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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

5 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του Τ ΖΑΜ ΙΛ

3.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

4.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

6.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

7.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

8.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

10.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

11.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

12.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

13.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

14.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

16.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

17.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

19.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

20.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

21.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

22.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

23.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

24.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ
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25.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) το υ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

3.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

4.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

5.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

6.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

7.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡ ΟΥ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Αιτήματα Κατοίκων. (ΣΕΛ.51)

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις
στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. (ΣΕΛ.51)

3.

Έγ κριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2018. (ΣΕΛ.89)

4.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δ ράσης
Έτους 2018. (ΣΕΛ.89)

5.

Έγ κριση

3ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2018. (ΣΕΛ.89)
6.

Έγ κριση

1ης

Τριμηνιαίας

Έκθεσης

υλοποίησης

του

προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018. (ΣΕΛ.91)
7.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

οικονομικού

απολογισμού χρήσης 20 17, της «Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. (σχετ: 1
/2018 Απ. Δ.Σ Α/θμιας) (ΣΕΛ.92)
8.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

οικονομικού

απολογισμού χρήσης 2017, της «Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

του

Δήμου

μας.

(σχετ:

6/2018 Απ. Δ.Σ Β/θμιας). (ΣΕΛ.93)
9.

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέ ση
εργασίας ορισμέ νου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας, για
την

αντιμετώπιση

κατεπειγουσών

εποχιακών

ή

πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας. (ΣΕΛ.93)
10.

Χορήγηση

Παράτασης

Προθεσμίας

υλοποίησης

τ ου

έ ργου: «Ανακατασκευή δικτύου αποχέ τευσης λυμάτων
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και

συνδέ σεων

στις

οδούς

5
Κυπρίων

Αγωνιστών

&

Αρεοπόλεως». (ΣΕΛ.95)
11.

Έγ κριση

Πρωτοκόλλου

Παραλαβής

του

έ ργου

Προσωρινής

και

«Ανακατασκευή

Οριστικής

υγρομόνωσης

κτιρίου Στέ γης Πολιτισμού στην Αστυθέ α». (ΣΕΛ.96)
12.

Έγ κριση

2ου

ΑΠΕ

(τακτοποιητικού)

του

έ ργου:

«Λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου, μεταξύ
των οδών Φυλής & Λ. Αθηνών. (ΣΕΛ.97)
13.

Αποδοχή

χρηματοδότησης

από

το

Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜ ΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ, στον
Άξονα

Προτεραιότητας

«Κοινωνι κέ ς

και

πολιτιστικέ ς

υποδομέ ς και δραστηριότητες των δήμων », για την
«Προμήθεια
αναβάθμιση

-

τοποθέ τηση

παιδικών

χαρών

εξοπλισμού
στο

Δήμο

για

την

Χαϊδαρίου».

(ΣΕΛ.97)
14.

Έγ κριση διαγράμμισης επί του οδοστρώματος στην οδό
Κερασούντος 11 (σχετ: 32/1018 απ. ΕΠ Ζ). (ΣΕΛ.98)

15.

Έγ κριση διαγράμμισης επί του οδοστρώματος στην οδό
Πολυτεχνείου 30 (σχετ: 33/2018 απ. ΕΠΖ) (ΣΕΛ.98)

16.

Έγ κριση

τεχνικών

προδιαγραφών

για

τη

χορήγηση

δικαιώματος διέ λευσης (άδειας εκσκαφής) σχετικά με την
εγ κατάσταση και επέ κταση του δικτύου της W IND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, στην περιοχή του Χαϊδαρίου.
(σχετ: 34/1018 απ. ΕΠΖ). (ΣΕΛ.99)
17.

Έγ κριση Πρακτικού Καταστροφής Αντικειμέ νων που δεν
έ χουν καμία αξία. (ΣΕΛ.99)
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18.

6

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέ ντα.
(ΣΕΛ.100)

19.

Έγ κριση οριστικών πρωτοκόλ λων παραλαβής - καλής
εκτέ λεσης

υπηρεσιών

της

αρμόδιας

επιτροπής

του

Δήμου μας. (ΣΕΛ.100)
20.

Ένταξη

του

Δήμου

Διαλειτουργικότητας
Ελ λάδας

Χαϊδαρίου

του

Σύστημα

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων

(διακριτικό

διαχειριστή

στο

όνομα

συστήματος

govHUB)
και

_

Ορισμός

ανα πληρωτή

του»

(ΣΕΛ.101)
21.

Έγ κριση

διοργάνωσης

εκδηλώσεων

του

Αθλητικών

Δήμου

μας

και

-

Πολιτιστικών

έ γκριση

διάθεσης

πιστώσεων. (ΣΕΛ.101)

ΘΕΜ ΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Παράταση

μίσθωσης

ακινήτου

ιδιοκτησίας

Νικολάου

Καβαλιέ ρου επί της οδού Δωδεκανήσου, αρ ιθμός 62.
(ΣΕΛ.102)
2.

Λήψη
Λαϊκών

απόφασης
Αγορών

επί

του

της

εγγράφου

Περιφέ ρειας

της

Διεύθυνσης

Αττικής

για

τη

χωροθέ τηση των λαϊκών αγορών στις περιοχέ ς Δάσους
Χαϊδαρίου και κέ ντρο Χαϊδαρίου. (ΣΕΛ.102)
3.

Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέ σης κενωθέ ντος
περιπτέ ρου

για

την

υλοποίηση

μετατόπισης

υφιστάμενου περιπτέ ρου. (ΣΕΛ.104)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πούμε ότι έχουν ενημερώσει ο κ. Δρούλιας, ο κ. Σταθάς, η
κυρία Δημουλά είναι εκτός Αθηνών. Και η κυρία Γκανά έχει
ενημερώσει έχει ένα προσωπικό ζήτημα δεν μπορούσε να είνα ι
σήμερα,

απ’

Παντελάρος
Ναουάφ,
Ελένη,

τους

Βασίλειος,

Σταθάς

Βορέας

Ιωάννης,

συναδέλφους.

