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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 4Ζ
Ρεο 9εο Καξηίνπ 2016
Ζκέξα: Ρεηάξηε θαη ψξα: 19:30 κ.κ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
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Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Εέξβα Γηαλλνχια
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 21 Καξηίνπ πνπ είλαη

97

Ξαγθφζκηα Κέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο γηα έθδνζε ςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ

43

απφζπξζε ηεο ηξνπνινγίαο ηνπ πνπξγείνπ πγείαο, πνπ
αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γεκφζησλ δνκψλ
πγείαο απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Γήκσλ άιια θαη
ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πγείαο, κε εξγαδφκελνπο ησλ
Γήκσλ.
2.

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

έθδνζε

ςεθίζκαηνο

51

ζπκπαξάζηαζεο θαη αιιειεγγχεο ησλ απνιπκέλσλ ζηα
Θέληξα Γηα Βίνπ Κάζεζεο.
3.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζε

69

πνξεία δηακαξηπξίαο πνπ δηνξγαλψλεη ν Γήκνο Ξαηξέσλ
κε

ζέκα:

«Κέηξα

Πηήξημεο

θαη

Ξξνζηαζίαο

ησλ

Αλέξγσλ».
4.

Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ηνπ

41

Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο. (Απαιιαγή Γεκνηηθψλ Ρειψλ).
5.

Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ

74

Γήκνπ Σατδαξίνπ.
6.

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

ζχζηαζε

δνπιείαο

δηφδνπ

77

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάξγεζε ζέζεσλ ηξηψλ (3)

79

δηέιεπζεο αγσγνχ φκβξησλ επί ηεο Ι. Αζελψλ.
7.

θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ, ιφγσ κε θαηαιιειφηεηαο ηνπο
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7

απφ πιεπξά αζθάιεηαο.
8.

Ιήςε απφθαζεο πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε επηρείξεζε
γηα

παξάλνκε

δηελέξγεηα

δηαθήκηζεο,

ζηα

80

φξηα

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
9.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ

81

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006
(Γεκνηηθφο Θψδηθαο).
10.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε δηαγξαθή ή κε νθεηιψλ

81

δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ απφ παξαβάζεηο ηνπ Θ.Ν.Θ.
11.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

επηζηξνθήο

ρξεκάησλ

σο

82

Ιήςε απφθαζεο γηα αλαλέσζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ

82

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.
12.

Δ.Γ.Π.Λ.Α., γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεοκεηαθνξάο –ιεηνηεκαρηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην
ΠΚΑ Πρηζηνχ.
13.

Ιήςε

απφθαζεο

γηα

δηαγξαθή

ηηκνινγίσλ,

ιφγσ

84

Έγθξηζε 2εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ

85

παξφδνπ πεληαεηίαο.
14.

Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
15.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ρερληθνχ

86

Δηήζηνπ

86

Ιήςε απφθαζεο γηα πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ

86

Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2016.
16.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2016.
17.

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, νηθνλ. έηνπο 2016.
18.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο κε αξηζκ.

91
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πξση.:

595/12-01-2016

αηηήζεσο

ηεο

κηζζψηξηαο

εηαηξείαο «Θ. ΣΑΡΕΖ Δ.Δ»
19.

Ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο επηρείξεζεο

92

CINE ΑΛΝΗΜΖ ηεο εηαηξείαο «ΘΔΝΓΥΟΝΠ ΠΚΟΛΑΗΝΠ
ΘΑΗ ΠΗΑ ΝΔ» σο επνρηαθήο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αλαινγηθήο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη
θσηηζκνχ.
20.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο

ηνπ 1νπ

Α.Ξ.Δ., ηνπ

92

έξγνπ κε ηίηιν «Δπηζθεπέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ
πνπ

θαηαγξάθεθαλ

απφ

ηηο

πιεκχξεο

ηεο

24εο

Νθησβξίνπ 2014».
21.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο

ηνπ 1νπ

Α.Ξ.Δ., ηνπ

93

έξγνπ κε ηίηιν «Αλαθαηαζθεπή πγξνκφλσζεο θηεξίνπ
Πηέγεο Ξνιηηηζκνχ ζηελ ΑΠΡΘΔΑ».
22.

Ιήςε απφθαζεο
ηνπ έξγνπ

αλαθνξηθά κε παξάηαζε πεξαίσζεο

93

κε ηίηιν: «Αλαθαηαζθεπή πγξνκφλσζεο

θηεξίνπ Πηέγεο Ξνιηηηζκνχ ζηελ ΑΠΡΘΔΑ.»
23.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηνπνζέηεζεο

θαζξεπηψλ

94

θπθινθνξίαο ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο ,
βάζεη ηεο αξηζκ. 24/2016

απφθαζεο-εηζήγεζεο

ηεο

Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
24.

Ιήςε απφθαζεο πεξί ρσξνζέηεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο

94

ΑΚΔΑ, βάζεη ηεο αξηζκ. 14/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.
25.

Ιήςε απφθαζεο πεξί απαγφξεπζεο

ζηάζκεπζεο, επί

ηεο νδνχ Γαηδάινπ 21, βάζεη ηεο αξηζκ. 15/2016
απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.

94
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9

Ππγθξφηεζε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηε

95

ζχλαςε ζχκβαζεο κε πηζησηηθφ ίδξπκα.
27.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

ηξνπνπνίεζεο

ζπκβάζεσλ

37

εξγαδνκέλσλ Η.Γ.Α.Σ. κεησκέλνπ σξαξίνπ, κε αχμεζε
σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο κέρξη θαη ην αλψηαην φξην ηεο
πιήξνπο απαζρφιεζεο.
28.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

έγθξηζεο

δηνξγάλσζεο

95

εζεινληηθήο αηκνδνζίαο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ
πξνκήζεηα ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ.
29.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ-

95

πνιηηηζηηθψλ -εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη δηάζεζε
πίζησζεο γηα ηηο αλάγθεο απηψλ.
30.

Ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ ,

95

ζρεηηθά κε απνθαηάζηαζε δεκηάο ζε αγσγφ νκβξίσλ θαη
νξηζκφο λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ
ππνγξαθή ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
31.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα

96

ζηέγαζε «Θέληξνπ Ξνιηηηζκνχ» ζην Γήκν καο, ζηελ
πεξηνρή Θνπλειίσλ.
32.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 2εο Αλακφξθσζεο ηνπ

96

Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο
Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016
(ζρεη.: 12/2016 Απ. ΘΔΓΣ).
33.

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Δηήζηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ,
13/2016 Απ. ΘΔΓΣ).

Γξάζεο

ηεο

Θνηλσθειήο

νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.:

96
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11

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θαιψο ήξζαηε. Θαη νη ζπκπνιίηεο καο πνπ
παξαθνινπζνχλ

ην

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην.

Λα

πάξνπκε

παξνπζίεο,

ν

ζπλάδειθνο ν Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα. Ξαληειάξνο Βαζίιεο, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο,
Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ
Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο,
Σαηδεζηεξγίνπ

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά Καξία, Εέξβα Γηαλλνχια, Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ Γεσξγνπνχινπ Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξηνο,
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε
Δηξήλε, Ληεληαθφο Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξ αηδαθέξεο
Βαζίιεηνο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο,
Γθαλά-Οεγάθε

Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο

Φψηηνο,

Θεληξήο

Ησάλλεο,

Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, λα πσ φηη έρνπλ ελεκεξψζεη νη ζπλάδειθνη
Ππειηφπνπινο, Κνζρνλάο, θαη Εέξβα φηη ζα ιείςνπλ γηα ιφγνπο πγείαο θαη ε
ζπλαδέιθηζζα Αζελά φηη ζα έξζεη ζηελ πνξεία, έρεη θαηαζέζεη θαη έλα
ςήθηζκα πνπ δεηάεη λα ζπδεηήζνπκε. Λα μεθηλήζνπκε κε εξσηήζεηο, θ.
Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη. Έλα Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην βαξχ θαη ζήκεξα κε 32 ζέκαηα ησλ νπνίσλ θαλα-δπν είλαη πάξα
πνιχ ζνβαξά έμσ απφ ηα ςεθίζκαηα σο εηδηθφ βάξνο πεξηερνκέλνπ θαη ζαλ
φγθνο γηα ζπδήηεζε, γη’ απηφ ζα αξθεζηψ ζε κηα δχν εξσηήζεηο φιεο θαη φιεο.
Έςαρλα λα βξσ ζηα 32 ζέκαηα αθνχ είδακε γηα ηελ ιήςε απφθαζεο γηα ηα
θέληξα δηα βίνπ κάζεζεο, γηα ην πνιχ ζσζηφ ζέκα ηελ απφθαζε ηνπ
πνπξγείνπ ή ηηο ζθέςεηο ηνπ πνπξγείνπ ή ν ζρεδηαζκφο ηνπ πνπξγείνπ γηα
λα βνεζάκε ηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο νη Γήκνη κε ην αλχπαξθην πξνζσπηθφ,
κε ην ειιηπέο πξνζσπηθφ θαη κε ηα ρξήκαηα, άθνπζνλ-άθνπζνλ. Γελ είδακε
πνπζελά Γήκαξρε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα.
Δγψ θαληαδφκνπλ φηη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ζα είρε γίλεη έλα μερσξηζηφ
έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φπσο θάπνηε απαηηνχζαηε εζείο φηαλ ήζαζηε
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ζηελ Αληηπνιίηεπζε. Θαη φρη κφλν δελ ηέζεθε ζέκα εθηάθηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ αιιά δελ ππάξρεη νχηε εθηφο αηδέληαο αιιά νχηε ζέκα κέζα ζηελ
αηδέληα. Θα ήζεια λα αξθεζηψ ρσξίο λα βάισ ζθέςεηο πνλεξέο λα
ζηξνβηιίδνληαη ζην κπαιφ κνπ φηη κπνξεί λα έρεη ιπζεί ην ζέκα θαη λα κελ
ππάξρεη πεξηερφκελν ζπδήηεζεο. Θαιφ είλαη φκσο επεηδή εθηφο απφ ηελ
πξαθηηθή θαη ηελ θνηλσληθή θαη ηελ αλζξσπηζηηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο
ππάξρεη θαη ε πνιηηηθή θαη επεηδή πάληα ε Γπηηθή Αζήλα σο γλσζηφλ είλαη ην
ζεκείν θαη ε ραβνχδα φισλ ησλ εθδειψζεσλ ησλ βεβαξεκέλσλ ελεξγεηψλ θαη
φισλ ησλ ελαζρνιήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ..., επεηδή ινηπφλ ε Γπηηθή Αζήλα
απνηειεί ηε ραβνχδα φισλ ησλ βεβαξεκέλσλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ Αηηηθή, ειπίδσ ινηπφλ φηη ζα εηπσζεί θάηη ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ή ζα καο ελεκεξψζεη επί ηνχηνπ ν Γήκαξρνο.
Θαη δπν ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ καο. Δίλαη
απνξίαο άμηνλ πψο ν παηδηθφο ζηαζκφο ηεο Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ ελψ έρεη
εμνπιηζηεί, έρνπλ κπεη ηα πάληα, θξεβαηάθηα, ζξαλία, φια ηα πάληα, λα κελ
θαζπζηεξψ ηνλ ρξφλν, δελ έρεη μεθηλήζεη λα δνπιεχεη. Θα ήζεια κηα ππεχζπλε
απάληεζε γηαηί γλσξίδνπκε εκείο ηνπο ιφγνπο αιιά ζα ζέιακε κηα απάληεζε
απφ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν.
Θέινπκε λα μέξνπκε επηηέινπο ηη γίλνληαη ηα ηειέθσλα ησλ ΘΑΞΖ θαη ησλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ. Γελ ιεηηνπξγνχλ νη παηδηθνί ζηαζκνί απηή ηελ επνρή κε ηηο
ηψζεηο θ.ιπ. άιισζηε κία απφ απηέο έρσ θαη εγψ, κε πηάλνπλ νη γνλείο θαη κνπ
ιέλε…

«Κπνδίθα,

ηη

γίλεηαη

κε

ηα

ηειέθσλα,

δελ

κπνξνχκε

λα

επηθνηλσλήζνπκε ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο κε ηα παηδηά καο αλ είλαη θαιά ή
φρη».
Θαη έλα ηξίην, έγηλε έλαο δηαγσληζκφο θαη πξνζιήθζεθε κηα θπξία ςπρνιφγνο
κέζσ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη μεθίλεζε λα δνπιεχεη κε ηνπο θαλνληζκνχο
θαη ηηο ληηξεθηίβεο ηνπ ΑΠΔΞ (δελ ζπδεηάκε γηα νηηδήπνηε άιιν θαη θακία
ππφλνηα δελ βάδσ ηέηνηα), μεθίλεζε ινηπφλ λα δνπιεχεη εδψ θαη έλα, ελάκηζε,
δχν κήλεο θαη μαθληθά ηεο θάλνπλ κία έλζηαζε. Γελ ηεο έθαλαλ ζε ελάκηζε
κήλα, ην μέξνπκε φινη φζνη αζθνχλ δηνίθεζε, μέξνπκε πφηε θάπνηνο θάλεη κηα
έλζηαζε ζην ΑΠΔΞ.
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Ζ εξψηεζή κνπ είλαη, αθήζακε απηή ηελ θπξία λα μεθηλήζεη λα δνπιεχεη θαη
ηψξα θεχγεη απφ ηελ δνπιεηά ηεο, μεθίλεζε ηηο ζπλεδξίεο, μεθίλεζε ηελ
απνζηνιή ηεο γηαηί μέξνπκε ηη ζεκαίλεη ςπρνιφγνο, μέξνπκε πνηνπο βιέπεη ν/ε
ςπρνιφγνο θαη μαθληθά κέλνπκε ζηνλ αέξα πάιη θαη πεξηκέλνπκε πφηε ζα
έξζεη θαηλνχξηα.
πάξρεη έλα θελφ πνπ ηειηθά ζέισ λα πσ ην εμήο κε ηα ηξία ηειεπηαία
εξσηήκαηα. Κε ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηεο Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ, γηα ηα ΘΑΞΖ
θαη ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο κε ηα ηειέθσλα, απηή ε θαεηλή ηδέα ηεο
αιιαγήο ηνπ παξφρνπ θαη γηα ηελ ςπρνιφγν. Θέισ λα πσ φηη ε Γηνίθεζε
αγαπεηνί ζπλάδειθνη έρεη λα θάλεη κε ην πξνιακβάλεηλ θαη φρη κε ην
ζεξαπεχεηλ. Ζ Γηνίθεζε πξέπεη λα ηξέρεη θαη νη δηνηθνχληεο 10ρικ. πην
κπξνζηά απφ ηνλ ζηφρν. Δπραξηζηψ πνιχ θαη ζα ήζεια ζε φιεο απηέο
ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα, ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θαηαξρήλ κηα ζχληνκε αλαθνξά
επεηδή έιεηπα ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κε ηνλ Γήκαξρν ηα
έρνπκε πεη ηελ επφκελε κέξα ηνλ επηζθέθηεθα αιιά δελ γλψξηδα, επεηδή
βξάδπ ηειείσζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λσξίο ην πξσί πήγα ζην γξαθείν
ηνπ, ζρεηηθά κε ην βίληεν πνπ είρε πξνβιεζεί ηελ άιιε θνξά, νπζηαζηηθά
ζπκπίπηνπλ νη απφςεηο καο.
Ίζσο έρεη γίλεη κία παξεμήγεζε, εγψ ζε ζρέζε κε απηά πνπ είραλ εηπσζεί ηελ
πξνεγνχκελε θνξά, ε θξηηηθή κνπ εληνπηδφηαλ ζηα ηξία ζέκαηα, Κεηξφ,
Πηξαηφπεδν θαη Πθαξακαγθάο φηη ππήξρε παξάιεηςε. Κάιηζηα πέξα απφ ην
Κεηξφ θαη ην Πηξαηφπεδν είπα ζπγθεθξηκέλα θαη απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ.
Αζπξνγέξαθα, ν θ. Φνπληνχιεο πνπ έθαλε αλαθνξά ζηελ αθηή Πθαξακαγθά,
έζησ φηη ζε απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλαθνξά. Πε θακία πεξίπησζε δελ
είπα φηη ν Γήκαξρνο ζηελ εθδήισζε απηή, κε πξσηνβνπιία ηνπ Α.Π.Γ.Α. δελ
κίιεζα αξθεηά ή δελ κίιεζε γηα άιια ζέκαηα ηα νπνία πξνβιήζεθαλ εθείλε
ηελ εκέξα ζην βίληεν, θαληάδνκαη.
πφ κνξθή εξψηεζεο αιιά ζα θάλσ έλα κηθξφ εηζαγσγηθφ. Δίλαη ην πξψην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ έξρεηαη κεηά απφ ηελ δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο
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πιαηθφξκαο πνπ δεκηνχξγεζε ε παξάηαμή καο πνπ ιέγεηαη ΣΑΦΓΑΟΗ

ΑΡΕΔΛΡΑ. Θεσξνχκε θαη απφ ηνλ λφκν ηνπ Θαιιηθξάηε ηνλ Λ.3852/2010 ην
άξζξν 65, αληηπξνζσπεπηηθά θαη ην 68 ζην νπνίν εκπίπηνπλ νη αξκνδηφηεηεο
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, ε παξάηαμή καο
πξηλ έλα ρξφλν θαη ίζσο κεγαιχηεξν δηάζηεκα, κπαίλνληαο ζε απηή ηελ
δηαδηθαζία θαη ζηνλ ξφιν ηεο Αληηπνιίηεπζεο ζεψξεζε φηη ππήξρε κηα αλάγθε
λα δπλακψζεη ε θσλή ησλ πνιηηψλ, λα ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε επηθνηλσλία
είηε δηαδηθηπαθή είηε αλαινγηθή κε ηνλ Γήκν θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη
φιεο ηηο παξαηάμεηο, ελδερνκέλσλ λα παξαθηλεζνχλ πξφζσπα, θπξίσο λένη, νη
νπνίνη βιέπνπκε ζηηο κέξεο φηη έρνπλε απαμηψζεη ηα πνιηηηθά πξάγκαηα λα
ηνπο δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο επθαηξίεο λα αζρνιεζνχλ, λα
εληνπίζνπκε ή λα κηιήζνπκε γηα ζέκαηα γηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνπκε
ζηελ πφιε αιιά ελδερνκέλσο θαη λα θάλνπλε θάπνηεο πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε
ηελ

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ

ηεο πφιεο φρη

κφλν λα εληνπίζνπλε

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα.
Ζ πιαηθφξκα απηή ρηίζηεθε απφ ηα κέιε ηεο παξάηαμεο καο, είρε κία
εμειηθηηθή δηαδηθαζία, θάλακε αξθεηέο ζπλαληήζεηο, ππήξραλ αμηνινγήζεηο,
ηελ δνπιέςακε ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην κεηαμχ καο θαη βγήθε δεκφζηα πξηλ απφ
δπφκηζε εβδνκάδεο πεξίπνπ. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ εγψ είλαη φηη ε πιαηθφξκα
απηή, δελ απνθιείεη θαλέλαλ. Κπνξεί εκείο γηα παξάδεηγκα θαη δελ ζέισ λα
ζαο θάσ ην ρξφλν, ζεβφκελνο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα
αλαηξέρσ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί θάπνηνο Γεκφηεο λα βάδεη ζηελ
πιαηθφξκα, ππάξρεη ήδε ην ζηνηρείν ηεο δεκνζηφηεηαο. Ξνιιά απφ απηά ηα
ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαηθφξκα, κπνξεί θάπνηα απφ εζάο, θάπνηα
παξάηαζε λα έρεη δεη ή λα ηα δεη θαη λα αζρνιεζεί ε ίδηα ε παξάηαμε
πεξηζζφηεξν απφ εκάο κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Κπνξεί λα ην μέξεη
θαιχηεξα. Δπίζεο ζηελ πιαηθφξκα θαη ζα παξνπζηάζσ ελδεηθηηθά θάπνηα
ζέκαηα, φπσο αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο δελ ππάξρνπλ κφλν πξνβιήκαηα.
Αλαθέξνληαη πξνηάζεηο γηα νηηδήπνηε εκπίπηεη βιέπνπκε φηη ππάξρεη επίιπζε
ηνπ ζέκαηνο, ην παξνπζηάδνπκε θαη ην πξνβάινπκε, φηη επηιχζεθε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε θ. Ληεληαθέ. Δίκαζηε ζηελ δηαδηθαζία εξσηήζεσλ,
αλαθνηλψζεσλ. Ιίγν λα ην ζπληνκεχνπκε. Θαηαιαβαίλσ είλαη κηα πξσηνβνπιία
ηεο παξάηαμήο ζαο, είραηε ηελ δπλαηφηεηα δεκνζίσο λα ηελ πξνβάιεηε,
κπνξείηε κε ιίγα ιφγηα. Έρνπκε θαη 31 ζέκαηα ζήκεξα.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλψ. Έηζη θαη αιιηψο ε κία θαη κνλαδηθή εξψηεζε πνπ ζα
θάλσ ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ πιαηθφξκα. Νπφηε δελ ζαο ηξψσ παξαπάλσ
ρξφλν. Θέισ λα πσ φηη κεηά ηελ έιεπζε ηεο πιαηθφξκαο ππήξρε ζεηηθή
αληίδξαζε ηνπ Γήκνπ δεδνκέλνπ φηη απ’ φηη πιεξνθνξεζήθακε ππήξρε
θαιχηεξε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ
Γήκνπ θαη κάιηζηα απ’ φηη είδακε θαη ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ κεηά απφ δχν ηξεηο
εκέξεο ζπλεζηήζε κία επηηξνπή γηα ην Γηαδίθηπν.
ια απηά είλαη ζεηηθά θαη κε απφιπηε εηιηθξίλεηα ε πξσηνβνπιία απηή
ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο πφιεο θαη γηα απηφ ην ιφγν γίλεηαη
θαη ηψξα θαη φρη πξνεθινγηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ππφ ηελ κνξθή
εξσηήζεσλ αλ ζέιεηε θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία έρσ θέξεη εδψ απφ ην
δηαδίθηπν. Ζ πιαηθφξκα ιεηηνπξγεί θαη αλαινγηθά, ππάξρεη θαη έληππε κνξθή,
ελδερνκέλσο λα ηα θέξνπκε γηα λα κελ ηξψκε ηνλ ρξφλν, θαη λα ηα
πξσηνθνιιήζνπκε. Έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην ζέκα ηνπ μελνδνρείνπ ΔΟΠΖ
ζηνλ Πθαξακαγθά ηνπ Γηάλλε Βαθεηάδε ζρεηηθά κε ηελ νδφ Ζθαίζηνπ ζην
Πθαξακαγθά θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ρεο Διηζάβεη Κπνχξα, ε
νπνία είλαη πνιχ δξαζηήξηα ζε ζρέζε κε θάπνην εγθαηαιειεηκκέλν φρεκα ζηελ
νδφ Δξεβνχ. Ζ θ. Κπνχξα έρεη θέξεη θαη άιια ζέκαηα ζηελ πιαηθφξκα.
Δπίζεο έλα ζέκα ηνπ θαζεγεηή θνπ Φνληξηέ κε ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ
πεδνδξφκνπ ηεο Θαξατζθάθε ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα
παγθάθηα. Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν επηιχζεθε θαη ην ζεκεηψλνπκε θαη ην
επηθξνηνχκε κε ζθνππίδηα θαη κπάδα ζηελ νδφ Πσθξάηνπο ζηνλ αξηζκφ 65,
φπνπ ππάξρεη θαη θσηνγξαθία ζπγθεθξηκέλα κε ηα κπάδα ηα νπνία
καδεχηεθαλ απφ ην Γήκν. Έλα ζέκα θσηηζκνχ ζηηο ζηάζεηο ην νπνίν
απηνηειψο πξνβιήζεθε θαη νπζηαζηηθά ε ρξήζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει κε
ηνλ θσηηζκφ ησλ ιεσθνξεηαθψλ ζηάζεσλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ην νπνίν
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επηθξνηεί ηελ ζηάζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φηη επηηέινπο έγηλε απηή ε
εγθαηάζηαζε ησλ πξνβνιέσλ.
Ρέινο λα θιείζσ κε κία πξφηαζε πνπ έρεη αλαθεξζεί ζηελ πιαηθφξκα. Γηα
έλαλ αγψλα δξφκνπ ζην Σατδάξη. Θάηη αθφκα, εγψ έρσ δεη θαη ηελ αλαθνίλσζε
πνπ έρεη βγάιεη ν Γήκνο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ην ζέκα είλαη ζνβαξφ θαη
ζπληάζζνκαη φηη ζα έπξεπε λα γίλεη απηνηειέο Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα απηφ.
Ξεξηζζφηεξν γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο γηαηί ν θφζκνο δελ γλσξίδεη θάπνηα
ζέκαηα, βιέπεη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Θνηλσληθήο
ππεξεζίαο γηα ηα ηξφθηκα θαη λα πάλε ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.
Αλαξσηάηε ν θφζκνο αλ ν Γήκνο κπνξεί λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο
πξσηνβνπιίεο γηα λα ηελ πεξηζπιινγή ηξνθίκσλ θαη ξνχρσλ απφ ηελ θάζε
γεηηνληά θαη πιαηεία. Δγψ δελ ιέσ φηη δελ ην θάλεη απηφ, κπνξεί λα ππάξρεη
έιιεηςε επηθνηλσλίαο ηνπ θφζκνπ ζην πψο ζα πεξηζπιιέγνπλ ηα ηξφθηκα θαη
ηα ξνχρα θαη ζα πάλε ζηνλ πξννξηζκφο ηνπο. Ίζσο λα ππάξρεη έλα ιεσθνξείν
πνπ λα πεξλάεη απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, αιιά λα είλαη θαιχηεξε ε
ελεκέξσζε.
Ρειεηψλσ,

θάλνληαο

κία

γεληθφηεξε

απνηίκεζε

ηνπ

πξψηνπ

θαηξνχ

ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο. Κπνξεί λα δεη θαλείο φηη ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα
είλαη ηερληθήο θχζεο. Ρν βιέπνπκε ην δνχκε θαη εδψ φηη θαη κε ηηο εξσηήζεηο
πνπ γίλνληαη αιιά θαη ηελ ζψξεπζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη θπξίσο ζέκαηα κε
ιαθθνχβεο, θαθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθήο θχζεο γεληθφηεξα ζέκαηα.
Πίγνπξα ππάξρεη πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο αιιά εθεί επηθεληξψλεηαη ν θφζκνο
ζηα πξνβιήκαηα θαη εθεί πνλά πεξηζζφηεξν ε πφιε.
Ξξνηείλνπκε

