοποιηθούν αλλιώς τα χρήματα. Ενα ζήτημα
λοιπόν είναι η δημοσιότητα αυτής της απόφασης που θα πάρουμε.
Ενα δεύτερο ζήτημα και έχει σχέση με το τι παλεύουμε, θα πω το εξής.
Αν σε δύσκολες συνθήκες, όπως ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα,
υπήρχαν δικαστές που παρά την αντεργατική πολιτική και το σύνολο των
κατακλυσμών όλων αυτών των πολιτικών, διοικητικών, αντιδημοκρατικών
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αποφάσεων όσον αφορά το Εργατικό Δίκαιο και άλλα κοινωνικά ζητήματα, αλλά
μια και στεκόμαστε σε αυτή την πλευρά, μπόρεσαν να τοποθετηθούν και να
υπερασπίσουν τα εργατικά δικαιώματα, αισιοδοξώ ότι την επόμενη μέρα που θα
γυρίσει σελίδα σε δέκα μέρες και στην Ελλάδα, θα μπορέσουμε να
δημιουργήσουμε το κοινωνικό εκείνο εκεί κλίμα, που στο Δικαστικό Σώμα που
έχει τη δική του αυτονομία και παίζει ρόλο όσον αφορά το ζήτημα της
δημοκρατίας και την εκδίκαση των αποφάσεων, στο τι αποφάσεις θα παίρνει.
Υπάρχει ένα ερώτημα, που έβαλε σωστά ο κ. Μποζίκας, ότι είναι ένα
ζήτημα οικονομικής αιμορραγίας και δεν γνωρίζει αν μπορεί να πληρωθεί. Είναι
πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα, αλλά θα ήθελα να σας πω το εξής. Για
τη δημοκρατία έχουν πολύ σημασία οι πολιτικές αποφάσεις. Θα χρησιμοποιήσω
με πολύ σύντομο τρόπο ένα προσωπικό παράδειγμα από την οικογένειά μου.
Ο πατέρας μου τέσσερις φορές την περίοδο της χούντας, ενώ ήταν να
γίνει επιθεωρητής, κρίθηκε σαν ανεπαρκής για κοινωνικούς και πολιτικούς
λόγους. Αυτό σημαίνει ότι είχε και μία οικονομική αιμορραγία θα λέγαμε, έτσι
καταλαβαίνετε. Η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, που ξεκίνησε από το 1970
περίπου στην οικογένειά μας, εκδικάστηκε η τελική απόφαση και δικαίωση, όχι
αυτό που θα θέλαμε σε οικονομικό επίπεδο, αλλά σε πολιτικό επίπεδο σίγουρα,
περίπου το 1990, δηλαδή είκοσι χρόνια μετά.
Επομένως λοιπόν, όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες, γίνονται και για την
ηθική δικαίωση και γιατί ανοίγεις δρόμους και θέλω να πω το εξής. Η
επιδοματική πολιτική που ακολούθησαν διάφορες Κυβερνήσεις σε μία άλλη
εποχή, που δεν είναι ώρα να τα πούμε όλα και γιατί και για το πως που είχε
σχέση με τον κατακερματισμό των εργαζομένων, στην ουσία τι εξυπηρετούσε;
Εξυπηρετούσε, ώστε να δοθούν κάποια χρήματα.
Είναι γνωστό τοις πάσι, σε όλο το δημοκρατικό τόξο θα λέγαμε, στους
εργατικούς αγώνες, στα Κόμματα της Αριστεράς, ότι ακόμα και όταν υπήρχανε
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λογικές αποδοχής αυτών των πραγμάτων, γίνονταν στη λογική ότι πρέπει να
εξυπηρετηθεί το εργατικό δικαίωμα της οικονομικής διεκδίκησης και περάσαμε
περίπου μία εικοσιπενταετία με αυτό τον τρόπο.