Καραγιάννης

Κωνσταντίνος,
Κωνσταντίνος,

Χατζηστεργίου

Βουλγαρίδης

Λεωνίδας,

Να

πάρουμε
Νικόλαος,

Βαρυτιμιάδης
Μοσχονάς

Στέλλα,
Δημουλά

παρουσίες.
Δαουάχερ

Ηλίας,

Θερμού

Παναγιώτης,

Χουδελο ύδης
Μαρία,

Ζέρβα

Ζώτος

Μόσχος,
Γιαννούλα,

Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου -Γεωργοπούλου Αλεξία.
Τ σουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τ ροχίδης
Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη
Ειρήνη,

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευ άγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Τ σατσαμπάς

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
Συνάδελφοι, έχουμε απαρτία και να πάμε σε ερωτήσεις –
ανακοινώσεις. Κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Καλησπέρα και από εμάς. Θα επιμείνω Αντιδήμαρχε ο κ. Μόσχο
Χουδελούδη,

με

το

θέμα

της

Θερμοπυλών.

Σήμερα

ήμουν

μάρτυρας στις 5:10 το απόγευμα φεύγοντας να πάω στη δουλειά
μου,

διαπληκτισμών

Θερμοπυλών
σκοτωνόντουσαν

σε

αδιέξοδο
οι

ένα

εγκάρσιο

εκεί

γείτονες.

Δεν

ένας

με

τη

Θηβών

πεζόδρομος,

χρειάζεται

να

σας
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κοσμητικά επίθετα άκουσα για τη δημοτική αρχή και για όλους
μας, όταν με είδαν κιόλας.
Υπάρχουν

για

άλλη

μια

φορά

θα

σας

πω

πολλά

εγκαταλελειμμένα. Πρέπει επιτέλους να πάρετε μια ξεκάθαρη
θέση

και

να

προσπαθήσει,

μας

απαντήσετε

ιδιαιτέρως

έχουμε

εδώ.

Υπηρεσιακά

προσπαθήσει.

Τι

έχουμε
μέλλει

γενέσθαι με αυτό το θέμα; Υπάρχει πολιτική βούληση; Υπάρχει
θέμα κάποιο που μας κρατάε ι δέσμιους σε κάτι; Πρέπει να το
δούμε αυτό το θέμα.
Πρέπει

να

δούμε

τι

γίνεται

με

τα

εγκαταλελειμμένα

αυτοκίνητα. Η Αστιθέα βογκάει. Μετά τη λειτουργία του σταθμού
του Μετρό που είναι και τερματικός, βογκάει όλη η περιοχή.
Φτάνουν τα παρκαρισμένα αυτοκίν ητα μέχρι την Ηπείρου. Δεν
μπορεί να υπάρχει εγκαταλελειμμένο ημιφορτηγό 4,5 5 μέτρα
1.608 Μercedes, 6, 7, 8 χρόνια, να έχει πιάσει από κάτω διάφορα
φυτά κλπ κλπ και να είναι εκεί, κλειστού τύπου κιόλας, που
κρύβει τελείως την ορατότητα των διερχομένων ή α υτών που
θέλουν να βγουν στη Θερμοπυλών.
Υπάρχουν άλλα 4 -5 εκεί πάνω σε τάκους. Ένα

Rover

υπάρχει εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια εκεί. Έχουμε έλλειψη από
χώρους στάθμευσης κλπ. Δεν ξέρω. Έχετε δει τι γίνεται στην
προβολή της Κολοκοτρώνη, της Θερμοπυλών και της Πλαταιών, τι
γίνεται στο παρκάρισμα, έτσι; Δηλαδή φτάνουν ξαφνικά ένας
χώρος μισό στρέμμα να γίνεται 30 και 50 τετραγωνικά, γιατί έχουν
παρκάρει διπλά, τριπλά κλπ και δεν περνάει, καλά δεν μιλάμε για
τους πεζούς, τι γίνεται με τους πεζούς, εκεί είναι μ ια ομηρία των
καταστάσεων.
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Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το άλλο, θα ήθελα να ρωτήσω τι
κάνουμε με την μπάρα εκεί στην είσοδο του πεζόδρομου της
Ηρώων Πολυτεχνείου. Πάει ο άλλος να πάρει από το ΑΤ Μ της
ALPHA BANK και πάει με το αυτοκίνητό του, δεν υπάρχει
έλεγχος, κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Παίζουν τα παιδιά συγχρόνως.
Πρέπει να το δούμε. Είναι δυο θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ
φλέγοντα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Καλησπέρα και από εμένα.

Χριστός Ανέστη. Κάποιες ερωτήσεις

θέλω να κάνω και εγώ. Η μία αφορά το γνωστό θέμα της
καθαριότητας που το πρόβλημα έχει ενταθεί. Υπήρξε αυτή η
επιστολή που σίγουρα εκ των προτέρων εστάλη και υπήρξε αυτή
η

ενημέρωση.

Ήθελα

να

ξέρω

αν

είναι

αυτό

το

μοναδικό

πρόβλημα για την αύξηση του προβλήματος.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι ο
μόνος λόγος ή ο λόγος αυτός για τον οποίο να υπάρχει αυτή η
κατάσταση.

Χρειάζεται

άμεσα

λύση.

Αν

μη

τι

άλλο

κάποια

βελτίωση. Εγώ θα το έθετα καθαρά προτεραιοποίηση, το έχω πει
και σε άλλες περιπτώσεις. Τ ο πρόβλημα το ξέρουμε, υπάρχουν
θέματα. Θα ήθελα και μια ενημέρωση για τα οχήματα που
περιμένουμε σε ποιο στάδιο είναι.
Ωστόσο η προτεραιοποίηση αφορά κυρίως τους χώρους οι
οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσ θητοι, στους οποίους βρίσκονται κοντά
παιδιά.