ζηα

πιαίζηα

απηά,

λα

δεκηνπξγεζεί

έλα

πξφγξακκα

απηεπηζηαζίαο γηα άλεξγνπο νηθνδφκνπο ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ ηα θαηάιιεια
ζπλεξγεία. Δκείο θάλνπκε κία πνιηηηθή πξφηαζε ηψξα, ην πξφγξακκα απηφ ζα
κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη είηε κέζσ ΔΠΞΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν θαη ηνλ
Α.Π.Γ.Α. κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο ηερλίηεο ηνπ Γήκνπ. Θα πσ
πεξηζζφηεξα γηα απηφ ηελ επφκελε θνξά, εκείο θάλνπκε ηελ αξρηθή πξφηαζε
ε νπνία είλαη απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξψησλ ελδείμεσλ ζε ζρέζε κε ηα
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πξνβιήκαηα ηεο πφιεο ηα νπνία βέβαηα ιίγν ή πνιχ ηελ εηθφλα απηή πνπ πνλά
πεξηζζφηεξν ε πφιε ηελ γλσξίδακε. Παο επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ινηπφλ θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Γχν εξσηήζεηο ζα ήζεια λα
θάλσ. Κία δηαδηθαζηηθή θαη κία νπζηαζηηθή. Ζ πξψηε δηαδηθαζηηθή πνπ
απεπζχλεηαη πξνο ην Ξξνεδξείν είλαη αλ ζα κπνξνχζα απφ απηφ εδψ ην
κηθξφθσλν φηαλ παίξλσ ην ιφγν γηα εξσηήζεηο λα θάλσ παξνπζηάζεηο φισλ
ησλ ελεξγεηψλ ηεο παξάηαμεο θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
εμαγγειίεο πνπ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ. Λνκίδσ φηη είλαη εχινγν θαη ζα πξέπεη
λα καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε θαη ηέηνηνπ είδνπο παξνπζηάζεηο ζην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο εξψηεζεο πνπ
είρα θάλεη γηα ην θπθινθνξηαθφ θαη ηελ κειέηε πνπ έρεη πξνθεξχμεη ν Γήκνο,
κνπ απαληήζαηε φηη πξνρσξάεη, ζε ζπδεηήζεηο θαη κε ηνλ Πχιινγν ηνπ
Γάζνπο, ε θπξίαξρε πξφηαζε πνπ ππάξρεη θαη απφ ηελ δηθή καο παξάηαμε θαη
απφ ηνλ Πχιινγν ηνπ Γάζνπο είλαη ε δηάλνημε ηεο νδνχ 3εο Πεπηεκβξίνπ έηζη
φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην ζρέδην πφιεο θαη ηεο Ξινπηάξρνπ ζηελ ζπλέρεηα
νχησο ψζηε λα ππάξμεη άιιε κία έμνδνο απφ ην Γάζνο κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε
ηελ νδφ Οίκηλη, άιιε κία έμνδνο κε ηελ Ιεσθφξν Θαβάιαο. Δίλαη θάηη ην νπνίν
είρακε ζπδεηήζεη θαη ην είρακε πξνηείλεη θαη πξνεθινγηθά κάιηζηα, παξακέλεη
επίθαηξν ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ηνπ Γάζνπο είλαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Ζ εξψηεζε ινηπφλ είλαη αλ απηφ πξνβιέπεηαη ζηηο πξψηεο πξνηάζεηο πνπ έρεη
δψζεη ν κειεηεηήο θαη αλ ππάξρεη απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή θάπνηνο ζρεδηαζκφο
θάπνηα ελέξγεηα. Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα επηηξνπή απφ φιεο ηηο
παξαηάμεηο θαη λα απεπζπλζνχκε θαη ζηνλ αλαπιεξσηή πνπξγφ Δζληθήο
Ακχλεο πνπ είλαη Σατδαξηψηεο θαη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη, επεηδή ε έθηαζε
είλαη απηή ηελ ζηηγκή κέζα ζην ζηξαηφπεδν, έηζη ψζηε λα πινπνηεζεί ε
δηάλνημε ηεο νδνχ 3εο Πεπηεκβξίνπ θαη ηεο Ξινπηάξρνπ ζηελ ζπλέρεηα θαη λα
ιπζεί έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο πφιεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θέληξεο.
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ΘΔΛΡΟΖΠ: Γχν εξσηήζεηο ζα ήζεια λα θάλσ. Ζ πξψηε αθνξά ηελ Ηεξνχ
Ιφρνπ. Θα ήζεια κία ελεκέξσζε γηα ηηο δεκηέο νη νπνίεο είραλε γίλεη απφ ηελ
ηειεπηαία λεξνπνληή αλ πξνηίζεληαη λα γίλνπλ δηάθνξα έξγα γηα ηελ επηζθεπή
ηεο.
Ρν δεχηεξν είλαη πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν. Θα ήζεια αλ έρεη ζηε ζθέςε ηνπ
βάιεη, μαλά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ην ιέσ απηφ εμ
απφςεσο φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη
κέζα ζηελ πφιε. Θα κπνξνχζα εμεηδηθεπκέλα λα αλαθέξσ φπσο ζηηο ιατθέο
αγνξέο, ζηελ Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε, ζηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε πνπ
γίλεηαη ζε κε ζηάζε ζηάζκεπζεο θ.ιπ. εκπφδην πξνο ηνπο πνιίηεο λα είλαη
πξνζβάζηκνο ν ρψξνο θαη νχησ θαζεμήο. Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Γήκαξρν αλ
έρεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ, μέξσ ηδενινγηθά θ.ιπ. νξηζκέλα
πξάγκαηα εάλ πξνηίζεηαη λα επαλαθέξεη ηελ ιεηηνπξγία γηαηί ζεσξψ φηη είλαη
έλα εξγαιείν ην νπνίν είλαη ζνβαξφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ
πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αζπξνγέξαθαο; ‘Νρη. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Θα ήζεια λα δεηήζσ ζπγλψκε απφ ηνλ ζπλάδειθν θ. Κπνδίθα
γηα ηνλ απνζπληνληζκφ, πήγα λα βνεζήζσ κε ηελ έλλνηα, έβαιε θαιψο ηα 32
ζέκαηα ζπλ δπν ςεθίζκαηα, πνπ ζέιεη ζπδήηεζε, έηζη θ. Κπνδίθα θαη δε ιέσ
ην ζέκα ην πξνζθπγηθφ ην νπνίν φιε ε Δπξψπε, ζπκβνχιηα, παξαζπκβνχιηα
ζπδεηάλε πνπ έπξεπε λα είλαη έλαο ζηξαηεγφο ... λα ηνπ ζέζνπκε πξνο
ζπδήηεζε θαη ζε μερσξηζηφ αιιά κπνξνχκε λα ην βάινπκε θαη ζέκα, δελ μέξσ
αλ ην βάιαηε πξνο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο λα ςεθηζηεί, λα ην βάινπκε; Ρν
βάδσ εγψ αλ πξέπεη λα ςεθηζηεί.
Άξα ινηπφλ δελ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε ηφζα πνιιά θ. Ξξφεδξε. Άιιε
θνξά λα γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ γηαηί βιέπεηε θαη νη
εξσηήζεηο αλ ζέιεηε λα θξαηάκε ηνπο ηχπνπο είλαη γηα δπν ιεπηά, γηα ηέζζεξα
ιεπηά θαη κεξηθέο θνξέο καθξεγνξνχκε.
Έλα άιιν ζέκα πνπ ήζεια λα ξσηήζσ είλαη ν θ. Ρζφθαο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο
καο θαιεί ζην ΘΓΔ γηα κηα αγσγή ζην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ γηα
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ελεκέξσζε φζσλ αθνξά θάπνηνο λαφο ή Κεηξφπνιε ηεο Ιακίαο δηεθδηθεί
7.500ζηξκ., φιν ην Ξνηθίιν ξνο, εκείο ζα ήζεια λα μέξσ είκαζηε
ελαγφκελνη, είκαζηε δειαδή θαη εκείο δηάδηθνη γλσξίδνπκε θάηη;
Θαη αλ ζέιεη ν θ. Ρζφθαο ή εζείο εάλ έρεηε ελεκεξσζεί, ζα κπνξνχζακε λα
έρνπκε ηελ αγσγή λα ηελ πάξνπκε κία θσηνηππία λα δηαβάζνπκε πεξί ηίλνο
πξφθεηηαη γηαηί δελ μέξνπκε ηη δεηάλε, ηη θάλνπλ, λα πάλε κφλν γηα
ελεκέξσζε, αλ κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε. Απηφο έρεη ηελ δηθνγξαθία; δελ
μέξσ πφηε έρεη θαηαηεζεί, δελ μέξσ αλ έρεη θνηλνπνηεζεί θαη ζε εκάο, πφηε θαη
απηά. Αξγήζακε φκσο, γηαηί αλ πξφθεηηαη γηα ηηο 20 ηνπ κελφο, βέβαηα ζα
αλαβιεζεί γηαηί νη δηθεγφξνη ζα θάλνπλ απεξγία αιιά αο ηα ηνλίζνπκε απηά ηα
ζέκαηα, λα καο λνηάδνπλ πην πνιχ, γηα έλα ηέηνην ζέκα ηφζν ζνβαξφ γηαηί
θαληάδνκαη Ξνηθίιν ξνο, θάπνπ ζηηο παξπθέο ή θαη ζην … ζα αγγίδεη θαη ηα
δηθά καο φξηα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα
ξσηήζεη; Ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρν πξψην ζέκα αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα θαη θαηαξρήλ ζα
ήζεια λα ζπγραξψ ηελ Γηνίθεζε γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη γίλεη, βέβαηα δελ
είλαη αξθεηή, ε θαζαξηφηεηα είλαη έλα δπλακηθφ ζέκα θαη ελαιιάζζεηαη αιιά
ζε θάζε πεξίπησζε ε βειηίσζε είλαη αηζζεηή. Γερηήθακε έλα email απφ έλαλ
πνιίηε ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνλ θ. Σνπδεινχδε, ν νπνίνο έρεη θάλεη αίηεζε
ζηνλ Γήκν απφ ηηο 22/9/2015 θαη απηφ είλαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο απνξίαο γηαηί
δελ έξρνληαη ζηνλ Γήκν, πνπ εηπψζεθε πξηλ θαη έξρνληαη ζηελ πιαηθφξκα.
Εήηεζε ν άλζξσπνο λα κεηαθηλεζνχλ νη θάδνη πνπ είλαη κπξνζηά απφ ην ζπίηη
ηνπ, επηθαιείηαη θάπνηνπο ιφγνπο. Δκείο δελ ζα κπνχκε ζηελ νπζία ησλ ιφγσλ
απηψλ. Ρα ζέκαηα γηα κέλα είλαη δχν. Θαηαξρήλ γηαηί δελ έρεη απαληεζεί ε
αίηεζε δειαδή έζησ θαη αξλεηηθή θαηά ηελ γλψκε κνπ ζα έπξεπε λα
απαληεζεί ε αίηεζε.
Θαη δεχηεξνλ λα ζπδεηήζνπκε ηελ ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ ησλ θάδσλ γηαηί εγψ
μέξσ θαη άιιεο αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ην ίδην ζέκα νη νπνίεο εμίζνπ δελ έρνπλ
απαληεζεί. Θαηαιαβαίλνπκε φηη νη θάδνη έρνπλ κπεη ζε κία ζέζε, θάπνηνη δελ
κηιάλε, βνιηθφ είλαη λα κελ ηνπο κεηαθηλήζνπκε αιιά δελ είλαη ην ζσζηφ. Αλά
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δχν ρξφληα νη θάδνη πξέπεη λα αιιάδνπλ ζέζε θαη απηφ είλαη ζέκα ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα ην απνθαζίζεη.
Απηφ είλαη ην πξψην θαη ην δεχηεξν έρεη ζρέζε κε ην site ηνπ Γήκνπ ζηα
πιαίζηα θάπνηαο αλαβάζκηζεο πνπ θάλεηε ή ζα θάλεηε, θάλσ ηελ πξφηαζε εάλ
κπνξεί λα κπεη ε θάζε παξάηαμε κε κηα κπάξα θαη λα εθθξάδεη ηηο πνιηηηθέο
απφςεηο ηεο. Απηά, επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη; Ινηπφλ λα
δψζνπκε ηνλ ιφγν, ζηελ θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα
ηνπνζεηήζεη θαθέ θάδνπο. Νη θαθέ θάδνη είλαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ γηα ηα βηναπφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν ζπλάδειθνο; Νη Αληηδήκαξρνη, θ. Σνπβεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεζπέξα. Ν ζπλάδειθνο ν Βαζίιεο Θαξαηδαθέξεο ιέεη
γηα ηελ 521, αλ δελ απαηψκαη, γηα λα απαληήζσ. Δπαλεηιεκκέλα απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έθαλε ηελ αίηεζε ν ζπλδεκφηεο καο, εγψ πήγα δπν θνξέο θαη
ν πξντζηάκελνο ηεο πεξεζίαο ηξεηο θνξέο. Έρνπκε θνπβεληηάζεη, φπνηνο
γλσξίδεη ην Σατδάξη ζηελ Ξφληνπ παξθάξνπλ φια ηα απηνθίλεηα απφ ηελ
Βελέδε θαη πάλσ πνπ είλαη ν παηδηθφο ζηαζκφο απφ ηελ κία κεξηά, ε
δπλαηφηεηα ησλ θάδσλ λα πεγαίλνπλ κε ηελ πξφηαζε πνπ ιέηε, πνπ γίλνληαη
ζε άιια ζεκεία κε ελαιιαγή, είλαη δχζθνιε. πάξρεη έλαο θχξηνο πνπ είλαη
ζηα 10κ. θαη δελ κπνξείο λα βάιεηο κπξνζηά ζηνλ θνχξλν θάδνπο θαη αλ ηνπο
βάιεηο απφ ηελ απέλαληη πιεπξά δελ ζα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ. Γειαδή
ζαο ηα ιέσ πξαθηηθά γηαηί ηα δνχκε.
Γίλεηαη κία ζπλελλφεζε λα κεηαθεξζνχλ ιίγν πην αξηζηεξά απφ ηελ
πνιπθαηνηθία, πνπ καο έρεηο έξζεη θαη έλα αίηεκα, ην έρνπκε εηο γλψζε καο.
Δξεηπσκέλν ζπίηη είλαη απέλαληη, Βαζίιε, δελ κπνξείο λα βάιεηο θάδνπο, δελ
πεξλάεη απηνθίλεην γηα λα ηα ιέκε. Ρν πεδνδξφκην πνπ ππάξρεη ζηελ Ξφληνπ
είλαη 32 πφληνπο. Έλαο άλζξσπνο πεξπαηά κε έλα πφδη θαη ζα θάλεη θνπηζφ.
Ξάλσ θάησ, πάλσ θάησ πεξπαηάεη. Αλ ηνπ βάινπκε θαη θάδν δελ πεξλάεη
απηνθίλεην απφ εθεί. Δληάμεη; Γελ είλαη θάηη ... γηα φλνκα ηνπ Θενχ.
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Γεχηεξν, κνπ αξέζεη πνπ κπαίλνπλ θάπνηεο ζθέςεηο γηα λα βάινπκε θαη
θάδνπο, φπσο αλέθεξε ε ζπλάδειθνο ε θα Ιπκπνπζάθε. Αο ιχζνπκε ηελ
λννηξνπία ηνπ θφζκνπ, ην λα πεγαίλεη ηα ζθνππίδηα ζηνπο θάδνπο, αο
ιχζνπκε ηελ λννηξνπία λα κελ πεηάκε κπάδα ζηνπο θάδνπο θαη επραξίζησο
αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη ππάξρεη κία ζθέςε, θαη γίλνληαη θαη θάπνηεο
ζπδεηήζεηο κε θάπνηεο λα ην πσ εηαηξείεο, λα ην πσ νκίινπο λα δνχκε θαη
απηφ ην ζέκα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο.
Δκείο ζαλ Γήκνο θάλακε θάπνηα πξνζπάζεηα θαη κε ηα θιαδηά πνπ θάλνπκε
θάπνην ηεκαρηζκφ θαη ν θάηνηθνο γηα λα θηάζνπκε…, εγψ ην ιέσ απφ ζέκα
πνπ αλαθαηεχνκαη θάζε κέξα. Αο βάινπκε κία ζεηξά ζε θάπνηα άιια πξάγκαηα
θαη επραξίζησο λα θηάζνπκε ην επίπεδν, ζηελ θξίζε πνπ ππάξρεη θαη κε ηα
ιεθηά πνπ δηαζέηεη ε θεληξηθή εμνπζία ζηνπο Γήκνπο γηα λα βγάιεη εηο πέξαο,
γηαηί αθνχσ πνιιά πξάγκαηα. Άθνπζα θαη πξφηαζε απηεπηζηαζίαο απφ ηνλ
Α.Π.Γ.Α., ιεο θαη ν Α.Π.Γ.Α. έρεη ηα ιεθηά θαη ζα θάλεη αλάζεζε έξγσλ κε
απηεπηζηαζία. Ξνπ δελ έρεη έλαλ ειεθηξνιφγν λα έξζεη λα ζπλδέζεη κία αληιία
ζην βνπλφ. Δληάμεη λα είκαζηε ξεαιηζηέο θαη λα παηάκε ζηελ γε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Γεηα ζαο. Αλ ζπκάκαη θαιά, κφλν ε Ηεξνχ Ιφρνπ κπήθε ζε ζρέζε κε
ηελ Ρερληθή πεξεζία. Ζ Ηεξνχ Ιφρνπ ην μέξεηο Γηάλλε θαιχηεξα απφ εκέλα.
πήξμε κία θαηαζθεπή πνπ δπζηπρψο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο αλάγθεο. Ζ
Ρερληθή πεξεζία έρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο λα θηηάμεη νξηζκέλα
πξάγκαηα εθεί. Γελ έρνπκε θαηαιήμεη αθφκα. Βέβαηα θαηά ηελ άπνςή κνπ
πξνεγνχληαη άιια δεηήκαηα πνπ είλαη πην ζνβαξά. Δίλαη ε αδεηνδφηεζε ησλ
γεπέδσλ, είλαη νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ, ηα
ζρνιεία πνπ κπάδνπλ λεξφ απφ ηηο ηαξάηζεο θαη ηα θεξακίδηα, είλαη έλαο
ηεξάζηηνο φγθνο εξγαζηψλ πνπ επί ρξφληα καο ηαιαηπσξνχζε. Ξξνζπαζνχκε,
έρνπκε δψζεη πξνηεξαηφηεηεο θαη απηφ είλαη πνπ θαζπζηεξεί ηελ Ηεξνχ Ιφρνπ
απηφ ηνλ θαηξφ. Έλαο πξφρεηξνο θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο έρεη γίλεη. Κηιάσ
απφ ηα απνμεισκέλα ηζηκεληφηνπβια, πιαθάθηα θαη ινηπά, ιφγσ ηεο
πιεκκχξαο. Ρν αληηιακβάλνκαη θαη ζσζηά γίλνληαη νη παξαηεξήζεηο γηα λα
κπνξνχκε θαη εκείο λα γηλφκαζηε θαιχηεξνη. Δπραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο απφ ηνπο Αληηδεκάξρνπο… θ. Θαξαγηάλλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα. Δπεηδή ιείπεη θαη ν Ξαλαγηψηεο, λα πσ γηα ηα
ηειέθσλα δχν δεηήκαηα αλ θαη λνκίδσ φηη έρεη απαληεζεί μαλά ε αληίζηνηρε
εξψηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λα ην πσ πην νινθιεξσκέλα, λα ππάξρεη
θαη ζαθή γλψζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε Γεκνηηθή αξρή
φρη ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο αιιά απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε επί ηεο νπζίαο
απηή ε Γεκνηηθή αξρή. πσο γλσξίδεηε κε ην Πχδεπμηο εληάρζεθαλ νη γξακκέο
πνπ ήηαλ ζην Γεκαξρείν ζην πξφγξακκα απηφ θαη ιεηηνπξγνχλε θαλνληθφηαηα
ρσξίο ηελ αλάγθε μερσξηζηνχ παξφρνπ φπσο νη ππφινηπεο εμσηεξηθέο γξακκέο
πνπ έρεη απηή ηελ ζηηγκή ν Γήκνο. Άξα ην δήηεκα φζσλ αθνξά ηελ
ηηκνιφγεζε θ.ιπ.-θ.ιπ. κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ιπκέλν γηαηί
αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν έρεη δεκηνπξγεζεί.
κσο θαληάδνκαη επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είζηε θαη αξραηφηεξνη απφ εκάο ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα γλσξίδεηε φηη ζηηο βαζηθέο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ,
ν Γήκνο Σατδαξίνπ ρξσζηάεη ρξήκαηα. Γελ ζέισ λα ηηο αλαθέξσ γηα λα κελ
ηηο δηαθεκίζσ, πάλησο θαη ζηηο ηξεηο βαζηθέο εηαηξείεο ν Γήκνο Σατδαξίνπ
ρξσζηάεη ρξήκαηα θαη δελ ρξσζηάεη ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα, ρξσζηάεη ηα
ηειεπηαία 15 ρξφληα. Κε απνηέιεζκα λα έρνπκε θηάζεη ζην εμήο απίζηεπην
ζεκείν. Δπεηδή αθξηβψο ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δελ είρε αζρνιεζεί
θαζφινπ κε ην ζέκα ησλ ηειεθψλσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ απιέο
γξακκέο ζε φια ηα εμσηεξηθά ηειέθσλα ηνπ Γήκνπ, θαηαιαβαίλεηε φηη νη
ρξεψζεηο ελψ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλε, ν θαζέλαο ηδηψηεο
κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε κία εηαηξεία θαη λα δεηήζεη έλα πξφγξακκα βάζε ηεο
αλάγθεο ηνπ. Πηνλ Γήκν Σατδαξίνπ δελ ππήξρε θαλ πξφβιεςε γηα ηα θηλεηά
ηειέθσλα, κε απνηέιεζκα κε ειάρηζηε ρξήζε λα ππάξρεη ππέξνγθε
ππεξηηκνιφγεζε. Απηφ πξνζπαζήζακε λα ιχζνπκε.
Ζ εηαηξεία πνπ επηιέμακε δελ θάλεη ζσζηά ηελ δνπιεηά ηεο θαη γη απηφ ην
ιφγν πάκε εθ λένπ ζε δηαδηθαζίεο γηα λα πάκε ζε λέν πάξνρν. Δπεηδή δελ
κπήθακε ζηελ δηαδηθαζία απφ πξηλ ζπκθσλίαο κε θάπνηα εηαηξεία γηα λα
θάλνπκε θαξασληθή ζχκβαζε, κε φηη κπνξεί λα ζήκαηλε απηφ κε κία εηαηξεία,
αιιά επηιέμακε ην ηίκην δξφκν, νη εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηα
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δηθά ηνπο ζπκθέξνληα εδψ θαη δχν δηαγσληζκνχο, δελ θαηεβαίλνπλ θαζφινπ.
Δπηιέγνπλ λα κελ θαηέβνπλ ζε δηαγσληζκφ γηα λα πηέζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Νη
εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ θαηεβαίλνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Γήκνπ.
Δίλαη δχν θνξέο άγνλνο ν δηαγσληζκφο.
Ινηπφλ, απφ εθεί θαη πέξα θαη εκείο έρνπκε πάξεη ηα κέηξα καο. Ξξηλ απφ 10
εκέξεο πνπ γηα δεχηεξε θνξά βγήθε άγνλνο ν δηαγσληζκφο πξνρσξάκε κε ηελ
δηαδηθαζία κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν. Άξα δελ έρεη λα θάλεη ζε
θακία πεξίπησζε νχηε κε ηελ δηθηά καο ζέιεζε νχηε κε ηελ δηθηά καο
νπνηαδήπνηε…, ίζα-ίζα. Θαη λνκίδσ φηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνο εδψ
πέξα πνπ ζα δηαθσλήζεη κε ην αλ πξέπεη λα εμνηθνλνκεζεί φ,ηη κπνξεί απφ ηα
ρξήκαηα ηνπ ρατδαξηψηηθνπ ιανχ, γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη, πξέπεη λα
εμνηθνλνκεζεί. Θαη φρη λα ραξίδνπκε ιεθηά ζηηο εηαηξείεο γηαηί δελ αζρνιήζεθε
θαλέλαο λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα εδψ αξθεηά ρξφληα.
Έλα δεχηεξν δήηεκα, δελ ζα αλαθεξζψ πνιχ λνκίδσ νχησο ή άιισο ζα
αλαθεξζεί θαη ν Γήκαξρνο πεξαηηέξσ, λα πνχκε ην εμήο. Ν θαζέλαο απφ ηηο
πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ εθθξάδεη θαη πνιηηηθέο ζέζεηο εδψ κέζα, έρεη ην
δηθαίσκα λα θάλεη Αληηπνιίηεπζε φπσο θαηαιαβαίλεη. Κε ην λα αλαθέξνπκε
πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κάιηζηα κε
ηέηνην ηξφπν λνκίδνληαο φηη νη ππφινηπνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη δνπλ ζε άιιν
Γήκν θαη δελ ηα γλσξίδνπλ, εκέλα ε ηαπεηλή γλψκε είλαη φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ
άζηνρε ή θαιχηεξα απνπξνζαλαηνιηζηηθή Αληηπνιίηεπζε. Γηαηί ήηαλ νη ίδηνη
άλζξσπνη πνπ γηα ηα εξγαζηαθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ εξγαδφκελνπο, ην
δηθαίσκά ηνπο ζηελ δνπιεηά, νη ππεξεζίεο ην λα κπνξνχλε λα έρνπκε θφζκν
γηα λα ιεηηνπξγήζνπλε. ηαλ νη ίδηνη νη άλζξσπνη απέρνπλ, δελ κπνξνχλ λα
θάλνπλ παξαηήξεζε γηαηί δελ έρεη ιπζεί ην έλα ή ην άιιν πξφβιεκα κε ηελ
ηαρχηεηα πνπ ζα επηιέγαλε.
Νχησο ή αιιηψο νη πεξεζίεο, εθηφο θαη αλ θάπνηνο βάδεη δήηεκα γηα ηηο
πεξεζίεο φηη δελ θάλνπλ θαιά ηελ δνπιεηά ηνπο, ην θαιχηεξν ζα είλαη λα ην
πεη επζέσο φηη δελ έρεη θακία εκπηζηνζχλε ζηηο πεξεζίεο θαη αλ γλσξίδνπλ ηα
πξνβιήκαηα, λα πεη επί ηεο νπζίαο δειαδή, ηνπο εξγαδφκελνπο άρξεζηνπο γηα
ην αλ κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη κε βάζε απηή ηελ ινγηθή
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λα ζπδεηήζνπκε. Δίλαη νη εξγαδφκελνη άρξεζηνη ή είλαη ιίγνη θαη δελ
πξνιαβαίλνπλε; Έρεη ε Γεκνηηθή αξρή ηελ επζχλε πνπ δελ ιχλνληαη ηα
πξνβιήκαηα ή νη πφξνη πνπ δελ αθήλνπλ ηελ Γεκνηηθή αξρή λα ιχζεη βαζηθά
δεηήκαηα; Γηα ηελ θαζαξηφηεηα είλαη φηη δελ γλσξίδνπκε ή ην δήηεκα είλαη φηη
είλαη απαξραησκέλνο ν ζηφινο θαη νη εξγαδφκελνη είλαη ειάρηζηνη; Γηα ηα
αζιεηηθά θέληξα πνην είλαη ην πξφβιεκα; ηη δελ γλσξίδνπκε ηα πξνβιήκαηα;
Ή φηη δελ ππάξρνπλ γπκλαζηέο λα αλνίμνπκε θαηλνχξηα πξνγξάκκαηα θαη
πξνζσπηθφ γηα λα ηα θπιάεη θαη λα ηα ζπληεξεί; θαη κπνξψ λα πσ φηη άπεηξα.
Θαη μέξεηε φηη ε Γεκνηηθή αξρή επεηδή δελ έρεη έλα site ή έλα blog ή έλα
ηξφπν γηα λα καζαίλεη ηα πξνβιήκαηα αιιά έρεη δεθάδεο ηξφπνπο. Θαη κε ηελ
επαθή ηεο κε ηνλ θφζκν, πνπ δελ δηαξθεί 45 ιεπηά έλα Πάββαην αιιά είλαη
κία θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα θαη ηαπηφρξνλα έρεη ηελ πιήξε ελεκέξσζε απφ
ηηο ππεξεζίεο είλαη γλψζηεο ε Γεκνηηθή αξρή γηα ην ζχλνιν ησλ
πξνβιεκάησλ. Αιιά απηνί πνπ θξχβνπλ ηελ αηηία ησλ πξνβιεκάησλ είλαη θαη
παξάδνμν λα θάλνπλ θξηηηθή γηα ηελ κε δπλαηφηεηα επίθαηξεο ιχζεο ηνπο.
Άξα ζέισ λα θαηαιήμσ ζην εμήο. Απηφ δελ γίλεηαη αζπλείδεηα ή κε επθνιία.
Γίλεηαη αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν, γηαηί ε πνιηηηθή άπνςε νξηζκέλσλ είλαη λα
αζσψλνπκε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε ηα
νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ ζε απηή ηελ ρείξηζηε θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο θαη ηα
λνζνθνκεία θ.ιπ.-θ.ιπ. ζα ηα πνχκε θαη αξγφηεξα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ
πξνηείλνπλ ηδησηηθνπνίεζε ζηνπο ηνκείο ηνπ Γήκνπ.
Άξα αο ππνςηαζηεί θαη ν θάζε έλαο εξγαδφκελνο Σατδαξηψηεο θαη γεληθφηεξα ν
ιαφο ηνπ Σατδαξίνπ. Γηα πνην ιφγν ιεηηνπξγεί απηφ ην ζχζηεκα; Κήπσο γηα λα
ξίρλεη ην δήηεκα ηεο αληθαλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη απφ άιιε πφξηα λα
ζπξψρλεη ην δήηεκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη λα πξνζπαζεί λα ην θέξεη απφ
ηελ πίζσ πφξηα; Αο αλαξσηεζεί ν θάζε έμππλνο άλζξσπνο, λνκίδσ ν θαζέλαο
έρεη θξηηηθή ζθέςε θαη άπνςε θαη λα βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ γηαηί,
εθθξάδεηαη αθξηβψο απφ ηνλ ίδην θνξέα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Ρψξα μεθηλψληαο κε ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, κε ηα 32 ζέκαηα. Ξξέπεη λα πσ φηη δελ είλαη ηφζν ν φγθνο ησλ
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ζεκάησλ πνπ κπαίλεη θάζε θνξά αιιά πψο δηνξγαλψλεηαη ε ζπδήηεζε θαη ηη
κπαίλεη ζαλ πξνηεξαηφηεηα απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηηο παξαηάμεηο. Γηα
παξάδεηγκα ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην είρακε πάλσ απφ 20
ζέκαηα, ηα νπνία ηα ηειεηψζακε ζε πεξίπνπ 25-30 ιεπηά θαη θάλακε πάλσ
απφ 3 ψξεο γηα λα ζπδεηήζνπκε εξσηήζεηο. Νη νπνίεο εξσηήζεηο ζα κπνξνχλ
πνιχ άλεηα θαη ην έρσ πεη πνιιέο θνξέο απηφ λα κπαίλνπλ ππεξεζηαθά ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ αθνχ καο ελδηαθέξεη ηφζν πνιχ λα ιχλνληαη ηα
πξνβιήκαηα θαη φρη γηα ιφγνο εληππσζηαζκνχ λα εξρφκαζηε εδψ θαη λα ιέκε
άιινη γηα ηνλ θάδν απηφλ ζηελ γσλία. πάξρνπλ αηηήκαηα γηα εθαηνληάδεο
θάδνπο γηα εθαηνληάδεο άιια δεηήκαηα, λα κελ πσ ηψξα. Γειαδή ζα θαζίζεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ζπδεηήζεη έμσ απφ ηελ ππεξεζία πνπ γλσξίδεη ηα
πάληα, φπσο είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο, ην πνπ ζα κπεη ν θάδνο;
Απηφο είλαη ν ξφινο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ; Αλ ζέιεηε λα νδεγεζνχκε
εθεί, γηαηί εθεί ζέινπλ θάπνηνη λα νδεγήζνπλ ηα πξάγκαηα, αθνχ δελ έρνπλ
θάηη άιιν, λα αξζξψζνπλ ιέμε γχξσ απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο πφιεο,
πξνζπαζνχλ λα εμαληιήζνπλ ηελ αληηπνιίηεπζή ηνπο ζε απηφ ην δήηεκα. Θαη
θάηη αθφκε, είλαη πνιιά ηα ζέκαηα γηαηί εκείο δελ ηα αθήλνπκε λα
ζπζζσξεχνληαη, δελ ηα θξχβνπκε ζηα ζπξηάξηα φπσο γηλφηαλ ρξφληα
νιφθιεξα θαη έξρνληαη θάπνηνη θαη καο ιέκε ην έρνπκε θάλεη εδψ θαη 15

ρξφληα, εδψ θαη 9 ρξφληα ην αίηεκα. Δκείο ινηπφλ παίξλνπκε ην αίηεκα, κεηά
απφ ιίγεο κέξεο κπαίλεη γηα ζπδήηεζε. Υξηκάδεη, ην ζπδεηάκε κε ηελ ππεξεζία
θαη έξρεηαη γηα ζπδήηεζε θαη γηα απφθαζε.
Γη’ απηφ ινηπφλ κπαίλνπλ θαη πνιιά ζέκαηα θαη αλ γίλεη θαη ζσζηή δηαρείξηζε
ζα κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα ζπδεηήζνπκε πνιχ θαιχηεξα. Γηα ην πξνζθπγηθφ
ήηαλ ζαλ ζέκα ζηελ ελεκέξσζε γηαηί έρνπκε ζπδεηήζεη αξθεηέο θνξέο γηα ην
πξνζθπγηθφ Αλδξέα, δελ είλαη ε πξψηε θνξά, επαλεηιεκκέλα έρνπκε
ζπδεηήζεη απηφ ην ζέκα. Απιά ζα έκπαηλε κία ελεκέξσζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη
κέρξη ηψξα θαη ζα πνχκε κεηά ηηο εξσηήζεηο, γηαηί δελ ππάξρεη θαη θάπνηα
εμέιημε. Θα ην ζπδεηήζνπκε κεηά.
Ινηπφλ γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, ζηελ 3εο Πεπηεκβξίνπ είλαη ν παηδηθφο
ζηαζκφο, απηή ηελ ζηηγκή πεξηκέλνπκε λα γίλεη ε ζχλδεζε ηεο ΓΔΖ. Δίλαη
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εμνπιηζκέλνο ν παηδηθφο ζηαζκφο, παξαθνινπζνχζακε απφ πνιχ θνληά ηελ
νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη κε ηνλ Ζιία Βαξπηηκηάδε, ζαλ Αληηδήκαξρν, πνπ
ήηαλ ζπλέρεηα εθεί θαη κε ηνλ Θψζηα Βνξέα. Έρνπλ νινθιεξσζεί, είλαη
εληειψο έηνηκνο ν ζηαζκφο λα μεθηλήζεη θαη έκεηλε ηψξα ζηελ δηαδηθαζία
αδεηνδφηεζεο απφ ηελ ΓΔΖ.
Έγηλε ινηπφλ ην εμήο παξάινγν γηα λα δείηε θαη πψο ιεηηνπξγνχλ θάπνηνη.
Ήξζαλ νη ειεγθηέο δφκεζεο θαη βξήθαλ φηη ζηνλ πιάγην αθάιππην ππάξρεη
δηαθνξά 5εθ.. Κέζα ζε δεθάδεο κέηξα ππάξρεη δηαθνξά 5εθ.. Θαη καο
κπινθάξηζαλ εδψ θαη 3 κήλεο πεξίπνπ, γηαηί ν ζηαζκφο ζα είρε μεθηλήζεη, καο
κπινθάξηζαλ γηα απηφ ηνλ ιφγν. Ήξζαλ δειαδή θαη κάιηζηα ππέγξαςε έλαο κε
κεηαπηπρηαθφ ζηνλ Θαλαδά, ήξζε ινηπφλ ν ηχπνο ν κεγάινο επηζηήκνλαο θαη
βξήθε ζε έλα δεκνηηθφ θηίξην θαη κάιηζηα παηδηθφ ζηαζκφ φηη ππάξρεη δηαθνξά
5εθ.. Καο πήγε 3 κήλεο πίζσ. Γηα λα θαηαιάβεηε ηη γίλεηαη. Ξάλησο ζε ιίγεο
εκέξεο ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ.
Γηα ηνλ ςπρνιφγν ηψξα, θνηηάμηε νη πξνζιήςεηο έγηλαλ κέζσ ΑΠΔΞ. Δδψ έρσ
ινηπφλ γηα ηνπο ςπρνιφγνπο, έγηλαλ 109 αηηήζεηο γηα λα πάξνπκε δχν
ςπρνιφγνπο θαη ππάξρεη κνξηνδφηεζε. Πχκθσλα ινηπφλ κε απηή ηελ
κνξηνδφηεζε ππάξρεη κηα δηαδηθαζία, έγηλε ε έγθξηζε ησλ ζέζεσλ, βάζε πάληα
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ΑΠΔΞ, δελ έρεη κεζνιαβήζεη ν Γήκνο θαη γίλεηαη έλζηαζε
θαη έξρεηαη ε Απνθεληξσκέλε Ξεξηθέξεηα, πξηλ απφ 3-4 κέξεο, θάλεη δεθηή ηελ
έλζηαζε κηαο ςπρνιφγνπ ε νπνία ήηαλ ζε κηθξφηεξε ζέζε θαη θαιεί ηνλ Γήκν
λα αθπξψζεη ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε θαη λα εκθαλίζεη κηα θαηλνχξηα
ζχκθσλα κε ηελ έλζηαζε πνπ έγηλε δεθηή.
πσο θαηαιαβαίλεη ν Γήκνο δελ επζχλεηαη θαζφινπ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία.
Θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη φινη απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο κέρξη ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο πάλσ, θιαίγαλε φινη καδί. Αιιά δελ θηαίεη ν Γήκνο ζε θακία
πεξίπησζε γηαηί βξέζεθε θάπνηνο λα θάλεη έλζηαζε θαη έγηλε δεθηή ε έλζηαζε.
Κάιηζηα αλ δείηε ην ζθεπηηθφ ηεο έλζηαζεο, είλαη έλα πνιπζέιηδν θείκελν, δελ
είλαη ζαθέο αλ πξέπεη λα δηθαησζεί ή φρη. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε φρη φηη
θηαίεη ν Γήκνο. Αλ δελ ηνπο παίξλακε ηη ζα ιέγαηε; Γηαηί δελ ηνπο πήξαηε;
Αθνχ είρε νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Θαη ε έλζηαζε έγηλε πάλσ ζε
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επηθπξσκέλνπο πίλαθεο. Γελ θηαίλε νχηε νη ππεξεζίεο νχηε ν Γήκνο, γηα απηή
ηελ δηαδηθαζία. ηαλ ππάξρνπλ ελζηάζεηο θαηαιαβαίλεηε πνιχ θαιά φηη
παίξλεη ην δξφκν ηεο ε έλζηαζε. Γελ κπνξνχζε δειαδή λα πξνιάβεη ν Γήκνο
εμειίμεηο. Καθάξη λα κπνξνχζακε λα πξνιάβνπκε, αλ ππήξρε άιιε δηαδηθαζία,
αιιά απηή είλαη ζαθέζηαηε δηαδηθαζία. Ινηπφλ γηα ην ΣΑΦΓΑΟΗ ΑΡΕΔΛΡΑ,
ηψξα ηη λα πσ, πξέπεη λα κηιάο πάξα πνιχ ψξα εδψ.
Ξάλησο, θνηηάμηε εκείο γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά ηα πξνβιήκαηα ηεο
πφιεο. Ξάξα πνιχ θαιά θαη φρη κφλν γηαηί είκαζηε Γεκνηηθή Αξρή αιιά γηαηί
ηφζα ρξφληα ηψξα θαη ζαλ Αληηπνιίηεπζε ην γλσξίδεηαη πνιχ θαιά νη
παιαηφηεξνη, έρνπκε ηξέμεη πνιχ γηα απηήλ ηελ πφιε θαη γλσξίδνπκε ηα πάληα.
Αιιά επεηδή δελ ζέινπκε λα ην παίμνπκε θαη παληνγλψζηεο, ππάξρνπλ νη
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ππάξρνπλ ηα ηειέθσλα, ππάξρεη ην δηαδίθηπν, κέζσ
ηνπ νπνίνπ φινη νη πνιίηεο, κπαίλνπλ θαη ελεκεξψλνπλ ην Γήκν γηα ηα
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε. Δγψ φπσο είπα θαη ζηελ ΔΟΡ πνπ πήγε
λα θάλεη ην θνιπάθη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο αηδέληαο, μέξνπκε αθφκα θαη ηελ
θάζε πιάθα.
Γειαδή απηά πνπ βιέπσ ηψξα ηα αηηήκαηα, γέιαγα πνπ ηα έβιεπα πξηλ
εηιηθξηλά. Άζε πνπ απηά ηα κηζά έρνπλ γίλεη. Δίλαη αλεπίθαηξα, δειαδή θαη ε
παηδηθή ραξά έρεη παξαδνζεί θαη... Ρέινο πάλησλ, μαθληθά ινηπφλ κίθξπλαλ ηα
πεδνδξφκηα ζηελ πφιε καο, γέκηζε ιαθθνχβεο ν Γήκνο, ήξζαλ φια ηα θαθά
ηεο κνίξαο θαη έπεζαλ πάλσ ζην Σατδάξη ιεο θαη δελ ππήξραλ απηά ηα
πξνβιήκαηα, ρξφληα νιφθιεξα ηα νπνία δελ είραλ ιπζεί. Ιεο θαη δελ είλαη
απνηέιεζκα φιν απηφ πνπ γίλεηαη απφ ην άλσ Γάζνο πνπ δελ ππάξρεη
πεδνδξφκην, ζε πεξηνρή πνπ εληάρζεθε ζην ζρέδην πφιεο ην ’87. Θαη δελ
ππάξρνπλ πεδνδξφκηα λα πεξπαηήζεη ν θφζκνο. Θαη ζήκεξα μαθληθά
αλαθάιπςαλ φινη φηη θηαίεη ε Γεκνηηθή Αξρή πνπ δελ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα.
Ν θσηηζκφο ησλ γεπέδσλ έρεη γίλεη, γηα ηνλ αζιεηηζκφ, ν αγψλαο δξφκνπ ζην
Σατδάξη είλαη ζηα ζρέδηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, έρνπλ
γίλεη δχν αγψλεο δξφκνπ. Ν θσηηζκφο ζηηο ζηάζεηο έρεη γίλεη θ.ιπ.-θ.ιπ..
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Ινηπφλ, ην ζέκα είλαη ινηπφλ φηη ηα πξνβιήκαηα ηα γλσξίδνπκε. κσο απφ φηη
είπε θαη ν Λίθνο θαη ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο γηαηί αλαθέξζεθε ν Λίθνο
Θαξαγηάλλεο ζε απηφ. Ρν ζέκα είλαη αλ κπνξνχκε ζήκεξα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ
ππάξρνπλ λα ιχζνπκε φια απηά ηα πξνβιήκαηα. Θαη εδψ κπαίλεη ε ηεξάξρεζε
πηα, ην πψο ζα ιχζεηο θαη πνηα πξνβιήκαηα πξέπεη λα ιχζεηο γηαηί ην
γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη θαη πεξηθνπέο ηεξάζηηεο έρνπλ γίλεη ζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο θαη βέβαηα δελ πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ
ζα κπνξεί λα θάλεη απηέο ηηο δνπιεηέο.
Άξα ινηπφλ λνκίδσ φηη φια απηά γίλνληαη εθ ηνπ πνλεξνχ, γίλνληαη γηα
εληππσζηαζκφ, νη

πεξίθεκεο αηδέληεο ή νηηδήπνηε

άιιν κπνξεί

λα

ρξεζηκνπνηήζεη ν θαζέλαο. Βάδνπλ ηνλ θφζκν ζε κία δηαδηθαζία θαη λα ζαο πσ
εγψ ηψξα. Ιέεη έλαο λα θάλνπλε φιεο νη παξαηάμεηο απφ κία δηθή ηνπο αηδέληα
θαη έξρνληαη θαη έρνπκε έλα πξφβιεκα, λα ζαο πσ κε ηα πεδνδξφκηα. Γηα πείηε
ινηπφλ… πνην ζα κπεη ζε πξνηεξαηφηεηα; αλ έξζνπλ 20 πεδνδξφκηα εδψ. Θαη
ζα ιέεη θάζε παξάηαμε, πινπνηήζεθε απηφ πνπ έθαλε θάπνηνο θάηνηθνο κέζσ

ηνπ δηθνχ κνπ site ή φρη ξε παηδηά κέζσ ηνπ δηθνχ κνπ site πνπ ήηαλ πην
γξήγνξν θαη πην θαιχηεξν θαη πηέζακε εκείο γηα λα γίλεη. Ή ζα έξζεη εδψ ν θ.
Ληεληαθφο θαη ν θ. Ρζαηζακπάο θαη ζα ιέλε μέξεηε θάηη, ε παηδηθή ραξά πνπ