Λέω λοιπόν ότι είναι σημαντική η σημερινή απόφαση εμείς που θα
πάρουμε, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα αυτό των εργαζομένων κι αισιοδοξώ
ότι στα πλαίσια μιας συνολικής άλλης πορείας του Κράτους, αντίστροφης απ'
αυτήν που τα 240 δισεκατομμύρια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος γίνανε
160, κυρίως σε βάρος και μοναδικά θα έλεγα σε βάρος των εργαζομένων, θα
δοθεί η δυνατότητα σε μια πορεία διεκδίκησης, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν
χαρίζονται, διεκδικούνται θα έλεγα και υποστηρίζονται με σαφείς πολιτικές
πράξεις και οι Δήμοι και το 'χουμε πει και συμφωνούμε νομίζω και με την
Πλειοψηφία, μπορούν να παίξουν στην πολιτική δημοκρατία που θέλουμε να
αναπτυχθεί και είναι αιτούμενο και διεκδικήσιμο για το τι δημοκρατία θα 'χουμε,
μπορούν να παίζουν το δικό τους ρόλο, μια και είναι δίπλα στους εργαζόμενους.
Δεν είναι βέβαια το Σωματείο τους, αλλά είναι εκεί στη γειτονιά, εκεί που
βιώνουν και μπορούν να παίξουν το δικό τους ρόλο.
Κι ένα τελευταίο με αφορμή αυτό. Ενα τελευταίο με αφορμή αυτό και
κλείνω, για τη Νομική Υπηρεσία. Το 'χω πει μια - δυο φορές, αλλά έτυχε να μην
είναι η κ. Πετροπούλου. Είναι μία προσπάθεια να μας δώσει μια σαφή εικόνα και
για το σύνολο, νομίζω ότι είναι επαρκέστατη η εικόνα, μπορεί να μην είναι
νομολογία όπως θα 'θελε κάποιος άλλος συνάδελφος, ναι, η κρίση, αλλά μας
δίνει ακριβώς το τι γίνεται.
Εχω πει λοιπόν και το ξανά αξιοποιώ αυτή την, γιατί αυτό είναι κόπος
εργασίας, δεν είναι copy - paste, πρέπει καποια πράγματα να κάνεις, κ.λπ.,
κ.λπ., επειδή θεωρώ ότι ο Δήμος έχει πολλά πράγματα να κάνει, εγώ λέω λοιπόν
ότι οι διοικητικοί μας υπάλληλοι που βρίσκονται στις Νομικές Υπηρεσίες, θα
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πρέπει με θάρρος να ζητήσουνε και κάλυψη από τα έξω, αν χρειαστεί για
διάφορα ζητήματα.
Το λέω σαν παράδειγμα εδώ που είναι και ο Δήμαρχος. Μπορεί βεβαίως
να μην μπορούμε να διαθέσουμε, ή να μη θέλουμε να διαθέσουμε για το
διαχειριστικό έλεγχο 250.000, λέω π.χ., για να αναθέσουμε σε ένα Γραφείο. Το
αφήνω αυτό. Ομως για μία σειρά κατηγορίες και περιπτώσεις που πιθανά να μην
μπορεί να αντέξει η Νομική μας Υπηρεσία, υπάρχουνε δεκάδες χιλιάδες
δικηγόροι, που με την αντίστοιχη αμοιβή θα διεκδικήσουν εν ονόματι του
Δήμου διαφυγόντα ή καθυστερούμενα έσοδα και είναι γνωστές οι κατηγορίες
αυτές που έχουμε πει και που δεν πρέπει να χάσουμε το χρόνο, ώστε να
βρεθούμε μετά ότι εκδικάστηκαν, ή δεν ήμασταν εγκαίρως, κ.λπ., κ.λπ.
Χρησιμοποιώ και αυτό και έκλεισα κ. Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για τις αναφορές
σε αυτά τα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Η κ. Γκανά.
ΓΚΑΝΑ: Με ενοχλεί κι εμένα η διγλωσσία της Δικαιοσύνης, η οποία έχει
δημιουργήσει αυτές τις αντίθετες απόψεις, τις αντίθετες αποφάσεις και τις
αντιτιθέμενες απόψεις.
Είμαι κι εγώ απ' αυτούς που διεκδικούν τα 176 από τους μόνιμους, αλλά
δεν γνωρίζω εάν οι δημότες που με έστειλαν σε αυτήν εδώ τη θέση εμένα, το
Συνδυασμό μας, όλους εμάς, θα συμφωνούσαν να διεκδικώ αυτή τη στιγμή
μέσα σε αυτή την κρίση, που άλλοι έχουν χάσει τις δουλειές τους, είναι
απολυμένοι, τις επιχειρήσεις τους, τα παιδιά τους δεν έχουν δουλειά, να
διεκδικώ αυτό το επίδομα.