Βλέπουμε

τώρα

τελευταία

κατά

καιρούς

γονείς

να

αναρτούν φωτογραφίες με τους κάδους ξεχειλισμένους δίπλα από
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χώρους άθλησης που παίζουν μικρά παιδιά. Δηλαδή έστω μια
υπάρχει

μια

αξιολόγηση

κάποιων

περιπτώσεων

σε

κάποια

συγκεκριμένα σημεία.
Από εκεί και πέρα, ένα άλλο θέμα. γνωρίζουμε όλοι την
ένταση που υπάρχει στη Συρία. Βγάλατε και σχετική ανακοίνωση.
Για τις ροές οι οποίες αυξάνονται και θα αυξάνονται για λόγους
πολιτικούς. Τ ο θέμα για τον Σκαραμαγκά παραμένε ι. Υπάρχουν
αυτοί οι άνθρωποι.
Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εν
πάση περιπτώσει στο ενδεχόμενο αυτό να ενταχθεί αυτό το θέμα,
εγώ θυμίζω ότι πριν δύο χρόνια υπήρξε αυτή η απόφαση της
ΚΕΔΕ για αναλογική αντιμετώπιση του φαινομένου. Θεωρώ ότι
ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πάνω από δύο χρόνια
και είναι εγκατεστημένοι, ο καλύτερος τρόπος το έχω ξαναπεί
είναι η ενσωμάτωση στις πόλεις σε φυσιολογικές συνθήκες και σε
διαμερίσματα.
Τ ο ενδεχόμενο αυτό του φόρτου και να επιβαρυνθ εί ακόμα
περισσότερο ο Σκαραμαγκάς ως χώρος που γι’ αυτούς τους
ανθρώπους το να πάνε από 3, 3,5 χιλιάδες, 5 και 6 χιλιάδες, θα
είναι εντελώς απάνθρωπες οι συνθήκες για τους ίδιους. Μιλάω
καθαρά για τους ίδιους τους πρόσφυγες.
Εάν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλ ίες να αποφευχθεί αυτό
και να είμαστε πάλι η εύκολη λύση. Πόσο μάλλον τώρα που πάλι
μπορεί να έφυγε από Υφυπουργός ο κ. Μπίτσας, αλλά αντίστοιχη
θέση πήρε σε σχέση με το θέμα αυτό και θεωρώ ότι και απ’ τη
θέση

αυτή

μπορεί

να

υπάρξουν

πρωτοβουλίες

για

ιδιοκτησιακό.
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Και ένα τελευταίο σαν ανακοίνωση. Τ έλη Ιουλίου για δεύτερη
φορά

οργανώνεται

μαραθώνιος

ανάπτυξης

καινοτόμων

υπηρεσιών. Βλέπω ότι επειδή είναι και στην αναμόρφωση, νομίζω
ότι δημιουργήθηκε ένας κωδικός και συγχαρητήρια γι’ αυτό.
Προφανώς μπήκατε στη διαδικασία για ελεύθερο wi-fi στην πόλη
μας, σε σημεία.
Άρα, αρχίζει η δημοτική αρχή και μπαίνει στην προσέγγιση
της καινοτομίας. Πάνω στο πλαίσιο αυτό καλό θα είναι να υπάρχει
χρόνος να ενημερωθούν ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι και Χαϊδαριώτες
να συμμετέχ ουν σε αυτό τον μαραθώνιο, διότι μέσα απ’ αυτή τη
συμμετοχή μπορεί να βγουν δωρεάν για τους δημότες και για τις
πόλεις εφαρμογές που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των
τοπικών προβλημάτων και στην ανάδειξη νέων προτάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ξεκινάω με τις ευχαριστίες προς το Δήμαρχο και τη δημοτική
αρχή. Τ ην Κυριακή έγινε ένας ιστορικός περίπατος απ’ την
παράταξή

μας,

«Μονοπάτια

Πολιτισμού

ο

πρώτος

ιστορικός

περίπατος», έτσι το ονομάσαμε, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι,
που είναι μέρος της αναπτυξιακής μας πρότασης που την έχουμε
ονομάσει και την παρουσιάσαμε πέρσι 23 Σεπτεμβρίου στην
τελική της μορφή «Μονοπάτια Πολιτισμού Σκαραμαγκάς».
Στα πλαίσια αυτής της διαδρομής που ένα μέρος είχε σχέση
με το μνημείο ηρώων Λέλα Καραγιάννη Λύτινα και πέρασμα απ’
τη Μονή Δανφίου και κατάληξη στο μνημείο του Μπουμπλίδη,
υπέβαλα αίτημα στο Δήμαρχο και τον ευχαριστώ πολύ που
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ανταποκρίθηκε, στο να καθαριστεί όχι απλός ο περιβάλλον χώρος
που αυτό το κάνανε και δ ύο δικοί μας, αλλά συνολικά σε μήκος
από το δρόμο, απ’ το πλάτωμα που υπάρχει μέχρι πάνω.
Και

έτσι

η

εικόνα

που

εκατοντάδες

επισκέπτες

αντιμετώπισαν ήταν ένας καθαρός φυσικός διάδρομος. Έτσι,
επομένως θέλω να πω αυτές τις ευχαριστίες γιατί ανταποκρίθηκε
ο Δήμαρχος σε αυτό το αίτημα.
Με αφορμή αυτά που είπε ο κ. Ντηνιακός, που διαφωνώ
γιατί μάλλον δεν έχει σαφή εικόνα όσον αφορά τον Σκαραμαγκά.
Αυτή τη στιγμή είναι λίγοι άνθρωποι, δηλαδή απ’ τους 3,5
χιλιάδες που ήμασταν, δεν ξέρω τώρα αν είμαστε 1,5, πόσοι είναι
πραγματικά δηλωμένοι με 2 χιλιάδες ή πόσοι είναι δηλωμένοι στα
χαρτιά για να παίρνουν και να έχουν σχέση με την ΜΗΚΥΟ και με
τα μερίσματα κλπ.
Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε προς τα κάτω στην
καθημερινότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει και δε διαφωνώ σε αυτό,
ότι τα προβλήματα της περιοχής με την ευρεία έννοια υπάρχουν
και είναι οξυμένα και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τώρα που
ανέλαβε ο φίλος όλων μας ο Δημήτρης ο Βίτσας και με τα
επιτελεία του εκεί, στην ουσία και αυτός ο χώρος, είναι λίγοι οι
χώροι