έρεη γίλεη, έγηλαλ θάησ απφ ηελ δηθή καο πίεζε. ηη αλ δελ ππήξρε ε αηδέληα
δελ ζα ιχλνληαλ ηα πξνβιήκαηα.
Κα ηψξα πνηφλ πάηε λα θνξντδέςεηε; Νχηε ηνλ εαπηφ ζαο δελ κπνξείηε λα
θνξντδέςεηε κε απηφ. Θαη φιε απηή ε θνξντδία πνπ πήγαηε λα παίμεηε κέζσ
ηεο ηειεφξαζεο απφ κία δεκνζηνγξάθν Σατδαξηψηηζζα ε νπνία ήηαλ ζηεκέλε
θαη ε νπνία δελ είρε πεη ζηελ παξαγσγή φηη ν θ. Ληεληαθφο πήγε ζαλ
εθπξφζσπνο παξάηαμεο θαη λφκηδαλ ζηε παξαγσγή θαη ν … θαη φζνη είδαλ ηελ
εθπνκπή ην θαηάιαβαλ, φηη άιια κνπ είπαηε θαη άιια γίλνληαη εδψ κέζα. Δίρε
πεη φηη πήγε ζαλ εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, ιέηε θαη δελ ππάξρεη ελεκέξσζε
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πφιε.
Θαη ηέινο πάλησλ αλ ζέιεηε λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζα έπξεπε λα έρεηε
πάεη ζηηο ππεξεζίεο ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο θαη φρη λα ηα θέξεηε εδψ ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Αιιά βιέπεηε φηη άιινο είλαη ν ζηφρνο ζαο. Βέβαηα
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ππήξρε θαη ε αγαλάθηεζε ηνπ θφζκνπ, κε απηφλ ηνλ απνινγηζκφ πνπ πήγε λα
θάλεη ν θ. Ληεληαθφο. Λα θέξνπκε έλαλ απνινγηζκφ ινηπφλ ν θαζέλαο θάζε
παξάηαμε θαη εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή, ηεο εκέξαο, ηεο εβδνκάδαο, ηνπ
κήλα, ηη ζέιεηε εδψ, λα θάλεηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην παηδηθή ραξά. Αλ
ζέιεηε λα θάλνπκε απηφ ην πξάγκα εληάμεη.
Ινηπφλ γηα ηελ απηεπηζηαζία θαη ηνπο άλεξγνπο νηθνδφκνπο. Ξξνθαλψο δελ
γλσξίδεηε θαλ γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηί ηζρχεη ζήκεξα γηα ηηο πξνζιήςεηο ζην
Γεκφζην. Δηιηθξηλά δελ γλσξίδεηε. Μέξεηε πνιχ θαιά φηη ν ζηφρνο ν δηθφο καο
ήηαλ λα εληζρπζεί ε απηεπηζηαζία ηνπ Γήκνπ γηαηί κέζσ ηεο απηεπηζηαζίαο
ηνπ Γήκνπ εμνηθνλνκνχκε πάξα πνιιά ρξήκαηα θαη γίλνληαη θαη πνιχ γξήγνξα
ηα έξγα. κσο δπζηπρψο ε ινγηθή ηελ νπνία ζηεξίδεηε θαη εζείο ζαλ
παξαηάμεηο πνπ δελ ακθηζβεηείηε ηνλ Θαιιηθξάηε είλαη απηή αθξηβψο. Λα
ζπάζνπκε νηηδήπνηε δεκφζην θαη ζηελ απηεπηζηαζία θαη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη
ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη δνζνχλ ζε ηδηψηεο. Απηφο είλαη ν ζηφρνο. ηαλ
ινηπφλ εκείο θάλακε πέξζη αίηεκα γηα ηελ απηεπηζηαζία γηαηί έρνπκε θάλεη
πνιιά αηηήκαηα καο ην επέζηξεςαλ πάιη πίζσ θαη δελ ην πινπνηήζακε.
Φέηνο αλ έρεηε δεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζην Θέκα 17 πξνβιέπεη πξνζσπηθφ
γηα ηελ απηεπηζηαζία. Αλ έρεηε δεη ην εηζεγεηηθφ γηα ηα ζέκαηα; Ξξνβιέπεηαη
πξνζσπηθφ γηα ηελ απηεπηζηαζία. Αιιά θαη απηφ ην πην πηζαλφ είλαη λα
επηζηξαθεί γηαηί δελ εγθξίλνπκε ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Δθεί είλαη φιε ε
ηζηνξία. Γελ είλαη αληαπνδνηηθφ, γηαηί νη αλάγθεο ηνπ θφζκνπ δελ κπνξεί λα
κπεη ζηελ ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. Ξξέπεη λα πιεξψζεη ν θφζκνο γηα λα
γίλεη νηηδήπνηε. Θαη ην ζρφιην ηνπ θ. Γξνχιηα ήηαλ εηξσληθφ, είλαη ζαθέο θαη
ην θαηαλνήζακε φινη.
Ρψξα γηα ηελ δηάλνημε ηεο 3εο Πεπηεκβξίνπ έρεηο δίθην, απηφ πξνβιέπεηαη.
Βέβαηα εθεί ππάξρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη έλα
πνιχ κεγάιν έξγν. Ξξέπεη λα γίλνπλ απαιινηξηψζεηο θ.ιπ., ηεξάζηην έξγν.
Ρψξα λα κελ κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο, ην γλσξίδνπκε πνιχ θαιά, έρεη
ζπδεηεζεί επαλεηιεκκέλα παιαηφηεξα εδψ, είλαη πνιιψλ ρξφλσλ απηφ ην
ζέκα. Ινηπφλ γηα ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία, Γηάλλε μέξεηο πνιχ θαιά φηη
θαηαξγήζεθε, επαλαζπζηήζεθε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε αξηζκφο
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Γεκνηηθψλ Αζηπλφκσλ νη νπνίνη μαλαγχξηζαλ ζηελ πεξεζία. Νη δηθνί καο
Γεκνηηθνί Αζηπλφκνη δελ γχξηζαλ, γχξηζαλ κφλν δχν απφ ηνπο νπνίνπο ε κία
είλαη έγθπνο θαη ιείπεη κε άδεηα θαη ε δεχηεξε ζέιεη λα πάξεη κεηάηαμε γηαηί
είλαη απφ ην Ξέξακα, άξα δελ ππάξρνπλ Γεκνηηθνί Αζηπλφκνη θαη δελ κπνξείο
λα πξνζιάβεηο θαλέλα Γεκνηηθφ Αζηπλφκν.
Γειαδή γηα λα επαλαζπζηήζεηο Γεκνηηθή Αζηπλνκία πξψηνλ δελ κπνξείο λα
ζπζηήζεηο γηαηί δελ έρεηο Γεκνηηθνχο Αζηπλφκνπο θαη δεχηεξνλ δελ κπνξείο
λα πξνζιάβεηο Γεκνηηθνχο Αζηπλφκνπο θαηλνχξηνπο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη λα κελ ηεο δψζεη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη Γεκνηηθή
Αζηπλνκία κε κία Αζηπλφκν θαη ην μέξεηο πνιχ θαιά απηφ Γηάλλε. Γηα ηα
7.500ζηξκ. απηφ αθνξά ηνλ δήκν Ξεηξνχπνιεο, είλαη έλα θνκκάηη ησλ
δηεθδηθήζεσλ πνπ έρεη ε Κεηξφπνιε Ιακίαο θαη ε Κνλή Θιεηζηψλ. Απηφ ην
θνκκάηη αθνξά ηνλ Γήκν Ξεηξνχπνιεο ηα 7.500ζηξκ. πάξρνπλ θαη άιιεο
δηεθδηθήζεηο θαη κάιηζηα ζπδεηηέηαη ζηηο 22 ηνπ κήλα απηφ ζηα δηθαζηήξηα. Ν
Γήκνο Ξεηξνχπνιεο έρεη θηλεηνπνίεζε θαη εκείο ζηα πιαίζηα απηά ζπδεηψληαο
νη Γήκαξρνη ζηνλ Α.Π.Γ.Α. είπακε φηη πξέπεη λα πάξεη πξσηνβνπιία θαη ν
Α.Π.Γ.Α. θαη λα ζηεξίμεη ηνλ Γήκν Ξεηξνχπνιεο. πάξρνπλ θαη άιιεο
δηεθδηθήζεηο ζην Σατδάξη δειαδή ζην Ξνηθίιν ξνο θαη ζηνλ Πθαξακαγθά θαη
ζην Πρηζηφ νη νπνίεο θαη απηέο νη δηεθδηθήζεηο αλέξρνληαη ζε ρηιηάδεο
ζηξέκκαηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηνπο ίδηνπο. Κεηξφπνιε Ιακίαο θαη Κνλή Θιεηζηψλ. Θαη
κάιηζηα ζηελ Ξεηξνχπνιε δηεθδηθνχλ θαη θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Γηεθδηθνχλ
εθαηνληάδεο ζηξέκκαηα θαη ζην Ξεξηζηέξη ζε φιε ηελ Γπηηθή Αζήλα. Κηιάκε
γηα δεθάδεο ρηιηάδεο ζηξέκκαηα πνπ δηεθδηθνχλ. Γηα ηνπο θάδνπο μέξεηε πνιχ
θαιά φηη είλαη νιφθιεξε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο θ.ιπ. θαη ζε ιίγν θαηξφ ζα έξζεη λα
ζπδεηεζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ.
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Θα κνπ επηηξέςεηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη λα αλαθεξζψ ζε έλα ζέκα επεηδή
φια έρνπλ έλα φξην αιιά θάπνηνη εθκεηαιιεπφκελνη θάπνηεο εθεκεξίδεο,
ιαζπνινγνχλ, ζπθνθαληνχλ θαη αθήλνπλ ππνλννχκελα ζηα νπνία δελ έρσ
απαληήζεη φιν απηφ ηνλ θαηξφ θαη δελ ζέινπκε λα απαληήζνπκε ζαλ Γεκνηηθή
Αξρή αιιά φηαλ μεπεξλάλε θάπνηα φξηα λνκίδσ φηη φζν πιεξσκέλεο θαη λα
είλαη απηέο νη θπιιάδεο, φζε ιάζπε θαη λα ξίρλνπλε, ηειηθά γπξλάεη απέλαληί
ηνπο. Θνηηάμηε ππάξρεη κέζα ζε φια απηά ηα ζπθνθαληηθά θαη φηη γξάθεη εδψ
κέζα απηή ε εθεκεξίδα, δελ έρεη ζεκαζία πνηα είλαη, απηφο ινηπφλ ν
δεκνζηνγξάθνο ν νπνίνο γξάθεη, ν νπνίνο έρεη θαη άιιεο ζηήιεο, έρεη κία
καχξε ζηήιε θαη κάιηζηα πεγαίλεη θαη κε ιηβαλίδεη θαη απ’ φηη γξάθεη θαη ζηα
site πεγαίλεη θαη πνιχ ζπρλά θαη ζηελ εθθιεζία δελ μέξσ ηψξα αλ πεγαίλεη λα
εμνκνινγεζεί γηα ηα 30 ή πεξηζζφηεξα αξγχξηα ηα νπνία παίξλεη ή γηα φιεο
απηέο ηηο ζπθνθαληίεο ηηο νπνίεο γξάθεη, γξάθεη ινηπφλ εδψ, ην καχξν
ηαηξηάδεη θαη κε ηελ ηδενινγία ηνπ πξνθαλψο. Ιέεη δείηε εδψ απφ πνηα
ζπλεδξίαζε έιεηπε ν Κηράιεο Πειέθνο.
Έρεη έλα πξαθηηθφ απφ έλα παιαηφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 2005 φπνπ εγψ
θαη ν θ. Βνξέαο πνπ είκαζηε ηφηε νη δχν Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηεο Ιατθήο
Ππζπείξσζεο απνπζηάδακε. Θαη ιέεη ινηπφλ …θαη αιήζεηα πείηε κνπ πνηφο ζα

ήηαλ απηφο πνπ ζα έιεγε φηη ν Κηράιεο Πειέθνο δελ ίδξσζε αληηπνιηηεπηηθά
ηελ θαλέια ζε ζρέζε κε ηνλ Πθαξακαγθά θάησ. Γπξλψληαο βέβαηα θάπνηνο
θάπνηα ρξφληα πίζσ ην 2005 κπνξεί λα δηαθξίλεη πσο θαηά ηελ ιήςε
απφθαζεο γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο παξάθηηαο έθηαζεο ησλ Λαππεγείσλ
Πθαξακαγθά έιεηπαλ δχν Γεκνηηθνί Πχκβνπινη απφ ηελ ζπλεδξίαζε. Ν έλαο εμ
απηψλ ήηαλ ν Κηράιεο Πειέθνο θαη ν άιινο ν Θψζηαο Βνξέαο. Θαη νη δχν κέιε
ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο. Ξνπ ήηαλ ηφηε, κήπσο έπηλαλ θάπνπ θαθέ;
Μέξεηε πνιχ θαιά φηη εκείο δελ έρνπκε ιείςεη πνηέ απφ θακία ζπλεδξίαζε φια
ηα

πξνεγνχκελα

ρξφληα

θαη

επηθαινχκαη

ηνπο

παιαηνχο

δεκνηηθνχο

ζπκβνχινπο εδψ. Θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ πίλακε πνηέ θαθέ ηελ ψξα ησλ
ζπλεδξηάζεσλ, ήκαζηαλ εδψ κε ζέζε κε άπνςε, ην παιεχακε θάπνηνη άιινη
πίλαλε θαθέ θαη μαθληθά αλαθάιπςαλ ην Σατδάξη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.
Θάπνηνη άιινη δελ είραλε θακία κα θακία επαθή κε ηελ πφιε θαη μαθληθά ζηα
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35, 40, 45 ηνπο αλαθάιπςαλ ηη είλαη ε πιαηεία Διεπζεξίαο ή ην 4ν Γεκνηηθφ
Πρνιείν. Έξρνκαη ινηπφλ ζηα πξαθηηθά ζηελ ζπλεδξίαζε απηή:
«Ξξφεδξνο: Δπί πεξαηηέξσ, επεηδή δχν ζχληξνθνη ήηαλ ηε εκέξα πνπ
θεδεπφηαλ ν Σαξίιανο Φισξάθεο ζηελ Θαξδίηζα. Δπί πεξαηηέξσ, επεηδή δχν
ζχληξνθνη ηνπ Σαξίιανπ Φισξάθε, ν θ. Κηράιεο Πειέθνο θαη ν θ. Βνξέαο
απηή ηε ζηηγκή απνπζηάδνπλ θαη βξίζθνληαη ζηελ Θαξδίηζα, απέζηεηιαλ ζην
Ξξνεδξείν,..» θαη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ην δηαβάζνπκε θαη κεηά ζα
πξνρσξήζνπκε ζηα ζέκαηα «...ην εμήο: δηαβάδνπλ ινηπφλ ηελ επηζηνιή ζε
ζρέζε κε ηνλ Φισξάθε θαη ζπλερίδνπκε ζηελ επηζηνιή. «Δπεηδή ινηπφλ δελ
κπνξνχκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ νπνίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά
ζέκαηα ζα ζέιακε επηγξακκαηηθά λα εθθξάζνπκε ηηο ζέζεηο καο». Γηα ην 2ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γξακκαηέαο δηαβάδεη «Γήκαξρνο: Λνκίδσ λα
ηα πνχκε κεηά». (Γήκαξρνο ηνπ 2005 ν θ. Ληεληαθφο). «Ξξφεδξνο:
Πηακαηάκε εδψ θαη ζα αλαθεξζνχκε κεηά φηαλ ζα κπνχκε ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε».
Ξάκε ινηπφλ ζηα ζέκαηα. Απηά ή δελ ηα γλψξηδε ή δελ κπήθε ζηνλ θφπν λα
πάξεη έλα ηειέθσλν θαη λα πεη ξε παηδηά πνπ ήζαζηαλ ή είλαη ζθέηνο
πξνβνθάηνξαο θαη γξάθεη αιεηείεο. Ξάκε ινηπφλ ζην 2ν ζέκα. Ξξφεδξνο ήηαλ
ν

θ. Φνπξιήο θαη πξνο ηηκήλ ηνπ γηαηί πξνζπαζνχζε λα δηαβαζηνχλ νη

επηζηνιέο.
«Ξξφεδξνο: Κηζφ ιεπηφ λα δηαβάζνπκε ηελ ζέζε ηνπ θ. Πειέθνπ. Παο δεηάκε
ζπγλψκε γηαηί πξνεγείηαη ν θ. Πειέθνο θαη κεηά θάπνηνο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν.
Γηαηί καο έρεη ζηείιεη λα ην δηαβάζνπκε γη’ απηφ ην ζέκα. Ρη λα θάλνπκε;»
«Θαπεηαλάθεο: Θ. Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείηε.»
«Ιπκπέξεο: Γηα λα κελ ζαο ηα πεη ν θ. Θαπεηαλάθεο λνκίδσ φηη απηφ πνπ
θάλεηε δελ είλαη λνκφηππν.»
«Ξξφεδξνο: Λνκφηππν δελ είλαη, ηίπνηα δελ είλαη λνκφηππν. Δλδερνκέλσο
είλαη ζηηο παξπθέο εδψ πέξα. Αιιά είπε λα δηαβαζηεί δηφηη…»
«Πχκβνπινη: Αο δηαβαζηεί ηειεπηαίν θ. Ξξφεδξε, έρεη δίθην ν θ. Ιπκπέξεο.»
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«Ιπκπέξεο: Αλ απνπζηάδσ εγψ ζέιεηε λα ζηα ζηέιλσ ηηο ζέζεηο κνπ; Δγψ δελ
έρσ αληίξξεζε λα θάηζσ εδψ κέρξη ην πξσί, αλ απνπζηάδσ ηφηε λα ην
θάλνπκε κηα δηαδηθαζία απφ δσ θαη ζην εμήο;»
«Ξξφεδξνο: Κηα θνξά έγηλε θαη επεηδή έγηλε ε ζπγθεθξηκέλε εηδηθή πεξίπησζε
γη’ απηφ.»
«Θαπεηαλάθεο: Γελ ρξεηάδεηαη θαη ηφζε δεκνθξαηία θ. Ξξφεδξε.»
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα δείηε πσο ιεηηνπξγνχζαλ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, έηζη;
Θαη λα δείηε θαη ζήκεξα ην πψο ιεηηνπξγεί θαη αλ έηζη έρεη ν θάζε θαη
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο αιιά θαη θάηνηθνο ην δηθαίσκα λα πεη νηηδήπνηε.
Ήκαζηαλ κηα παξάηαμε πνπ έιεηπε γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν θαη νιφθιεξε
ζπδήηεζε, νιφθιεξε πάιε γηα λα δηαβαζηεί ε ζέζε γηα απηφ ην ζέκα. Ξάκε
ινηπφλ ζηελ ζέζε γηα ην Πθαξακαγθά. Κηζφ ιεπηφ… δηαβάδσ ηελ ζέζε καο γηα
ην ζέκα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, κεηά απφ κεγάιε ζπδήηεζε θαη κεηά
πάκε ζην ζέκα ηνπ Πθαξακαγθά.
«Ξξφεδξνο: Ξαξαθαιψ θ. Θαπεηαλάθε, θ. Καξαβέιηα αο ηειεηψλνπκε
επηηέινπο. Αο δηαβάζνπκε θαη ηηο ζέζεηο γηα ην ζέκα ηεο παξάηαμεο ηνπ θ.
Πειέθνπ θαη λα ςεθίζνπκε ην ζέκα νκφθσλα. Δθφζνλ φινη ζπκθσλνχκε ζην
αίηεκα ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ». «Ραπηφρξνλεο νκηιίεο.»
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη μεθηλάεη ν Γξακκαηέαο, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, δελ είλαη
ζηα πξαθηηθά γηαηί γίλνληαλ ηαπηφρξνλεο νκηιίεο, πηζαλφλ λα κελ αθήλαλε λα
δηαβαζηεί ην θείκελν θαη ιέεη.
«Γξακκαηέαο: εθηφο απφ ηηο ζπκθσλίεο ζηελ παξαρψξεζε, ιέεη λα γίλεη θαη κε
ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ζάιαζζαο, απηφ φκσο πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη λα κελ κείλεη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο Ππκβνπιίνπ ζηα
ραξηηά.»
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά. Θαη Τεθίδεηαη νκφθσλε απφθαζε γηα ηελ παξαρψξεζε
ηεο έθηαζεο ηνπ Πθαξακαγθά απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Απηά ινηπφλ
δηαδξακαηίζηεθαλ θαη έξρνληαη θάπνηεο θπιιάδεο νη νπνίεο κνηξάδνληαη θαη νη
νπνίεο πξνβάινπλ ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο θαη παξαηάμεηο νη νπνίνη απφ
θάπνπ ηέινο πάλησλ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη έξρνληαη θαη γξάθνπλε ηέηνηεο
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αιεηείεο, ηέηνηεο ζπθνθαληίεο. Γηα λα κελ ζαλ πσ ζηα ππφινηπα ηη γξάθνπλ
ζηηο καχξεο ζειίδεο θαη ζε φια ηα ππφινηπα. Απηφ ην ιέσ ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, δελ μέξσ αλ ζα αθνινπζήζσ δηθαζηηθφ δξφκν, δελ ζέισ λα
πνηληθνπνηψ ζε θακία πεξίπησζε ηελ πνιηηηθή δσή αιιά θάπνπ πξέπεη λα κπεη
έλαο θξαγκφο. Γελ κπνξνχλ ζαο ιέσ θαη πάιη γηα θάπνηα αξγχξηα, θάπνηνη λα
αθνινπζνχλ απηή ηελ ηαθηηθή. Κέρξη εδψ θαη κε παξέθεη. Θαη ζα ήζεια λα
είλαη εδψ ζήκεξα απηφο ν θχξηνο θαη λα πάξεη ηνλ ιφγν. Ξξαγκαηηθά έιεγα,
παξαθαινχζα λα είλαη εδψ ζήκεξα. Αιιά δελ είλαη εδψ γηα λα πάξεη ηνλ ιφγν.
Δγψ ζε φπνην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έξζεη ζα δηαθνπεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
θαη ζα πάξεη ηνλ ιφγν λα καο πεη γηαηί γξάθεη απηέο ηηο αιεηείεο. Θαη αλ είλαη
δεκνζηνγξαθία απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, θαηαξρήλ επεηδή κπήθε κία παξαίλεζε πξνο
ην Ξξνεδξείν, εγψ ζέισ λα πσ ην εμήο. Λνκίδσ φηη θαη απφ ζέκα αξρήο αιιά
θαη ζε φιε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ αθαηξέζεθε ζε
θαλέλαλ ζπλάδειθν απφ ην Ξξνεδξείν ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηηο
πνιηηηθέο ηνπ ζέζεηο, ην πξφγξακκα ηνπ. Άιισζηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
είλαη πνιηηηθφ φξγαλν. Γελ είλαη ππεξεζία ηνπ Γήκνπ φκσο. Δδψ κέζα ζα
εμαζθαιίδεηαη ε πνιηηηθή άπνςε ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ λα εθθξάδεηαη
ειεχζεξα αιιά δελ ζα ην επηειίζνπκε αγαπεηνί ζπλάδειθνη ην πνιηηηθφ
φξγαλν ηνπ Γήκνπ.
Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί… αλ ζπκάζηε ζηα πξψηα ζπκβνχιηα, ήξζε εδψ έλα
ζέκα γηα λα δηαγξάςνπκε έλα ρξένο κηαο ζπκπνιίηηζζάο καο, έλα επηειέο
πνζφ θαη εηπψζεθε απφ ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην εληάμεη ξε παηδηά, εκείο ζα ηα

ιχζνπκε απηά; Ππλελλνεζείηε θαη ιχζηε ην κε ηηο ππεξεζίεο. Ρψξα ζα
θηλδπλεχνπκε ηη; Αληί λα πεγαίλνπκε ηα αηηήκαηά καο ζηηο ππεξεζίεο, γηα ηνλ
θάδν πνπ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί, γηα ηελ ηξχπα πνπ λα θιείζεη λα ηα δψζνπκε
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δγψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνεδξείνπ ζεσξψ
ζπλάδειθνη φηη απηφ δελ είλαη ζσζηφ θαη πξέπεη λα πεξηθξνπξεζεί απφ ηέηνηα
ιεηηνπξγία ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δίλαη άιιν έλα ζνβαξφ ηερληθφ δήηεκα πνπ
κπνξεί λα ππάξρεη, έλα αίηεκα πνπ είλαη πάξα πνιχ θαηξφ θαη δελ έρεη
πινπνηεζεί θαη νξζψο φηαλ νη ππεξεζίεο δελ ζα αληαπνθξηζνχλ γηα
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αληηθεηκεληθνχο ή λα πσ θαη γηα ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο, λα ην θέξλσ ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη άιιν απηφ ην πξάγκα ζπλάδειθνη. Αθπξψλνπκε ηελ
ππφζηαζή ηνπ σο πνιηηηθφ φξγαλν. Απηά είρα λα πσ εγψ απφ ηελ ζέζε ηνπ
Ξξνέδξνπ. Ππλάδειθνη, εθηφο εκεξεζίαο έρεη έξζεη έλα ςήθηζκα απφ ηελ
ζπλαδέιθηζζα ηελ Πθακπά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, γηα ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ. Δπεηδή ππάξρνπλ θαη
νη ζέζεηο ησλ παξαηάμεσλ, ζε έλα πξνεγνχκελν ζπκβνχιην είρακε πάξεη
απφθαζε γηα ηελ ζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ. Δκείο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε,
πήξακε θαη ηελ πξσηνβνπιία απηή γηα λα καδέςνπκε ηξφθηκα, θάξκαθα,
παηρλίδηα θ.ιπ. φηη είλαη απαξαίηεην, είδε πξψηεο αλάγθεο θ.ιπ.. Αλ ζέιεηε λα
ζπδεηήζνπκε εθ’ φιεο ηεο χιεο εγψ ζα έθαλα κηα κηθξή ελεκέξσζε ζήκεξα.
Αλ ζέιεηε λα ζπδεηήζνπκε εθ’ φιεο ηεο χιεο θαη λα πάξνπκε θαη απνθάζεηο
αλ ζέιεηε, λα ην θάλνπκε, λα κπεη ζαλ ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα
ην ζπδεηήζνπκε κεηά. Λα ζαο θάλσ κηα ελεκέξσζε, πνιχ κηθξή γηα δχν
ιεπηά.
Δπεηδή ιέγνληαη πάξα πνιιά πξάγκαηα ηέινο πάλησο, ν θφζκνο ιέεη δηάθνξα
πξάγκαηα, ζα έξζνπλ νη κεηαλάζηεο εδψ νη πξφζθπγεο εθεί, πνπ ζα πάλε, ηη

ζα γίλεη, αλ έρεη ζπκθσλήζεη ν Γήκνο. Λα ζαο πσ φηη κέρξη ζήκεξα επίζεκα
δελ έρεη γίλεη θακία κα θακία θξνχζε ζηνλ Γήκν. Ζ κφλε θξνχζε θαη απφθαζε
ηνπ είρε παξζεί θαη μέξεη ν Αλδξέαο πνπ ήηαλ ζηελ ζχζθεςε ησλ Γεκάξρσλ
πνπ είρακε θάλεη αξθεηέο ζπζθέςεηο γηα απηφ ην ζέκα, ήηαλ γηα ην πάξθν
Ρξίηζε. πνπ γηα ην πάξθν Ρξίηζε ππήξρε ελεκέξσζε θαη ηνπ Α.Π.Γ.Α. θαη
ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ. πήξρε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ηιίνπ κε
πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία λα θηινμελεζνχλ νη πξφζθπγεο ζην πάξθν.
Μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο, έγηλαλ εξγαζίεο γηα ηελ δηακφξθσζε απφ ην ζηξαηφ,
ηελ πξψηε κέξα, Θπξηαθή πάξζεθε ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
7:00π.κ. ηελ Γεπηέξα, κπήθαλ νη κπνπιληφδεο θαη δνχιεπαλ κέρξη ην βξάδπ.
Ρελ Ρξίηε μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο πάιη θαη μαθληθά ζηακάηεζαλ νη εξγαζίεο
ρσξίο θαλέλαο λα πεη πνηφο ήηαλ ν πξαγκαηηθφο ιφγνο πνπ νη εξγαζίεο
ζηακάηεζαλ. Δθεί ήηαλ θαη έλαο ρψξνο πνπ είρε θηινμελήζεη παιαηφηεξα ηνπο
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ζεηζκφπιεθηνπο κε ηνπο ζεηζκνχο ηνπ ’99 θαη θαηά γεληθή νκνινγία ήηαλ έλαο
θαηάιιεινο ρψξνο.
Απφ ηφηε δελ έρεη γίλεη θακία θξνχζε, επίζεκε ζε φιε ηελ Γπηηθή Αζήλα γηα
θάπνην ρψξν. Δληειψο αλεπίζεκα, φρη δειαδή απφ θπβεξλεηηθά ζηειέρε, απφ
θάπνηα ζηειέρε ηνπ ΠΟΗΕΑ έρνπλ εηπσζεί θάπνηεο πξνηάζεηο εάλ κπνξνχλε
ζηνλ Πθαξακαγθά, ζηα Λαππεγεία κέζα ζηνλ ρψξν, γηα ην Πηξαηφπεδν δελ
έρεη γίλεη θακία θνπβέληα, απνξξίπηεηαη γηαηί είλαη ελ ελεξγεία ην Πηξαηφπεδν.
Έγηλαλ θάπνηεο ζθέςεηο γηα θάπνηνπο κηθξφηεξνπο ρψξνπο φπσο θιεηζηά
γπκλαζηήξηα, φπνπ ηνπο απνθιείζακε γηαηί ππάξρνπλ απηή ηελ ζηηγκή
εθαηνληάδεο παηδηά πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε κέξα, δελ κπνξνχλ λα
θηινμελεζνχλ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. πήξραλ ζθέςεηο θαη κηθξφηεξνπο
ρψξνπο θαη γηα ζρνιεία έγηλε δηεξεπλεηηθή θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξεί. Γηα
ηηο ... ηηο νπνίεο έρνπκε, ζαο ιέσ αθξηβψο γηα ην ηη… γηα λα έρεηε κία πιήξε
εηθφλα. Θαη φινη απηνί νη ρψξνη έρνπλ απνξξηθζεί γηαηί δελ είλαη ηθαλνί λα
θηινμελήζνπλ πξφζθπγεο. Κέρξη εθεί δελ έρνπκε θακία άιιε εμέιημε ζην ζέκα
ησλ πξνζθχγσλ, θακία λχμε, θακία ελεκέξσζε εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο.
Ρελ Ξαξαζθεπή, κεζαχξην δειαδή ζηηο 12:00κ.κ. έρνπκε ζπλάληεζε ζηελ
Ξεξηθέξεηα κε ηελ θα Γνχξνπ θαη νη Γήκαξρνη ηεο Αζήλαο γηα λα ζπδεηήζνπκε
θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα θάλεη πξνθαλψλ ε Ξεξηθέξεηα. Ή πηζαλφλ ε
Ξεξηθέξεηα φπσο έθαλε θαη ζε κία άιιε ζπλάληεζε πνπ θάλακε λα πεη γεληθά
θαη αφξηζηα φηη πξέπεη λα θηινμελεζνχλ νη πξφζθπγεο αιιά λα κελ
ππνρσξήζεη ζηηο ππνδνκέο. Θνηηάμηε, πξέπεη λα ππάξμεη έλαο θεληξηθφο
ζρεδηαζκφο. Απηήλ ηελ ζηηγκή θαλέλαο δελ ιέεη πφζνη πξφζθπγεο ζα
θηινμελεζνχλ. Ρί θέληξα ζα θάλνπλ, ζα είλαη κηθξά θέληξα, ζα είλαη
κεγαιχηεξα, γηα πφζν θαηξφ ζα θηινμελήζνπλε; Αο πνχκε γηα ην Πρηζηφ
έιεγαλ φηη θηινμελήζνπλ απφ 48 κέρξη 72 ψξεο θαη ην Πρηζηφ φιν θαη
γηγαληψλεη, φιν θαη γίλνληαη κεγαιχηεξεο επεθηάζεηο θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
κέλεη ν θφζκνο εθεί.
Δκείο πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά καο λα
θηινμελήζνπκε ηνπο πξφζθπγεο φπνπ ρξεηάδεηαη αιιά βέβαηα θάησ απφ
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αλζξσπηάο θαη εμππεξέηεζεο ηνπο. Γειαδή λα είλαη
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αλνηρηά θέληξα, λα έρνπλε ηηο πξνδηαγξαθέο κηαο θαιήο δηαβίσζεο κέζα θαη
παξάιιεια βέβαηα λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο πνπ ζέινπλ λα πάλε. Γηαηί αλ ζηακαηήζεηο εθεί κφλν,
πάξεηο ηνπο πξφζθπγεο θαη δελ θάλεηο παξάιιεια ηηο επφκελεο θηλήζεηο,
λνκίδσ φηη ζα θάλνπκε απηφ πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ, κηα απνζήθε ςπρψλ ηελ
Διιάδα, λα ζηνηβάμνπλ εδψ πξφζθπγεο ζε άζιηεο ζπλζήθεο, βιέπεηε ηη γίλεηαη
ζε πνιιά θέληξα, φπνπ απηή είλαη ε ρεηξφηεξε επηινγή.
Δκείο ινηπφλ ζε απηφ ην πλεχκα θαη πάληα εληνπίδνληαο ηα αίηηα πνπ
πξνθαινχλ ηελ πξνζθπγηά, γηαηί αλ δελ ηειεηψζνπλε νη επεκβάζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ, ζηελ Ππξία, ζην Ηξάθ, ζην
Αθγαληζηάλ… ηψξα αλνίγνπλ λέν κέησπν ζηελ Ιηβχε θαη είδαηε θαη ζηελ
Ρπλεζία ηη έγηλε, θαηαιαβαίλεηε θαη δελ είλαη ηπραίν, φηη άξρηζαλ λα ςάρλνπλ
γηα θέληξα θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη ζηελ Θξήηε θαη ζηελ Ξεινπφλλεζν.
Γηαηί ζέινπλ λα αλνίμνπλ θαη ηα κέησπα ηεο Ιηβχεο θαη ηεο Ρπλεζίαο. Δίλαη
ινηπφλ θξίζηκε θαη πνιχ δχζθνιε ε θαηάζηαζε θαη λνκίδσ φηη φινη ζα πξέπεη
λα δνχκε ηνλ αίηην πνπ δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα. Ινηπφλ εκείο θάλνπκε
έθθιεζε έρνπκε πεη αθξηβψο ηη ζα πξέπεη θαη ηα πιηθά πνπ έρνπλε άκεζε
αλάγθε νη πξφζθπγεο, έρνπκε ηελ Θνηλσληθή ππεξεζία ε νπνία θάλεη απηή ηελ
πξνζπάζεηα, δειαδή ε νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ, γηαηί εηπψζεθε εδψ γηα ην αλ ζα
ππάξμεη νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ θ.ιπ. θαη ππάξρεη θαη θάλεθε απηφ, ηελ
πξνεγνχκελε θνξά πνπ καδέςακε φια απηά ηα πιηθά ηα νπνία πήγαλε ζην
Γαιάηζη. Άξα ινηπφλ εκείο πξνρσξάκε κε απηφ ην πιάλν απηή ηελ ζηηγκή θαη
φηη άιιε εμέιημε ππάξρεη ζα ηελ ζπδεηήζνπκε ελλνείηαη ακέζσο θαη κε
έθηαθην ζπκβνχιην, νηηδήπνηε άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Φνπξιή επηκέλεηε λα
κπεη ζέκα; ρη. πάξρεη έλα ςήθηζκα ηεο ζπλαδέιθηζζαο Αζελάο πνπ αθνξά
ηελ 21ε Κάξηε πνπ είλαη Ξαγθφζκηα Ζκέξα θαηά ηνπ Οαηζηζκνχ. Ππκθσλνχκε
λα κπεη ζηελ εκεξήζηα Γηάηαμε; πάξρεη θάπνηα δηαθσλία; Ππκθσλνχκε.
Ινηπφλ πεγαίλνληαο ζηελ εκεξήζηα Γηάηαμε παξαθαιψ ην Πψκα αλ ζέιεηε λα
πξνηάμνπκε ην ζέκα 27 πνπ είλαη «Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο
ζπκβάζεσλ εξγαδνκέλσλ Η.Γ.Α.Σ. κεησκέλνπ σξαξίνπ, κε αχμεζε σξαξίνπ
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εξγαζίαο ηνπο κέρξη θαη ην αλψηαην φξην ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο» είλαη γηα
ηηο ζπλαδέιθηζζεο. Ππκθσλείηαη λα ην θνπβεληηάζνπκε;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δκείο ζαλ παξάηαμε ζπκθσλνχκε θαη παξαθαινχκε λα δψζνπκε
πξνηεξαηφηεηα θαη ζην ζέκα 4 πνπ έρεη λα θάλεη κε ην Πχιινγν Γνλέσλ θαη
Θεδεκφλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, είλαη εδψ ε Ξξφεδξνο θαη ε ζπλεξγάηηδά ηεο
θαη αλ ππάξρεη θάπνηνο άιινο ζπλδεκφηεο κε δηθά ηνπ ζέκαηα λα δψζνπκε
πξνηεξαηφηεηα γηαηί εκείο ζα κπνχκε θαη ζα ηξαβήμνπκε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 27 ππάξρεη αληίξξεζε λα θνπβεληηαζηεί ζπλάδειθνη,
πξψην; Ινηπφλ ν θ. Θαξαγηάλλεο, ν θ. Κνζρνλάο, πνηφο ζα εηζεγεζεί; Ν θ.
Θαξαγηάλλεο.

27ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ εξγαδνκέλσλ
Η.Γ.Α.Σ. κεησκέλνπ σξαξίνπ, κε αχμεζε σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο κέρξη
θαη ην αλψηαην φξην ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο.

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε δχν εξγαδφκελεο κε εξγαζηαθέο
ζρέζεηο Η.Γ.Α.Σ. κεησκέλνπ σξαξίνπ λα απμεζεί ην σξάξην ηνπο ζην αλψηεξν
φξην ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ κία ζπλάδειθνο δνπιεχεη απηή ηελ ζηηγκή
θαη νη δχν κάιινλ είλαη ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο, ε κία ζπλάδειθνο δνπιεχεη 2,5
ψξεο θαη ε άιιε ζπλάδειθνο δνπιεχεη 4 ψξεο. Ξξνηείλεηαη γηα ηηο δχν
ζπλαδέιθηζζεο θαζψο νη αλάγθεο θαζαξηφηεηαο νχησο ή άιισο φπσο
γλσξίδεηε ζηα ζρνιεία είλαη ηεξάζηηεο, πξνηείλεηαη γηα ηηο δχν ζπλαδέιθηζζεο
κε βάζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ καο δίλεηαη λα απμεζεί ην σξάξην ζην
κέγηζην δειαδή ζε 8 ψξεο εκεξεζίσο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεζε ζπλάδειθνη;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξξνθαλψο κε ην αληίζηνηρν κηζζνινγηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε.
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ΘΔΛΡΟΖΠ: Θ. Αληηδήκαξρε λα ζαο θάλσ κία εξψηεζε πάλσ ζε απηφ.
Νρηάσξν είπαηε, ην ζρνιείν μέξεηε φηη ιεηηνπξγεί απφ 8:00π.κ. έξσο
2:00κ.κ.. Γηα λα πνχκε δχν ηξία πξαγκαηάθηα. Ρν δεχηεξν είλαη απφ πνχ
πιεξψλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο, απφ ηελ ζρνιηθή επηηξνπή; Ή είλαη ανξίζηνπ
ρξφλνπ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δίλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, εληάμεη ηφηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Λνκίδσ φηη κηα θαζαξίζηξηα θαλνληθά ζα έπξεπε γηα λα
θαζαξίδεηαη ζσζηά έλα ζρνιείν φρη λα δνπιεχεη κε κία θαζαξίζηξηα αιιά λα
δνπιεχνπλ πνιιέο πεξηζζφηεξεο. Νχησο ή άιισο νη αλάγθεο ηεο θαζαξηφηεηαο
ελφο ζρνιείνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηά ην δνθνχλ ή κεξηθψο θαζαξά ηα
ζρνιεία. πάξρνπλ παηδάθηα αλήιηθα, είλαη νη ηνπαιέηεο πνπ ζε θάζε
δηάιεηκκα πξέπεη λα εμππεξεηήζνπλ…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Ιέηε φηη ην ζρνιείν δηαξθεί θάπνηεο ψξεο
θαη απαληάσ. ηη ην ζρνιείν κπνξεί λα δηαξθεί θάπνηεο ψξεο, ε αλάγθε
θαζαξηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ φκσο δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ κία
θαζαξίζηξηα θαηά κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, εδψ είλαη θαη παξνχζεο νη
ζπλαδέιθηζζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Κία δηεπθξίληζε. Νη θαζαξίζηξηεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη
ζπκβάζεηο κε ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πιεξψλνληαη
θαη ακείβνληαη κε βάζε ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο. Νη ζπγθεθξηκέλεο δχν
εξγαδφκελεο είλαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. πάγνληαη ζην Ρκήκα
Ξαηδείαο ηνπ Γήκνπ, δελ ππάγνληαη θαλ ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, δελ
πιεξψλνληαη απφ εθεί.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ:

Αθξηβψο.

Απηφ

ζαο

εμεγψ.