Επειδή έχω διατελέσει και Διευθύντρια, έχω ασκήσει δηλαδή διοίκηση και
στη Διοίκηση άγνοια νόμων δεν δικαιολογείται, λογικά λοιπόν επομένως θα
έπρεπε με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οι Δήμοι λέει πρέπει να εξαντλούν τα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η ΕΚΤΑΚΤΗ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

29

ένδικα μέσα, που θα έδινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα έδινε και χρόνο, θα
μπορούσε να κερδίσει χρόνο ο Δήμος για το λογιστικό αυτό θέμα, το οποίο το
θεωρώ πολύ σοβαρό και βεβαίως θεωρώ πολύ σοβαρό, ότι οι εργαζόμενοι έχουν
δικαιώματα και μακριά από εμένα, να πω ότι δεν συμφωνώ με τα δικαιώματα
των εργαζομένων, γι' αυτό και για να μη δημιουργηθεί κανένα κώλυμα στο να
προχωρήσει αυτό το θέμα, θα απέχουμε από την ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Και η θέση η δική μας σαν Συνδυασμός είναι με τους
εργαζόμενους κι έχουνε δίκιο και οι απαιτήσεις έπρεπε ήδη να 'χαν δοθεί, αλλά
θα πρέπει να ακολουθηθούν και κάποιες νομικές διαδικασίες. Αυτή είναι η θέση
μας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Ο συνάδελφος ο Κουβαράς.
ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Δεν ξέρω πού είναι ο κ. Τσατσαμπάς, αλλά πραγματικά ορισμένες
φορές κάποια πράγματα ξεπερνάνε τα όρια. Στο χωριό μου λένε, αυτός δεν
χωράει ούτε στο σακί, ούτε στο σακούλι. Ρουμελιώτης είμαι.
Πριν, στο προηγούμενο θέμα, δεχθήκαμε, ψήφισε Λευκό, γιατί λέει,
εξακολουθήσαμε να μην ειδοποιούμε την Παράταξή του στο Διοικητικό
Συμβούλιο κι όταν του απαντήθηκε, ότι είχε έρθει άτομο απ' την Παράταξή του,
αντί να ζητήσει συγνώμη αυτοκριτικά, του έφταιξε το ότι δεν ήρθε και σε αυτόν
η εισήγηση.
Στο τωρινό θέμα που συζητάμε, αναγνωρίζει ότι είμαστε συνεπείς, ενώ
δήθεν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν είμαστε, ξαναψηφίζει Λευκό για
κάποιους άλλους δευτερεύοντες λόγους, που παραδέχεται και ο ίδιος ότι είναι
δευτερεύοντες και επαναλαμβάνει μία σειρά συκοφαντίες για υπαναχωρήσεις
δικές μας, είτε στο ζήτημα του Δημαρχείου, είτε στο ζήτημα των προσλήψεων,
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ή δεν ξέρω κι εγώ τι, λες και δεν καταλαβαίνει οποιοσδήποτε έχει τον κοινό νου,
ότι τέτοιες υπαναχωρήσεις ποτέ δεν υπήρξαν.
Πάντα ήμασταν και είμαστε υπέρ και παλεύουμε των μόνιμων θέσεων,
των μόνιμων προσλήψεων, αλλά πρέπει να δώσεις και μία λύση στο πρόβλημα
που έχεις. Πάντα ήμασταν και είμαστε υπέρ του να υπάρξει το κτίριο και να το
έχουμε, αλλά να μην το 'χουμε και να 'ναι μέσα, να λαλάνε οι κουκουβάγιες και
ενώ εμείς έχουμε αυτή τη συνέπεια, αντί να κάτσει να κάνει την αυτοκριτική
του κάποια στιγμή, γιατί είναι το δικό του Κράτος το οποίο κατάντησε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αυτό το χάλι, να μην έχει τη δυνατότητα ένας Δήμος
ούτε ένα κτίριο να συντηρήσει, ούτε μία πρόσληψη να μην κάνει, αντί να 'ρθεί
να κάνει μία αυτοκριτική, γιατί αυτή η δική του η Παράταξη κατάντησε εκεί που
κατάντησε και την Τοπική Διοίκηση και όλη τη χώρα, έρχεται εδώ πέρα και
βγάζει δεκάρικους λόγους και μας θεωρεί όλους ηλίθιους με τις τοποθετήσεις
του.