οι

οποίοι

είναι

σε

ένα

πρόγραμμα

θα

έλεγα

παρακολούθησης και που κάποιος να έχει την ευθύνη.
Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα.
Εκεί θα συμφωνήσω με τον κ. Ντηνιακό. Αυτό εγώ που θα ήθελα
να πω, με αφορμή τη λέξη Σκαραμαγκάς και το προηγούμενο που
ανέφερα, νομίζω ότι αδικεί το δήμο και τη δημοτική αρχή το
γεγονός ότι εντάξει, δεν ήθελε να κουβεντιάσει την πρότασή μας
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την προπαγανδίζουμε,

την

πήγαμε στην αναπτυξιακή πρόταση, στη συζήτηση που έγινε στη
Δυτική Αττική όπως έχω ενημερώσει.
Τ ην παρουσιάζουμε κατά διαστήματα βελτιωμένη ή κατά
τμήματα στον τοπικό Τ ύπο και στην ευρύτερη αθηναϊκή κοινωνία
και την έχουμε στείλει και προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες
και προς την περιφέρεια και σκοπεύουμε να την π αρουσιάσουμε
και στην περιφέρεια όταν θα μας δοθεί ο χρόνος, εκτός απ’ την
παρουσίαση ξανά και το πού βρίσκεται προς την Περιφερειάρχη.
Εγώ είχα πει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρει
πρωτοβουλία ο δήμος και να μη χάνεται χρόνος εκτός απ’ τη
διεκδίκηση

τ ων

συνθήκες

με

220
το

στρεμμάτων που
που

τελείωσε

η

τώρα

είναι

περιβόητη

ώριμες

οι

δίκη,

να

ξαναναζωπυρωθεί το αίτημα μαζί με ενέργειες .
Και είμαι διατεθειμένος με όποια μορφή θέλει ο Δήμαρχος να
το κουβεντιάζουμε και να συμβάλω στον κοινό στόχο που νομίζ ω
ότι δε διαφέρει, εκτός απ’ το να ΄ρθει δηλαδή στο δήμο, γιατί δεν
το θέλουμε απλώς για το ΕΚΧΑ, το θέλουμε για να κάνουμε
κάποια πράγματα. Μπορεί εκεί να συμφωνούμε, να διαφωνούμε.
Και κυρίως θα έλεγα, επανέρχομαι στο αίτημα ότι νομίζω ότι
ο δήμος πρέπει να πάρει πρωτοβουλία για το μικρό λιμανάκι
τώρα, στο να φτιαχτούν ορισμένα πράγματα προς την περιφέρεια
που έχουν μικρό κόστος και τα οποία τα είχα ξαναπεί εδώ και ένα
χρόνο. Ενόψει και του καλοκαιριού πιθανά. Δύο.
Τ ρία. Είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω την περίληψη γιατί
δεν συμφωνώ και με όλα, αλλά συμφωνώ με την ουσία του
πράγματος. Προχθές βρέθηκα στον αγώνα προς ενίσχυση της
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Γέφυρας Ζωής ανάμεσα στους παλαίμαχους Δάσους Χαϊδαρίου
και της παλαίμαχους του Αιγάλεω που δεν ξέρω, δε θυμάμαι τον
ακριβή τίτλο.
Παρέλαβα, δεν υπήρξε άλλος από το Δημοτικό Συμβούλιο,
ανέλαβα να φέρω ένα αίτημα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο που
απευθύνεται

στον

Πρόεδρο

και

στα

μέλη

του

Δημοτικού

Συμβουλίου που ουσιαστικά θέλω να πω πού συμφωνώ και πού
διαφωνώ.

Συμφωνώ

ότι

αυτός

ο

σύλλο γος

ο

οποίος

έχει

κοινωνικοποιήσει τα παιδιά και αυτό δεν το αμφισβητούμε και
όλοι συμμετέχουμε στις δραστηριότητες, έχει στην ουσία ένα
οικονομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να ανταπεξέλθει στο ενοίκιό
του.
Η πρόταση που λέει εγώ δεν συμφωνώ να παραδοθεί, τους
το εξήγησα κιόλας, κάποιος χώρος εδώ του δήμου συγκεκριμένος,
γι’ αυτό και δεν το αναφέρω επειδή δεν με αφορά. Αλλά νομίζω
ότι

πρέπει

με

αντίστοιχη

ευαισθησία

που

προς

τους

εθνικοτοπικούς έχουμε στηρίξει, να βρούμε μία λύση και προς
αυτό το σύλλογο. Θ α είναι κρίμα να ξαναγυρίσει στο κλουβί της
Πελασγίας.
Το

κλουβί

της

Πελασγίας

ήταν

ένας

χώρος

40,

50

τετραγωνικά, στο οποίο όσοι τον είχαμε επισκεφθεί υπήρχαν 10
τετραγωνικά για τους διοικητικούς και άλλα 35 τετραγωνικά για να
κάνουν όλες αυτές τις δραστ ηριότητες που απαιτούν χώρο 200
και 300 τετραγωνικά.
Και δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν παιδιά και δεν
υπάρχει διάθεση και γονείς κλπ κλπ. Και υπάρχουν και εθελοντές
που βοηθάνε, ο πληθυντικός δεν είναι πληθυντικός ευγενείας.
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Θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του Χαϊδαρίου ανεξαρτήτως
χώρων, τόπων κλπ, κλπ, κλπ, έχει ταυτιστεί, έχει βοηθήσει αυτά
τα παιδιά και στην κοινωνικοποίηση.
Και η δημοτική αρχή σε αυτή την κατεύθυνση είναι. Λέω
λοιπόν ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο αίτημα. Τ ο τελείωσα αυτό.
Ενημερωτικά, εν συντομία. Μετά από αίτημα των κατοίκων
και συνάντηση του Δαφνιού, της περιοχής Δαφνιού και πιο
συγκεκριμένα