Δμαθνινπζνχλ

λα

πιεξψλνληαη κε βάζε ηηο αίζνπζεο, νη εξγαδφκελεο πνπ έρνπλ ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ, απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Κπνδίθα, ζπκθσλείηε; Ππκθσλείηε γηα ηηο ζπλαδέιθηζζεο; Θ.
Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππκθσλψ, είρα δεηήζεη πξηλ ηνλ ιφγν, έλα ιεπηφ λα κηιήζσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα. Αζελά ζπγλψκε ζε παξέθακςα. Ππκθσλείηε κε ην
ζέκα λα γίλνπλ πιήξνπο απαζρφιεζεο νη ζπλαδέιθηζζεο; Ππκθσλείηε. Θ.
Αζπξνγέξαθα. Ππκθσλείηε. Θ. Φνπξιή. Ππκθσλείηε, νκφθσλα ινηπφλ. Ν θ.
Ληεληαθφο, φρη ν Γήκαξρνο πξψηα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: απφ ηηο ζπλαδέιθηζεο ζέινπλ λα πνπλ θάηη; Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ λα πσ κφλν φηη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη κε απηή ηελ ζχλζεζε θαίλνληαη απηνλφεηα δελ ήηαλ πάληα
απηνλφεηα. Ξαιηφηεξα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα απνθάζηδαλ θαη έρνπκε εδψ
εξγαδφκελνπο λα δνπιεχνπλ κε κηζφ σξάξην, κε κηζφ ρξφλν, κε 4 ψξεο θαη
απηή είλαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη έρνπκε ζαο ιέσ θαη εξγαδφκελνπο νη
νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ Γήκν θαη κεηά απφ κεγάινπο αγψλεο θαη πξνζπάζεηεο
θαηαθέξακε λα θάλνπκε πιήξεο σξάξην ζε φινπο. Απηφ απιά γηα λα ζπκίδσ
ζηνπο παιαηφηεξνπο θαη γηα λα καζαίλνπλ νη λεφηεξνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ γηα έλα ιεπηφ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λα μεθαζαξίζσ δχν πξάγκαηα. Αθξηβψο ην ζέκα πνπ ηέζεθε
γηα ηηο ιαθθνχβεο, κε πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη είλαη αξθεηά θαη πνιιά, ε
αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ δίλεη ε πιαηθφξκα, ε δεκνζίεπζή ηνπο κέζα απφ
ηελ πιαηθφξκα κεηψλεη απηέο ηηο εξσηήζεηο θαη απφ ηελ δηθή καο πιεπξά γηαηί
πνιιέο απφ απηέο ηεξαξρψληαο ηα ζέκαηα δελ ζα ηηο θάλνπκε. πάξρεη ε αξρή
ηεο δεκνζηφηεηαο. Δπίζεο αλαθέξζεθα ζηελ εμνηθείσζε ησλ λέσλ πνπ κε
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θάπνηεο θαηλνηφκεο δξάζεηο κπνξνχλ ή αλνίγνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε έλα
θπιιάδην ή κε κία θαηλνηφκα δξάζε, αλαθέξζεθα ζε πξνηάζεηο θαη φρη κφλν
ζε πξνβιήκαηα. Ξξνθαλψο, δελ μέξσ θάλεθε θαη ζηελ εθπνκπή, ν Γήκαξρνο
είρε παξακεξίζεη ηνπο ιφγνπο πνπ βξέζεθα εθεί. Δίλαη θαηλνηφκα απηή ε
δξάζε θαη εγψ δελ ζέισ λα κπσ ζην ειηθηαθφ θαη λα πσ φηη έρεη ζέκα
εμνηθείσζεο κε ηελ ηερλνινγία.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη εγψ είδα θαη επηθξνηψ φηη ακέζσο κεηά γηαηί θαη ην ζέκα
πνπ αλέθεξε ν Θαξαηδαθέξεο είλαη φηη θαη απηφ πνπ δερηήθακε αξθεηφ θαηξφ
είλαη φηη πνιιά email, ζεσξψ φηη θαη απηφ είλαη ζέκα ζεκαληηθφ θαη αμίδεη λα
δεκνζηεπηεί θαη λα αλαδείμεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πνιιά email πνπ
έξρνληαλ ζηελ ειεθηξνληθή πχιε ηνπ Γήκνπ δελ είραλ απάληεζε. Ρψξα
βιέπνπκε φηη ππάξρεη κία πξφνδνο ζε απηφ. Θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηα
πξνβιήκαηα αθξηβψο ηεξαξρνχληαη θαη εμειίζζνληαη θηφιαο. Μέξεηε φια ηα
πξνβιήκαηα, είζαζηε παληνγλψζηεο, ηα πξνβιήκαηα πάληα ήηαλ ίδηα; δελ
λνκίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα ηειεηψλνπκε θ. Ληεληαθέ, έρεη δεηήζεη θαη ε Ππκπνιίηεπζε
λα απαληήζεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απιά είπα φηη κε ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ
κπνξεί λα γίλεηαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Απιά αξθεί λα ηα θαηαιαβαίλεη
θάπνηνο, λα έρνπκε εμνηθείσζε θαη λα ην ελζαξξχλεη απηφ. Δπίζεο κία θαιή
επαθή κε ηνπο λένπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ, ηα παγθάθηα πνπ γξάςαλε ζηελ αηδέληα, ηα θέξαηε
εζείο ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ρα ζπαζκέλα παγθάθηα, ιέσ. Αλ ην
θάλνπκε απηφ ε πνιηηηθή ππφζηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πάεη πεξίπαην. Ινηπφλ,
Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα θνπβέληα κφλν, έρσ δηθαίσκα λα παξεκβαίλσ, λα θάλσ
ρξήζε. Γπν ιέμεηο κφλν. Ξξψηνλ, εκείο ηνπο λένπο ηνπο ζέινπκε ελεξγνχο
πνιίηεο θαη φρη πίζσ απφ έλα ππνινγηζηή θαη λα θαηαγξάθνπκε έλα αίηεκα
αιιά ηνπο ζέινπκε ζην δξφκν. Λα αγσλίδνληαη λα πηάλνπλ ηελ δσή ζηα ρέξηα
ηνπο, λα παιεχνπλ απηφ ην νπνίν θνβάζηε εζείο θαη ιέηε γηαηί βάδνπκε ην
παλφ πνπ ιέεη Μεζεθσζείηε. Γηα λα θηλεηνπνηεζεί ν λένο γηα ηελ αλεξγία, γηα
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ηελ δσή πνπ ηνπ ηελ έρνπλ θάλεη καχξε γηα ηελ αλαζθάιεηα πνπ ληψζεη γηα
ηελ αβεβαηφηεηα πνπ έρεη, γηα ην φηη θεχγεη ζην εμσηεξηθφ. Δκείο ηνλ ζέινπκε
λα είλαη ζηνλ δξφκν θάζε κέξα θαη φρη λα θάζεηε πίζσ απφ έλα θνκπηνχηεξ θαη
λα ζηέιλεη γηα ηνλ θάδν ή κφλν γηα ηα ζθνππίδηα, ηα νπνία ζα καδεπηνχλ έηζη
θαη αιιηψο ηελ επφκελε κέξα.
Θαη δεχηεξνλ, κελ λνκίδεηε φηη ε επηηξνπή ήηαλ πξντφλ πίεζεο θαη κέζα ζε
δχν κέξεο εκείο θαηαθέξακε λα ηξέμνπκε. Μέξεηε πφζν θαηξφ έρνπκε θάλεη
απηέο ηηο δηαδηθαζίεο; Δπηπρψο είλαη ε θα Ξαλαγησηάθνπ εδψ πνπ είλαη κέινο
ηεο επηηξνπήο θαη ην παιεχεη θαη άιια κέιε, δελ κπνξψ λα ζαο πσ πφζν θαηξφ
πξνζπαζνχκε λα αλαβαζκίζνπκε γηαηί ζέινπκε πξαγκαηηθά λα εθθξάδεηαη θαη
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν θφζκνο αιιά λα κελ είλαη ν κνλαδηθφο θαη ν
απνθιεηζηηθφο ηξφπνο πνπ κέρξη εθεί θηάλεη, αζρνιήζεθεο, θάηζε ηψξα ζην

ζπίηη ζνπ θαη ζηνλ θαλαπέ ζνπ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ζ πιαηθφξκα έρεη θαη αλαινγηθή κνξθή δελ έρεη κφλν
δηαδηθηπαθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη πάκε ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ
αθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο εξγαδφκελνπο ζηα Θέληξα Γηα Βίνπ Κάζεζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε. Λαη γηα ηελ Διπίδα.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ
θαη Θεδεκφλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. (Απαιιαγή Γεκνηηθψλ
Ρειψλ).

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη έλα αλάινγν αίηεκα, απηφ πνπ ζπδεηήζακε ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν λα
ην εηζεγεζεί θαη λα πξνρσξήζνπκε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπε θαη ν Ξξφεδξνο, έρνπκε αίηεκα ηεο «Διπίδαο» ε νπνία έρσ
λα πσ φηη έρεη αξθεηά κεγάιε δξάζε απηφ ην δηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη θάησ
ζηνλ Πθαξακαγθά. Εεηάεη λα κελ πιεξψλεη δεκνηηθά ηέιε. Δκείο ζαλ
Γεκνηηθή Αξρή βιέπνληαο θαη ην έξγν ην νπνίν παξάγεηαη θαη φηη ζα πξέπεη λα
ππάξρεη κία επαηζζεζία γη’ απηφ ην ζέκα πξνηείλνπκε ηελ απαιιαγή ησλ
Γεκνηηθψλ Ρειψλ απφ ηελ «Διπίδα».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο. Ρνπνζεηήζεηο θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, αγαπεηέ ζπλάδειθε. Ρν ζέκα απηφ δελ ζεθψλεη
καθξνζθειείο ηνπνζεηήζεηο θαη θνξψλεο θαη βίληεν θαη θιαο δεκνζηφηεηαο.
Απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη απνδείμεη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζην
βάζνο ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη ζήκεξα, ηζηνξηθά έρεη απνδείμεη ηελ
επαηζζεζία ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Πηα πιαίζηα ηα επηηξεπφκελα, ζα
κπνξνχζακε λα θάλνπκε πεξηζζφηεξα. Θαη απφ ηελ Γεκνηηθή αξρή ζε δχν
πεξηπηψζεηο, ηψξα ηειεπηαία, έρεη δείμεη ηέηνηεο επαηζζεζίεο ζηηο νπνίεο θαη
εκείο ζπκπνξεπφκαζηε θαη δερφκαζηε ηελ εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο. Ππκθσλείηε. Ζ
θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ππκθσλνχκε. Κφλν κία παξαηήξεζε. Θα πξέπεη λα ην ιάβνπκε
απηφ ππφςε θαη γηα άιινπο θνξείο θαη ζπιιφγνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ πεξηνρή. Γειαδή αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα θξαηάεη θαλείο κία γξακκή
κε φια απηά ηα πξάγκαηα, απηφ κφλν ζαλ παξαηήξεζε. Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε; Ππκθσλείηε. Θ. Φνπξιή; Ππκθσλείηε. Νκφθσλα
ινηπφλ.
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1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έθδνζε ςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ απφζπξζε
ηεο ηξνπνινγία ηνπ πνπξγείνπ πγείαο, πνπ αθνξά ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γεκφζησλ δνκψλ πγείαο απφ ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ησλ Γήκσλ αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ
πγείαο, κε εξγαδφκελνπο ησλ Γήκσλ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλάδειθνη, ζέκα 1ν. Λνκίδσ φηη έρεηε
πάξεη ην ςήθηζκα φινη νη ζπλάδειθνη. Γελ μέξσ αλ ν Γήκαξρνο ζέιεη λα πεη
θάηη εηζεγεηηθά γηα ην ζέκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά δχν θνπβέληεο κφλν, γηαηί λνκίδσ φηη είλαη θαηαλνεηφ
πνην είλαη ην πξφβιεκα. Ξξνζπαζνχλ λα θνξηψζνπλ ζηνπο Γήκνπο
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε… αλ έρεηε δηαβάζεη ην άξζξν 88 ζα
δείηε φηη ηελ ζπληήξεζε θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ, πξνκήζεηα
πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη αλαισζίκσλ, πξνκήζεηα θαπζίκσλ θ.ιπ.-θ.ιπ..
Γειαδή ζα έξρνληαη θαη ζα ιέλε φηη ην ηάδε λνζνθνκείν θαη εκείο κελ μερλάηε
φηη έρνπκε ηξία απφ ηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο καο. Θα έξρνληαη
θαη ζα ιέλε φηη δελ κπνξεί ην Αηηηθφ λα θάλεη ηελ ζπληήξεζε απηψλ ησλ

εγθαηαζηάζεσλ, λα πάξεη θαχζηκα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλε ηα απηνθίλεηα, λα
πάξεη πγεηνλνκηθφ πιηθφ ή νηηδήπνηε άιιν θαη ζα ιέεη Γήκε δψζε ιεθηά γηα λα
θαιπθηνχλ απηέο νη αλάγθεο. Ξξνζπαζνχλ λα κεηαθπιήζνπλ ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο

ησλ

δεκφζησλ

λνζνθνκείσλ

ζηνπο

Γήκνπο,

ήδε

κε

πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρνπλ πεξηθνπεί εληειψο θαη κε ηα ηφζα πξνβιήκαηα
πνπ έρνπκε. Απηφ θαηαιαβαίλεηαη φηη είλαη αδχλαην λα γίλεη, δελ κπνξεί
δειαδή νη Γήκνη λα ην θάλνπλ απηφ θαη βέβαηα θαη γηα πνιινχο άιινπο
ιφγνπο. Θαηαιαβαίλεηαη φηη εκείο έρνπκε απηά ηα ηξία λνζνθνκεία. Θα πάλε
λα θάλνπλ λνζνθνκεία πνιιψλ ηαρπηήησλ.
Αο πνχκε ε Θεθηζηά πνπ έρεη ην ΘΑΡ, πνπ έρεη έλα λνζνθνκείν, πηζαλφλ λα
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί γηαηί έρεη κεγαιχηεξν θαη θαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ. Ν
Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο πνπ έρεη ην λνζνθνκείν ην Ινηκσδψλ γηα λα κελ πσ ην
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Σατδάξη πνπ έρεη ηα ηξία κεγαιχηεξα λνζνθνκεία πηζαλφλ λα κελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί, άξα ινηπφλ ζα πάκε λα θάλνπκε ηέηνηνπ είδνπο πνιιψλ
ηαρπηήησλ. Γεχηεξνλ, μεθηλνχλ κε απηφ ην άξζξν ην νπνίν αλαθέξεη αθφκα
θαη ην φηη νη νδεγνί ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ νδεγνί
αζζελνθφξσλ

φηαλ

ρξεηαζηεί

αλάγθε,

θαηαιαβαίλεηε

ν

νδεγφο

απνξξηκκαηνθφξνπ φηαλ ρξεηαζηεί αλάγθε ζα παίξλεη ην αζζελνθφξν θαη ζα
ηξέρεη. Αλ κε ηη άιιν είλαη θαη επηθίλδπλν είλαη θαη επηθίλδπλε απηή ε ινγηθή.
Αιιά θνηηάμηε ηη ζα γίλε, κε απηφ ηνλ ηξφπν πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα πέξαζαλ
ηελ αξκνδηφηεηα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ζηνπο Γήκνπο. Δίρακε θαη έρνπκε
αθφκα ην θαηλφκελν ζε πάξα πνιινχο Γήκνπο λα κελ κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη λα έρνπλ
θιείζεη εθαηνληάδεο παηδηθνί ζηαζκνί ζε φιε ηελ Διιάδα θαη λα έρνπλ κείλεη
δεθάδεο ρηιηάδεο παηδηά εθηφο παηδηθψλ ζηαζκψλ. Απηφ ινηπφλ ζέινπλ λα
θάλνπλ. Δίλαη θάηη πνπ ην έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο αλ ζπκάζηε ζε απηή ηελ
αίζνπζα,

ηελ

κεηαθίλεζε

δειαδή

θνηλσληθψλ

δνκψλ

ζηελ

Ρνπηθή

Απηνδηνίθεζε θαη λα ζνπ ιέλε κεηά φηη αλ δελ κπνξείο λα ηα βγάιεηο πέξα

βάιε ηέιε, βάιε θφξνπο, πξνζπάζεζε λα ηελ θάλεηο αληαπνδνηηθή θαη ζα
γίλεη θαη ε γεία κέζα απφ απηφλ ηνλ ηξφπν αληαπνδνηηθή. πσο έρνπλ θάλεη
ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη φπσο ζέινπλ λα θάλνπλ ζπλνιηθά φιεο απηέο ηηο
δνκέο. Ινηπφλ εκείο γηα φια απηά θαη γηα πνιιά άιια δηαθσλνχκε έρνπκε
θαηαζέζεη απηφ ην ςήθηζκα θαη δεηάκε ηελ ςήθηζή ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηαο. Δξψηεζε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δπεηδή ηα λνζνθνκεία είλαη μερσξηζηά λνκηθά πξφζσπα, δελ είλαη
δπλαηφλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο λα εληάζζεηε ζην Γήκν. Θάηη ηέηνην δελ
κπνξεί λα ζπκβεί εθ ησλ πξαγκάησλ. Γελ μέξσ ηη ελλνεί ηψξα ε ζπγθεθξηκέλε
ξχζκηζε πάλησο, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ λα εληάζζεηε ζηνλ
Γήκν ή λα ρξεκαηνδνηείηε απφ ηνλ Γήκν εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα
ζπκβεί.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπακε είλαη ν λφκνο 4368, ςεθίζηεθε ζηηο 21 Φιεβάξε,
αξηζκφο θχιινπ 21, ηεχρνο Α, δείηε ην είλαη ζαθέζηαην ην γξάθεη ζαο
δηάβαζα θαη πξηλ. Ιέεη θαη ινηπά βέβαηα πνπ δελ δηεπθξηλίδεη πνηα είλαη ηα
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ινηπά. Ιέεη αθνξά επείγνπζεο ζπληεξήζεηο θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη

εμνπιηζκνχ. Ζ αλσηέξσ επηρνξήγεζε… ε επηρνξήγεζε δειαδή πνπ ζα δίλεη ν
Γήκνο…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: …ζην λνζνθνκείν. Έρεη μεζεθσζεί θαη ε ΘΔΓΔ, ππάξρεη θαη
ςήθηζκα ηεο ΘΔΓΔ, ππάξρεη αληίδξαζε γεληθφηεξε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ ΘΔΓΔ κάιηζηα πξνρσξά θαη έλα βήκα παξαπέξα, δεηάεη ηελ
παξαίηεζε ηνπ πνπξγνχ γείαο ηνπ θ. Μαλζνχ γηα απηφ ην ζέκα. Γειαδή
ζέισ λα ζαο πσ φηη έρεη πνιιέο πξνηάζεηο θαη ζνβαξέο, ηψξα ιίγν ην
δηαθσκσδνχκε αιιά είλαη ζνβαξφ απηφ ην ζέκα, γηαηί ππάξρνπλ ηεξάζηηεο
πεξηθνπέο πξνυπνινγηζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ. Δπεηδή έρνπκε εδψ θαη ηηο δχν
ζπλαδέιθηζζεο πνπ είλαη ζηα ζπκβνχιηα ησλ ζσκαηείσλ ησλ λνζνθνκείσλ,
ηεξάζηηεο πεξηθνπέο. Γειαδή θηάλνπλ κέρξη ην 60% θαη ζηα λνζνθνκεία νη
πεξηθνπέο. Βιέπεηε φηη δελ έρνπλ λα πάξνπλ γάδεο, νηλφπλεπκα. Θα έξρεηαη
θαη ζα ζνπ ιέεη Γήκε δψζε. Αλ πεηο δελ δίλσ, δελ έρσ λα δψζσ ζα ιέλε

νξίζηε ν Γήκνο δελ ελίζρπζε ην λνζνθνκείν γηα λα έρνπκε γάδεο λα βάινπκε
ζηνλ θφζκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή, εξψηεκα;
ΦΝΟΙΖΠ: Έρσ ηελ εληχπσζε, απηφ είλαη θαη άδηθν. Γειαδή έλαο Γήκνο ζαλ
ην Ξεξηζηέξη πνπ είλαη απφ ηνπο ηέηαξηνπο-πέκπηνπο ζηελ Διιάδα δελ έρεη
έλα λνζνθνκείν θαη ζα επσκηζηεί ην Σατδάξη; Θ. Ξξφεδξε, ε παξαηήξεζε ηνπ
θ. Κπνδίθα απφ ηα 32 ζέκαηα, αλ θάπνην ζέκα κε ηελ δπλαηφηεηα φηη δχλαηαη
πνπ είπαλ νη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα κπνξεί, πξνθαλψο ηα παξάπνλα ζηνλ
Γήκαξρν ζα είλαη θαη ε αξρή ηεο εγγχηεηαο είλαη ν Γήκαξρνο. Αληηιακβάλεζηε
ινηπφλ φηη πξέπεη λα ην θηινζνθήζσ ιίγν ην ζέκα. Γηφηη αλ ζα ην πεξάζνπλ
απηφ, εδψ ζα έξρνληαη αηηήκαηα θαη ζα θηαίκε εκείο. Γελ κπνξεί ινηπφλ, έλαο
Γήκνο ζαλ ην Σατδάξη. Δίπαηε θ. Γήκαξρε φηη νη παηδηθνί ζηαζκνί είλαη απηφ
πνπ είπαηε πνιιά παηδηά έμσ, αιιά νη παηδηθνί ζηαζκνί ήηαλ γηα φινπο ηνπο
Γήκνπο. Δδψ δελ κπνξεί, 70.000 εκείο, ηξεηο λαπαξρίδεο λνζνθνκείσλ θαη
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κεγαιχηεξνο Γήκνο λα κελ έρεη νχηε έλαλ, ηη ινγηθή ππάξρεη, ππάξρεη ινγηθή
ηψξα ζε απηφ; πάξρνπλ απηνί πνπ θάλνπλ ηνπο λφκνπο, δελ ζθέθηνληαη ιίγν
πξψηα πξηλ ηνπο θαηαζέζνπλ απηνχο; Θα καο δψζνπλ θάπνηα ρξήκαηα πάιη,
ελδερνκέλσο, κεηά ζα έρνπλ

απαηηήζεηο

πάξα

πνιιέο, άθνπζα ηνλ

Αληηδήκαξρν, αθφκε ζρνιεία ζηάδνπλ ιέεη ηψξα θαη ην πηζηεχσ. Ξξνθαλψο ζα
είλαη κεγάιεο αλάγθεο, εδψ δελ θηάλνπλ ηα ρξήκαηα, πάιη ζα θηαίκε εκείο.
ηη θνίηα ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε πάιη δελ έθαλε θαιφ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ
έθαλε θαη δελ έθαλε θαιή πξφβιεςε. Ξάιη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, είλαη απηά
πνπ ιέκε πάληα. Απινχζηαηα, κηα παξαηήξεζε απηφ ήζεια λα πσ, ηίπνηα
ηδηαίηεξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ λα πάκε ζηηο παξαηάμεηο, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Γελ ζα πάξνπκε καθξφζπξηε ζέζε, εγψ ζα ζπκθσλήζσ
απφιπηα ζε απηά πνπ είπε θαη ν Γήκαξρνο θαη ν θ. Φνπξιήο. Μέξνπκε φηη
ζηνπο λφκνπο θαη ζηηο εθεκεξίδεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηηο παξαγξάθνπο θαη
ζηα εδάθηα θ.ιπ. θαη ην δχλαληαη, γηα φζνπο έρνπλ δηαρεηξηζηεί ηέηνηα ζέκαηα
μέξσ φηη είλαη νη πεπνλφθινπδεο ησλ λφκσλ, είλαη ε αζάθεηα ησλ λφκσλ, είλαη
φπσο ζέιεη λα ην κεηαθέξεη ν θαζέλαο, φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν θ. Φνπξιήο.
Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, δελ κπνξεί λα αλαιάβεη θαη άιια ηέηνηα βάξε θαη
νπσζδήπνηε, φπσο νη παηδηθνί ζηαζκνί είλαη κηα δεθαεηία θαη πξηλ πνιιά
ρξφληα πίζσ ηα αζιεηηθά θέληξα μεθηλψληαο κηα ζηνηρεηψδε ζηελ αξρή
επηρνξήγεζε θαη ζην ηέινο ράζεθαλ ζηνλ δξφκν ηα ηζεθ απφ πάλσ πξνο ηα
θάησ, έηζη θαη ηψξα ζα γπξίδνπκε, ζα επαλαιάβσ, επηηξέςηε κνπ κηα θνξά
κφλν γηαηί είκαη θαηά ησλ επαλαιήςεσλ απηφ πνπ είπε ν θ. Φνπξιήο, ζα
αξρίδνπλ λα ιέλε ν Γήκνο Σατδαξίνπ, ν δείλαο, ν ηάδε Γήκαξρνο, δελ αθήλεη

θαη επηειίζηεθε ην Αηηηθφλ.
Ινηπφλ, αλ θαη έρνπκε ζε κεξηθά ζεκεία θάπνηεο δηαθνξέο απφςεσλ θαη
αληηιήςεσλ γηαηί απαηηείηαη λα είλαη νκφθσλν απηφ ην ςήθηζκα, γηαηί αθνξά
φιε ηελ Απηνδηνίθεζε, ζα ην ςεθίζνπκε θαη παξαθάκπηνπκε θάπνηεο
δηαθνξέο αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ πνπ έρνπκε ζε θάπνηα ζεκεία. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαη εκείο ζα ην ςεθίζνπκε, αλ θαη φλησο ππάξρνπλ θάπνηεο
δηαθνξνπνηήζεηο, σζηφζν ζηνλ ππξήλα ηνπ ςεθίζκαηνο ζπκθσλνχκε ζε
απηή ηελ πξνζπάζεηα κεηάζεζεο επζπλψλ ηεο Θεληξηθήο Δμνπζίαο ζηελ
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γελ γίλεηαη, έλα παξάδεηγκα είλαη απηφ ην λνκνζρέδην,
αθνχκε φηη δξνκνινγείηαη ε είζπξαμε ηνπ ΔΛΦΗΑ απφ ηνπο Γήκνπο λα γίλεη ε
Γεκνηηθή Αξρή ν θαθφο θαη ιφγσ ηεο εγγχηεηαο πνπ έρεη κε ηνπο Γεκφηεο θαη
ε Θεληξηθή Δμνπζία λα απέρεη θαη νπζηαζηηθά λα κελ αλαιακβάλεη ην πνιηηηθφ
θφζηνο ησλ επηινγψλ ηεο. Ρν ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Ρελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε φρη ηεο παξάηαμεο. Θα ην ςεθίζσ,
παξφηη ζε θάπνηα ζεκεία, γεληθά ζηελ πνιηηηθή κνπ ζηάζε δελ έθαλα πνηέ δίθε
πξνζέζεσλ, παξφηη είλαη πνιχ εκθαλέο φηη μεθηλάεη θάηη ηέηνην δηα ηεο
δηνιηζζήζεσο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη εθεί πνπ γιηζηξάεη θαη κέρξη ηνλ πάην.
Θα ηελ άιιαδα ιίγν ηελ δηαηχπσζε, παξά ηαχηα λνκίδσ φηη ην ζεκαληηθφηεξν
είλαη ςεθηζηεί ην ςήθηζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Πθακπά. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη εκείο αθνινπζψληαο ηηο ελζηάζεηο γηα ην θξαζηηθφ ζε πνιιά
ζεκεία. Ξαξφια απηά, φπσο είπε θαη ν θ. Κπνδίθαο θαη ν θ. Ληεληαθφο θαη ε θα
Πθακπά ζα ςεθίζνπκε ην ςήθηζκα. Αλ θαη ε άπνςή καο είλαη ππέξ ηεο
αχμεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ ζε άιια ζέκαηα φπσο ζηα ζρνιεία,
ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, απηά ηα νπνία πξνέβιεπε ν Θαιιηθξάηεο θαη ζα
πξέπεη ν Γήκνο λα κελ απνπνηείηαη αξκνδηνηήησλ θαη λα κπνξεί λα
αληαπεμέξρεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλν φκσο λνκίδνπκε φηη δελ είλαη εθηθηφ ζε
ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία. Άιισζηε, ηα ζρνιεία, νη παηδηθνί ζηαζκνί
εμππεξεηνχλ ηνπο Γεκφηεο, ηα λνζνθνκεία δελ εμππεξεηνχλ κφλν ηνπο
Γεκφηεο Σατδαξίνπ, αλ ήηαλ κφλν γηα ηνπο δεκφηεο Σατδαξίνπ ζα ην βιέπακε,
είλαη θάηη πνιχ επξχηεξν θαη ην ίδην ηζρχεη γηα φια ηα λνζνθνκεία.
Άξα δελ κπνξνχλ νη δαπάλεο ηνπ λα βαξχλνπλ κφλν έλα Γήκν αιιά, επεηδή
νχησο ή άιισο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο θαη εθ
ησλ πξαγκάησλ δελ είλαη. Δίλαη έλα μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν ην
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λνζνθνκείν, δελ είλαη φπσο νη παηδηθνί ζηαζκνί, ηα ζρνιεία ή άιιεο ππεξεζίεο
πνπ κπνξεί λα έρνπκε ζηα φξηα ελφο Γήκνπ. Δπνκέλσο ζεσξψ φηη είλαη θαη
αλέθηθην απηφ ην νπνίν πεξηγξάθεηαη, έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ λφκν λα
πξαγκαηνπνηεζεί. Άξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ησλ λνζνθνκείσλ,
ζπκθσλνχκε φηη δελ κπνξεί λα βαξχλεη ηνπο Γήκνπο θαη παξά ηηο
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα ζέιακε λα ππάξρνπλ ζην ιεθηηθφ θνκκάηη, ην
ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θέληξεο; Ρν ςεθίδεηε. Ν θ.
Φνπξιήο λνκίδσ εθθξάζηεθε.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ εθθξάζηεθα θαη παξαηεξψ εζείο πνπ είζηε λεψηεξνη ζα
δείηε φηη νη Γήκνη πιένλ, ζα γίλνπλ λεθξά Θξάηε, κφλν φκσο πνπ δελ ζα
έρνπκε πξφζσπα. Ρψξα ζα δψζνπλ ηελ γεία, ηελ Ξαηδεία, ηνλ Αζιεηηζκφ, ηηο
Θνηλσληθέο δνκέο, ζα αθήζεη ην Θεληξηθφ Θξάηνο λα είλαη επηηειηθφ, λα έρεη
εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηί ζα γίλεη κε ηελ Ρνπξθία θαη ηα ππφινηπα θαη φια ηα
άιια, άπαγε ηεο βιαζθεκίαο γηα ηνπο Γήκνπο. Θαη φια ηα θαθά, γηα φια θηαίεη
ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Άκα δείηε θαη εθείλνλ ηνλ Οαθηληδή ν νπνίνο, απηφο
έθπγε, ηη έθαλε ηψξα. Γελ μέξσ ηη έθαλε. Έια έθηαηγε ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Ρν έρεηε δηαπηζηψζεη απηφ ην πξάγκα; Γηαηί ην ιέσ απηφ. Κηα ινγηθή ζθέςε.
Γελ κπνξεί λα είλαη ηφζν δηάηξεηε ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα πνην ιφγν, θ.
Γήκαξρε θαη Ξξφεδξε; Γηαηί ε αλαζηνιή ηεο, δελ έρεη δνχλε θαη ιαβείλ. Κε
ηελ εθνξία θάζε πνιίηεο ζα έρεη. Κε ηελ Ξνιενδνκία, ελδερνκέλσο ή κε ηελ
γεία. Δλψ κε ην Γήκν ηψξα, πνπ ιέκε εδψ πέξα ηα ζθνππίδηα, κφλν απηνί νη
θαηαζηεκαηάξρεο. Γελ κπνξεί λα ήηαλ ηφζν δηάηξεην, μαλαιέσ φκσο αλ παο
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα φια θηαίλε απηά. Απινχζηαηα, ηα ιέκε εδψ πέξα
γηαηί είκαζηε, δελ επινγνχκε ηα γέληα καο, αιιά ππεξαζπηδφκαζηε απηφ ην
πξάγκα. Άκα καο ην δψζνπκε θαη απηφ ην ζέκα ηεο γείαο, αο θάλνπλ απηνί
εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο πιένλ θαη λα ηα θάλεηε φια εζείο
πνπ είζηε εδψ πέξα. Θάπνπ έηζη, εθεί ην βιέπσ ην ζέκα, ζπγλψκε, ζπκθσλψ
κε ην ζέκα απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Άιινο ζπλάδειθνο ζα ήζειε λα
πεη θάηη; Ν Ράθεο Θνπβαξάο. Κηζφ ιεπηφ Γηψξγν, ζα έρεηο ηνλ ιφγν.
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ΘΝΒΑΟΑΠ: Θεσξψ ζεηηθφ φηη νκφθσλα ςεθίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν
ςήθηζκα. Λνκίδσ φκσο φηη αλ θάπνηνη ζα ήζειαλ λα είλαη θαη εηιηθξηλείο κε ηνλ
εαπηφ ηνπο, ζα έπξεπε λα θάλνπλ θαη θάπνηα ζηηγκή θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπο.
Θαη λα θάλνπλ ηελ απηνθξηηηθή ηνπο γηαηί απηφ ην ςήθηζκα φπσο εηπψζεθε
ήδε δελ έπεζε απφ ηνλ νπξαλφ, απηφο ν λφκνο. Γελ είλαη θεξαπλφο ελ αηζξία,
αιιά είλαη κηα ζπλέρεηα, κηα ινγηθή ζπλέρεηα άιισλ λφκσλ ηνπο νπνίνπο
θάπνηνη εδψ κέζα ηνπο ππνζηήξηδαλ. Απηνχο ηνπο λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο
θνξησλφηαλε ε Ρνπηθή Γηνίθεζε, κε ηνλ Θαιιηθξάηε, ην θνκκάηη ηεο
Ξξφλνηαο, ηεο γείαο , ηεο Ξαηδείαο, κε ηα ζρνιεία, λα ηα θνξηψλνληαη φια
απηά νη Ρνπηθέο Γηνηθήζεηο ρσξίο λα παίξλνπλ πφξνπο. Κε ηελ ινγηθή ηεο
αληαπνδνηηθφηεηαο, ηελ ινγηθή δειαδή πνπ έιεγε φηη Γεκφηε γηα φηη ζνπ