Ε, κάποια στιγμή θα 'πρεπε να σταματήσει. Τώρα δυστυχώς δεν είναι κι
εδώ, αλλά κυριολεκτικά έτσι είναι ορισμένες φορές που βγαίνεις απ' τα ρούχα
σου. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία κάποια στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Ο συνάδελφος ο Τροχίδης.
ΤΡΟΧΙΔΗΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Πραγματικά και σε άλλα ζητήματα
έχουμε δει τις τοποθετήσεις συγκεκριμένων συναδέλφων, που και αυτοί με το
δικό τους μερίδιο συμμετέχουνε και έχουνε φτιάξει όλο το θεσμό αυτό, που δεν
μπορούμε να βρούμε άκρη.
Δηλαδή, έχουνε βγάλει τους νόμους αυτούς, που να καλούμαστε εμείς
αυτή τη στιγμή να δούμε, άλλος να λέει ναι, άλλος να λέει όχι στο να πάρουν οι
εργαζόμενοι τα δεδουλευμένα τους, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Ο κ. Τσατσαμπάς
βέβαια έντεχνα και κάτω από πολιτικά, δεν ξέρω από ποια σκεπτικά έβαλε αυτές
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τις τοποθετήσεις, εδώ μιλάμε για να πάρουν κάποιοι άνθρωποι τα δεδουλευμένα
τους και ο κ. Τσατσαμπάς μας λέει ότι θέλει.
Για την κ. Γκανά. Κυρία Γκανά, είπατε, εσείς διεκδικείτε, είσαστε
εργαζόμενη και διεκδικείτε κι εσείς αυτά τα λεφτά τα 176 ευρώ και θέλετε τώρα
να πάρετε ότι, τι θα πούνε οι δημότες, αν έχετε την έγκριση των δημοτών που
σας ψήφισαν, για να πάρετε θέση σε αυτό το ζήτημα. Το πρώτο πράγμα που
έπρεπε να κάνετε κ. Γκανά, να παραιτηθείτε, να μην πάρετε αυτά τα λεφτά, να
πείτε αυτά τα λεφτά δεν δικαιούμαι να τα πάρω, γιατί δεν ξέρω τι θα πουν. Τη
στιγμή που το βλέπετε δίκαιο, εδώ δεν έχει ήξεις αφήξεις. Η θα τοποθετηθείτε
να τα πάρετε, ή να μην τα πάρετε.
Οι μεσοβέζικες λύσεις και προηγουμένως και οι νομικοί, που λείπουνε
βέβαια σήμερα οι νομικοί μας και παίρνουν μεσοβέζικες λύσεις και ξέροντας ότι
εμείς παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις εδώ πέρα, δεν θα κρίνουμε εμείς αν θα τα
πάρουν ή όχι. Εδώ είναι πολιτική η απόφαση και είτε είμαστε με τους
εργαζόμενους, είτε είμαστε με το κεφάλαιο. Καθαρά πράγματα. Η θα πρέπει να
τα πάρουν, ή δεν πρέπει να τα πάρουνε. Εκεί σας ζητάμε να τοποθετηθείτε.
Πρέπει να τα πάρουν οι εργαζόμενοι τα λεφτά;

Εσείς

λέτε,

απέχω.

Η

πρέπει να τα πάρουν, ή δεν πρέπει. Αυτό το ζήτημα βάζουμε και
τοποθετούμαστε καθαρά. Εμείς λέμε ότι πρέπει να τα πάρουνε και εμείς θα το
ψηφίσουμε. Τώρα αν εσείς νομίζετε ότι δεν πρέπει να τα πάρουν, πέστε, παιδιά
εγώ δεν θέλω να τα πάρουν οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι.
Και τελειώνω με αυτά. Πρέπει επιτέλους κι εδώ να μιλάμε καθαρά. Να
μην κοροϊδευόμαστε, γιατί ερχόμαστε και κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς έχει ζητήσει το λόγο.
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ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, τώρα βέβαια εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο κομμάτια.