εντέλει

μετά

από

πολλές

επαφές

με

τον

νεοσυσταθέντα σύλλογο και τον Πρόεδρό του κ. Αποστολόπουλο,
όχι τον Λούη που γνωρίζουμε όλοι οι π ερισσότεροι, Ευθύμιος
Λούης που είναι εκεί Πρόεδρος, εγώ υπέβαλα αίτημα προς την
περιφέρεια κοινοποιώντας το προς το δήμο, για να ξέρετε,
δηλαδή είναι κοινοποιημένο ως προς αυτά, με δύο αιτήματα.
Ένα καθαρισμός του ρέματος της περιοχής Δαφνίου και ένα
για να φτιαχτούν τα πρανή. Σε αυτό μου απάντησε η περιφέρεια,
έχω όλη την αλληλογραφία. Είναι κοινοποιημένη και σε εσάς και
έχει μπει σε μια διαδικασία που έχουν μαζευτεί τόνοι εκεί λάσπης
κλπ και θα ενταχθεί και σε ένα σχέδιο που είναι ανοιχτό, έτσι τα
λένε, βελτίωσης των πρανών.
Έχω μια ανησυχία, τη λέω και σε εσάς που μου την έχει
μεταφέρει ο Φωτεινάκης, επειδή οι εργολάβοι βασικά θέλουν να
κάνουν μπετό, πρέπει να έχουμε το νου μας όλοι, το λέω και εδώ
στις τεχνικές υπηρεσίες, να φτιαχτούν τα πρανή θέλουμε, δε
θέλουμε να τσιμενταριστεί. Λέω αυτό που μου έχει συστήσει ο
Φωτεινάκης να το έχω στο νου μου το λέω στο Διοικητικό
Συμβούλιο και στις τεχνικές υπηρεσίες.
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Δύο μικρά ζητήματα που νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθούν.
Αυτή

τη

στιγμή

ο

δήμος

προχωράει

και

μέσα

απ’

τις

αναμορφώσεις κλπ, στην ανασυγκρότηση των δύο γηπέδων.
Υπάρχει ένα έλλειμμα, ρώτησα και τον Γραμματέα, σχετικά με την
ηλεκτροφωτισμό που τον βάζουν όλες οι ομάδες.
Δεν λέω καμιά εξυπνάδα, εξηγώ. Επειδή παρακολούθησα
μία εκδήλωση που ο Συνοδινός ο Ιούλιος είπε ό,τι πρόβλημα
έχετε κάντε το, εγώ επειδή έχω στείλει μια επιστολή αλλά την
έστειλα προς τον Βίτσα με την προηγούμενη ιδιότητα και για να
μην την ξαναστείλω με την καινούργια ιδιότητα ή προς τον
Βασιλειάδη κλπ, λέω αν απαντήσει ο Δήμαρχος ότι θ α στείλει ένα
αίτημα εκ μέρους του δήμου προς το Βασιλειάδη ότι ξέρετε,
θέλουμε και τον ηλεκτροφωτισμό που κοστίζει 60 χιλιάδες, σιγά
τα ωά, εγώ δεν έχω λόγο να κάνω κάτι χωριστά, για να πω ότι το
έκανα.
Το

λέω

εδώ

πέρα

και

τελειώνει

το

θέμα.

Για

τον

ηλεκτροφωτισμό στο Χαραλαμπίδη. Αν κάνω λάθος μου απαντάτε.
Πρώτον, Στο πόσο κοστίζει. Δεν με ενδιαφέρει, να το βρει η
Γενική Γραμματεία ή αν έχουμε μελέτη να την πούμε εδώ, αν
κοστίζει αντί για 60 χιλιάδες που λέω εγώ 260. Τ έλος πάντων,
πάντως η ουσία είναι ό τι αυτό το χρειαζόμαστε στο γήπεδο. Να
μη διαφωνήσουμε σε αυτό, να κάνουμε το αίτημα εγώ λέω.
Και ένα τελευταίο. Θα ήθελα με αφορμή την Ελευσίνα
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Δήμαρχε, κάνω πρόταση
να

υπάρξει

διαπαραταξιακή

επιτροπή

συνάντησης

και

ενημέρωσης με το δήμο της Ελευσίνας και με τον αντίστοιχο
οργανισμό.
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Δε θα αναπτύξω την άποψή μου που την έχω στα πλαίσια
της αναπτυξιακής πρότασης που λέμε κλπ, για να μη σας
κουράζω. Αν μου απαντήσετε ότι θα το κάνετε, θέλω να είμαι
μέρος της διαπαραταξιακ ής επιτροπής. Αν μου πείτε ότι θα το
κάνετε μόνοι σας ή το έχετε σχεδιάσει, επειδή και εγώ θέλω να
έχω ενημέρωση και δε χωράμε σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή,
θα το κάνω μόνος μου στα πλαίσια του δικαιώματος που έχω να
ενημερώνομαι για ζητήματα που αφορούν την πόλη μας κλπ κλπ.
Αυτά.
Ένα τελευταίο. Μια δύσκολη ερώτηση. Τ ο άφησα στο τέλος.
Συγνώμη. Χωρίς ανάλυση. Θέλω απ’ το Δήμαρχο να μου πει
σχετικά με το Τ οπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων επειδή
σε όλη την Αττική και από διάφορα που ακούω από τη Δούρ ου και
που έχω παρευρεθεί στην τελευταία συζήτηση που έγινε στον
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ,

μπαίνουν

καινούργιες

ρήτρες,

καινούργιες

νόρμες, καινούργια πράγματα, τι σκοπεύει να κάνει με το Τ οπικό
Σχέδιο

Διαχείρισης

Απορριμμάτων

που

έχει

ψηφίσει

εδώ

η

πλειοψηφία, που εμε ίς είχαμε κάποιες επιμέρους διαφωνίες για
σταθμούς

μεταφόρτωσης

κλπ.