παξέρεη ν Γήκνο ζα πξέπεη λα πιεξψλεηο παξφιν πνπ έρεηο πιεξψζεη μαλά δχν
θαη ηξεηο θνξέο κέζσ ηεο θνξνινγίαο.
Θαη απηέο ηηο ινγηθέο θάπνηνη ηηο είραλ θαη ηηο έρνπλ Δπαγγέιην. Ρηο είραλ θαη ηηο
έρνπλ θνξψλα ζην θεθάιη ηνπο. Θαη ηψξα θαη ηφηε πνπ ήηαλ ζηηο πξάζηλεο θαη
κπιε δηνηθήζεηο. Αιιά θαη ζε άιινπο Γήκνπο, κε ξνδ δηνηθήζεηο. Απιά, ηψξα
θηάζακε ζε έλα ηέηνην εμσθξεληθφ ζεκείν, φπνπ πηα θηάζακε ζηελ ινγηθή
ηνπ παξαιφγνπ θαη αλαγθάδνληαη θάπνηνη ππνρξεσηηθά έζησ θαη ζε επίπεδν
δηαθεξχμεσλ λα πνχλε ξε παηδηά κέρξη εδψ. Αιιά φκσο ζα πξέπεη λα
ζθεθηνχκε φηη θάπνηνη άλνημαλ απηφ ηνλ δξφκν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν ζπκπνιίηεο καο ν Γηψξγνο Καιηψηεο έρεη ηνλ ιφγν. Πην
κηθξφθσλν.
ΚΑΙΗΩΡΖΠ ΓΗΩΟΓΝΠ: Ζ παξέκβαζή κνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ απνπζία
ηνπ Θφδσξνπ Ππειηφπνπινπ θαη ζπκίδσ φηη πξηλ απφ ιίγν ε Αζελά είπε φηη
ςεθίδεη ην ςήθηζκα θαη είπε ηελ πξνζσπηθή ηεο άπνςε, πξνθαλψο σο
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θαη φηη θαη έρεη. Θέισ λα θάλσ ην εμήο πνιηηηθφ ζρφιην.
Παλ παξάηαμε, ζεσξνχκε, πνιχ ζχληνκα ζα πνχκε, ζεσξνχκε αξλεηηθή ηελ
ηξνπνινγία, εθηφο ηνπ φηη δελ ζεσξνχκε φηη πξέπεη ππεξςεθηζηεί απηφ ην
ςήθηζκα γηα κεξηθά ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.
Ξξψηνλ, ζεσξνχκε απζαίξεηε ηελ αλαγσγή, ... ην ζπκπέξαζκα ... φηη απηφ ην
παξάζπξν αλνίγεη θαη ζα ην ζπλερίζνπλ ... απ’ ηελ θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ
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γηα λα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ. Δπίζεο ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
δεηήκαηνο κε ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο είλαη δχν ηειείσο δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα, είλαη δνκέο ηνπηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, ηα δεκφζηα
λνζνθνκεία είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά. Ρν λα ζπζρεηίδνπκε ην έλα ζέκα κε ην
άιιν, δεκηνπξγεί κηα παξαπεκπηηθή αίζζεζε γηα ηελ πξννπηηθή ηνπ
πξάγκαηνο. Θαη θπζηθά ην φηη ππάξρεη πξννπηηθή απηφ κπνξεί λα πεξάζεη
απνθιεηζηηθή ε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ
επζχλε ηεο Ρνπηθήο Γηνίθεζεο. Απηφ θαη αλέθηθην είλαη θαη δελ κπνξνχκε λα
δερηνχκε φηη ππάξρεη ηέηνηνπ ηχπνπ θαηαγγειία απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε. Γη
απηφ δελ ςεθίδεη ε παξάηαμε ην ςήθηζκα απηφ. Πηελ γεληθή αξρή δελ είκαζηε
ππέξ ηεο ηξνπνινγίαο.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ ζπλάδειθνη. Νη Ξνιίηεο ελ Γξάζε, ν Θνδσξήο
ιείπεη.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ε ζπλαδέιθηζζα ε Αζελά είπε φηη εθθξάδεη ηελ
πξνζσπηθή ηεο άπνςε. Ν Γηψξγνο κεηαθέξεη ηελ άπνςε ηεο παξάηαμεο ησλ
Ξνιηηψλ ελ Γξάζε. Πηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ βέβαηα
θαηαγξάθνληαη κελ νη παξφληεο Γεκνηηθνί Πχκβνπινη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν πνιηηηθφ ζρφιην, εληάμεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γλσξίδεη θαη ε θνηλσλία ηηο πνιηηηθέο αληηιήςεηο ηνπ θαζελφο.
Γελ μέξσ Γήκαξρε αλ ζεο, έλα ζρφιην απφ ηνλ Γήκαξρν, είλαη νκφθσλν ην
ςήθηζκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, πξψηνλ εκείο ζεβφκαζηε ηηο παξαηάμεηο, γη απηφ φηαλ
ιείπεη θάπνηνο πνπ ππάξρεη θαη ζνβαξφο ιφγνο θαη πεξαζηηθά ζηνλ Θνδσξή
πνπ είλαη άξξσζηνο, λα εθθξάζεη έλα κέινο ηεο παξάηαμεο ηηο ζέζεηο ηεο.
Απηφ είλαη απφ εκάο είλαη απνδεθηφ θαη θαινδερνχκελν. Ρψξα επί ηεο νπζίαο
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φκσο πξνζπάζεζε αλεπηηπρψο ν Γηψξγνο λα δηαθνξνπνηεζεί έηζη απφ ηελ
νκνθσλία ηνπ ςεθίζκαηνο βάδνληαο δεηήκαηα πνπ λνκίδσ φηη, ηψξα φηαλ
αλνίγεη ν δξφκνο θαηαιαβαίλεηο πνιχ θαιά, παίξλεηο κηα απφθαζε, αλνίγεηο
ηνλ δξφκν θαη έξρνληαη κεηά θαη άιια. Θαη ν δξφκνο άλνημε κε ηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο θαη έξρνληαη απηφ πνπ ιέγακε θαη ηα ππφινηπα.
Γεχηεξν δήηεκα φηαλ αλνίγεη ν δξφκνο θαη γηα ηα λνζνθνκεία θαη γηα
νηηδήπνηε άιιν, μεθηλάεη ζηελ αξρή έηζη φπσο θαη ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο
έηζη είρε μεθηλήζεη. Θαη επεθηείλεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ. Γηαηί ν ζρεδηαζκφο
είλαη λα πεξάζνπλε θαη ηα λνζνθνκεία θαη ε παηδεία ην επφκελν βήκα είλαη θαη
ηα Γεκνηηθά θαη ηα Λεπηαγσγεία, λα πεξάζνπλε ζηνπο Γήκνπο θαη λα γίλνπλ
αληαπνδνηηθά. Απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν δήηεκα ην νπνίν πηζαλφλ δελ ζέιεηε
λα θαηαιάβεηε. Θαη δπζηπρψο κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θαη απηή ε
Θπβέξλεζε, ΠΟΗΕΑ κελ, νδεγεί αθξηβψο ζε απηφ ηνλ δξφκν.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα έθδνζε ςεθίζκαηνο ζπκπαξάζηαζεο θαη
αιιειεγγχεο ησλ απνιπκέλσλ ζηα Θέληξα Γηα Βίνπ Κάζεζεο.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πάκε ζην 2ν ζέκα. Ρν έρεηε ην ςήθηζκα,
ζπλάδειθνη. πάξρεη θάπνην εξψηεκα; Λα ηνπνζεηεζνχκε, θ. Κπνδίθα.
Ππκθσλείηε; Δίλαη ε Ξξφεδξνο, λαη. Ππγλψκε ζπλαδέιθηζζα. Δίλαη ε
Ξξφεδξνο ησλ εξγαδνκέλσλ εδψ ζηελ Γηα Βίνπ Κάζεζε. Θαζίζηε ζην
κηθξφθσλν θαη πείηε ην φλνκά ζαο γηα λα θαηαγξαθεί.
ΠΞΑΛΗΑ ΠΡΑΟΝΙΑ: Θαιεζπέξα ζε φινπο, Ππαληά Πηαπξνχια είλαη ην
φλνκά κνπ. Δξγαδφκνπλ εδψ ζην Θέληξν Γηα Βίνπ Κάζεζεο ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ. Δίρακε 235 θέληξα ζε φιε ηελ Διιάδα ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ
κέρξη θαη 29 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη 29 Φεβξνπαξίνπ ηεξκαηίζηεθε ε
ιεηηνπξγία ηνπο. Νη εξγαδφκελνη ζηα Θέληξα Γηα Βίνπ Κάζεζεο έρνπκε
ζπζηήζεη έλα Πσκαηείν ηελ Ξαλειιήληα Έλσζε Πηειερψλ Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ θαη ζε απηφ ην Πσκαηείν κεηά ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ηεο 28 εο
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Φεβξνπαξίνπ είκαη ε Ξξφεδξνο. Ρν έξγν ήηαλ ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην
ΔΠΞΑ, κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. Πε επαθέο κε ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη
πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη ηελ
δηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηαθέξακε θαη πήξακε κία παξάηαζε κέρξη θαη ηνλ
Φεβξνπάξην. Πηφρνο ήηαλ λα ππάξμεη ζχλδεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έξγνπ κε
ην επφκελν σο γέθπξα γηα λα κπνξέζνπκε λα κελ έρνπκε θαζφινπ δηαθνπή
ζηε δσξεάλ εθπαίδεπζε ησλ ελήιηθσλ πνιηηψλ. Θάηη ηέηνην θπζηθά δελ
επηηεχρζεθε.
Ρν θαηλνχξην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δελ έρεη αθφκα μεθηλήζεη παξά ηεο
δηαβεβαηψζεηο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη ην έξγν ηειηθά νινθιεξψζεθε ζηηο
29 Φεβξνπαξίνπ. Ξξνζπαζήζακε λα πάξνπκε κία αθφκα παξάηαζε κέρξη θαη
ηνλ Ηνχιην γηα λα κελ θιείζεη ην έξγν κεζνχζεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο. Ζ
δηαρεηξηζηηθή αξρή καο είπε φηη κπνξεί λα δηαζέζεη επηπιένλ ρξήκαηα θαη
μεθίλεζε κία πξνζπάζεηα κέζα απφ ην ζσκαηείν λα βξεζνχλε πφξνη,
μεπεξλψληαο θαη ην ζεζκηθφ καο ξφιν θαη απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη απφ
εζληθνχο πφξνπο. Δίρακε επαθή θαη κε ηελ ΘΔΓΔ θαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα θ.ιπ..
Γελ θαηέζηε δπλαηφ λα εμεπξεζνχλ απηά ηα ρξήκαηα δελ κηινχζακε γηα
ηεξάζηην πνζφ ήηαλ πεξίπνπ 3.500.000εθ..Ρειηθά ηα θέληξα έθιεηζαλ. 450
εξγαδφκελνη ζε φινη ηελ Διιάδα έρνπκε κείλεη ζηνλ δξφκν, θαηά θπξηνιεμία
θαη ην πην άζρεκν είλαη φηη ζηνλ λέν ζρεδηαζκφ ην πνπξγείν ζε επαθή πνπ
είρακε ζρεδηάδεη έλα έξγν ζθηά ηνπ εαπηνχ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα έρνπκε
70% κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηειερψλ πνπ δνχιεπαλ ζηα Θέληξα Γηα Βίνπ
Κάζεζεο.
Απηφ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ ζα
παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ πξνγξάκκαηα. Γελ κπνξεί έλαο πνιχ κηθξφο
αξηζκφο ζηειερψλ λα πινπνηήζεη έλα πνιχ κεγάιν φγθν εθπαηδεπηηθψλ
ηκεκάησλ. Δίλαη πξαθηηθά αδχλαην. Απηφ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε φηη κεηψλεηαη ν
αξηζκφο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Γηαηί
εκείο παξέρνπκε εθπαίδεπζε ζε πιήζνο πξνγξακκάησλ, θαη απεπζπλφκαζηε
θπξίσλ ζε άλεξγνπο, ζηηο επάισηεο νκάδεο, ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηηο
γπλαίθεο. Σσξίο βέβαηα λα εμαηξείηαη θαλέλαο απφ νπνηνδήπνηε πξφγξακκα
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αηηεζεί θαη ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη. Γπζηπρψο ε πνιηηηθή ηνπ πνπξγείνπ
απηή ηελ ζηηγκή ζηξέθεη ηελ δσξεάλ εθπαίδεπζε πηζαλνινγψ πξνο ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, αλακέλεηε λα θαλεί. Καο δηαβεβαηψλεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
φηη ζα μεθηλήζεη ην θαηλνχξην έξγν ην Πεπηέκβξην, καο δηαβεβαίσλε φκσο φηη
ζα μεθηλνχζε ηνλ Κάξηην άξα πσο κπνξνχκε λα ηνλ πηζηέςνπκε; Δίκαζηε ζε
δηαξθή επηθνηλσλία κε ην πνπξγείν. Γελ έρεη μεθηλήζεη θακία πξνζπάζεηα, δελ
έρεη θαηαηεζεί ηερληθφ δειηίν, δελ έρεη πάξεη θαλ έληαμε ην έξγν.
Νη εξγαδφκελνη απηή ηελ ζηηγκή είλαη ζηνλ δξφκν. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
κίιεζε γηα ηνπο κηζνχο εξγαδφκελνπο λα εληαρζνχλ ζηα Θέληξα Θνηλφηεηαο
είλαη κηα θαηλνχξγηα δνκή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζηνπο Γήκνπο. Φπζηθά εκείο
εληζηάκεζα απέλαληη ζε απηφ. Θέινπκε ηα ζηειέρε κε ηελ δηθή καο εκπεηξία
λα είλαη φινη ζηελ ζέζε ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλε φια ηα θέληξα ζε φινπο
ηνπο Γήκνπο. Απηή είλαη ε πξνζπάζεηα απφ εδψ θαη πέξα θαη δεηάκε ηελ
ζπκπαξάζηαζε θαη ηνπ Γήκνπ ζε απηφλ ηνλ αγψλα, θαη ηνπο δηθνχ καο
Γήκνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ ζπλαδέιθηζζα. πάξρεη θάπνηα εξψηεζε; Θ.
Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θα ήζεια ιηγάθη λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηελ Ξξφεδξν ζε θάπνηεο
δηεπθξηληζηηθέο δηαδηθαζηηθέο απνξίεο πνπ έρνπκε. Ξξψηα απ’ φια, είζηε κε
παξνρή ππεξεζίαο;
ΠΞΑΛΗΑ ΠΡΑΟΝΙΑ: Αθξηβψο. Δίκαζηε κε παξνρή ππεξεζίαο, λαη.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαη ην ΔΠΞΑ, έθνςε ηψξα ηνλ Κάξηε ηελ δηαδηθαζία ηνπ Γηά
Βίνπ Κάζεζεο γηαηί δελ έρεη ρξήκαηα θαη απφ ηνλ Πεπηέκβξε ζα δίλνπλε
ρξήκαηα.
ΠΞΑΛΗΑ ΠΡΑΟΝΙΑ: Έηζη ηζρπξίδνληαη. Θα μεθηλήζεη ην θαηλνχξην
επηρεηξεζηαθφ, ζα πάξεη έληαμε ην έξγν, ζαο ιέσ φηη δελ έρεη πάξεη έληαμε θαη
κε ην θαηλνχξην έξγν δελ έρνπκε θακία ελεκέξσζε ζε φηη αθνξά ην εξγαζηαθφ
θαζεζηψο. Γελ μέξνπκε θάηη, δελ έρνπκε ελεκεξσζεί γηα νηηδήπνηε. Θαηαξρήλ
δελ μέξνπκε αλ ζα ιεηηνπξγήζεη ην έξγν. Δγψ έρσ ηηο επηθπιάμεηο κνπ θαη ζε
απηφ ην ζεκείν.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Πην πνπξγείν ππάξρεη απηή ε Γεληθή Γξακκαηεία, πθίζηαηαη,
ζπλερίδεη λα ππάξρεη ε Γηα Βίνπ Κάζεζεο Γεληθή Γξακκαηέαο; Λαη, εληάμεη,
επραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Αλ δελ ππάξρεη λα
ηνπνζεηεζνχκε, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρη λα ηνπνζεηεζψ ηψξα, είκαζηε κεγάια παηδηά φινη εδψ,
ελήιηθεο. Βιέπνπκε, κπνξεί λα θαηεγνξεζνχκε φηη εκείο αλνίμακε ηνπο
δξφκνπο θαη άιινη πινπνηνχλε. Γελ μέξσ, ζεθψλνπκε ηα ρέξηα ζε ηέηνηεο
απνθάζεηο, φηαλ φπσο πνιχ ζσζηά είπε θαη ε Ξξφεδξνο φηη απηφ ην
πξφγξακκα θαη απηέο νη δξάζεηο απεπζχλνληαη ζε επάισηεο νκάδεο, αθφκα θαη
ζε ΑκεΑ. Έρσ ηδία άπνςε γηα ηα θέληξα Γηα Βίνπ Κάζεζεο, αλέξγνπο, κία
θνηλσληθή ππεξεζία, κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ Θξάηνπο θαη
ησλ Γήκσλ, μαθληθά ππάγνληαη γηα λα βξνπλ ιεθηά ζην ΔΠΞΑ, ην ΔΠΞΑ γηα
θάπνηνπο ιφγνπο πνπ ην ΔΠΞΑ έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε αλαπηπμηαθά κε
εθείλα θαη ηα άιια κε επελδχζεηο θαη ηα έξγα, θνιιάκε θαη έλα Γηα Βίνπ
Κάζεζεο εθεί. πσο βνιεχεη ηελ θάζε δηαρεηξηζηηθή αξρή. Γελ ζέισ λα πσ
πεξηζζφηεξα γηαηί ζα εθζέζσ πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Δγψ κφλν θαη κφλν
επεηδή έρεη λα θάλεη κε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, πάιη έρσ θάηη
λα πσ γηα ηελ δηαηχπσζε, εκείο ζα ςεθίζνπκε φκσο γηαηί δελ αληέρσ πηα
απηήλ ηελ δηαδηθαζία απφ αξηζηεξή Θπβέξλεζε. Γελ αληέρσ, ηίπνηα άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά ζα πείηε εζείο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λνκίδσ φηη θαηά θνηλή νκνινγία ηα θέληξα Γηα Βίνπ Κάζεζεο
είλαη έλαο ζεζκφο πεηπρεκέλνο. Πε φιε ηελ δηαδξνκή πηζηεχσ φηη πξνζθέξεη
ζεκαληηθφ έξγν, έξγν θαη ζηα δεηήκαηα ηεο παηδείαο θαη γεληθφηεξα ηεο
θνηλσλίαο. Ξηζηεχσ φηη δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα δηαθσλεί. Γηα λα θιείζνπλ
ηα θέληξα Γηα Βίνπ Κάζεζεο πηζηεχσ αθφκα φηη νχηε ε δηαθπβέξλεζε ην
επηζπκεί, φηη ηα δεηήκαηα είλαη ρξεκαηνδνηηθά. Απ φηη θαηάιαβα γίλνληαη
πξνζπάζεηεο λα εμεπξεζνχλ πφξνη, είλαη δχζθνιν κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ εηδηθφ ραξαθηήξα, ε πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε
απηά ηα θέληξα θνηλφηεηαο ηα νπνία πεξηζζφηεξν είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα
πξνθαλψο απηή ηελ έλλνηα έρνπλε, κήπσο κέζσ απφ απηή ηελ δηαδηθαζία
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κέζα απφ απηφ ην πξφγξακκα πεξάζεη θαη απηφ ην θνκκάηη ηεο δηά βίνπ
κάζεζεο. Δίλαη έλα δήηεκα φκσο πνπ δελ κπνξεί λα είκαζηε βέβαηνη φηη ζα
εμαζθαιηζηεί.
Δγψ πξνηείλσ φηη ζα πξέπεη, απ φηη άθνπζα ην πνζφ, δελ γλσξίδσ
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αιιά ην πνζφ είλαη κηθξφ ζρεηηθά. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα
ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα κε ίδηνπο πφξνπο θαη βεβαίσο λα ζπλερηζηεί ε
πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη απφ
Δπξσπατθνχο πφξνπο. Έηζη ινηπφλ ζηα πιαίζηα απηά ζπκθσλνχκε θαη κε ην
ςήθηζκα θαη ε πξφηαζε είλαη πην ζπγθεθξηκέλε φηη ην πξφγξακκα απηφ αμίδεη
είλαη πεηπρεκέλν, πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη αλ ηψξα είλαη αδχλαηνλ λα
ππάξρνπλ Δπξσπατθνί πφξνη λα ζπλερηζηεί κε ηδίνπο πφξνπο πνπ κπνξνχλ αλ
ζπκβάινπλ…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Απφ φινπο ηνπο θνξείο. Θαη απφ ην πνπξγείν, απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα θαη απφ ηελ Απηνδηνίθεζε λα θαιπθζεί ην πνζφ κε ίδηνπο πφξνπο
κέρξη λα βξεζεί δπλαηφηεηα απφ ην ΔΠΞΑ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Λνκίδσ φηη ην ςήθηζκα φπσο είλαη δηαηππσκέλν κάιινλ πεξηνξίδεη
ηνλ φγθν ηνπ ζέκαηνο, δειαδή ππάξρεη έλα δήηεκα ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνπο
εξγαδφκελνπο πνπ απηή ηελ ζηηγκή βγαίλνπλ ζηελ αλεξγία, ππάξρεη έλα
δήηεκα φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί απηφ ην πξφγξακκα είλαη απαξαίηεην
θνηλσληθά. πάξρεη έλα αθφκα δήηεκα ην νπνίν ην αληηκεησπίδνπκε ζπλνιηθά
ζηνπο Γήκνπο θαη απηφ αθνξά ην λα βαζίδεη θαλείο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζην
ΔΠΞΑ. Ξξαγκαηηθά ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία εγθξίλνληαη ηα δηάθνξα
επηρεηξεζηαθά θαη έρνπλ πνιχ αληαγσληζκφ πνπ ζεκαίλεη φηη δελ βαζίδνληαη νη
επηινγέο ζηηο αλάγθεο πξαγκαηηθά νχηε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ νχηε ηνπ
θφζκνπ. Ρα ιέγακε θαη ζηελ ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηά πάλσ
θάησ αξθεηνί αιιά δελ κπνξείο λα ζηεξίμεηο θαη ηειηθά φκσο δελ ζνπ δίλνπλ
θαλέλα άιιν εξγαιείν νχηε γηα αλάπηπμε αιιά νχηε θαη γηα ζπληήξεζε
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ζηνηρεησδψλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ. Λνκίδσ φηη ην ζέκα δειαδή πηα
μεβξαθψλεη φιν απηφ ην πξάγκα. Ξξνζσπηθά ην ςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Υο πξνο ηελ ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εκείο ζπκθσλνχκε αλ θαη
λνκίδσ φηη ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ρσξίο λα έρνπκε έλα
νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα είλαη απηή ε ζπκπαξάζηαζή καο θαη ε βνχιεζή καο
φηη ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη θαη λα νινθιεξσζεί. Έρνπκε βέβαηα
αληηξξήζεηο θαη πάιη κε ηελ θξαζενινγία αιιά θαη κε ην γεγνλφο φηη κε ην λα
ςεθίδνπκε κφλν, ην λα παίξλνπκε απνθάζεηο γηα ςεθίζκαηα ρσξίο λα
κπνξνχκε λα θάλνπλε θαη θάηη παξαπέξα σο πξνο ηελ πινπνίεζε δελ βνεζά
πνπζελά.
Δπίζεο δελ θαηαιαβαίλσ αλ ηειηθά ε Γεκνηηθή Αξρή ζέιεη ηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα θαη κε απηφ ην ςήθηζκα είλαη ππέξ ησλ επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ηεο ζπλέρηζήο ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πνπ άιιεο θνξέο ηελ θαηαγγέιιεη θαη κέζα απφ ην ςήθηζκα ιίγν
πάιη, ζπκβαίλεη γηα κία αθφκε θνξά. Νπφηε είλαη θάπσο αληηθξνπφκελν. Ή
ζέινπκε ην πξφγξακκα λα πινπνηεζεί θαη λα πιεξσζνχλ νη εξγαδφκελνη λα
έρνπλ δνπιεηά κάιινλ κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζα απφ

Δπξσπατθά

πξνγξάκκαηα θαη Δπξσπατθνχο πφξνπο ή αιιηψο δελ ζέινπκε θαζφινπ λα
γίλνληαη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηαηί είλαη πξνθαλέο φηη
κφλν κέζα απφ ην ΔΠΞΑ θαη ηηο επηρνξεγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
κπνξνχλ απηέο νη δξάζεηο λα πινπνηεζνχλ. Δπνκέλσο παξά ηηο αληηξξήζεηο
καο σο πξνο ην ιεθηηθφ θαη πάιη ζα ην ςεθίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ρα ζέκαηα θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη ζρεδφλ πάληνηε πνιηηηθά θαη ν
θάζε έλαο απφ εκάο έρεη θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ. Θα κπνξνχζα θάιιηζηα θαη
επεηδή ηα ζέκαηα ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ηα γλσξίδσ φζν θαλείο άιινο λα
ηνπνζεηεζψ. Ρέηνηα πξνγξάκκαηα δελ ππήξραλ πεξίπησζε λα πινπνηεζνχλ
φπσο ιέεη ν ιαφο καο νχηε ηνλ θφθθηλν Κάε, αλ δελ ππήξρε ε Δπξσπατθή
Έλσζε. Αιινχ βεβαίσο ηελ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ραηξφκαζηε πνπ ππάξρνπλ
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ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη αιινχ ηελ θαηαδηθάδνπκε φπσο είπε ν θίινο κνπ ν
Γξνχιηαο. Δθηίκεζή κνπ είλαη φηη δελ πξφθεηηαη θπξία ζπλάδειθνο επεηδή είκαη
εθπαηδεπηηθφο λα βξείηε άιινπο πφξνπο εθηφο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, λα
ζαο δψζνπλ ηα 3.500.000εθ.. Θάπνηνο είπε φηη είλαη κηθξφ πνζφλ. Δίλαη κεγάιν
πνζφλ, φζνη γλσξίδνπλε κε πνην ηξφπν απηή ηελ ζηηγκή ιεηηνπξγεί ε
Δθπαίδεπζε. Δίλαη κεγάιν πνζφλ γηα λα δνζεί. Θα πεξηκέλνπκε ινηπφλ λα
πινπνηεζεί ην πξφγξακκα, αλ πινπνηεζεί σο δξάζε κέζα ζην ΔΠΞΑ θαη απφ
εθεί θαη πέξα ειπίδνπκε λα δνζνχλ ηα ρξήκαηα ψζηε λα επαλαιεηηνπξγήζεη θαη
απηή ε δνκή.
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πάληνηε γλσξίδνπλ φινη φηη έρνπλ ηελ ζπκπάζεηά καο,
δελ επζχλνληαη πνηέ νη εξγαδφκελνη αλ βξίζθνληαη ζηνλ δξφκν, ην γλσξίδνπλ
απηφ απιψο φκσο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε άπαληεο απφ πνχ βξίζθνπκε ηα
ιεθηά θαη πσο ηα δίλνπκε. Θα πξέπεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, δελ είλαη κνκθή
πξνο ηελ Γηνίθεζε, πξνο Θενχ κηα γεληθή ηνπνζέηεζε θάλσ φηη ρσξίο
Δπξσπατθή Έλσζε απηά ηα ρξήκαηα δελ ζα ππήξραλ πνηέ θαη δελ ππήξραλ
ηέηνηεο δξάζεηο, γηαηί ππάξρεη θαη ε εηέξα άπνςε αλ ήκαζηαλ έμσ απφ ηελ
Δπξψπε. Αλ ήκαζηαλ έμσ απφ ηελ Δπξψπε δελ ζα είρακε απηά ηα ιεθηά φπσο
θαη γηα άιιεο δξάζεηο, μέξεη ν θ. Γξνχιηαο θαη ζηα ζρνιηθά θηίξηα ήηαλ θαη
γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη δνκέο νη νπνίεο επηδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή
έλσζε θ.ιπ.-θ.ιπ.. Λα κελ έρνπκε δχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά απηφ ζέισ λα
πσ. Θα ςεθηζηεί απφ εκάο θ. Ξξφεδξε ην ςήθηζκα σο έρεη απιψο έθαλα δχν
ηξείο πνιηηηθέο επηζεκάλζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Δγψ ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θ. Θέληξε δελ είλαη κε δχν κέηξα θαη δχν
ζηαζκά, είλαη κε έλα κέηξν θαη έλα ζηαζκφ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε άιισζηε
ην έιεγα θαη ην ιέσ φηη πξέπεη θάπνηνη Γήκνη λα εγθαηαζηήζνπλ έλα γξαθείν
ζηηο Βξπμέιιεο γηαηί ζηηο Βξπμέιιεο είλαη ηα πξψηα πξνγξάκκαηα είλαη νη
ζρέζεηο πνπ έρνπλ είλαη αληαγσληζηηθέο πιένλ θαη δελ είλαη αιιειέγγπεο νη
ζρέζεηο φισλ ησλ εηαίξσλ απηψλ. Βιέπεηε εδψ πέξα ηψξα ηη θάλνπλ, ην πάσ
παξαπέξα κε ην ... Κηα αλαθνξά κφλν λα ζαο πσ θχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα
θσιπζηεξγήζσ. Σάλνπλ ιέεη φινη ην φξακα ηεο Δπξψπεο. Απηνί ε Ξνισλία
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φηαλ κπήθε ην 2004 κέζα φηαλ έγηλε ε πξψηε ζχλνδνο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ
ε αζεφθνβνη απηνί, μέξεηε ηη έθαλαλ; Άζθεζαλ βέην γηα έλα ζέκα, δελ
ζπκάκαη. Θαη έθαλα ην ζηαπξφ κνπ, θαιά απηνί πνπ βξήθαλ ην ζάξξνο θαη ην
ζξάζνο, ηνπο έβαιαλ κέζα θαη αθφκα δελ κπήθαλ λα πνπλ θαιεκέξα πσο
ιεηηνπξγεί, έθαλαλ βέην. Γηαηί εδψ πέξα αθνχγεηαη πνιχ ην... θαη ζα θάλεη. Ρν
ςήθηζκα δελ ιχλεη ην πξφβιεκα αιιά βνεζάεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα. Δκείο
είκαζηε αιιειέγγπνη θαη λνκίδσ θαη ν Γήκαξρνο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη
επεηδή δελ είκαζηε κε δχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά, πξέπεη λα μέξεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη φηη απηνί πνπ είραλ ηα ηξαθηέξ ηα κεγάια, ήηαλ πξψηα μαδέιθηα
κνπ, θνπκνπληζηέο, δηθνί κνπ ζην Πχληαγκα. Δίλαη θνπκνπληζηέο αγαπεκέλνη
αιιά έπαηξλαλ επηδνηήζεηο απφ ην ΝΞΔΘΔΞΔ έρνπκε πνιιά ζηξέκκαηα. Βξε
ρξηζηηαλέ άκα θχγεηο απφ εθεί κέζα ζα ράζεηο 30-40 ρηιηάδεο πνπ βγάδεηο κφλν
γηα απηφ. Βξε εγψ ΘΘΔ ζέισ θαη δε κε ελδηαθέξεη εκέλα ην ΝΞΔΘΔΞΔ...
Θαηαιάβαηε; Δθηφο ζέκαηνο είλαη, αιιά ήζεια λα πσ φηη ηα ηδεψδε θαη ηα
πηζηεχσ κεξηθέο θνξέο ππεξβαίλνπλ θαη ηα πιηθά αγαζά. Θαη γηα απηφ ηνπο
ηηκψ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, θαηαιάβαηε; Γηα λα είκαζηε εηιηθξηλήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ επραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. πάξρεη θάπνηνο άιινο
ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα πεη; Ν θ. Ρξνρίδεο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Λαη, εγψ δχν ιφγηα ζα πσ, δελ ζα πσ πνιιά. Ξξαγκαηηθά δελ
θαηαιαβαίλσ γηαηί έλαο εξγαδφκελνο εδψ ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα έρεη ην
δηθαίσκα ηεο δνπιεηάο θαη λα εμαξηφκαζηε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή απφ
θάζε Δπξσπατθή Έλσζε ζην λα βξνχκε δνπιεηά. Απηφ ζπδεηάκε ζήκεξα θαη
δελ είλαη κφλν νη ζπλάδειθνη πνπ θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ άλεξγνη θαη
πξαγκαηηθά ηνπο ζπκπαξαζηεθφκαζηε αιιά απηφ δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ.
Δίπε ν θ. Θέληξεο, είπε ν θ. Γξνχιηαο, δειαδή ηη πξέπεη; Ζ απάηε απηή φηη
πξέπεη λα είκαζηε ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα γηα λα έρνπκε ην πξνλφκην λα
έρνπκε δνπιεηά πξαγκαηηθά δελ ην θαηαιαβαίλσ. Δδψ έπξεπε λα είκαζηε φινη
φηη θάζε εξγαδφκελνο θαη ην θξάηνο απηφ έπξεπε λα έρεη, θάζε εξγαδφκελνο λα
έρεη δνπιεηά. Θαη θξεκφκαζηε ηψξα ζε θάζε κνξθήο πξνγξάκκαηα θ.ιπ. λα
έρεη ην απηνλφεην θάζε εξγαδφκελνο, λα έρεη δηθαίσκα ζηελ δνπιεηά.
Δπραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Δγψ αλαξσηηέκαη απηά ηα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε κε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα, πνηφο ηα δίλεη ηα ιεθηά
απηά; Ρα δίλεη ν Γεξκαλφο πνιίηεο; Ν νπνίνο βιέπνπκε ηη γίλεηαη επεηδή καο
δάλεηζαλ πσο καο δεηάλε φηη καο δεηάλε; Ρα δίλεη ν Γάιινο; Ν Άγγινο; Ξνηφο
ηα δίλεη απηά ηα ιεθηά; ηα δίλεη ν θεθαιαηνχρνο ζην κνλνπψιην ν Γεξκαλφο;
Γελ είλαη δηθά καο ιεθηά απηά; Ρίλνο ρξήκαηα είλαη απηά; Γελ ηα έρνπκε
πιεξψζεη κε αίκα απφ ηφηε πνπ κπήθακε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε; Γελ
ήκαζηαλ πξηλ κπνχκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πιενλαζκαηηθνί ζηα ηζνδχγηα
εηζαγσγέο-εμαγσγέο

θαη

γίλακε

θαξακπηλάηα

ειιεηκκαηηθνί;

Γελ

ην

πιεξψλνπκε κε ην μεθιήξηζκα ηεο αγξνηηάο καο; Γελ ην πιεξψλνπκε κε ην
πνπ καο θιείζαλε Εάραξε, παξαγσγέο φηη καο έρνπλ εμνπζελψζεη ζηα πάληα;
Γελ είλαη δηθά καο ρξήκαηα, απηά; ηίλνο είλαη; Δγψ αλαξσηηέκαη… πνηφο είλαη
απηφο πνπ καο δίλεη απηά ηα ρξήκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε;
Δίλαη έλα θνκκάηη, έλα κηθξφ θνκκάηη απφ απηά πνπ έρνπκε δψζεη θαη
εμαθνινπζνχκε θαη δίλνπκε. Θαη εξρφκαζηε θαη κπαίλνπκε ζην δίιιεκα αλ
ζήκεξα πνπ έρνπκε δεη ηί πάεη λα πεη Δπξσπατθή Έλσζε, ηί πάεη λα πεη επξψ,
πνπ δηαςεχζηεθαλ φια ηα παξακχζηα πνπ ιέγαηε ζηνλ θφζκν γηα ηα απάλεκα
ιηκάληα ηνπ επξψ, ηεο Λνκηζκαηηθήο Δλνπνίεζεο, ηνπο Ππκκάρνπο καο πνπ
ηνπο είδακε πσο εμνπζελψλνπλ έλαλ νιφθιεξν ιαφ θαη έξρεζηε ζήκεξα λα
κηιήζεηε γηα Δπξσπατθή Έλσζε; Έιενο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γηψξγνο Καιηψηεο ζέιεη λα…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΑΙΗΩΡΖΠ ΓΗΩΟΓΝΠ: Θαηά αλαινγία κε ην πξνεγνχκελν, ζηελ ινγηθή ηεο
παξάηαμεο είλαη, πξνθαλψο ζπκπαξίζηαηαη ζηνπο απνιπκέλνπο, επίζεο
πξνθαλψο ζεσξεί φηη πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ νη δνκέο, νη νπνίεο είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθέο. Ρν κφλν ζεκείν ζην νπνίν ζα ήζεια λα ππάξμεη αιιαγή είλαη
απηή ε αλαθνξά ζην φηη ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ είλαη απηή ε νπνία ζα
δηακνξθψζεη ηελ θαηάζηαζε. Κάιινλ ζα δηαησλίζεη ηελ πξνεγνχκελε
θαηάζηαζε. Θαη γηα πνην ιφγν ην ιέσ απηφ. Γηαηί ζε πξνγξάκκαηα, ζε ηέηνηεο
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παξνρέο ππεξεζίαο, ζε ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο επί πάξα πνιιά ρξφληα
ιεηηνπξγνχζαλ θαη κε θνλδχιηα ΔΠΞΑ, δελ κπνξεί λα ξίρλεηαη ε επζχλε ζε κηα
ηέηνηα θπβέξλεζε, γηαηί δελ ηε ζηακαηνχλ ή δηαθφπηνπλ ... ιεηηνπξγία ηνπο
θαη κάιηζηα κε απηή ηελ ινγηθή. Απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί,
θπζηθά δε λνκίδσ φηη κπαίλνπλ ζέκαηα δεχηεξνπ θεηκέλνπ αιιά ζηελ ζέζε
απηήο ηεο παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ην εμήο ζεκείν.
Ξξψηνλ, κηα έθθιεζε ζηελ θπβέξλεζε λα βάιεη ζε πξνηεξαηφηεηα, δειαδή ηα
ΔΠΞΑ είλαη αλαπηπμηαθά φπσο είπε θαη ν Αλδξέαο Κπνδίθαο. Έρνπλ
ιεηηνπξγήζεη θαηά θφξσλ ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ηνκέα. Καο βάδεη ινηπφλ
ζηελ αηδέληα, ζε πξνηεξαηφηεηα απηά ηα ζέκαηα, ψζηε λα κε θηάλνπκε ζην
ακήλ. Θαη λα εμαληιεζνχλ νη δπλαηφηεηεο νπνηνλδήπνηε ίδησλ πφξσλ γηα λα
ζπλερηζηεί απηφ ην πξφγξακκα. Απηφ ζα έβαδα ζηε ζέζε εθείλνπ ηνπ ζεκείνπ,
πνπ θάλεη απηή ηελ θαηαγγειηηθή αλαθνξά ζηελ ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ δψζνπκε ζηνλ Αληηδήκαξρν, έρεη δεηήζεη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Πσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ.
ΞΔΡΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ: Θαιεζπέξα Ξεηξέιεο Γεκήηξεο, Ξξφεδξνο ηνπ
Πσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ Ππιιφγνπ Σατδαξίνπ, ηέινο πάλησλ. Θαη’ αξράο
ραηξφκαζηε πάξα πνιχ πνπ ε Ξξφεδξνο ηνπ Πσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα
Θέληξα Γηα Βίνπ Κάζεζεο είλαη Σατδαξηψηηζζα ηελ γλσξίδνπκε απφ πνιχ
παιηά. Δκείο εθθξάδνπκε ηελ πιήξε ζπκπαξάζηαζή καο σο Πχιινγνο ζηνπο
εξγαδνκέλνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη απνιπκέλνη απηνί ηελ ζηηγκή θαη ιέκε
φηη ίζσο ζα πξέπεη δελ ην δηάβαζα αθξηβψο ην ςήθηζκα αιιά πηζηεχνπκε φηη
νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ πιήξε απαζρφιεζε θαη λα είλαη κφληκν
πξνζσπηθφ. ρη κε κπινθάθηα, φρη κε ζπκβάζεηο έξγνπ, κε δίκελα, ηεηξάκελα,
πεληάκελα απηέο δειαδή νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο πάληνηε θέξλνπλ ηνπο
εξγαδφκελνπο ζε κηα αλαζθάιεηα θαη δελ ηνπο αθήλνπλ λα νινθιεξψζνπλ έλα
έξγν, ην βιέπεηε θαη ηψξα. Γεχηεξνλ εηπψζεθε εδψ πέξα φηη απηφ πνπ παίξλεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εδψ είλαη…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ: Κελ θνβάζηε θ. Γξνχιηα, κελ θνβάζηε, μέξνπκε
ηελ αληίζεζή ζαο γηα ηελ κνληκνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ην γλσξίδνπκε.
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Ινηπφλ γηα ηνπο ζπζρεηηζκνχο. Καθάξη ιέκε εκείο ηέηνηεο απνθάζεηο λα
πεξληφληνπζαλ ζε φια ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη αλ νη ζπζρεηηζκνί ζε
επίπεδν ΘΔΓΔ ήηαλ δηαθνξεηηθνί θαη αλ ζε επίπεδν θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ
θίλεκα είρε δηαθνξεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο ίζσο ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά ηα
πξάγκαηα θαη εθεί πέξα ... πνιηηηθέο απνθάζεηο. Ρξίηνλ γηα λα είκαη πνιχ
ζχληνκνο. Κηιήζαηε θάπνηνη γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε
ηελ ίδηα ψξα πνπ ν Διιεληθφο ιαφο έρεη πιεξψζεη κέζα ζηελ θξίζε 800
δηζεθαηνκκχξηα γηα ρξέε πνπ ηνπ θφξησζαλ άιινη απφ ην ’50 θαη κεηά.
Ρελ ίδηα ψξα πνπ ε Δπξσπατθή έλσζε βξίζθεη ρξήκαηα ησλ ιαψλ ηεο
Δπξψπεο, λα δηεμάγεη πφιεκν ζηελ Ππξία θαη φπνπ αιινχ, ηελ ίδηα ψξα πνπ νη
Λαηντθέο δπλάκεηο επίζεο κε ρξήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ Διιήλσλ
έρνπλ 11 πνιεκηθά πινία λα πεξηπνινχλ ζην Αηγαίν απηή ηελ ζηηγκή γηα
άιινπο ιφγνπο. Θ. Βνπιγαξίδε, παξαθαιψ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. Ινηπφλ ηελ
ίδηα ζηηγκή, απηή ηελ ζηηγκή εκείο ζπδεηάκε γηα 3.500.000εθ., ρξήκαηα γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο. Λνκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ην ζρνιηάζσ πεξαηηέξσ ηνπ
ηη ζεκαίλεη Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηίλνο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε.
Θαη εδψ ινηπφλ δηαιχνληαη θαη απηαπάηεο θαη εξγαδνκέλσλ ζπλαδέιθσλ πνπ
λφκηδαλ φηη κηα θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο ζα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Ίζα-ίζα
εληείλνληαη νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη κε ηελ ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑΑΛΔΙ θαη απηέο γηαηί; Γηα έλα θαη κνλαδηθφ ιφγν, γηαηί φπνηνο πίλεη λεξάθη ζην
φλνκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ληηξεθηίβεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη
ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Ρα δίκελα, ηα πεληάκελα θ.ιπ. είλαη ηέηνηεο
ζρέζεηο, είλαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή έλσζε. Ρψξα, κηα κνλάρα παξαηήξεζε
γηα ην είπε εδψ εθηφο κηθξνθψλνπ, ην άθνπζα απφ ηνλ θίιν κνπ ηνλ Γηάλλε
Θέληξε, πεξί Πνβηεηηθήο Έλσζεο. Πίγνπξα ζηνλ ζνζηαιηζκφ ζα ππάξρνπλ
ζρέζε εξγαζίαο γηα φινπο φκσο ην Πχληαγκα απηνχ ηνπ θξάηνπο πξνβιέπεη
ζηνπο φξνπο ηνπο φηη ε δνπιεηά είλαη ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο λα ηελ βξίζθεη
γηα φινπο ηνπο πνιίηεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΔΡΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ: Δγψ κηιάσ γηα ην ηί ζεκαίλεη εξγαζία.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφεδξε νινθιήξσζε.
ΞΔΡΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ: Ινηπφλ νινθιεξψλσ. Άξα ινηπφλ απηφ έρνπκε λα
πνχκε. ηη ην Πχληαγκα απηφ πσο θαηαπαηείηε θαη πσο θαηά ην δνθνχλ
εξκελεχεηαη θαη αο αθήζνπκε ηα πεξί Πνβηεηηθήο Έλσζεο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, Αληηδήκαξρε, ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξάξα πνιχ ζχληνκα γηαηί λνκίδσ φηη ην ζέκα εμαληιήζεθε.
Γχν πνιχ κηθξά δεηήκαηα. Θαη’ αξρήλ νη εξγαδφκελνη ζηα θέληξα δηα βίνπ
κάζεζεο δελ απέθηεζαλ πξφβιεκα πξνρζέο. Νη εξγαδφκελνη ζηα θέληξα δηα
βίνπ κάζεζεο αληηκεηψπηδαλ εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ πξφβιεκα γηαηί είραλ
αθεζεί ζην έιενο θαη δελ θαιππηφληνπζαλ νχηε ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο
δνπιεηάο ηνπο. Γειαδή επί ηεο νπζίαο ν Γήκνο άηππα είρε αλαιάβεη λα
εθπιεξψλεη θαη έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ρν ιέσ απηφ επί ηεο
νπζίαο γηα λα θαηαιάβεηε πφζν θαηξφ ππάξρεη απηή ε θνξντδία.
Γεχηεξνλ ν Βαζηιηάο είλαη εληειψο γπκλφο πιένλ θαη νη απνινγεηέο ηεο
θπβέξλεζεο δελ έρνπλ νχηε θαλ ην έιενο γηαηί γηα έιενο ζπδεηάκε απηή ηελ
ζηηγκή, πξαγκαηηθά δειαδή, δείμηε έιενο. Λα πεγαίλνπλ νη εξγαδφκελνη εθεί
πέξα, λα ηνπο δεζκεχεηε, λα νξθίδνληαη ζε Θενχο θαη δαίκνλεο ν πνπξγφο
ζηα ηεξά θαη ζηα φζηα πνπ κπνξεί λα είπε απηή ε Θπβέξλεζε, δειαδή ζηελ
Δπξσπατθή έλσζε θαη ζην ΛΑΡΝ θαη ζηα ζπλαπηά ζπκθέξνληα φηη ζα
ζπλερηζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, δελ ζα
ράζνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο, νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ θάλεη απαλσηέο
ζπλαληήζεηο θαη μαθληθά ζηηο 29 ηνπ κήλα αλ θάλσ ιάζνο θα Ππαλά
δηνξζψζηε κε. Γηαηί νη δηαβεβαηψζεηο δελ έκεηλαλ ηνλ Κάξηε νη εξγαδφκελνη
άλεξγνη. Γελ απνιχζεθαλ ηνλ Κάξηε. Κεηά απφ αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο ν
πνπξγφο θνξντδεχνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο, νχηε απηφ δειαδή λα ηνπο πεη
ηελ αιήζεηα, λα μέξνπλ νη άλζξσπνη ηη λα θάλνπλε, ζα κείλνπλ άλεξγνη. Νχηε
ηα πξνζρήκαηα, γηα λα ιέγεζαη αξηζηεξφο έλα βαζηθφ δήηεκα είλαη ε
αλζξσπηά.
Δδψ κηιάκε φηη νχηε απηφ πιένλ δελ έρεη απηή ε Θπβέξλεζε. Ρνπο ππνζρφηαλ
δνπιεηά θαη ηνπο απέιπζε ζαλ ηα ζθπιηά. 29 Φιεβάξε έιεμε ην πξφγξακκα,
γεηα ραξαληάλ. Γελ ζαο ήμεξα, δελ ζαο γλψξηδα, γεηα ζαο. Απηφ έγηλε θαη
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κάιηζηα κε δηάθνξα λνκηθά ηεξηίπηα εμαλαγθάδνληάο ηνπο λα θηηάμνπλε
Πσκαηείν πνπ δελ ηνπο ην αλαγλσξίδαλε γηαηί δελ είρε έδξα θαη ινηπά θαη
ινηπά, νχηε θαλ έκπαηλε ζηελ δηαδηθαζία λα ηνπο δερηεί. Θάλσ ιάζνο; Νη
αξηζηεξνί

ηεο

Θπβέξλεζεο.