Το ένα κομμάτι είναι το καθαρά ταμειακό, λογιστικό, πείτε το όπως θέλετε, το
οποίο πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το 'βαλε και ο Δήμαρχος. Εγώ
θεωρώ ότι έτσι και αλλιώς το αίτημα είναι δίκαιο των εργαζομένων και θα
βρεθεί λύση, ώστε και ο Δήμος να μπορέσει να ανταπεξέλθει και παράλληλα να
διεκδικήσουμε και δυναμικά και από την Κεντρική Εξουσία τους πόρους που
αναλογούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αν δε, όπως λέει και ο Θοδωρής, σε δώδεκα μέρες αλλάζει και η σελίδα,
έτσι βλέπω αυτό να 'ναι πιο εύκολο, έτσι κατά το όπως φαίνεται αυτό. Μακάρι,
ναι, αυτό λέω. Αρα λοιπόν, νομίζω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μπορούμε να το
δούμε ακόμα πιο αισιόδοξα, βάλτε εισαγωγικά, βγάλτε εισαγωγικά. Εν πάση
περιπτώσει, νομίζω ότι μπορεί και μία δέσμευση της επόμενης Κυβέρνησης, αν
είναι και μάλιστα όπως το περιγράφει ο Θοδωρής, να λύσει το πρόβλημα αυτό
οριστικά.
Τώρα, αυτό όμως που με ενοχλεί αφάνταστα, είναι μια λογική που την
ακούω εδώ και κάποια Δημοτικά Συμβούλια, είτε είναι εφέσεις, είτε είναι μισθοί,
είτε είναι οτιδήποτε, η οποία λέει απέχω και οι νόμοι και το λέω με κάθε
σεβασμό. Ξέρετε τώρα ότι είχα την τύχη να 'μαι μαθητής στο σχολείο που ήταν
και η κ. Γκανά, η κ. Αγγελική. Εκεί λοιπόν, στο σχολείο αυτό μας μαθαίνανε
στην ιστορία, ότι και στο Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι, αλλά υπήρξε Αναγέννηση.
Και το '21 υπήρχε ο Νόμος του Σουλτάνου, αλλά υπήρχε Επανάσταση. Και στην
Κατοχή υπήρχε ο Νόμος της Κατοχικής Κυβέρνησης, αλλά υπήρχε και το
Αντάρτικο.
Αυτά μας μαθαίνανε σε αυτό το σχολείο και πιστεύω ότι με βάση αυτά
που μας μαθαίνανε, πρέπει να πορευόμαστε στη ζωή μας και δεν νομίζω ότι στο
συγκεκριμένο ζήτημα η αιτιολογία της νομικής ή μη φύσης του θέματος, είναι
επαρκής τουλάχιστον ως προς τα εμένα.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Γκανά.
ΓΚΑΝΑ: Μπορώ να απαντήσω, να πω και κάτι επιπλέον; Δεν υπήρξε μαθητής
μου, με την έννοια ότι, εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ για όσα λέμε, μια και
αναφέρουμε σχολεία όμως, μιλάμε και για ευνομούμενες Πολιτείες και οι
ευνομούμενες Πολιτείες σίγουρα πρέπει να έχουν νόμους. Στην τοποθέτησή μου
λοιπόν, πήρα και θέση και νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να βάζουμε τον
προβληματισμό μας εδώ πέρα και επιλέγουμε και επιλέγω να απέχω, για να μην
εμποδίσω μία διαδικασία. Αν αυτό δεν γίνεται σεβαστό, λυπάμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει άλλος συνάδελφος; Οπότε λοιπόν, ψηφίζουνε
την άσκηση ή μη έφεσης οι Παρατάξεις της Δημοτικής Αρχής του κ. Μποζίκα και
του κ. Σπηλιόπουλου. Εχουν αποχωρήσει οι Παρατάξεις του κ. Δρούλια, της κ.
Καμπόλη, του κ. Φουρλή, του κ. Ασπρογέρακα και του κ. Τσατσαμπά.
Η κ. Καμπόλη είπε, εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων, αλλά χρειάζεται να
παίρνουμε και υπόψη μας τους νόμους. Εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε; Ετσι και
αλλιώς δεν είναι παρούσα.
Λοιπόν, συνάδελφοι σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι με αυτά που είπα,
καταγράφηκαν οι απόψεις όλων των Παρατάξεων. Για το θέμα λοιπόν το 4ο
εγκρίνεται Ομόφωνα.
Συνάδελφοι, ευχαριστώ για την παρουσία και τη συμμετοχή σας. Καλή
δύναμη στον εκλογικό αγώνα για όλους και θα τα πούμε στους δρόμους.

-------------------------------
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ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
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ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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