Αλλά

τέλος

πάντων

που

βρισκόμαστε.
Και κυρίως θα έλεγα όχι γι’ αυτά που έχουν σχέση με τα
μηχανήματα για να είμαι ακριβής, με αυτό που λέμε εκπαίδευση
του πληθυσμού και αξιοποίηση των δυ νατοτήτων απ’ τον ΕΣΔΑ,
από το φορέα ανακύκλωσης κλπ και άλλα ζητήματα που άλλοι
δήμοι τα έχουν κάνει.
Και που την προηγούμενη χρονιά αυτοί που ήταν πιο
πρωτοπόροι,

κερδίσανε

και

χρήματα

και

μειώσανε

και
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ανταποδοτικά τους τέλη. Πχ ο Δήμος Αιγάλεω από τ ο 1% που
ήταν

η

ανακύκλωση

παρακολούθησα

στην

το

πήγε

8%

απολογισμό

–

και
170

σημαίνει
χιλιάδες

–
το

έτσι
χρόνο

κερδίζει απ’ αυτό το πράγμα.
Τ ελείωσα. Συγνώμη. Συνήθως δεν σας ταλαιπωρώ. Σήμερα
αποφάσισα να σας ταλαιπωρήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
Κύριε Πρόεδρε τρεις ερωτήσεις. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμες. Η
πρώτη βέβαια είναι πλέον κρίσιμη. Πρόκειται για το γνωστό θέμα
για το οποίο είχε ασχοληθεί επανειλημμένα ο δημοτικός Τ ύπος,
της κυρίας Αναγνώστου. Αυτή είναι μια συμπολίτισσά μας, το
γνωρίζει το θέμα ο κ. Δήμαρχος, η οποία έχει υποβληθεί σε
μεταμόσχευση διότι είχε λευχαιμία.
Έχει δύο παιδιά ανήλικα. Παίρνει μια διατροφή 300 ευρώ το
μήνα, είναι χωρισμένη και δε δικαιούται το επίδομα αλληλεγγύης
δεδομένης της διατροφής με τα γνωστά μ έτρα.
Χωρίς να θέλω να πω με αφορμή αυτή την περίπτωση την
οποία

μου

Καθηγήτρια,

την
η

έθεσε
κυρία

και

σε

άλλους

Παπαγεωργίου

η

αρκετούς
οποία

μία

κυρία

βρίσκεται

εδώ

απόψε, ενδεχόμενα να θέλει να σας πει και εκείνη δυο κουβέντες,
η οποία πράγματι βάζει π λάτη και αυτή και ο σύζυγός της για τη
βοήθειά

της,

κάποιος

λογαριασμός

είχε

ανοίξει,

βέβαια

καταλαβαίνετε αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Και με αφορμή αυτό καταρχήν είμαι της άποψης, πρόταση
είναι, ότι θα πρέπει να καταγράψουμε αντίστοιχες περιπτώσει ς
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και όπως κάθε φορά παίρνουμε διάφορα ψηφίσματα και καλά
κάνουμε για το Αφρίν, για τη Συρία, για τη Νικαράγουα, για το
Αφγανιστάν, για το Βιετνάμ, αυτά είναι ζητήματα που άπτονται
άμεσα ζωντανών και δίπλα μας ευρισκόμενων ψυχών και θα
πρέπει να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι.
Εγώ σαν πρώτη πρόταση αυτή τη στιγμή εδώ, επικαλούμαι
την ευαισθησία ολονών μας, λέω ότι μπορούμε να δεσμευτούμε
ως δημοτικοί σύμβουλοι όσοι είμαστε, με μία συνδρομή 5 ευρώ
ανά μήνα και παράλληλα να βγει μια επιτροπή από πέντε άτομα,
οι οποίοι θα απευθυνθούν σε διάφορους ανθρώπους για να
μπορέσει

να

αντιμετωπίσει

το

ιατρικό

και

βιοποριστικό

της

πρόβλημα καταρχήν.
Και βέβαια να μη μείνει το άλλο της έρευνας στις καλένδες.
Πολύ γρήγορα αυτό. Δεύτερο. Ένα δεύτερο θέμα που είναι πολύ
σοβαρό, είναι το θέμα της οδού Σίφνου που το γνωρίζετε οι
περισσότεροι, της παρόδου της οδού Παλαμά, όπου κάποιος
κύριος ετσιθελικά έβαλε κάποια κολωνάκια και έκλεισε ουσιαστικά
το δρόμο.
Επειδή ξεκίνησε και πάλι μία γραφειοκρατική διαδικασία με
το γνωστό μοτί βο, είμαι υποχρεωμένος να πω δυο πράγματα. Εάν
είναι εγκεκριμένος, εάν είναι στο σχέδιο πόλης κλπ. Κοιτάξτε, εγώ
τα λέω αυτά μόνο και μόνο για να καταγραφούν. Σας λέω ότι και
σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο και σύμφωνα με τους Πρυτάνεις των
πολεοδομικών θεμάτων όπως είναι ο Χρομίδης και ο Καθηγητής ο
Χριστοφιλόπουλος, σας λέω το εξής με δύο λόγια.
Τ ο ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία πουλάει ο
ιδιοκτήτης τα ακίνητά του με πρόσοψη σε οδό, είτε εγκεκριμένη,
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στις

περιπτώ σεις

αυτές

ο

πωλητής υπολόγισε και εισέπραξε τίμημα ακινήτου με πρόσοψη
σε

δρόμο.