Νη

ππεξαζπηζηέο

ησλ

δηθαησκάησλ

ησλ

εξγαδνκέλσλ, πνπ δηαθσλνχλε ζε έλα θνκκαηάθη ηνπ ςεθίζκαηνο. ζν γηα ην
δεχηεξν ζθέινο, λνκίδσ φηη δελ ρσξάεη πεξηηηά ζρφιηα. Ζ ςεχηηθε πξνζπάζεηα
πνπ γίλεηαη κάιινλ δελ είλαη ςεχηηθε. Ζ επί ηνχηνπ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη λα
δηαρσξηζηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην ΔΠΞΑ θαη λα ζπλερίδεηαη λα ιέγεηαη
ελάκηζε ρξφλν κεηά φηη ε Γηνίθεζε ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο δελ ζέιεη ηα
ΔΠΞΑ είλαη απαξάδεθηε.
Δκείο έρνπκε πεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη απηή ε Γηνίθεζε ζα πξνζπαζήζεη
λα εμαζθαιίζεη κέρξη θαη ην ηειεπηαίν επξψ πνπ κπνξεί λα πάξεη γηαηί είλαη
ρξήκα ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ. Ρψξα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηη λα πεη
θαλείο. Δίλαη θαη ιίγν θξίκα λα ζπδεηάκε πξηλ γηα ην πξνζθπγηθφ θαη δέθα
ιεπηά κεηά, κία ψξα κεηά, δχν ψξεο κεηά λα ιέκε ηη θαιή πνπ είλαη ε
Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη εηαίξνη καο πνπ έρνπλε δεκηνπξγήζεη απηή ηελ
θαηάζηαζε.

Αιιά

ήκαξηνλ

πηα

λα

γίλεηαη

απηή

ε

πξνζπάζεηα,

θαηαζπθνθάληεζε θαη ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπκε. Ξφηε είπε ε Γεκνηηθή Αξρή
φηη δελ ζα δηεθδηθήζεη ρξήκαηα ηνπ ΔΠΞΑ; Έρεη θακία ζρέζε απηφ κε ηελ ζέζε
καο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε; πνηαλνχ ηα ιεθηά είλαη ηνπ ΔΠΞΑ;
Θαη επίζεο ζαο παξαθαιψ πνιχ λα δηαβάδεηε απφ πξηλ θαιά-θαιά ηα
ςεθίζκαηα γηαηί είκαζηε πνιχ ζπγθεθξηκέλνη. Ξξψηνλ βάδνπκε δήηεκα ηεο
κφληκεο θαη ζηαζεξήο δνπιεηάο ζην ςήθηζκα φπσο επίζεο ζην δεχηεξν αίηεκα
πνπ ιέκε, λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αθξηβψο επεηδή
δελ έρνπκε απηαπάηεο φηη ην ΔΠΞΑ ζα δνζεί εθεί πνπ δίλεηαη ηψξα. πσο
αληίζηνηρα γηα ην πξνζθπγηθφ αληί λα δνζεί ζηνπο θνξείο πξέπεη λα δνζεί ζε
φιεο ζηηο Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν βάδνπκε
απηφ ην ζέκα. Γηα λα κπνξεί αθξηβψο νη εξγαδφκελνη λα κελ είλαη θαλελφο
πνπξγνχ θαη θαλελφο άιινπ νχηε ππφινγνη νχηε ππνδχγηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαηαςεθίδεηαη θ. Γξνχιηα, ην θαηαιάβακε, αιίκνλν.
Κνληκφηεηα, έιενο. Θ. Ληεληαθέ.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έλα ζρφιην έηζη ζε ζρέζε κε απηά πνπ είπε ν Ξξφεδξνο ησλ
εξγαδνκέλσλ φηη ηα ςεθίζκαηα θπζηθά θαη έρνπλ ζεκαζία. Δγψ ζέισ λα θάλσ
κία επαγσγή. Ρν ΣΑΦΓΑΟΗ ΑΡΕΔΛΡΑ, ε θσλή ησλ πνιηηψλ φζν αθνχγεηαη πην
δπλαηά είηε κε ηα πξνβιήκαηα είηε κε ηηο πξνηάζεηο, δελ απαληάκε
πξνβιήκαηα έρνπκε καο θηάλνπλε. Ν θφζκνο ζέιεη λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο
ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη απηά πξέπεη λα είλαη θαινδερνχκελα θαη φρη λα
ηα ζλνκπάξνπκε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΡΊ εκκνλέο είλαη απηέο πνπ έρεηο βξε παηδί κνπ; Έιενο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Πηηο δηθέο ζαο εκκνλέο απαληάσ. Ρεο ηειενπηηθέο θηφιαο.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κία θνπβέληα. Ρειηθά ζα ην θαηαςεθίζνπκε κεηά ηηο
παξεκβάζεηο, λα κελ γίλεη φκσο θακία παξαλφεζε δελ είλαη ε άπνςή καο νχηε
ελαληίνλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νχηε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηηο ζπκπαξάζηαζεο πνπ
ζέινπκε λα εθθξάζνπκε πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά πξνθαλψο δελ
κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κνληκνπνηεζνχλ ζην Γεκφζην θαη δελ
κπνξνχκε κε θξαηηθνχο πφξνπο λα πινπνηήζνπκε απηά ηα πξνγξάκκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα ζαο δηαβάζσ ηελ παξάγξαθν ιέεη ε δσή θαη νη αλάγθεο

ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ ζηηο εθάζηνηε επηινγέο ησλ
θπβεξλήζεσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην δηθαίσκα ζηε κφληκε θαη
ζηαζεξή δνπιεηά, είλαη αδηαπξαγκάηεπην. Θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη
ζεκαία φισλ, λα είλαη ζηφρνο, κπαίλεη ηψξα ζαλ δίιιεκα θαη ζαλ αηηηνινγία
γηα ηελ θαηαςήθηζε ελφο ςεθίζκαηνο δειαδή βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα.
Ρέινο πάλησο λα πσ πξψηνλ δχν δηαπηζηψζεηο. Ξξψηνλ είλαη ζπνπδαία θαη
πνιχ ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ θάλνπλ νη εθπαηδεπηέο. Έρσ κηιήζεη κε πάξα
πνιινχο απφ ηνπο αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο, θχιινπ, επαγγέικαηνο θαη ινηπά
νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πξέπεη λα ζαο πσ φηη, φρη κφλν
έρνπλ πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ αιιά ηα πεξηκέλνπλ πσο
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θαη πσο. Γελ μέξεηε πφζνη κε έρνπλε βξεη απηφ ην δηάζηεκα κε αγσλία γηα ην
ηη ζα γίλεη κε ηα πξνγξάκκαηα.
Θαη αλ δείηε θαη ηα ζέκαηα ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη θαη ζηα νπνία πεγαίλνπλ
θαη καζαίλνπλ, άλζξσπνη ειηθίαο αλ δείηε 60-65-70 ρξνλψλ, 50-55, πνπ έρνπλ
θαη απηνί δηθαίσκα ζην λα κάζνπλε θαη λέεο ηερλνινγίεο θαη Ηηαιηθά, Ηζπαληθά
ή νηηδήπνηε άιιν, Ηζηνξία ηεο Ρέρλεο, Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ πάξα πνιιά
πξάγκαηα, είλαη πξαγκαηηθά πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ. Λα ζαο πσ ήκνπλα
παιηφηεξα κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ ηεο ΘΔΓΔ θαη
ζπκκεηείρα ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξίαζε θαη εθδήισζε παλεγπξηθή πνπ είρε
γίλεη ζην Intercontinental φηαλ μεθηλνχζαλ απηά ηα πξνγξάκκαηα δηά βίνπ
κάζεζεο. Δθεί ινηπφλ ζε έλα θιίκα πνιχ θαιφ πνπ ζπλνδεχνληαλ κε έλα
θνβεξφ θαγεηφ θ.ιπ., γηαηί φια απηά ζπλνδεχνληαη, έηζη μεθηλάλε πάληα,
εκείο ηφηε ηνλίδακε φηη απηή ε πξνζπάζεηα δελ πξέπεη λα ζπλδεζεί θαη λα
εμαξηάηαη απφ πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ ή απφ νπνηνδήπνηε επξσπατθφ πξφγξακκα.
Απηά είλαη αλάγθε, πξέπεη λα γίλνληαη αιιά δελ πξέπεη λα εμαξηψληαη γηαηί
πάληα είλαη έλα θαη αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα θαηαξγεζνχλ. Θαη επεηδή
εηπψζεθαλ εδψ αξθεηά ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα πξνγξάκκαηα
ΔΠΞΑ θ.ιπ. θαη επεηδή γξάθνληαη απφ απηνχο πνπ έιεγα πξηλ ηνπο
ζπθνθάληεο θαη φινπο απηνχο ηνπο θνλδπινθφξνπο φηη εκείο δελ ζέινπκε,
κάιηζηα, α ηψξα ζπκήζεθα είπε θαη ν θ. Ληεληαθφο ζηελ ζπγθέληξσζε θάησ
ζηελ αίζνπζα ζηελ εθδήισζε πνπ έθαλε γηα ην ΣΑΦΓΑΟΗ ΑΡΕΔΛΡΑ. ηη εκείο
ε Γεκνηηθή Αξρή δελ ζέιεη λα αμηνπνηήζεη επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη
γξακκέλν, ην έρσ γξακκέλν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρί είπεο; Ξεο καο ηί είπεο. Δκείο δελ ςεθίδνπκε θαη δελ
πξνσζνχκε ηέηνηα πξνγξάκκαηα; Κπνξείο λα καο πεηο έλα πξφγξακκα πνπ
δελ... Έλα πξφγξακκα. ρη, ζε πξνθαιψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο δελ ςεθίδακε; Ξνηφ δελ ςήθηζα, πεο καο έλα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, γηα λα ζπλερίζσ, εκείο…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μεδνπκίδνπκε φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλε, εκείο ιέσ
θαη πάιη μεδνπκίδνπκε φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιήξσζε Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιψο ήξζαηε ζηνλ ρψξν ησλ πξνβιεκάησλ. Δπηηέινπο…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιήξσζε Γήκαξρε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπηηέινπο κεηά απφ ην θαγεηφ ην κεζεκεξηαλφ πνπ άθνπγεο
γηα θάπνηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ ηψξα άξρηζεο λα αζρνιείζαη θαη κε απηά.
Κα ηη λα ζνπ πσ ηψξα. Ρη λα ζνπ πσ εηιηθξηλά. Δκείο ιέσ θαη πάιη φηη ηα
πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη ηνπ ΔΠΞΑ ζα ηα μεδνπκίζνπκε, γηαηί
είλαη ιεθηά, είλαη ρξήκαηα… δελ γίλεηαη έηζη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ, δελ έρεηε ηνλ ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ινηπφλ φπσο είπα πξνεγνπκέλσο είλαη ρξήκαηα δηθά καο
θαη πξέπεη λα μέξεηε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ γελλάεη ιεθηά. Γελ γεκίδεη
ην ζαθνχιη απφ ην ππεξπέξαλ ή αβγά ρξπζά. Δίλαη ρξήκαηα ησλ ιαψλ θαη
πξέπεη λα πσ φηη ν ιαφο καο πιεξψλεη πάξα πνιχ αθξηβά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Λα ζαο ζπκίζσ ηψξα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην πνην ήηαλ
θαη πνην είλαη ζήκεξα; ήηαλ ζεηηθφ θαη είλαη αξλεηηθφ θαη έρνπκε ράζεη
δηζεθαηνκκχξηα φια απηά ηα ρξφληα; Απφ ην φλνκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.
Ζ απνβηνκεράληζε ηεο ρψξαο, ην μερέξζσκα, ε θαηάξγεζε απφ ην 29% ησλ
αγξνηψλ πήγακε ζε κνλνςήθην λνχκεξν. ια απηά ηη ζεκαίλεη, φια απηά
γίλνληαη πινχηνο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ εηζάγεη πξντφληα πνπ θεχγεη
ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα θαη έξρεζηε ζήκεξα λα ιέηε φηη πξέπεη λα θάλνπκε,
γνλππεηήο λα παξαθαιέζνπκε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γελ πεξίκελα πνηέ φηη
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έηζη πνιίηεο ελφο ιανχ πνπ έρνπλ ηέινο πάλησο θαη θάπνηα άιια έηζη, θάπνηεο
άιιεο παξαζηάζεηο απφ ηη ζεκαίλεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ζέζε κε ηηο 20.000
ρηιηάδεο θνλδπινθφξνπο, γξαβαηνκέλνπο, θαινπιεξσκέλνπο ππαιιήινπο ηεο
Δπξσπατθήο

Έλσζεο,

20.000

ρηιηάδεο

είλαη

ζηηο

Βξπμέιιεο

θαη

ζην

Πηξαζβνχξγν. Θαη ζε θάζε ρψξα νη νπνίνη έρνπλ αθξηβψο απηφ ην θαζήθνλ, λα
πεξλάλε ηελ ινγηθή απηή ζηνπο ιανχο.
Μέξεηε ηη ρξήκαηα δίλνπκε γηα λα πεξλάλε απηέο νη ινγηθέο; φηη πξέπεη λα ιέκε
θαη επραξηζηνχκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε; πνπ είδαηε ηψξα θαη ηνλ ξφιν ηεο.
Θαη είδαηε ηη αθξηβψο θάλεη ζηνπο ιανχο. Θαη έξρεζηε λα πείηε ηψξα λα
εγθαιέζεηε εκάο φηη ιεθηά ηα νπνία είλαη δηθά καο δελ ηα ζέινπκε ή δελ ηα
δηεθδηθνχκε; Έιενο! Απιά ηη ιέκε εκείο φηη ζα πξέπεη απηά ηα πξνγξάκκαηα λα
κελ εμαξηψληαη. Γηαηί ην πξφγξακκα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ πνπ εμαξηάηαη
απφ ην ΔΠΞΑ, ζε ιίγν πνπ ζα θαηαξγεζεί ην ΔΠΞΑ, ζα ζαο πσ εγψ ηη ζα γίλεη
ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο φπσο θαη φια απηά ηα πξνγξάκκαηα πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ Δπξψπε. Θα ηα ιχζνπλ νη ηερλνθξάηεο, λαη, λαη, λαη.
Ινηπφλ, εγψ πηζηεχσ φηη απηφ ην ςήθηζκα πνπ δελ είλαη απιά έλα ςήθηζκα
θαη πξαγκαηηθά έηζη κε επραξηζηεί ην γεγνλφο πνπ θαη ε Ξξφεδξνο είλαη
Σατδαξηψηηζζα, πάιεςέ ην, ληθήζηε θαη καθάξη θαη φια ηα Γεκνηηθά
ζπκβνχιηα, καθάξη λα έρεηε έλα φπιν δειαδή καδί ζαο, λα έξζνπκε θαη εκείο
θαη νη Γήκαξρνη θαη ηα Πσκαηεία θαη λα δηεθδηθήζεηε ην απηνλφεην. Γειαδή
θαη ηελ δνπιεηά ζαο αιιά θαη απηφ ην πνιχ ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθφ έξγν πνπ
παξάγεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ζπλάδειθνη. Δγψ ζέισ λα θάλσ έλα
ζρφιην πάλησο. Αλ ζπκάζηε φηαλ ήξζε ην πξφγξακκα Γηα Βίνπ Κάζεζεο
πιαζαξίζηεθε, κηζφ ιεπηφ θ. Ρζαηζακπά…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο δηαθσλεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνηηάμηε εκείο σο Γεκνηηθή Αξρή γηαηί ην ςήθηζκα είλαη ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο, έηζη δελ είλαη ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ, βάδνπκε ην
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δήηεκα ηεο κφληκεο θαη ζηαζεξήο δνπιεηάο, είλαη ζεκειηψδεο γηα εκάο, δελ
απνζχξεηαη θαη λνκίδσ φηη θαη ν θ. Γξνχιηαο δελ έρεη…
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δίρα θάζε πξφζεζε λα ην ςεθίζσ, γηα ηελ κφληκε θαη ζηαζεξή
δνπιεηά δελ έρνπκε αληίξξεζε γεληθά ζαλ δηαηχπσζε. Δγψ απηφ πνπ είπα
είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα κνληκνπνηεζνχλ κέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία νη
ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη. Αλ δελ ππάξρεη απηή ε εθηίκεζε, δελ έρνπκε ζέκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αθξηβψο, κα έηζη ην εμέιαβα ζηελ αξρή θαη είπα φηη ην ςεθίδσ
αιιά ε ηνπνζέηεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ήηαλε φηη κέζα απφ απηφ πξνζπαζνχκε
πξψηνλ λα κνληκνπνηεζνχλ θαη Γεχηεξνλ λα γίλεη κε εζληθνχο πφξνπο, ην
νπνίν ην ζεσξψ αλέθηθην. Αξρηθά ην ςήθηζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, δελ έρεη θακία δηαθνξά. ηαλ ιέκε κφληκε θαη
ζηαζεξή δνπιεηά γηα λα ππάξρνπλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο ρξεηάδνληαη νξηζκέλα πξάγκαηα. Ξξψηνλ πνηφο ην πινπνηεί κε
ηη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηειηθά ζα θάλνπκε πξφγξακκα δηά βίνπ κάζεζεο κε
επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο; Δλλνείηαη είλαη απηνλφεην απηφ ην πξάγκα. Νη
άλζξσπνη δεηάλε ηελ επαλαπξφζιεςε ηνπο λα πινπνηείηαη ην πξφγξακκα θαη
λα έρνπλ κφληκεο θαη ζηαζεξέο ζέζεηο. Λα κελ είλαη φκεξνη. Θαη φρη κφλν
απηνί. Άξα ινηπφλ δελ αιιάδεη ηίπνηα. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ. Ρν είρα θάλεη
έλα ζρφιην ζπλάδειθνη…
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε ηελ εξκελεία έηζη φπσο ην είπε ν θ. Ρζαηζακπάο, εγψ ζα ην
ςήθηδα. ηη είλαη κία γεληθή δηαηχπσζε, δελ έρσ αληίξξεζε λα ην ςεθίζσ.
Αιιά βάδνληαο ην ζέκα ηφζν εηδηθά, φπσο ην βάδεη ηψξα θαη ν Ξξφεδξνο θαη ν
Αληηδήκαξρνο είλαη ζαλ λα καο ιέηε, κελ ην ςεθίδεηε. Έρνπκε ηελ δηάζεζε αλ
ην ςεθίζνπκε αιιά έηζη είλαη δηαηππσκέλν, ρσξίο ινηπφλ ηηο δηεπθξηλήζεηο θαη
ηηο εξκελείεο πνπ θάλνπλε ν Ξξφεδξνο θαη ν Αληηδήκαξρνο, ην ςεθίδνπκε,
ινηπφλ γηα ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαηαγξαθεί σο νκφθσλν ην ςήθηζκα; Ν θαζέλαο κε ηνλ
ρξεζκφ ηεο Ξπζίαο. Ξάλησο δελ μέξσ πφζν βνεζάεη ηνπο εξγαδφκελνπο απηφ.
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Δγψ ζέισ λα θάλσ έλα ζρφιην, ζπλάδειθνη. ηαλ ήξζε ην Γηα Βίνπ Κάζεζεο
ζηελ Διιάδα ιαλζαξίζηεθε σο θαηλνηφκν πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο
αλεξγίαο γηα αλζξψπνπο πνπ είλαη κέζεο ειηθίαο θαη ήηαλ πξηλ ηελ ζχληαμε. Ή
αλζξψπνπο πνπ είραλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. Δγψ απνξψ αλ έλαο άλζξσπνο έηζη
γηα λα ιέκε γηα ηνλ ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ. Ξέξα ην φηη πξνζθέξζεθε
θαη θαλέλαο δελ ην ακθηζβεηεί απηφ θαη νη εξγαδφκελνη δψζαλε ηνλ θαιχηεξφ
ηνπο εαπηφ αιιά δελ μέξσ αλ απνξξνθήζεθε θαλέλαο άλζξσπνο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο απφ απηνχο πνπ βγήθε απφ ηα θέληξα απηά. ρη κε επζχλε ησλ
εξγαδνκέλσλ κε επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη κε επζχλε ηεο ίδηαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηά γηα λα κελ ιέκε φηη ιέκε θαη μειέκε, έηζη; ινηπφλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, ε νκηιία ηνπ θ. Ληεληαθνχ. «Αιήζεηα, πψο λα γίλνπλ
έξγα φηαλ δελ αμηνπνηνχληαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα γηαηί ιφγν ηδενινγίαο
ηα μνξθίδνπκε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αμηνπνίεζε μέξνπκε ηη ζεκαίλεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ Γήκαξρε. Αλνίγεηο ηψξα έλα θχθιν ηψξα πάιη, λνκίδσ
φηη… Ινηπφλ ζπλάδειθνη, ζέκα…

3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζε πνξεία
δηακαξηπξίαο πνπ δηνξγαλψλεη ν Γήκνο Ξαηξέσλ κε ζέκα: «Κέηξα
Πηήξημεο θαη Ξξνζηαζίαο ησλ Αλέξγσλ».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο ηελ εηζήγεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν Γήκνο Ξάηξαο δηνξγαλψλεη απφ ηηο 3 κέρξη ηηο 10 Απξηιίνπ
κηα πνξεία θαηά ηεο αλεξγίαο πνπ ζα μεθηλήζεη απφ ηελ Ξάηξα θαη ζα θηάζεη
ζηελ Αζήλα θαη ζα θαηαιήμεη ζην Πχληαγκα. Θα πεξάζεη απφ ηελ Ξαιαηά
Δζληθή Νδφ, ζα γίλνπλ νη αληίζηνηρεο δηαλπθηεξεχζεηο ζε Γήκνπο ηνπο νπνίνπο
έρεη έξζεη ζε επαθή ν Γήκνο ηεο Ξάηξαο θαη ζα θαηαιήμεη κε ζπιιαιεηήξην
ζην Πχληαγκα. Απιά λα ζαο πσ φηη ε θαηάζηαζε ζηελ Ξάηξα είλαη ηξαγηθή ην
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μέξεηε απηφ. Έρνπλ θιείζεη φια ζρεδφλ ηα εξγνζηάζηα, είλαη θαηαγεγξακκέλνη
ζηελ Ξάηξα 29.500 ρηιηάδεο άλεξγνη απφ ηνπο νπνίνπο νη 15.500 ρηιηάδεο είλαη
καθξνρξφληα άλεξγνη. Γειαδή πάλσ απφ έλα ρξφλν άλεξγνη. πάξρνπλ
ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο πνπ παίξλνπλ ηξφθηκα απφ ηελ Ρξάπεδα Ρξνθίκσλ,
άπνξνη θ.ιπ., ε θαηάζηαζε είλαη ηξαγηθή.
Ξαίξλεη απηή ηελ πξσηνβνπιία ν Γήκνο απαηηψληαο κέηξα πξνζηαζίαο γηα
ηνπο άλεξγνπο, δηεθδηθψληαο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, γηα παξάδεηγκα κφλν
ζηελ Ξάηξα απηή ηελ ζηηγκή νη ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλε 700 θελέο ζέζεηο
ζηνλ Γήκν Ξάηξαο πνπ είλαη έλαο πνιχ κεγάινο Γήκνο ην μέξεηε είλαη ν
πέκπηνο Γήκνο ζηελ ρψξα, 800 ζην λνζνθνκείν ηνπ Οίνπ εξγαδφκελνη πνπ
ππνιεηηνπξγεί ην κεγαιχηεξν λνζνθνκείν θαη Ξαλεπηζηεκηαθφ. Ρνπ Αγίνπ
Αλδξέα έρεη αλάγθε απφ 470 εξγαδφκελνπο, νη δάζθαινη κφλν ζηα Γεκνηηθά
Πρνιεία ηα θελά είλαη 96 θαη ινηπά. Ξνπ ζεκαίλεη θάπνηεο ρηιηάδεο αλέξγσλ
πνπ ζα κπνξνχζαλ θαη ζα έπξεπε λα δνπιέςνπλ θαη είλαη απαξαίηεηνη γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ φιεο απηέο νη δνκέο.
Αλ βάινπκε φηη πξέπεη λα γίλνπλ θαη έξγα, αληηπιεκκπξηθά, αληηζεηζκηθά,
ππνδνκψλ, αλαβάζκηζε πνηφηεηαο δσήο, αζιεηηθά έξγα, πνιηηηζηηθά πνπ λα
δνπιέςεη ν θφζκνο θαηαιαβαίλεηε φηη αλ παξζνχλ φια απηά ηα κέηξα ηφηε, ζα
κεησζεί αξθεηά, παηδηθνί ζηαζκνί θ.ιπ. λα κεησζεί αξθεηά, ην πξφβιεκα ηεο
αλεξγίαο. Έρεη δεηήζεη ν Γήκνο απφ ηνπο Γήκνπο πνπ ζα πεξάζεη ε πνξεία
φπσο είλαη θαη δηθφο καο Γήκνο ηελ ζπλδηνξγάλσζε θάπνηαο ππνδνρήο. Δκείο
πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ζηεξίμνπκε απηή ηελ πξσηνβνπιία θαη φρη κφλν λα
ηελ ζηεξίμνπκε αιιά λα αλαδείμνπκε θαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ
πφιε καο γηαηί θαη ην Σατδάξη βηψλεη ηελ αλεξγία ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ
θαη φιν απηφ ην δεθαήκεξν λα είλαη κε ηελ επθαηξία ηεο πνξείαο απηήο πνπ
θάλεη έλαο Γήκνο ηεο ρψξαο λα είλαη θαη κία επθαηξία λα απισζεί απηφ ην
δήηεκα θαη θπξίσο ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην γηα λα αλνίμνπλε ζέζεηο εξγαζίαο
θαη ζην δηθφ καο Γήκν.
Θαινχκε φιν ηνλ θφζκν λα ζπκκεηέρεη, ζα ηνλ θαιέζνπκε βέβαηα ην επφκελν
δηάζηεκα κεηά απφ αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ ζα θάλνπκε γηα λα δνχκε πφηε
ζα έξζεη εδψ ε πνξεία ε νπνία γίλεηαη, είλαη πεδνπνξία, κε ηα πφδηα ζα έξζνπλ
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εδψ θαη ζα έξζνπλ θάπνηεο ρηιηάδεο απ’ φηη ππνινγίδνπλ απφ ην Γήκν ηεο
Ξάηξαο. Νπφηε εκείο ζα πξέπεη λα θάλνπκε κία εθδήισζε ππνδνρήο εδψ ζηνλ
Γήκν καο λα θαιέζνπκε ηνπο καδηθνχο θνξείο, ηνπο άλεξγνπο, ηα ζπλδηθάηα
λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ θηλεηνπνίεζε θαη βέβαηα νηηδήπνηε άιιν
ρξεηαζηεί δειαδή ζα θάλνπκε θάπνηα ζπλαπιία αλ ζα ηνπο πξνζθέξνπκε
θάπνην θαγεηφ, αλ ζα θνηκεζνχλ εδψ ην βξάδπ γηαηί δελ έρεη δηεπθξηληζηεί
αθξηβψο γηαηί ε ηειεπηαία ζηάζε αθφκα είλαη ιίγν έηζη ζηνλ αέξα γηα ην πνπ
ζα γίλεη, αλ ζα γίλεη ζην Σατδάξη ή ζηελ Διεπζίλα, αλάινγα κε ηα ρηιηφκεηξα
δειαδή πνπ ζα θάλνπλε. Ξηζηεχσ ινηπφλ φηη ζα πξέπεη λα πάξνπκε θάζε
κέηξν γηα λα ζηεξίμνπκε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ Ξάηξαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα ζπλάδειθνη; Λα ηνπνζεηεζνχκε, Αζελά.
ΠΘΑΚΞΑ: Απηφ, ε πξσηνβνπιία απεπζχλζεθε ν Γήκνο Ξαηξέσλ ζηνλ Γήκν
Σατδαξίνπ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, λαη.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαη αλ έρεη απεπζπλζεί θαη ζε άιινπο Γήκνπο. Ρν ιέσ, έρεη
πξφζεκν ηψξα ε εξψηεζε, δελ ηελ θάλσ αζψα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεη απεπζπλζεί ζε φινπο ηνπο Γήκνπο απφ ηελ νπνία ζα
πεξάζεη ε πνξεία. Έρεη απεπζπλζεί ζε απηνχο ηνπ Γήκνπο ζε ζρέζε κε ηηο
εθδειψζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη ηηο ππνδνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ
βνήζεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Απφ εθεί θαη πέξα
έρεη απεπζπλζεί ζε φιε ηελ Διιάδα θαη κέζσ ηεο ΘΔΓΔ, έρεη έξζεη ζε επαθή,
κε ζπλδηθάηα, δειαδή δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν ζηνπο δψδεθα Γήκνπο απφ
ηνπο νπνίνπο ζα πεξάζεη ε πνξεία. Έρεη απεπζπλζεί παληνχ αιιά γηα ηνπο
δψδεθα Γήκνπο εηδηθφηεξα έρεη θάλεη έγγξαθν ζην νπνίν δεηάεη απηήλ…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηελ Θαβάιαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Έρεη αληαπνθξηζεί θαλείο;
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Πρεδφλ φινη νη Γήκνη έρνπλ αληαπνθξηζεί. Απηνχο απφ ηνπο
νπνίνπο ζα πεξάζεη ε πνξεία, νη νπνίνη Γήκνη δίλνπλ θιεηζηά γπκλαζηήξηα γηα
λα θηινμελεζνχλ, γηα λα θνηκεζνχλ ηα βξάδηα νη πεδνπφξνη, ζα θάλνπλ
εθδειψζεηο θαη ινηπά, θαη ινηπά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Ινηπφλ θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ:

Θ.

Ξξφεδξε,

είλαη

κία

πξσηφγλσξε

θίλεζε,

είλαη

κία

πξσηφγλσξε ελέξγεηα γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ε απφθαζε πνπ πήξε ν
Γήκαξρνο Ξαηξέσλ. Έρσ ηδία άπνςε φηη αληηκεηψπηζε πάξα πνιιά ηερληθά
πξνβιήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πνξείαο, απηήο ηεο πνξείαο, απηήο
ηεο θίλεζεο, απηήο ηεο ελέξγεηαο γηαηί δελ είλαη κία απιή πνξεία, είλαη έλα
ζχλνιν

εθδειψζεσλ,

δηακαξηπξίαο.

Δγψ

πξνζσπηθά

δηθαηνινγψ

θαη

ρεηξνθξνηψ ηελ απφθαζή ηνπ απηή γηαηί ν Γήκνο δελ είλαη κφλν γηα ηηο
ιαθθνχβεο θαη ηηο θεξαίεο ή γηα ηηο ιάκπεο.
Ν Γήκαξρνο είλαη θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη γηα ηελ αλεξγία ηνπ θφζκνπ
γηαηί κηα πφιε κε πνιινχο αλέξγνπο είλαη κία θησρή πφιε. Κε ραξά αθνχσ
ηψξα απφ ηνλ Γήκαξρν πνπ κεηξνχζε, θαηακεηξνχζε ζηα ραξηηά ηνπ ηηο
πφιεηο πνπ έρνπλ ζπλαηλέζεη θαη έρνπλε δειψζεη ζπκπαξάζηαζε θαη
ζπκπαξάηαμε κε ηνλ Γήκαξρν Ξαηξέσλ πνπ είλαη γχξσ ζηνπο νρηψ, δέθα,
δψδεθα πνπ κέηξεζε ν Γήκαξρνο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηα Καζεκαηηθά
θαη ηνπνζεηψληαο ην ζέκα θαη βάδνληαο εκάο ζην δίιιεκα εμαλεκίδνληαο
νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή ακθηζβήηεζε ή ακθηβνιία ζην ηη θαη εκείο ζαλ πφιε
πξέπεη λα ζπκπαξαζηαζνχκε γηαηί θαη εκείο δερφκαζηε ηα ξαπίζκαηα ηεο
αλεξγίαο ζα ζπκθσλήζνπκε θαη ζα ζπκπαξαζηαζνχκε θαη ζα ςεθίζνπκε ηελ
απφθαζή ζαο απηή. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αλ ηζρχεη φηη φλησο έρνπλ αληαπνθξηζεί νη ππφινηπνη Γήκνη
πξνθαλψο ζην ειάρηζην πνπ κπνξέζακε λα δνχκε ην ζέκα, ζεσξψ φηη είλαη
πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ην ςεθίδνπκε θαη εκείο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ζ θα Πθακπά.
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ΠΘΑΚΞΑ: Λνκίδσ φηη θαη πξσηφηππε θαη ελδηαθέξνπζα πξσηνβνπιία. Ζ
παξάηαμε ην ςεθίδεη. Δληάμεη λα πσ φηη επεηδή έρσ δήζεη θάπνηα ρξφληα ζηελ
Ξάηξα, ε Ξάηξα είλαη ρηππεκέλε απφ ηελ αλεξγία πάξα πνιιά ρξφληα, ηξηάληα
ρξφληα πίζσ. Ζ βηνκεραληθή δψλε σο επηινγή κηαο πνιηηηθήο πνπ είλαη θάπνηεο
δεθαεηίεο πίζσ έθιεηζε κηα κεγάιε βηνκεραληθή δψλε. ηαλ ηελ έδεζα εγψ ηελ
Ξάηξα θαη κηιάσ γηα ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 ήηαλ κία πφιε ζε θαηάζιηςε.
Πήκεξα δελ δηαθέξνπλ θαη νη ππφινηπεο. Γειαδή ην θιίκα πνπ βίσζα ηφηε
ζηελ Ξάηξα κνηάδεη κε ην ζεκεξηλφ πνπ δνχκε ζηελ Αζήλα, ζην Σατδάξη
θαληάδνκαη θαη αιινχ αιιά γηα ηελ Ξάηξα απηή ε πιεγή έρεη θαθνθνξκίζεη
εδψ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν θαηξφ, ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Πθακπά, ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θα ην ςεθίζνπκε θαη εκείο ζηελ ινγηθή ηεο θηινμελίαο, ηεο
ππνδνρήο ησλ αλζξψπσλ απφ ηνλ Γήκν Ξάηξαο. Ρνλ Γήκαξρν ηνλ έρσ
γλσξίζεη, θάλεη πξαγκαηηθά αμηέπαηλεο πξνζπάζεηεο. Γελ πηζηεχσ βέβαηα ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο θίλεζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε αλεξγία έρεη
ρηππήζεη ηδηαίηεξα ηελ Ξάηξα αιιά θαη φιεο ηηο Διιεληθέο πφιεηο. Γελ μέξσ,
έρσ ακθηβνιία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά εκείο λνκίδσ φηη νθείινπκε
λα είκαζηε θηιφμελνη θαη λα ηνπο βνεζήζνπκε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ
θάλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα, ν θ. Φνπξιήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: ρη ζηα πιαίζηα κφλν ηεο θηινμελίαο αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηεο
αιιειεγγχεο θαη φρη ζηα πιαίζηα αλ αληαπνθξηζήθαλ άιινη Γήκνη θαη εκείο απφ
κφλνη καο ζα αληαπνθξηζνχκε θαη κεηά ηελ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε θαη
ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Κπνδίθα είκαη ππνρξεσκέλνο λα ην αθνινπζήζσ θαη λα
κελ κπνξψ… Γπζηπρψο κε πξνιακβάλεη θαη πάληα είκαη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ επραξηζηψ ηνλ θ. Φνπξιή, νκφθσλα ινηπφλ, παξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γήκνπ
Σατδαξίνπ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θαλνληζκφο δφζεθε μερσξηζηά, έρεη πάεη ζηελ Δπηηξνπή
Ξνηφηεηαο Εσήο. Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσή ην παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ιφγν ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο γηα λα ππάξρεη κηα
νινθιεξσκέλε ηνπνζέηεζε απφ ηηο παξαηάμεηο ν Ξαλαγηψηεο ν Κνζρνλάο λα
θάλεη ηελ εηζήγεζε. Λαη είλαη εηζεγεηηθφ ηεο πεξεζίαο… παξαθαιψ.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ππγλψκε, πξηλ μεθηλήζεη ην ζέκα, είλαη πνιχ ζνβαξφ ζέκα απηφ,
είλαη 32 ζειίδεο. Κήπσο έπξεπε λα γίλεη θάηη πην, ςάρλσ λα βξσ ηελ ιέμε,
θάηη πην φρη ζνβαξφ θάηη πην ζπληνληζκέλν θάηη, λα ππάξμεη κηα ππνδνκή πξηλ
θηάζνπκε εδψ. Γειαδή λα γίλεη είηε ζε επίπεδν επηθεθαιήο θαη κεηά λα ην
θέξνπκε ζπκθσλεκέλν απ’ φινπο γηαηί αθνξά φινπο καο. Ξξνζπαζψ λα βξσ,
μέξεηε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο γηα λα κελ παξεμεγεζεί ε ηνπνζέηεζή κνπ.
Δκέλα ε αγσλία κνπ είλαη λα κελ, λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ζηελ πφιε θαη λα
ιεηηνπξγήζεη ε πφιε. Ππγθαηαηίζεκαη ζε πάξα πνιιά απφ απηά πνπ, φρη ζαλ
ηνλ Κηράιε Σξπζνρνΐδε, ιίγν πεξηζζφηεξν πξφιαβα θαη ην μεθχιιηζα, ν άιινο
δελ ην μεθχιιηζε θαζφινπ ινηπφλ. Θα ήζεια γηα λα κελ δειψζσ παξψλ
επεηδή δελ έρσ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα ιεπηφ θ. Κπνδίθα. Λα πσ ην εμήο, κηζφ ιεπηφ Ζξαθιή.
Ππλάδειθνη έρεη γίλεη θαη κειέηε απφ ηηο ππεξεζίεο θαη απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή
αλ θξίλεηαη φηη λα ην θνπβεληηάζνπκε ζε έλα Ππκβνχιην κε ιηγφηεξα ζέκαηα
άκεζα φκσο άκεζα γηαηί πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κπνξνχκε λα ην… ν θ.
Γξνχιηαο έρεη δεηήζεη πξηλ ηνλ ιφγν.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν είπακε θαη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, καο ήξζε κφιηο
πξνρζέο, πξηλ απφ δχν κέξεο είλαη έλα πνιχ κεγάιν ζέκα, κάιηζηα εγψ
ξψηεζα αλ ην ζρέδην απηφ είλαη απφ ηελ ππεξεζία ή είλαη απφ ηελ Γεκνηηθή
Αξρή. Δηπψζεθε φηη είλαη απφ ηελ ππεξεζία, βέβαηα δηαβάδνληαο ηελ πξψηε
παξάγξαθν θαηάιαβα φηη δελ είλαη απφ ηελ πεξεζία, είλαη απφ ηελ Γεκνηηθή
Αξρή πξνθαλψο απφ ηελ θξαζενινγία. Λαη ζα ήζεια φκσο λα έρνπκε ηελ
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εηζήγεζε ηεο πεξεζίαο, ζα ήζεια λα γίλεη κία δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο
θνξείο θαη φρη κφλν ηνπο θνξείο, λα θαιέζνπκε φινπο ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο,
ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο θαη λα αθνχζνπκε θαη ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο.
Απηφ πξνβιέπεηαη ζηνλ θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πξνβιέπεηαη φηη κεηά
απφ δηαβνχιεπζε, ζπκάζηε θαη παιηφηεξα είρακε ξσηήζεη θαη γηα ηελ Δπηηξνπή
Γηαβνχιεπζεο πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί αιιά πέξα απφ ηελ Δπηηξνπή λνκίδσ φηη
κηα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο φρη κφλν κε ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο αιιά θαη κε
φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο νπνηνλδήπνηε ηέινο πάλησλ επαγγεικαηία ηεο
πφιεο ζέιεη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ, ζα ήηαλ αλαγθαία. Ππκθσλνχκε κε
ην λα ππάξμεη έλαο θαλνληζκφο, είκαζηε απνιχησο ζεηηθνί θαη είλαη έιιεηκκα
γηα ηνλ Γήκν πνπ δελ έρεη γίλεη θαη είλαη ζεηηθφ πνπ ε Γεκνηηθή Αξρή ζέιεη λα
ην πνηήζεη θαη λα θέξεη έλαλ Θαλνληζκφ αιιά λνκίδνπκε φηη δελ πξέπεη λα γίλεη
έηζη κέζα ζε ιίγα εηθνζηηεηξάσξα, λα θάλνπκε κία επξχηεξε δηαδηθαζία θαη
πνιχ επραξίζησο λα ην ςεθίζνπκε κεηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, απηφ ήζεια λα πσ θαη εγψ δειαδή ππνηεζείο φηη ην
ςεθίδακε ηψξα, νη ηξνπνπνηήζεηο πάλσ ζηνλ θαλνληζκφ, πφζν εχθνιν ζα
ήηαλ. Θα κπνξνχζακε δειαδή λα θάλακε θαη ην αληίζεην γηαηί είλαη πξνο ηελ
ζσζηή θαηεχζπλζε ν θαλνληζκφο, ζα κπνξνχζακε λα ηνλ ςεθίζνπκε θαη
επηκέξνπο λα πεξάζνπκε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πάλσ ζην πθηζηάκελν ζρέδην
πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ αθφκε θαη κε mail θαη λα μαλαβξεζνχκε θαη λα
ζπδεηήζνπκε πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ ζέηεη θάζε παξάηαμε. Θάπσο έηζη, αλ δελ
επείγεη κπνξνχκε λα κελ ην…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη θνηηάμηε λα δείηε. Γελ μέξσ ήζειεο λα πεηο
θάηη Ξαλαγηψηε;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Λαη, ινηπφλ. Θαηαξρήλ λνκίδσ φηη φλησο επεηδή εληάμεη είρα
ιίγν θαη ηελ επζχλε θαηάξηηζεο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ καδί κε ηνπο
ππεξεζηαθνχο θαη

φηαλ ιέκε

ππεξεζηαθνχο δελ

κηιάκε

γηα δεθάδεο

ππαιιήινπο πνπ αζρνινχληαη είλαη ζπγθεθξηκέλν, έηζη γηα λα θαη είλαη
πξνθαλέο φηη ην εηζεγεηηθφ θείκελν δελ ζα κπνξνχζαλ πνηέ λα ήηαλ
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ππεξεζηαθφ δειαδή ν πξφινγνο αο πνχκε είλαη ζέκα θαηεχζπλζεο ηεο
Γηνίθεζεο. Ξαξφια απηά επεηδή καο έρεη ηαιαηπσξήζεη κέζα ζε εηζαγσγηθά
αξθεηνχο κήλεο γηαηί, γηαηί πέξα απφ ην λα δεηο θαη εκπεηξίεο απφ άιιεο πφιεηο
εμσηεξηθφ, εζσηεξηθφ λα δεηο ηη εθαξκφδνπλ θ.ιπ., πξέπεη λα ιάβεηο ζνβαξά
ππφςε θαη ην ηη αθξηβψο ζπλαληάο ζηνλ ηφπν ζνπ. Γελ κπνξείο λα κπεηο ζε
θαινχπηα θαη είλαη πνιιέο θνξέο ηδηφηξνπν.
Δπεηδή φκσο είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη γίλεηαη είλαη ε πξψηε θνξά
πνπ γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ηέηνηα λα κπνχκε ιίγν ζε θάπνηα θαινχπηα θαη ζε
θάπνηνπο θαλνληζκνχο ζηελ πφιε, εγψ λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζακε λα ην δνχκε
ζε επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απιά απηή ε δηαδηθαζία κελ πάεη ζε κία
ινγηθή

ζπλερνχο

δηαβνχιεπζεο.

Γειαδή

λα

ξσηήζνπκε

φινπο

ηνπο

θαηαζηεκαηάξρεο, λα ξσηήζνπκε ηα ζσκαηεία δειαδή λα δψζνπκε δέθα
κέξεο έλα πεξηζψξην, έηζη θαη αιιηψο κπνξεί λα αλαξηεζεί θαη ζην site ηνπ
Γήκνπ θαη φπνηνο ζέιεη λα ην θαηεβάζεη θαη λα πεη θαη ηελ άπνςή ηνπ κε ηελ
έλλνηα ηνπ καδηθνχ θνξέα θαη ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα έξζνπκε
θαη λα ην ζπδεηήζνπκε πνιχ ζπγθεθξηκέλα. Αλ παξάιιεια ζην δηάζηεκα απηφ
ππάξρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο πνπ κπνξνχκε λα
πξνεηνηκαζηνχκε λα ην ςάμνπκε, γηαηί εληάμεη δελ είκαζηε θαη εηδηθνί φινη
δειαδή θαη γλψκε δεηάκε θαη απφ αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ θαη ινηπά θαιφ
ζα είλαη λα ππάξρεη πξηλ ψζηε λα πάκε ζε κία πην νινθιεξσκέλε ζπδήηεζε
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ δειαδή ην επφκελν. Απιά γεληθά λα κελ
έρνπκε ζπλερψο δηαβνχιεπζε γηα απηά, λα πάκε θάπνηα ζηηγκή λα ην
ιήγνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη, λα ην πάκε

ζε

άιιν ζπκβνχιην εθφζνλ

ζπκθσλνχκε φινη, λα δνζεί ζηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο θπξίσο ζηνλ Πχιινγν
ησλ Δπαγγεικαηηψλ θαη ινηπά. Λα αλαξηεζεί θαη θαιφ ζα ήηαλ γηα ηελ
θαιχηεξε ζπδήηεζή ηνπ, λα κειεηήζνπκε ην ζρέδην θαη λα ζηαιζνχλε θαη νη
πξνηάζεηο πξηλ αθφκα ηελ θνπβέληα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γηαηί κπνξνχλ
λα ελζσκαησζνχλ θαη ζην ζρέδην, δελ ιέκε εκείο φηη φια είλαη ηέιεηα. Ινηπφλ
δελ μέξσ Γήκαξρε…
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλνχκε.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ζχζηαζε δνπιείαο δηφδνπ δηέιεπζεο
αγσγνχ φκβξησλ επί ηεο Ι. Αζελψλ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ πξφθεηηαη γηα ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηεο Ιεσθφξνπ
Θαβάιαο, κεηά απφ πνιιέο πηέζεηο απ φηη θαίλεηαη αξρίδεη θαη ηξέρεη ινηπφλ ην
ζέκα. Δδψ έρνπκε δχν ζθέιε, ηελ πινπνίεζε απηή πνπ ζα πξέπεη βέβαηα λα
ζπλνδεπηεί θαη απφ ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ηελ νπνία έρεη μεθηλήζεη θαη
γίλεηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα. Δδψ ινηπφλ ππάξρεη ην εμήο πξφβιεκα, ζα έρεηε
δηαβάζεη ην εηζεγεηηθφ λα κελ πσ έηζη πνιιά. Πε θάπνην ζεκείν εθεί πνπ
βξίζθεηαη ε ππφγεηα δηάβαζε, κπξνζηά ζηελ Seat ζε εθείλν ην ζεκείν ππάξρεη
πξφβιεκα γηαηί ζα πξέπεη λα γίλεη κία κηθξή παξάθακςε ηνπ αγσγνχ, δειαδή
ππήξραλ δχν επηινγέο. Καο ιέλε ή ζα θαηαξγεζεί ε ππφγεηα δηάβαζε πνπ
θαηαιαβαίλεηαη φηη απηφ δελ πξέπεη λα γίλεη ζε θακία πεξίπησζε ή ζα πξέπεη ν
αγσγφο λα πεξάζεη ζε έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη κέζα απφ δχν ηδηνθηεζίεο. Δίλαη
νρηψ κέηξα απφ ηελ κία θαη απφ ηελ άιιε ηδηνθηεζία γχξσ ζηα 33
ηεηξαγσληθά. Παξάληα ηέζζεξα είλαη ζηελ κία θαη νρηψ ζηελ άιιε ηδηνθηεζία.
Απηφ ζα πξέπεη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα γίλεη ζχζηαζε
δνπιείαο δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ, δελ ζα ππάξρεη θάπνηα επίπησζε ζηηο
ηδηνθηεζίεο απηέο, πεξλάεη ζηελ πξαζηά, ζα γίλεη απνθαηάζηαζε, φηαλ δειαδή
ζα μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ γηα ειάρηζηεο εκέξεο ζα ζθαθηεί εθεί,
ζα πεξάζεη ν αγσγφο απφ θάησ, ζα γίλεη απνθαηάζηαζε δελ επεξεάδεη νχηε
ηνλ ζπληειεζηή νχηε ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ, νχηε ράλνπλ θάηη νη
ηδηνθηήηεο. Απηφ είλαη πξνυπφζεζε βέβαηα γηα λα πξνρσξήζεη ε δεκνπξάηεζε
ηνπ έξγνπ. Ινηπφλ νπφηε ε πξφηαζή καο είλαη απηή λα ςεθηζηεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο, θ. Ληεληαθέ.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δμ αξρήο ην ςεθίδσ απιά κηα απνξία. Δληάμεη θαληάδνκαη ε
απάληεζε έρεη λα θάλεη θαη κε ην ρξφλν θαη κε ην δηάζηεκα, ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γη απηφ πνπ ζθεθηφκνπλ. Αλ ππήξρε θάπνηα ζθέςε
λα θαηαξγεζεί ε ππφγεηα δηάβαζε θαη λα γίλεη ππέξγεηα αιιάδνληαο ην ζρέδην.
Αιιά θαληάδνκαη ην βαζηθφ θξηηήξην είλαη ν ρξφλνο γηαηί πξέπεη λα
πξνρσξήζεη ην έξγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη βαζηθφ γηαηί αλ πάκε ζε απηή ηελ πξφηαζε
θαηαιαβαίλεηε φηη ζα θαζπζηεξήζεη γηα έλα πάξα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα.
Γεχηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ππέξγεηεο πεδνγέθπξεο μέξεηε φηη καο έρνπλ εγθξίλεη
δχν. Κάιηζηα ζα έξζεη θαη άκεζα γηα ζπδήηεζε απηφ ην ζέκα γηαηί καο ήξζε
ερζέο έλα έγγξαθν απφ ηελ Ξεξηθέξεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δχν θαη
ρσξνζεηεί δχν ζέζεηο κε ηελ κία ζπκθσλνχκε απφιπηα γηαηί είλαη εδψ
αθξηβψο ζηνλ θφκβν ζην Ξαιαηάθη θαη ζα ελνπνηήζεη Γξεγνξνχζα κε Θεληξηθφ
Σατδάξη θαη ε άιιε ζέζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη ζηε ζρνιή Ξξνβαηά.
Πε εθείλν ην ζεκείν πνπ δελ πεξλάεη πεδφο, δειαδή εθεί δελ έρνπκε δηέιεπζε
πεδψλ. Δκείο έρνπκε πξνηείλεη άιιεο ζέζεηο, βέβαηα απηφ είλαη έλα παιηφ
ζρέδην ηεο πνπ ππάξρεη, φηαλ ππήξραλ πέληε ζέζεηο πξνηεηλφκελεο. Ινηπφλ
εκείο πξνηείλνπκε άιιεο ζέζεηο φπνπ είλαη ζηελ Ξαπαλδξένπ, φπνπ είλαη
βαζηθφο άμνλαο εθεί θαη είλαη πνιχ επηθίλδπλν ζεκείν θαη επίζεο είλαη ζηελ
Ηεξά νδφ πνπ πξέπεη λα δνχκε ζηνλ Πηδεξφπνπιν, ζην γήπεδν ηνπ
Σαξαιακπίδε νπφηε δελ ην θέξακε ζήκεξα ζαλ έθηαθην ζέκα, ζαο ιέσ φηη
ήξζε ερζέο ην έγγξαθν απηφ, δελ ην ζέινπκε γηαηί ζέινπκε λα έξζνπκε ζε
κία επαθή κε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη λα δνχκε αλ κπνξεί λα αιιάμεη ε ζέζε, ε
δεχηεξε ζέζε θαη ηη ρξψκα ζα πάξεη απηφ γηαηί θαηαιαβαίλεηαη φηη πξέπεη λα
δνχκε ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα ζπλάδειθνη; Ν θ. Κπνδίθαο; Ππκθσλείηε. Θ.
Ληεληαθέ; Ππκθσλείηε. Θα Πθακπά; Ππκθσλείηε. Θ. Γξνχιηα; Ππκθσλείηε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζε λα βξεζεί θαη ηερληθή ιχζε λα κελ
εκπνδίδεη νχηε ε ππφγεηα δηάβαζε αιιά ηέινο πάλησλ αθνχ απηφ πξνηείλεηε.
Γειαδή κε κία κηθξή αιιαγή ζηελ φδεπζε ζα κπνξνχζε λα δνζεί ιχζε. Ρέινο
πάλησλ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Φνπξιή, ζπκθσλείηε; Νκφθσλα ινηπφλ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, απιά λα πσ φηη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ην έγγξαθν πνπ
καο ήξζε καο δίλεη απηέο ηηο δχν επηινγέο. Ρψξα αλ κπνχκε ζε άιιε θαη
κπιέμνπκε, ν ρξφλνο… λαη αιιάδεη ε κειέηε, θαηαιαβαίλεηαη ηη έρεη λα γίλεη.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, απηφ ιέσ θαη εγψ γηα ηνλ αγσγφ. Ξάκε πηα ζε άιιε
κειέηε, νπφηε…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ κειέηε είλαη αθξηβψο απηφ πνπ είπε ε θα Ξαλαγησηάθνπ απιά
ε Ξεξηθέξεηα ιέεη φηη ε ελαιιαθηηθή ιχζε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο επίιπζεο

ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε θαηάξγεζε ηεο θάησ δηάβαζεο πεδψλ γηα ηελ νπνία
επίζεο ζα πξέπεη λα πάξεη αλάινγε απφθαζε ν Γήκνο. Θαη δελ κπιέθνπκε
ινηπφλ κε αιιαγέο θαη ινηπά. Θαηαιαβαίλεηε φκσο φηη είλαη ε δνπιεία είλαη γηα
έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη θαη δελ ελνριεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ινηπφλ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάξγεζε ζέζεσλ ηξηψλ (3)
θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ, ιφγσ κε θαηαιιειφηεηαο ηνπο απφ
πιεπξά αζθάιεηαο.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν εηζεγεηηθφ ην έρεηε ζπλάδειθνη έηζη είλαη γλσζηά ηα
πεξίπηεξα απηά. Ρα έλα ήηαλ ην παιηφ πνπ ππήξρε ζην Ραρπδξνκείν φπνπ δελ
πθίζηαηαη ην πεξίπηεξν απηφ. Ρν ίδην ζπκβαίλεη ζηελ Θππξίσλ Αγσληζηψλ θαη
ην άιιν είλαη απφ ηελ πχιε ηνπ Ξαιάζθα πνπ επίζεο δελ ιεηηνπξγνχζε εδψ
θαη δεθαεηίεο, δελ ην δηεθδηθεί θαλέλαο γηαηί δελ πεξλάεη θαη άλζξσπνο απφ
εθεί. Δίλαη θαη ζηελ γσλία, θιείλεη ε νξαηφηεηα, ππάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε;
Ππκθσλνχκε ινηπφλ.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο είρακε δεηήζεη έλα ππάξμεη έλα ζπλνιηθφ ζρέδην κε φιεο ηηο
ζέζεηο ην νπνίν δελ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνεηνηκάδεηαη λα βγεη ην ζρέδην απιά απηά ήηαλε, πξέπεη λα
θαζαξίζνπκε θαη ηνπο θαηαιφγνπο καο δειαδή απφ απηά πνπ ππάξρνπλ θαη
έρνπλ θαηαξγεζεί ρξφληα ζηελ πξάμε γη απηφ πάκε ζε απηά λα ηειεηψλνπκε
θαη ζα έξζεη πιήξεο ην ζέκα ησλ πεξηπηέξσλ ζην Ππκβνχιην.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε ηελ δέζκεπζε φηη ζα έξζεη πιήξεο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, βέβαηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ηα θελσζέληα θαη φζα είλαη ζε αλαπήξνπο θαη ινηπά,
άιισζηε πξέπεη λα πξνβνχκε θαη ζε θάπνηεο δηαδηθαζίεο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη λα έρνπκε ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο, φρη θάπνπ λα δίλνπκε
γηα θάπνηνπο ιφγνπο θαη θάπνπ αιινχ λα ιέκε φρη, ελψ ζπληξέρνπλ νη ίδηεο
πξνυπνζέζεηο. Ρν ιέσ αθνξκή απφθαζε πνπ είρακε πάξεη παιηφηεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλλνείηε, ελλνείηε απηφ ην πξάκα. Αλ θαη νθείισ λα νκνινγήζσ
φηη αλ δείηε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Ρξνραίαο γηα ην ίδην πεξίπηεξν πφζν αιιάδνπλ
θάζε ηξεηο κήλεο, εληάμεη, είλαη… ηξεηο ζεηηθέο, ηξεηο αξλεηηθέο γηα ην ίδην
πεξίπησζε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν πην επηθίλδπλν πεξίπηεξν ζηελ Θαβάιαο είλαη απηφ εδψ
κπξνζηά. Θάζε θνξά ζηακαηάλε ιεσθνξεία, ζηακαηάλε ζα γίλεη ζίγνπξα
αηχρεκα εδψ κπξνζηά, ιέκε γηα άιια θαη απηφ ην αθήλνπκε έηζη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε ινηπφλ.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε επηρείξεζε γηα
παξάλνκε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ
Γήκνπ καο.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ πξφθεηηαη γηα ην Lidl, εληάμεη αλαθέξεη θαη ην εηζεγεηηθφ
φιν ην ηζηνξηθφ, ην πξφζηηκν είλαη κε βάζε θαη ηνλ θαλνληζκφ πνπ είρακε
ςεθίζεη ζηα 10.000€.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππκθσλνχκε

ζπλάδειθνη,

ππάξρεη

θάηη;

Ππκθσλνχκε

νκφθσλα.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 (Γεκνηηθφο
Θψδηθαο).

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν έρεηε εδψ ζην εηζεγεηηθφ, ππάξρεη θάηη; Αληηδήκαξρε ζεο λα
πεηο θάηη γηα ην 9; πάξρεη θάπνηα παξαηήξεζε ζπλάδειθνη, έρεηε δεη ζην
εηζεγεηηθφ…, ζπκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε δηαγξαθή ή κε νθεηιψλ
δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ απφ παξαβάζεηο ηνπ Θ.Ν.Θ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ινηπφλ ζηνλ Ιπθνχδε Σξήζην έρνπλ επηβιεζεί κέζα ζε 2 ½
ψξεο ε ίδηα παξάβαζε απφ ηελ Ρξνραία, ην νπνίν βάζε ηνπ Λφκνπ, πξέπεη λα
έρεη πεξάζεη έλα ηξίσξν, νπφηε δελ κπνξείο λα βάιεηο δχν θνξέο ηελ ίδηα
παξάβαζε θαη ζβήλεηο ηελ κία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε ινηπφλ.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
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Ιήςε απφθαζεο πεξί επηζηξνθήο ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέληα.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα αλαλέσζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Δ.Γ.Π.Λ.Α.,
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεο-κεηαθνξάο –
ιεηνηεκαρηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην ΠΚΑ Πρηζηνχ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη; θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ θαηαξρήλ γηα ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Γηαηί είλαη απηφ ην δηάζηεκα, ππάξρεη θάπνηνο άιινο πνπ κπνξεί λα θάλεη ηελ
δνπιεηά εθηφο απφ ηνλ Δ.Γ.Π.Λ.Α.; Άξα αλ δελ ππάξρεη γηαηί δελ είλαη
κεγαιχηεξν ην δηάζηεκα θαη ηελ αλαλεψλνπκε. Θαη κε αθνξκή απηφ εγψ ζα
ήζεια κία ελεκέξσζε γηα ην πψο γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ κεηαθνξψλ θ.ιπ..
Ξάλε φια κέζσ Πρηζηνχ, πάλε θαη ζηελ Φπιή; πφηε ην θάλνπκε απηφ; αλ ην
θάλνπκε Παββαηνθχξηαθα γηαηί μέξσ φηη δηαθέξεη ε ρξέσζε ηηο θαζεκεξηλέο
θαη ηα Παββαηνθχξηαθα. Γελ μέξσ αλ έρεη λφεκα λα ηελ θάλνπκε ηψξα ηελ
ελεκέξσζε πάλησο θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα γίλεη γηαηί είλαη ζέκα δηαρείξηζεο
θφζηνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δγψ φζσλ αθνξά ηελ δηάξθεηα είλαη απφθαζε ηεο παξάηαζεο
απφ ηνλ Δ.Γ.Π.Λ.Α, γηα ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο Γήκνπο, νη
νπνίνη είλαη κέρξη 30/6. Γελ κπνξείο δειαδή λα θάλεηο παξαπάλσ γηαηί απηή
ηελ απφθαζε έρεη πάξεη ν Δ.Γ.Π.Λ.Α. ηψξα γηα ηα ππφινηπα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Σνπβεινχδε.
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θνηηάμηε λα δείηε, ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνζπαζνχκε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρεη ζηελ κεηαθφξησζε γηαηί ππάξρεη θάπνην σξάξην,

84

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

δηθαηνινγεί ην ΠΚΑ πάλσ φηη θξαθάξεη θαη θιείλεη, έρνπλ έλα ηνλάδ πνπ
θνπβαιάλε ζηελ ρσκαηεξή… Ππκθέξνλ είλαη γηα ηνλ Γήκν ζηελ θαηάζηαζε
πνπ είλαη ηα απηνθίλεηα θαη ε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη κε έιιεηςε ηνλ
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, καο βνιεχεη εδψ θαιχηεξα, ζην Πρηζηφ γηαηί ε
ρσκαηεξή έρεη άιια πξνβιήκαηα θαη ε κεηαθνξά θαη ην ζπάζηκν ησλ
απηνθηλήησλ θαη ε θαζπζηέξεζε.
Φεξεηπείλ αχξην κε απηή ηελ βξνρή, κπνξεί λα θάλεη έλα δξνκνιφγην, λα θάλεη
νρηψ ψξεο λα αδεηάζεη. Δλψ ζην ΠΚΑ εδψ επάλσ, ζα πάεη, ζα αδεηάζεη, ζα
θχγεη. Θαη καο ζπκθέξεη πην πνιχ λα πεγαίλνπλε εδψ. Ρψξα απφ ζέκα
επηινγήο ζθνππηδηψλ, δελ είλαη επηινγή εδψ. Αδεηάδεηο έλαλ θάδν ηα βάδεηο
ζηηο ζέζεηο ηηο κεγάιεο, λα παο ζηελ ρσκαηεξή. Παββάην θαη Θπξηαθή πάλε
φια ζηελ ρσκαηεξή. Ρα Λνζνθνκεία ππνρξεσηηθά πάλε ζηελ ρσκαηεξή δελ
αδεηάδεη ηίπνηα εδψ επάλσ, ηα λνζνθνκεηαθά ηα απηνθίλεηα θαη νη ιατθέο
Παββάην θαη ηηο αξγίεο πάλε επάλσ, ρσκαηεξή. Αλ ζέιεηε θάπνηα άιια
ζηνηρεία,

ηνλάδ,

ρηιηφκεηξα,

θφζηνο

κπνξνχκε

λα

θάηζνπκε

λα

ην

ζπδεηήζνπκε θαη ζε πξνζσπηθή βάζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Ρν είπα γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη θαη
ηα απηνθίλεηα πνπ ππάξρνπλ δελ κπνξνχλ λα κάζεηο θαζεκεξηλά, φρη λα
αθήζεηο απηνθίλεην θνξησκέλν γηα λα παο λα αδεηάζεηο ηελ δεχηεξε κέξα. Ρν
θπξηφηεξν είλαη θαη θαηλνχξην λα είλαη ην απηνθίλεην αλ αθήλεηο ζθνππίδηα
κέζα, κε ηα νμχ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζα θαεί φιν ην απηνθίλεην. Ξξέπεη λα
πάεη λα αδεηάζεη ην απηνθίλεην θαη γη απηφ βιέπνπκε θαη βγαίλνπλε λσξίο ην
βξάδπ θαη μεθηλάλε γηα λα πξνιαβαίλνπλε ηα ζθνππίδηα θαη γηα ην άδεηαζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, ππάξρεη θάπνηα δηαθσλία; κε ην 12;
Ππκθσλνχκε ινηπφλ νκφθσλα.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
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Ιήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή ηηκνινγίσλ, ιφγσ παξφδνπ
πεληαεηίαο.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρνπλ παξαγξαθεί νη απαηηήζεηο απηέο ιφγσ ηνπ φηη ηα
ηηκνιφγηα είλαη ηνπ ’09 θαη δελ έρνπλε…
ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θ. Θψζηα, εκείο δελ έρνπκε απηή ηελ ζηηγκή, νχηε εηδνπνίεζε
απφ απηνχο, κε ζεβαζκφ… εκείο δελ έρνπκε απηή ηελ ζηηγκή, νχηε εμψδηθν
απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε, νχηε εηδνπνίεζε άιινπ είδνπο γξαπηή πξνο ηνλ Γήκν
κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ θ.ιπ., νπφηε ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα ηα
δηεθδηθήζεηο πιένλ είλαη δηθαζηηθά. Γελ ππάξρεη θάπνην άιιν. Απφ εθεί θαη
πέξα αλ ην δηθαζηήξην απνθαλζεί, αλ πάεη ε ζπγθεθξηκέλε, ζην δηθαζηήξην θαη
απνθαλζεί φηη πξέπεη λα πιεξσζνχλε, δφμα ην Θεφ απφ ηηκνιφγηα έξρνληαη
θαζεκεξηλά ηέηνηα. Πηληξηβάληα αγνξάζακε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζξαθιή, γηα ην 13ν ππάξρεη θαη απφ ηελ θα Ξεηξνπνχινπ
βεβαίσζε θαη απφ ηελ Γηεπζχληξηα Νηθνλνκηθνχ γηα ηελ δηαγξαθή δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, ζπκθσλνχκε;
ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε λνκίδσ, ζπλάδειθνη.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
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Έγθξηζε 2εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξαθηηθά ε αλακφξθσζε απηή έξρεηαη λα θαιχςεη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ:

…λαη

θαη

έηζη

είλαη

ην

ζσζηφ,

πξέπεη

ζπλέρεηα

λα

πξνζαξκφδεζαη ζηα δεδνκέλα, Ζξαθιή, έηζη. Ξξέπεη λα είζαη επίθαηξνο, ινηπφλ
αληηκεησπίδεη θπξίσο ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ θαη δηάθνξα
ζέκαηα κηζζνδνζίαο θαη απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ θαη βέβαηα φπνπ
ππάξρνπλ αλάγθεο νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί άκεζεο απφ ηηο πεξεζίεο
ζηνπο παηδηθνχο θπξίσο θαη ζηηο Γηνηθεηηθέο κε πηζηψζεηο πνπ εληζρχνληαη ή
δεκηνπξγνχληαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, σο εηζεγεηηθφ. Θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ρν ζπδεηήζακε θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Απιά ππήξρε
έλα ζέκα κε ην mail, ην δηαβάζακε. Ππληαζζφκαζηε ζηηο αηηηνινγίεο ηνπο θ.
Κνζρνλά. Δίλαη ζεκηηέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Δγψ ζπγλψκε ηψξα πνπ ζα θνπξάζσ αιιά επεηδή δελ ήκαζηαλ
ζηελ Νηθνλνκηθή, ζα ήζεια λα ξσηήζσ κεξηθά πξάγκαηα. Απηέο νη πηζηψζεηο
πνπ κεδελίδνληαη φπσο ηα είδε απφ ην δαραξνπιαζηείνπ εμ ππνινίπνπ
ζχκβαζεο 15 θαη ινηπά ζεκαίλεη φηη ζηακαηάεη; Ρξέρεη λέα ζχκβαζε, σξαία.
Δληάμεη, απηφ. Ρν πνζφ πνπ είλαη γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 59.000€…
ζηελ ελίζρπζε πηζηψζεσλ πνπ είλαη 15,61,17, ν θσδηθφο…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΘΑΚΞΑ: Κπινθάθηα είλαη απηνί, σξαία θαη επεηδή ζα έξζεη πην θάησ ζε
ζρέζε κε ην θαηαζθεπή ΘΑΞΖ, γηα πνην ΘΑΞΖ αλαθεξφκαζηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΠΘΑΚΞΑ: Κάιηζηα… εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε, Ζξαθιή;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηαςεθίδεηε, θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο
Γήκνπ έηνπο 2016.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ξξνθχπηεη

απφ

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ,

θαληάδνκαη

θαηά

πιεηνςεθία.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Γξάζεο Γήκνπ έηνπο 2016.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ίδην θαη γηα ην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο, έηζη; 15 θαη 16
ινηπφλ θαηά πιεηνςεθία.

17ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ, νηθνλ. έηνπο 2016.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Γήκαξρνο ή ν Αληηδήκαξρνο; Ξνηφο ζα…;
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη κέζα ζην εηζεγεηηθφ φπσο θάπνηα
πξάγκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί. ζσλ αθνξά ζηνλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα
κηιάκε γηα έλαλ κεραλνηερλίηε βαξέσλ νρεκάησλ γηα ην γθαξάδ ηνπ Γήκνπ
πνπ ππάξρεη αλάγθε εθεί πέξα φζν αθνξά ην ζέξβηο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ.
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Γηα ηελ απηεπηζηαζία θαη ηελ ηερληθή είλαη δέθα άηνκα, πνιιή ζπγθεθξηκέλεο
εηδηθφηεηεο πνπ απηή ηελ ζηηγκή ιείπνπλ απφ ηελ απηεπηζηαζία θαη γηα ηνλ
Ξνιηηηζκφ αλ θαη είλαη πνιχ αλαιπηηθφ ην εηζεγεηηθφ, λαη έρεη θάλεη πνιιή
θαιή δνπιεηά εδψ ν Αληηδήκαξρνο ηνπ Αζιεηηζκνχ, λαη, λνκίδσ είλαη θαη γηα
ηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο πνπ ζέιεηε λα αλαπηχμνπκε ζηελ ΛΔΙΔ. Θαη βέβαηα
είλαη έλαο θπζηθνζεξαπεπηήο θαη έλαο εξγνζεξαπεπηήο φζσλ αθνξά ην
έξεηζκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ εξσηήζεηο ζπλάδειθνη; θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, πξψηα απ φια ζέισ λα επαηλέζσ, λαη… θαιχπηνπκε
θάπνηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ… ινηπφλ ζην πξψην θνκκάηη ηνπ εηζεγεηηθνχ,
επηηέινπο βιέπνπκε ηελ απφθαζε λα πξνζιάβνπκε αλζξψπνπο πνπ έρεη
πξαγκαηηθά αλάγθε ν Γήκνο, ηεο απηεπηζηαζίαο. Κε φια απηά παξφιν πνπ
ηφζα ρξφληα θνξηψλνπκε αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ζηνπο Γήκνπο ράλεηαη ην
πξνζσπηθφ, ζπληαμηνδνηείηαη, ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο θαη ινηπά θαη έρεη κείλεη
μεθξέκαζηνο

θαη

απνγπκλσκέλνο

ν

Γήκνο

καο

απφ

εμεηδηθεπκέλεο

εξγαηνηερλίηεο.
Απηφ πξέπεη λα ην έρνπκε αληηκεησπίζεη θαη ζηελ Ρερληθή πνζηήξημε ηνπ
Θνιπκβεηήξηνπ θαη ζηελ Ρερληθή πνζηήξημε ησλ Πρνιηθψλ Ππγθξνηεκάησλ
θαη ζε άιια πνιιά. Πηνπο Αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη ινηπά. Δκείο δελ κπνξνχκε
λα κελ ηα ςεθίζνπκε, δελ ζα θσιπζηεξγήζνπκε θαη δελ ζα δηπιίζνπκε ηνλ
θψλσπα, ζίγνπξα νη ζπκβάζεηο απηέο απφ ηνλ ρξφλν θαη κφλν ζα
ιεηηνπξγήζνπκε κε ηνπο πίλαθεο ηνπ ΑΠΔΞ, νπφηε αθνινπζψληαο απηή ηελ
θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη απηή ηελ ζηηγκή ζηνλ Γήκν, ςεθίδνπκε ππέξ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Τεθίδνπκε, εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Κφλν λα ξσηήζσ απφ ην χςνο ηνπ πνζνχ βγαίλεη φηη ζηελ
απηεπηζηαζία δηά ηνπ 16 ν θάζε άλζξσπνο ζα παίξλεη πεξίπνπ 2.000 ζπλνιηθά
θαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ πεξίπνπ 3.000 κέζα ζε κηζφ ρξφλν. Ρη
ζα θάλνπλ νη άλζξσπνη απηνί, ηφζα ιίγα ιεθηά;
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΘΑΚΞΑ: ζα απαζρνιεζνχλ απφ Νθηψβξε, πξνο ην ηέινο δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αζελά, ζπκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε, ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο κέρξη λα έξζεη έλαο νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο γηα ην
νξγαλφγξακκα γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα έρεη ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεηο κε εηδηθφηεηεο ζε θάζε ππεξεζία, ζα θαηαςεθίδνπκε φιεο πξνζιήςεηο
κε απηφ ηνλ ηξφπν. Βέβαηα ζα ήζεια λα ξσηήζσ ε κέρξη ηψξα απνθάζεηο πνπ
έρνπκε πάξεη, έρνπλ εγθξηζεί θαη αλ έρνπλ πξνρσξήζεη. Ξφζεο κάιινλ,
ζπκάκαη ήηαλ έλα παθέην πεξίπνπ δηαθνζίσλ, πφζεο απφ απηέο έρνπλ
πξνρσξήζεη θαη πφζεο έρνπλ απνξξνθεζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. Σνλδξηθά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, λα κελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο αλ
έρνπκε κηα πνιηηηθή ζέζε θαη ην ιέσ απηφ γηαηί ν νξγαληζκφο ηνπ Γήκνπ
ππάξρεη. πάξρεη νξγαληζκφο θαη ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζχκθσλα
κε ηνλ νξγαληζκφ πνπ ηζρχεη. Δκείο ινηπφλ θάλακε πξφπεξζη γηα απηέο ηηο
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο λα γίλνπλε νη αληίζηνηρεο πξνζιήςεηο. Αλ ζπκάζηε ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ ςεθίζακε έλα πξνγξακκαηηζκφ πνπ
έθαλε ην πνπξγείν γηα ηηο θελέο, γηα πέληε θελέο ΞΔ θαη ΡΔ ζέζεηο, εκείο
θάλακε άιιεο 176 κηα πξφηαζε, γηα 176 ζέζεηο πνπ ιείπνπλ ζπλνιηθά ζηνλ
Γήκν. Ρψξα γηα ηηο πξνζιήςεηο γηα απηέο πνπ εγθξίλνληαη ή φρη κπνξνχκε λα
θάλνπκε πξνζιήςεηο κε νρηάκελα γηα απηεπηζηαζία, παηδηθνχο ζηαζκνχο,
πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ κε δίκελα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο
θαη γηα ππξαζθάιεηα. Δκείο απφ ηελ ζηηγκή πνπ γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο
θάλνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε δσδεθάκελα, δελ παίξλνπκε πηα ηειεηψζαλε
ηα δίκελα γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο.
Δπίζεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα δελ πάκε ζε δίκελα γηαηί κε ηελ αλαλέσζε ησλ
νρηάκελσλ πνπ έγηλαλ πέξζη, κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δελ ζα πάκε ζε
πξνζιήςεηο δίκελσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Θα πάκε ζε πξνζιήςεηο γηα ηελ
ππξαζθάιεηα φπνπ νη δίκελεο κεηαηξάπεθαλ ζε ηξίκελεο. Κε λφκν νπφηε
πάκε ζε ηξίκελε γηα ηελ ππξαζθάιεηα. Δπίζεο λα πσ φηη απηέο εδψ νη ζέζεηο
πνπ δεηάκε γηα ηελ απηεπηζηαζία, ην είπα θαη πξνεγνπκέλσο πέξζη καο ήξζε
αξλεηηθή απάληεζε, δελ ηελ δέρηεθαλ δειαδή απηή ηελ απφθαζε, ηελ
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πξφηαζε ηελ νπνία θάλακε, ηελ νπνία επαλαιακβάλνπκε θέηνο. Απηή είλαη ε
εηθφλα ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ. Ρψξα γηα ηα άιια, γηαηί θάλεηο κία απζαίξεηε
πξφζζεζε Ζξαθιή ζηα λνχκεξα θαη ιεο φηη έρεη πξνζιάβεη ν Γήκνο
εθαηνληάδεο θαη ζα λνκίδνπλ φινη φηη ζα γίλεηαη παξέιαζε εδψ ππαιιήισλ,
είλαη άιιν πξάγκα ινηπφλ ε απφθαζε θαη άιιν πξάγκα ε πινπνίεζε.
Γεχηεξνλ, δελ κπνξείο λα πξνζζέηεηο, πξφζζεζεο ηα πεληάκελα ηνπ ΝΑΔΓ,
πνπ ήηαλ πεληάκελα κέζσ ΝΑΔΓ, ζηνπο εθαηνληάδεο ηνπο νπνίνπο έβαιεο θαη
έβαιεο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ θαη δελ πινπνηήζεθαλ. Γειαδή θαη
δηαβάδεη ν θφζκνο έλα θνβεξφ λνχκεξν. Θνίηαμε λα δεηο,
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξέπεη λα μέξεηο φκσο, φηη γηα παξάδεηγκα, φηαλ πξνβιέπεηο
πεληάκελα, νρηάκελα γηα παξάδεηγκα θαη είλαη κέζα ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ
είλαη κέρξη πελήληα. Δζχ πξνζζέηεηο πνιινί πεξηζζφηεξνπο πνπ πάλε
ζχκθσλα κε ηα νρηάκελα. Ρέινο πάλησο είλαη αιρεκείεο απηέο ησλ αξηζκψλ
ηηο νπνίεο ηηο θάλεηο αιιά ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ην αλαθαιέζεηο απηφ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ππγλψκε, επαλαιακβάλσ φηη αλ ππήξρε έλα νξγαλφγξακκα πνπ
ζα πξνέβιεπε φιεο απηέο ηηο ζέζεηο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη νξγαλφγξακκα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κα κηζφ ιεπηφ. Λα πξνβιέπεη ηηο ζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζαλ κφληκν πξνζσπηθφ, ηφηε δελ ζα ρξεηαδφκαζηαλ
πεληάκελα θαη νρηάκελα. Απηφ ιέσ. Λα θαηαξηίζνπκε ινηπφλ έλαλ νξγαληζκφ,
κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη νξγαληζκφο πνπ πξνβιέπεη αθξηβψο ηηο ζέζεηο. Πηνλ
νπνίν νξγαληζκφ βέβαηα εκείο ζα επεμεξγαζηνχκε θαη πηζαλφλ λα ηνλ
αιιάμνπκε θαηά ηελ γλψκε καο πξνο ην θαιχηεξν. πάξρεη θαη ππάξρνπλ θαη
λέεο νξγαληθέο ζέζεηο. κσο απαγνξεχνληαη απηή ηελ ζηηγκή κφληκνπ
πξνζσπηθνχ. Νη αηηήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη εκείο γηα ηελ πξφζιεςε κφληκνπ
πξνζσπηθνχ απνξξίπηνληαη. Έρνπκε θάλεη αηηήζεηο νη νπνίεο απνξξίπηνληαη
γηαηί απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κελ μερλάο φηη είκαζηε έλαο Γήκνο πνπ πήξακε ην πεξηζζφηεξν
πξνζσπηθφ κε ηελ θηλεηηθφηεηα αλαινγηθά. Ξήξακε 23 άηνκα φζνπο
κπνξνχζακε λα πάξνπκε ηνπο πήξακε κε ηελ θηλεηηθφηεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Φνπξιήο. Ππκθσλείηε. Θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ. Ππγλψκε
ν Αληηδήκαξρνο. Λα πξνρσξήζνπκε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξνιχ ζχληνκα δχν δεηήκαηα. ζν αθνξά απηφ πνπ έδσζε
ν θ. Γξνχιηαο κε βάζε ηε κειέηε πνπ έρεη γίλεη απφ ηελ ππεξεζία απφ ηελ
Γηεχζπλζε Λενιαίαο Άζιεζεο θαη Ξνιηηηζκνχ ηελ κειέηε πνπ έρνπλε θάλεη θαη
έρνπλ δψζεη νη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ, ε ζπλνιηθή κειέηε, ε αλάγθε ηεο
Γηεχζπλζεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη έηζη φπσο ζα έπξεπε, είλαη 98 θαηλνχξηεο
πξνζιήςεηο. Πηνλ αξηζκφ 98 θαη κηιάκε ηψξα λα κελ ζαο πσ γηα εηδηθφηεηεο
πνπ ιεο εληάμεη. Αο κελ αλνίμεη ν Γήκνο θαηλνχξηα ηκήκαηα αιιά κηιάκε γηα
θχιαθεο,

λπρηνθχιαθεο,

24σξεο

βάξδηαο,

αζθάιεηαο

κεραλνζηαζίνπ,

ζπλνδείαο παηδηψλ, θαζαξηφηεηαο ρψξσλ θ.ιπ.-θ.ιπ..
Φχιαθεο ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ απηή ηελ ζηηγκή, ν Γήκνο είλαη
θπξηνιεθηηθά γπκλφο. Θπξηνιεθηηθά. Κε απνηέιεζκα θάζε ηξεηο θαη ιίγν λα
ζεκεηψλνληαη δεκηέο φπσο πξνρζέο, δελ μέξσ αλ έρεηε ελεκεξσζεί γηα
δεχηεξε θνξά καραηξψζεθε ην ηζνζεξκηθφ θάιπκκα ζην Θνιπκβεηήξην,
καραηξψζεθε έηζη; καραηξψζεθε αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν. Αθξηβψο γηαηί δελ
ππάξρεη πξνζσπηθφ λα θπιάεη ηνπο ρψξνπο. θαηαιαβαίλεηαη ινηπφλ φηη φρη
κφλν νη αξηζκνί πνπ ζπδεηάκε εδψ πέξα είλαη ειάρηζηνη κε βάζε ηηο αλάγθεο
αιιά πφζν κάιινλ κε απηφ πνπ πηζηεχσ φινη καο ζα ζέιακε γηα λα
ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε πεξεζία.
ζσλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ Ξνιηηηζκνχ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ ζε ζρέζε κε
απηφ πνπ ξψηεζε θαη ν θ. Κπνδίθαο λα πσ ην εμήο: είλαη κε βάζε ηνλ πεξζηλφ
πξνγξακκαηηζκφ είλαη ε ζπλέρεηα επί ηεο νπζίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ φινη
δνπιεχνπλε, είλαη ηα ηκήκαηα πνπ ήδε έρνπλ αλνίμεη θαη δνπιεχνπλ κε
ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ νπφηε λα ζπλερηζηνχλ ιέκε ηα ηκήκαηα απηά θαη
ηαπηφρξνλα επηπιένλ είλαη ε pilates πνπ ήηαλ έλα ηκήκα πνπ είρε αλνίμεη ην
πεληάκελν ηνπ ΝΑΔΓ θαη είρε ζπκκεηνρή πάλσ απφ 80 γπλαίθεο θαη κε ην πνπ
έθπγε εθεί ε γπκλάζηξηα είρακε δξακαηηθέο ζηηγκέο. Δίλαη ην κπαιέην ην
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νπνίν ιεηηνπξγνχζε απφ ηνλ Γήκν θαη φπσο γλσξίδεηε γηα λα πάεη θάπνηνο
απηή ηελ ζηηγκή λα θάλεη κπαιέην έμσ είλαη ππέξνγθα ηα πνζά. Δίλαη νη
ζεαηξηθέο ζπνπδέο πνπ απηή ηελ ζηηγκή ππάξρεη έιιεηκκα ζησλ ελειίθσλ,
ζηελ

εθκάζεζε

ελειίθσλ.

Πην

ςεθηδσηφ

πνπ

επίζεο

γίλεηαη

κέζσ

Θνηλσθεινχο Δξγαζίαο κε έλαλ εξγαδφκελν πνπ είλαη κε δηθαζηηθή απφθαζε
Θνηλσθειή Δξγαζία θαη ε Αξγπξνρξπζνρνΐα πνπ είλαη ηκήκα ην νπνία ππάξρεη
ππνδνκή ζην Γήκν, κεραλήκαηα δειαδή πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ην αληίζηνηρν ηκήκα εθκάζεζεο θαη είλαη αδξαλήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ηειείσζεο Αληηδήκαξρε; θαηά πιεηνςεθία ινηπφλ.

18ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο κε αξηζκ. πξση.:
595/12-01-2016 αηηήζεσο ηεο κηζζψηξηαο εηαηξείαο «Θ.
ΣΑΡΕΖ Δ.Δ»

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπκάζηε φηη είλαη ε ππφζεζε κε ηελ επσλπκία πνπ δελ είρακε
δερηεί ηελ αιιαγή, επαλήιζαλ ζηελ ζσζηή παιαηά επσλπκία θαη έξρεηαη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηψξα κε ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε λα έξζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τπρξαηκία ζπλάδειθνη. Ξνπ είλαη ην εηζεγεηηθφ ηεο Λνκηθήο
πεξεζίαο;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, λα ην αλαβάιινπκε θαη λα έξζνπλ πιήξε ηα
εηζεγεηηθά γηα ην επφκελν ζπκβνχιην. Λαη απηφ ιέσ ε εηζήγεζε ηεο Λνκηθήο
πεξεζίαο.
19ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο επηρείξεζεο CINE
ΑΛΝΗΜΖ ηεο εηαηξείαο «ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΠΚΟΛΑΗΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ΝΔ»
σο επνρηαθήο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο θαηαβνιήο
ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, πάκε ζην 19ν, Ξαλαγηψηε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν ζεξηλφ ζηλεκά ιεηηνπξγεί είλαη επνρηαθφ, ηη άιιν λα πσ…;
Γελ μέξσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρν ρεηκεξηλφ θιείλεη θαη αλνίγεη ην ζεξηλφ, ην θαινθαίξη
θαηάιαβεο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θάηη ζε απηφ ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε;
Ππκθσλνχκε.

20ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ., ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Δπηζθεπέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ πνπ
θαηαγξάθεθαλ απφ ηηο πιεκχξεο ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2014».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Βνξέαο.
ΒΝΟΔΑΠ: Έρεη λα θάλεη κε ηηο πιεκκχξεο θαη κε ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ ήηαλ
λα γίλνπλ. Παλ παξάδεηγκα ήηαλ ε αληηζηήξημε ελφο ζηνηρείνπ ζηε Κφζρνπ γηα
λα κελ θαηαξξεχζεη ην νδφζηξσκα. Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζην νδφζηξσκα,
Κάλεο,

Πνπθαηδίδε,

Πσθξάηνπο,

3εο

Πεπηεκβξίνπ,

Κπνπκπνπιίλαο,

Ιπθαβεηηνχ, Εακπέηα λα κελ αλαθέξσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. πάξρεη εδψ
νη απμνκεηψζεηο ησλ πνζψλ λνκίδσ ηηο έρεηε. Δίλαη νη κεηαβνιέο είλαη πξνο ηα
θάησ 17.200 ήηαλ ν πξνυπνινγηζκφο, βγήθε 16.142 θαη ππάξρεη κηα
ζαθέζηαηε θαη αλαιπηηθφηαηε αλαγξαθή ησλ πνζψλ θαη δεηάκε ηελ ςήθηζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θάηη ζε ζρέζε κε απηφ ζπλάδειθνη; ην 20, ηνλ
αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα, ζπκθσλνχκε; ζπκθσλνχκε.

21ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
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Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ., ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Αλαθαηαζθεπή πγξνκφλσζεο θηεξίνπ Πηέγεο
Ξνιηηηζκνχ ζηελ ΑΠΡΘΔΑ».

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε.
ΒΝΟΔΑΠ: Κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία έρεη γίλεη ην έξγν, ππάξρνπλ ηα
ζηνηρεία εδψ, ππάξρνπλ απμνκεηψζεηο ζηα πνζά, ππάξρεη κηα επηπιένλ δαπάλε
απ φηη απνδεηθλχεηαη, ππάξρεη αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, έρεη ηειεηψζεη
νπζηαζηηθά ην έξγν νιφθιεξν, δελ ππάξρεη ηίπνηα δειαδή. ια, φια, δειαδή
δελ ζα ρξεηαζηνχκε πηα ζε φιε απηή ηελ έθηαζε λα θάλνπκε ηίπνηε άιιν.
Έρνπλ ηειεηψζεη, κε ηελ ηξχπα πνπ είρε γίλεη ιεο ζηελ νξνθή, λαη. Αλ
ππάξρνπλ εξσηήζεηο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ππάξρεη θάηη ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

22ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε παξάηαζε πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «Αλαθαηαζθεπή πγξνκφλσζεο θηεξίνπ Πηέγεο
Ξνιηηηζκνχ ζηελ ΑΠΡΘΔΑ.»

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

23ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ηνπνζέηεζεο θαζξεπηψλ θπθινθνξίαο
ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο , βάζεη ηεο αξηζκ.
24/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη, ην έρεηε δεη ην εηζεγεηηθφ.
Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

24ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί ρσξνζέηεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΚΔΑ,
βάζεη ηεο αξηζκ. 14/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηφηεηαο Εσήο.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάηη ζπλάδειθνη γηα ην 24; Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, φπνπ ππάξρνπλ ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη κπνξνχλ λα γίλνπ
πξνηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο.

25ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο, επί ηεο νδνχ
Γαηδάινπ 21, βάζεη ηεο αξηζκ. 15/2016 απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είδαηε ην εηζεγεηηθφ λνκίδσ. Έηζη θαη ε επηηξνπή έρεη
απνθαζίζεη, ζπκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

26ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππγθξφηεζε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο κε πηζησηηθφ ίδξπκα.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ηελ πξφηαζε, ππάξρεη θάηη; Έρνπκε ράζεη ηελ ζεηξά,
πεξηκέλσ; Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

28ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηνξγάλσζεο εζεινληηθήο
αηκνδνζίαο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Αληηδήκαξρνο, ζπκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

29ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλπνιηηηζηηθψλ -εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη δηάζεζε
πίζησζεο γηα ηηο αλάγθεο απηψλ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Πην β’ ζέκα πνπ αθνξά ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο απιά
γηα λα θαηαγξαθεί ζηελ 25ε Καξηίνπ είλαη 20€ ιηγφηεξα ε ερεηηθή θάιπςε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ

30ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ , ζρεηηθά κε
απνθαηάζηαζε δεκηάο ζε αγσγφ νκβξίσλ θαη νξηζκφο λφκηκνπ
εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξφθεηηαη γηα ηελ θνιψλα πνπ ήηαλ κέζα ζηνλ αγσγφ εδψ ζηνλ
Διαηψλα. Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

31ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
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Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε
«Θέληξνπ Ξνιηηηζκνχ» ζην Γήκν καο, ζηελ πεξηνρή
Θνπλειίσλ.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπκθσλνχκε ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε.

32ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 2εο Αλακφξθσζεο ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηεο Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: 12/2016 Απ.
ΘΔΓΣ).

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Βνπιγαξίδε. Θαη ην 33ν, θαη ην 33ν.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Ρη λα πσ, ν πξνυπνινγηζκφο φπσο είπακε θαη ηε άιιε θνξά
είλαη ηνπ ’16 ςεθίζηεθε ην ’15 ζηηο 24 Λνέκβξε θαη φηη έθιεηζε ε ρξνληά θαη
ην…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υο εηζεγεηηθφ ινηπφλ ππάξρεη θάηη; Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.

33ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ, νηθνλ. έηνπο 2016 (ζρεη.: 13/2016 Απ. ΘΔΓΣ).

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Ππκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ πάκε ηψξα ζην ςήθηζκα πνπ έρεη θαηαζέζεη ε
ζπλαδέιθηζζα ε Αζελά, λα θάλεη θαη ηελ εηζήγεζε. Ππλάδειθνη δελ έρνπκε
ηειεηψζεη, παξαθαιψ.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
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ΠΘΑΚΞΑ: Ρν ςήθηζκα θαηαηίζεηαη κε αθνξκή ηελ 21 Καξηίνπ πνπ είλαη
Ξαγθφζκηα Κέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ. Απηή ε εκέξα έρεη αμηνπνηεζεί εδψ θαη
πεξίπνπ θαη κία δεθαεηία απφ αληηξαηζηζηηθέο θαη αληηθαζηζηηθέο νξγαλψζεηο
θαη ινηπά, κε δηαδειψζεηο θπξίσο νη νπνίεο γίλνληαη δηεζλψο, ζηηο
πεξηζζφηεξεο πφιεηο θαη γίλνληαη θαη ζηελ Διιάδα ζε πεξηζζφηεξεο απφ… ζηελ
Αζήλα θαη ζε άιιεο. Φέηνο φκσο έρεη κία ηδηαίηεξε ζεκαζία ν ενξηαζκφο ζε
εηζαγσγηθά ή κάιινλ νη θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ηξηεκέξνπ γηαηί ζα γίλνπκε
ηξηήκεξν νη εθδειψζεηο κε θνξχθσζε ζηηο 19 πνπ είλαη ε κεγάιε πνξεία ζην
θέληξν γηαηί ππάξρεη ην νμπκέλν πξφβιεκα ηνπ πξνζθπγηθνχ θαη εηδηθά γηα
ηελ ρψξα καο έλαο ιφγνο παξαπάλσ. Λνκίδσ φηη ην δήηεκα ηεο αιιειεγγχεο
πνπ ν θφζκνο απζφξκεηα πξνζθέξζεθε, εηδηθά απηή ηελ Θπξηαθή ζην
Πχληαγκα έγηλε, ήηαλ θαηαπιεθηηθφ απηφ πνπ ζπλέβε, αιιά γεληθά φιν απηφ
ηνλ θαηξφ, είρακε κία θνβεξή πξνζθνξά απφ ηνλ θφζκν, έρεη αγθαιηάζεη ηνπο
πξφζθπγεο.
Ρν δήηεκα ηεο αιιειεγγχεο είλαη πνιχ βαζηθφ αιιά δελ κπνξεί λα εμαληιείηαη
εθεί θαη ηδίσο φηαλ απηφ ην πξάκα ην παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη θάπνηνη νη
νπνίνη θαηά ηελ γλψκε κνπ θέξνπλ πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο γηα ην ηη
έρεη ζπκβεί. Δίδακε δηάθνξεο θπξίεο θαη θπξίνπο νη νπνίνη αγθαιηάδαλε ηα
πξνζθπγφπνπια θαη δελ ζπκκαδεχεηαη. Λνκίδσ φηη δελ κπνξεί θαλείο λα κηιάεη
γηα ην πξνζθπγηθφ ρσξίο λα βάδεη ηελ πνιηηηθή νπζία ηνπ ζέκαηνο. Ρν
ςήθηζκα ην έρεηε, δελ ζα θάηζσ λα ην δηαβάζσ, έρεη επηγξακκαηηθά ηα
αηηήκαηα πνπ είλαη ηα πνιηηηθά ζεκεία αηρκήο. Θαη απηφ είλαη ηκπεξηαιηζηηθνί
πφιεκνη πνπ έρνπλ θέξεη ζε αζηάζεηα ηελ πεξηνρή θαη ζπλερίδνπλε θαη ζα
ζπλερίδνπλε γηα φζν εθεί πέξα ππάξρνπλε νη ηκπεξηαιηζηηθνί ζηξαηνί θαη νη
βνκβαξδηζκνί ηνπο. Ζ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δπξψπε θξνχξην
πνπ πλίγεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, φπσο απηφ κεηαθξάδεηαη κε ηνλ θξάρηε
ζηνλ Έβξν πνπ δελ δεκηνπξγνχληαη αζθαιή πεξάζκαηα γηα λα πεξάζνπλ ηα
θιεηζηά ζχλνξα θαη δελ ζπκκαδεχεηαη.
Ρν ΛΑΡΝ θαη ε FRONTEX κε ηηο επαλαπξνσζήζεηο, μέξνπκε φηη νη
επαλαπξνσζήζεηο δελ ήηαλ πνηέ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα ζηακαηήζεηο
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έλαλ άλζξσπν πνπ θεχγεη απφ ηνλ πφιεκν θαη απφ ηνλ ζάλαην. Απηφ δελ
πξφθεηηαη

λα

γίλεη

ζε

θακία

πεξίπησζε

κε

απηφ.

Ρα

ζηξαηφπεδα

ζπγθέληξσζεο, ηα βαζαληζηήξηα, νη εμεπηειηζκνί. ηαλ άξρηζε λα μεζπάεη ην
πξνζθπγηθφ ζπκάζηε φηη ε πξνπαγάλδα πεξί ηξνκνθξαηψλ ηνπ ISIS νη νπνίνη
ζα θαηαθιχζνπλ ηελ Δπξψπε ήηαλ θπξίαξρε. Γελ έπηαζε γηαηί ην, ήηαλ πνιχ
θξαπγαιέα απηή ε ηζηνξία, αξγφηεξα βγήθαλ έλα ζσξφ θήκεο φηη νη
κνπζνπικάλνη βηάδνπλ ζηελ Δπξψπε θαη φιε απηή ε ηζηνξία. Ρν πξνζθπγηθφ
είλαη θαη ζέκα ξαηζηζκνχ, ξαηζηζκνχ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ πιεπξά φκσο, φρη
ξαηζηζκνχ πνπ πεξηνξίδεηαη ζε κηα θηιαλζξσπία ε νπνία αλαπαξάγεη ην
πξφβιεκα θαη δελ ην ιχλεη. Απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ ηνπ ςεθίζκαηνο θαη ην
θάιεζκα γηα ζπκκεηνρή γηα θηλεηνπνηήζεηο ην νπνίν ζα ζηείιεη θαη απφ απηή
ηελ πιεπξά ηελ απάληεζε πέξα απφ ηελ απάληεζε ηεο αιιειεγγχεο πνπ έρεη
δνζεί απιφρεξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ ζπλαδέιθηζζα ηελ Πθακπά. Γελ μέξσ
Γήκαξρε ζα πεηο ηελ ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνο ηνπο απαληαρνχ θηιάλζξσπνπο θαη απηνχο πνπ θάλνπλ
ηνλ καθξχ Πηαπξφ. Έιεγε ν Σξηζηφο πεηλαζκέλνο ήκνπλα θαη κε ηαΐζαηε,
μέλνο θαη κε δερηήθαηε. Κφιηο ππέγξαςα ηελ δηαγξαθή κνπ…
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιέσ απηφ γηαηί πνιινί εξκελεχνπλ ηνλ Σξηζηηαληζκφ θαηά ην
δνθνχλ, έηζη φπσο ηνπο ζπκθέξεη. Γηαηί ν άιινο ιέεη, ν άιινο πνπ έιεγα πξηλ
εδψ κε ηελ εθεκεξίδα, φηη γχξηζε απφ ηελ εθθιεζία ην πξσί, εθθιεζηάζηεθε
θαη κεηά έβγαιε κία ρνιή φηαλ θάζηζε θαη έγξαςε έλα άξζξν γηα ηνπο
κεηαλάζηεο, έλα απίζηεπην. Έγξαςε έλα απίζηεπηεο βξσκηάο άξζξν ελψ πήγε
θαη έθαλε ηνλ ζηαπξφ ηνπ κεηά, εθθιεζηάζηεθε εθείλν ην πξσί. Ρν παξάδεηγκα
πξηλ πνπ είπακε φηη ηα μαδέιθηα ηνπ Θψζηα Φνπξιή ιέλε φηη λαη κελ ηα

πάξνπκε αξθεί λα έξζεη έλα άιιν ζχζηεκα. Γη απηφ παιεχνπκε, ινηπφλ κηα
θνπβέληα κφλν, ηειηθά βάδνπκε πάληα ζην ζηφραζηξν θαη θπλεγάκε
αλζξψπνπο δπζηπρηζκέλνπο ρσξίο λα ςάρλνπκε ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ
απηά ηα πξνβιήκαηα θαη ν ξαηζηζκφο έρεη θαη απηφο ηελ ηαμηθή ηνπ πιεπξά.
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Θαη ν ξαηζηζκφο έρεη θαη απηφο πάξα πνιιέο πιεπξέο. Ινηπφλ γηα ην ςήθηζκα,
δχν παξαηεξήζεηο κφλν.
Ξξψηνλ ε Αζελά δελ θάλεη έλα βήκα παξαπέξα λα πεη γηα ηηο επζχλεο θαη ηεο
θπβέξλεζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πξψην ζθέινο. Δληάμεη θαη ην
δεχηεξν απηφ πνπ δελ, ζα αθαηξέζνπκε ζηελ ςήθηζε ην δηά ηαχηα ζε ζρέζε
κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηελ ηεηξαήκεξε κε ην νπνίν δηαθσλνχκε γηα πνιινχο
ιφγνπο δειαδή, ςεθίδνπκε ην θχξην ζψκα ηνπ ςεθίζκαηνο, δηαθσλνχκε κε
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ κε ηηο εθδειψζεηο απηέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, έλα ηέηνην ςήθηζκα δελ κπνξεί λα καο αθήζεη
αδηάθνξνπο ηνπιάρηζηνλ κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ φπσο εθεί πνπ αλήθσ θαη
εγψ πνπ νη πξφγνλνί κνπ ήηαλ πξφζθπγεο απφ ηελ Κηθξά Αζία. Πήκεξα είρε ν
Σαηδφπνπινο ζηελ Θαζεκεξηλή κηα εθπιεθηηθή φπνηνο ηελ είδε γεινηνγξαθία
πνπ έρεη έλα παππνχ ζε κηα ζθελή απ έμσ θαη ηνλ ξσηάεη έλαο Ξαππνχ, πφηε

αθξηβψο ήξζεο ζηελ Διιάδα γηα λα δνχκε ζε πην ζεκείν ηεο Ρνπξθίαο ζα ζε
ζηείινπκε; Θαη ηνπ είπε ηφηε, 13 Πεπηεκβξίνπ ηνπ 1922. Δθηφο απφ θαη εγψ
ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ Γήκαξρν, ζηνλ επίινγν. Κελ ηελ γπξίζεη θάπνηνο λα
πεη γηαηί λα ζπκθσλνχκε κε ηελ Ξάηξα θαη φρη κε ην απηφ. Άιιν ζέκα, άιιν
θαζεζηψο, άιιν εηδηθφ βάξνο ε κία θίλεζε ηεο Ξάηξαο θαη γηα ζεκαηηθά άιιν
θαη άιιν ην ξαηζηζηηθφ θαη ε πξνέιεπζε απηήο ηεο θίλεζεο. Δγψ ζα
ζπκθσλήζσ ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη δελ κπνξψ λα κείλσ αδηάθνξνο, ηψξα
ην δηάβαζα, κία αλάγλσζε αιιά δελ ζα ζπκθσλήζσ ζηνλ επίινγν θαη εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ…, έια Βαζίιε ν θ. Θαξαηδαθέξεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαη εκείο ζα ζπκθσλήζνπκε ιφγσ ηνπ ζέκαηνο, εληάμεη
έρνπκε θάπνηεο δηαθσλίεο αιιά δελ ζα… Γελ δηαθσλνχκε πάλησο ζηνλ
επίινγν ηνπ ζέκαηνο, είκαζηε ππέξ ησλ αληηξαηζηζηηθψλ θηλεκάησλ ηα νπνία
ρξφληα ηψξα αγσλίδνληαη καθξηά απφ θφκκαηα θαη ε πξνέιεπζή ηνπο είλαη γηα
εκάο αζψα, αγλή ηέινο πάλησλ. Έρνπκε θάπνηεο δηαθσλίεο αιιά δελ είλαη
νχηε ε ζπδήηεζε, ην ςεθίδνπκε γηα λα βγεη θαη νκφθσλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γξνχιηα.
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ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ είκαζηε θαη εκείο θαη ππέξ ησλ
αληηξαηζηζηηθψλ θηλεκάησλ αιιά εδψ έρνπλ ηεζεί κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ην πξνζθπγηθφ κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ
πνιηηηθή ησλ αλνηρηψλ ζπλφξσλ. Δπεηδή θάλακε θαη κία ζπδήηεζε γηα ην
πξνζθπγηθφ ζηελ αξρή δελ είρακε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε ηελ άπνςή καο
θαη νη πνιχ κηθξέο ηνπνζεηήζεηο πνπ γξάθηεθαλ θαη ζηα ηνπηθά κέζα
ελεκέξσζεο σο δελ εμέθξαζαλ αθξηβψο ην πιαίζην ησλ δειψζεσλ νξηζκέλσλ
απφ εκάο.
Ήζεια λα πσ φηη πνιχ κεγάιε επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα
ζηελ Διιάδα έρεη θαη ε πνιηηηθή ηεο Θπβέξλεζεο, ε πνιηηηθή πνπ αλνίμακε θαη
ζαο πεξηκέλνπκε, εγψ δελ ζπκθσλψ κε απηήλ ηελ ινγηθή, πξνθαλψο θαη ζα
πξέπεη λα έρνπκε επαηζζεζίεο θαη αλζξσπηζηηθά ηδεψδε ζε φζνπο έξρνληαη
εδψ θαη λα πξνζπαζήζνπκε θαη λα ηνπο θηινμελήζνπκε πξνζσξηλά φκσο φρη
κφληκα θαη λα θάλνπκε ην πέξαζκά ηνπο πξνο ηελ Δπξψπε επθνιφηεξν φκσο ε
πνιηηηθή απηή λνκίδσ φηη δελ νδεγεί πνπζελά, δελ θέξλεη απνηειέζκαηα θαη
κφλν πξνβιήκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. Δπνκέλσο, λαη γηα ηελ εκέξα θαηά
ηνπ ξαηζηζκνχ, λαη ζηα αληηξαηζηζηηθά θηλήκαηα αιιά δελ κπνξνχκε λα
ζπκθσλήζνπκε κε φια απηά ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ςήθηζκα ζε
ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο γηα ην πξνζθπγηθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε λα πεη. Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξάξα πάξα πνιχ ζχληνκα γηαηί δελ ππάξρεη ιφγνο θαη γηα
πνιηηηθή δχκσζε ηψξα.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ρη δελ είλαη ζέκα ψξαο, είλαη ζέκα φηη θάπνηα δεηήκαηα
δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλε εληφο ηνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηαηί
απιά θάπνηα δεηήκαηα απνδεηθλχνληαη φρη κφλν ζηα ιφγηα αιιά θαη ζηηο
πξάμεηο. κσο ππάξρεη αλάγθε λα απαληεζνχλ δχν δεηήκαηα. Έλα ζην θ.
Θαξαηδαθέξε πνπ έθεξε γηα ηηο αληηξαηζηζηηθέο θαη άιιεο νξγαλψζεηο καθξηά
απφ θφκκαηα, λα ελεκεξψζνπκε φηη ππάξρνπλ πνιχ πην θαζαξά θφκκαηα απ
φηη ππάξρνπλ αληηξαηζηζηηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην παδάξη
πνπ

θάλεη

ε

Δπξσπατθή

Έλσζε

γηαηί

πεξί

παδαξηνχ

πξφθεηηαη,
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εθκεηαιιεπφκελνη ηνλ πφλν ησλ πξνζθχγσλ γηα λα πξνζθέξνπλε δηάθνξεο
ππνηίζεηαη ππεξεζίεο θηιαλζξσπηθνχ ηχπνπ, νπφηε αο θξαηάλε κηθξφ θαιάζη
ζε απηά πνπ ιέλε κεξηθέο θνξέο, γηαηί ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε έρεη λα θάλεη κε
ην αλ είζαη αληηθαζίζηαο, αληηξαηζηζηήο θαη ινηπά θαη ινηπά θαη φρη αλ
δεζκεχεηαη θαη απφ πνχ, γηαηί πνιιέο θνξέο κε ηνλ καλδχα ηνπ πξνβάηνπ
εκθαλίδνληαη πνιινί ιχθνη πξψηνλ.
Θαη δεχηεξνλ ππάξρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή έιιεηςε ζε απηφ ην θείκελν. Ρν ιέσ
πνιχ απιά γηα λα θαηαγξαθεί γηαηί μαλαιέσ δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα…
Δπί

ηεο

νπζίαο

απνθξχβνληαο

ηνπο

βαζηθνχο

ελφρνπο,

γηαηί

ζηα

ζπκπεξάζκαηα λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε θαη λα θαηαιήμνπκε.
Απνθξχβνληαο ην βαζηθφ έλνρν, ππνθξχπηνπκε θαη ηελ βαζηθή ιχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Γειαδή, βαζηθφ δήηεκα απηή ηελ ζηηγκή γηα ηνπο πξφζθπγεο
είλαη ε Ππλζήθε Πέλγθελ θαη Γνπβιίλν ΗΗ. Δίλαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη ε πνιηηηθήο ηεο Θπβέξλεζεο πνπ ζπκθσλεί κε
απηέο ηηο ζέζεηο, είλαη ε πνιηηηθή φισλ απηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κε απηέο ηηο
θαηεπζχλζεηο θαη αλ δελ ιπζεί απηφ ην δήηεκα δειαδή ην δήηεκα ηεο
εμνπζίαο, δελ κπνξεί λα κηιήζεηο νχηε γηα ην δήηεκα ηεο πάιεο ελάληηα ζηνλ
πφιεκν, νχηε γηα ην δήηεκα ηεο εηξήλεο θ.ιπ.-θ.ιπ.. Απφ απηή ηελ άπνςε
λνκίδσ είλαη ζαθέο απηφ πνπ ιέκε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο θαη κε πνην θνκκάηη
ζπκθσλνχκε θαη ηη πξνζζέηνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; ε Αζελά ζα θιείζεη, ζπλάδειθνη, ε Αζελά
ην εηζεγήζεθε. Λα πσ κηα θνπβέληα κφλν, εθηφο απφ ην δήηεκα πνπ έβαιε ν
ζπλάδειθνο ν Θαξαγηάλλεο φηη είλαη ν ξαηζηζκφο, δελ είλαη θάηη πνπ λα
μερσξίδεη απφ ηελ θχζε ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Βέβαηα ζην θείκελν
κπαίλεη γηα ηελ δξάζε ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη ινηπά, λνκίδνπκε φηη πξέπεη λα
μεθαζαξίδεηαη. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη βαζηθφο ππεχζπλνο θαη ε θπβέξλεζε
κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην ΛΑΡΝ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη βαζηθφο
ππεχζπλνο γηα απηή ηελ θαηάζηαζε γηα ηνπο βνκβαξδηζκνχο θαη ινηπά. Ρψξα
απφ απηφ φζσλ αθνξά ην ηειεπηαίν ζθέινο επεηδή δελ αλαθέξεηαη πνηνη
καδηθνί θνξέο θαη ινηπά ππάξρεη κηα πιεζψξα νξγαλψζεσλ ζήκεξα ζηελ
Διιάδα πνπ ην θνκκάηη ην απνζπλδένπλ απφ ην εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα.
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Ξνπ γηα εκάο είλαη δηαθσλία ην ΘΔΔΟΦΑ γηα παξάδεηγκα ζε φιεο ηνπ ηηο
αλαθνηλψζεηο αληηκεησπίδεη ηνλ ξαηζηζκφ ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ φηη
κπνξεί δειαδή λα αληηκεησπηζηεί ρσξίο λα πιεγεί ην ζχζηεκα ην
εθκεηαιιεπηηθφ πνπ ην γελλάεη ηνλ ξαηζηζκφ. Έηζη κε απηή ηελ έλλνηα…
ινηπφλ ε Αζελά έρεη ηνλ ιφγν, ε Αζελά ην θιείλεη.
ΠΘΑΚΞΑ: Ινηπφλ λα βάινπκε θαη ξεηφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, λνκίδσ ζην
ζεκείν 4 πνπ ιέεη γηα αζθαιείο δξφκνπο απηφ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
ηψξα δελ κπνξψ λα ζθεθηψ δηαηχπσζε ή θαη ην ζεκείν 5 πνπ ιέεη γηα ΛΑΡΝ
θαη FRONTEX αθνξά ηηο επζχλεο ηεο θπβέξλεζεο. Ρα ππφινηπα πεξί
ηκπεξηαιηζηηθψλ, λα κελ θαηνλνκάζσ φινπο ηνπο ηκπεξηαιηζηέο είλαη πνιινί.
Άξα, αο θχγεη θαη ην ηειεπηαίν θαη λνκίδσ φηη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θαιή μεθνχξαζε ζπλάδειθνη, θαιφ βξάδπ.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ (απνχζα)

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ
(απψλ)

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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