Δηλαδή

αποδέχθηκε

ο

ίδιος

τον

κοινόχρηστο

χαρακτήρα του δρόμου.
Αυτό

είναι

ασφαλτοστρωμένο,

μάλλον

μπετοστρωμένο,

υπάρχει αποχέτευση, υπάρχει δημοτικός φωτισμός, πληρώνουν
τέλη και δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε
απόφαση να εγκριθεί σα δημοτικός δρόμος, διότι ήδη είναι
δημοτικός δρόμος με το άρθρο 28 του 1337. Άρα, λοιπόν, θα
πρέπει να το δούμε άμεσα διότι εκεί κινδυνεύουν να γίνουν και
επεισόδια. Ήδη απειλήθη καν επεισόδια μια ή δυο φορές.
Και το δεύτερο που ξαναβάζω για τρίτη φορά, είναι το θέμα
με την πολυκατοικία με το δρόμο της οδού Ακρίτα. Τ ι κάνουμε και
με αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Φουρλής.
Κος ΦΟΥΡΛΗΣ :
Ίσως να έχουν ξαναγίνει ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα κ. Π ρόεδρε
παρατηρώ μια ιδιαίτερη ασφυξία κυκλοφοριακή εδώ στο Χαϊδάρι.
Επιτείνεται το θέμα γιατί εγώ την κάνω καθημερινώς ενδεχομένως
και δύο φορές. Αλλά υπάρχει πέρα απ’ αυτό το θέμα μια
ασυδοσία. Η ασυδοσία συνίσταται στο γεγονός ότι ο καθένας
μπορεί να παρ κάρει, να κάνει.
Δεν έχετε τις δυνατότητες τις διοικητικές αφού δεν έχουμε
δημοτική αστυνομία, τότε θα μπορούσατε τουλάχιστον να κάνετε
κάτι με την τροχαία γιατί είναι τραγικό αυτό να παρκάρει κανείς
όπου θέλει. Όπως επίσης, επειδή ανέφερε εδώ πέρα ο εξ
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ευωνύμων δικηγόρος ότι κάτι για Άρειο Πάγο και νομικά θέματα, ο
πολιτισμός μας φαίνεται πολλές φορές γιατί στο Χαϊδάρι τώρα να
βάζουν καρέκλες για πάρκινγκ, αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
Αυτό δείχνει και το επίπεδό μας. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα.
Δέστε τα αυτά τα θέματα όταν μπορείτε, τα οποία δεν είναι τωρινά
φαινόμενα, αυτά είναι από χρόνια. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν; Η κυρία Τ οκατλίδη.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ :
Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ, μάλλον θα ήθελα να
μας ενημερώσετ ε σχετικά με την απόφαση της Υπουργού να
είμαστε στους 184 δήμους για την υποχρεωτική ένταξη των
τετραχρόνων στην προσχολική, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Αν αυτό επηρεάζει τους γονείς των παιδικών σταθμών, αν
μειώνει τη χρηματοδότησή μας στο ΕΣΠΑ και αν πρέπει να
κάνουμε κάποιες ενέργειες προκειμένου να μην είμαστε στους 184
δήμους, γιατί είμαστε ο μόνος δήμος της Δυτικής Αθήνας που
βρισκόμαστε στη συγκεκριμένη λίστα. Ούτε η Αγία Βαρβάρα, ούτε
το Περιστέρι, το Ίλιον, οι Άγιοι Ανάργυροι. Είναι οι Άγιοι; Πά ντως
το Αιγάλεω δεν είναι. Νομίζω ότι το Αιγάλεω δεν είναι και οι
υπόλοιποι. Σημασία έχει εμείς τι μπορούμε να κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Να δώσω το λόγο στους Αντιδημάρχους.
Ποιος θα ήθελε; Ο κ. Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Καλησπέρα. Να ξεκι νήσω όπως μπήκαν οι ερωτήσεις και αν δεν
καλύψω κάτι ας με καλύψει και ο Δήμαρχος ή οι συνάδελφοι. Να
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πω για τη διαδικασία για τα αυτοκίνητα τα εγκαταλειμμένα. Έχει
αλλάξει και ο τρόπος τελευταία κανένα τετράμηνο. Παλιά τα
έπαιρνε η εταιρεία και πήγαινε η εταιρεία και έκανε την κατάθεση
των δικαιολογητικών στο υπουργείο.
Έχει αλλάξει ο τρόπος. Βέβαια τ συγκεκριμένη διαδικασία
που έβαλε ο φίλος μου ο Μποζίκας, το μπλε αυτοκίνητο έχει
μεταφερθεί μέχρι τώρα τρεις φορές μπρος -πίσω. Δεν ξέρω αν
συμφωνούμε ή δι αφωνούμε. Πρέπει να προχωρήσουμε σε δυο
σκέλη

κατά

την

άποψή

μου.

Γιατί

υπάρχουν

καινούργια

αυτοκίνητα που δεν έχουν πινακίδες και δεν είναι δυνατόν να
πάμε να σηκώσουμε ένα αυτοκίνητο του 2014, ’15, όταν ο άλλος
βγαίνει έξω και σου λέει δεν έχω λεφτά να β γάλω πινακίδες, να το
κυκλοφορήσω.
Και ζητάμε να το μεταφέρει αυτό που έβαλε ο Μποζίκας είναι
σωστό γιατί μαζεύεται από κάτω μία εστία κλπ και έγινε αυτός ο
τρόπος

σε

αυτή

τη

στιγμή.

Πιστεύω

ξεκινάμε

πάλι

με

τη

διαδικασία και γίνονται κάποιες αποσύρσεις γι α να μην είμαστε
και άδικοι. Γίνονται κάποιες αποσύρσεις.
Για το θέμα των σκουπιδιών, θα ξέρετε ότι είχαμε την
απόλυση των συμβασιούχων και το θέμα του διαγωνισμού που
έγινε μέσω του ΑΣΕΠ. Υπήρχε ένα κενό 10 ημερών και υπήρχε
και ένα πρόβλημα και με την απ όληξη των σκουπιδιών στη
χωματερή, για να τα λέμε όλα. Τ ο θέμα της ανακύκλωσης, γιατί το
ένα φέρνει το άλλο συνάδελφοι, η ανακύκλωση, το εργοστάσιο της
Ελευσίνας είχε κλείσει τέσσερις μέρες από κάποιες βλάβες.
Εγώ δεν μπορώ την ανακύκλωση, γιατί κάποιοι κα τηγορούν
ότι

την

πάμε

στα

σκουπίδια.

Υπάρχει

περίπτωση

όμως
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βλέπετε το αυτοκίνητο που έχει μαζέψει τα σκουπίδια την νύχτα
να βγαίνει η ώρα 11, η ώρα 7 το πρωί η ώρα 8, να μαζεύει την
ανακύκλωση. Λόγω του ότι συνεχίζει το δρομολόγιο. Λόγω του ότι
δεν έχουμε αυτοκίνητα. Τ ο έχουμε πει.
Γιατί γίνεται ένα παιχνίδι είπε κάποιος συνάδελφος για τις
φωτογραφίες, εντάξει, όποιος κάνει βόλτα αυτή τη βδομάδα από
την Τ ρίτη και εδώ, θα δείτε ότι μπαίνουμε σε μια σειρά και με τα
σκουπίδια και με τα ογκώδη. Υπάρχει πρόβ λημα με τα μπάζα,
γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι ότι τα παίρνουμε τσάμπα, να τα
λέμε όπως είναι και καθένας, έχουν εντοπιστεί μπάζα και από
άλλες περιοχές συνάδελφοι.
Με τα λύπης και η αστυνομία δεν έχει τη δυνατότητα να
καλύπτει, για να μην λέμε και ότι φτ αίει μόνο η αστυνομία, αν
είχαμε δημοτική αστυνομία να κάνει κάποιες παρεμβάσεις ή να
διαφυλάξει κάποια σημεία που είναι ευαίσθητα, ναι. Δεν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα.
Υπάρχουν και πολλές καταστροφές συνάδελφοι που γίνανε
και το έχω σημειώσει. Έχουμε πριν το Πάσχα και μετά το Πάσχα
πολλές καταστροφές για το θέμα των κάδων. Δεν ξέρω ποιοι
κυκλοφοράτε.

Στο

7ο

Γυμνάσιο

στο

πέτρινο

της

προάλλες

τραβήξανε έναν κάδο, στρώμα, ξύλα, από πού τα τραβήξανε,
βάλανε και κάδο από πάνω και του βάλανε φωτιά μέσα στο
προαύλειο του σχολείου.
Βέβαια τέτοια

κοινωνικής συμπεριφορά, μόνο αν το κάνουν

σκόπιμα και τη βρίσκουν, αλλιώς δεν εξηγείται. Και στο Δάσος
είχαμε εμπρησμούς κάδων και στη Γρηγορούσα. Υπάρχει ένα
θέμα. Δεν είναι τόσο απλά ρίχνουμε δυο φωτογραφίες, γιατί και
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εγώ αν πάω με μια μηχανή και βγάζω φωτογραφίες, θα κάνω
παπάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος απ’ τους συναδέλφους Αντιδημάρχους θα ήθελε να πει; Ο
κ. Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ :
Καλησπέρα. Σε σχέση με τον ηλεκτροφωτισμό δεν ισχύει αυτό
που έγινε η ερώτηση. Έχει γίνει πέρσι παρέμβαση και στα δύο
γήπεδα για τον ηλεκτροφωτισμό, με αποτέλεσμα να είναι σε πολύ
καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ο ηλεκτροφωτισμός και υπάρχει
μία σκέψη και για περαιτέρω βελτίωση, αναβάθμιση.
Ωστόσο ξαναλέω ότι πέρσι έγινε πλήρη αντικατάσταση και
στο γήπεδο στο Δάσος και στο Χαραλαμπίδης με καυστήρες και
τεχνικά είναι εδώ και η κυρία Παναγιωτάκου, μπορεί να το
αναλύσει τεχνικά τι εργασίες γίνανε. Σημασία έχει ότι υπάρχει
ειδικά στο Δάσος το αντίθετο συμβαίνει ακριβώς, δηλαδ ή έχουμε
παράπονα

από

γείτονες

ότι

είναι

έντονος

ο

φωτισμός

του

γηπέδου.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον αντικαταστήσουμε συνολικά λέω
εγώ. Αυτό. Να μην το εξηγήσω άλλο. Δηλαδή δε λέω για τους
λαμπτήρες, δε λέω ότι λείπουν οι λαμπτήρες . Λέω ότι είναι
ευκαιρία αυτά τα πράγματα είναι χρόνια εκεί πέρα. Πριν να πέσει
κάτι ας υποβάλουμε ένα αίτημα στον Βασιλειάδη και να πούμε ότι
εμείς λόγω παλαιότητας ζητάμε αυτό. Αυτό, τίποτα άλλο.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
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Εντάξει. Τ έλος πάντων, πάντως η κατάστασ η σε σχέση με το
φωτισμό

στα

γήπεδα

σε

αυτή

τη

φάση

τουλάχιστον,

είναι

καλύτερα νομίζω από ποτέ. Όσον αφορά την ένταξη του Δήμου
Χαϊδαρίου από το Υπουργείο για την υποχρεωτική φοίτηση των
νηπίων από φέτος, να πω το εξής:
Μάλλον για να μην το αναλύσω, επε ιδή έχουν γίνει πολλές
ερωτήσεις,

είναι

φανερό

κατ’

αρχήν

ότι

απ’

την

ερώτηση

καταλαβαίνει κάποιος τη διαφωνία στο εξής σημείο, αν πρέπει να
είναι υποχρεωτική ή όχι η δίχρονη εκπαίδευση και να ξεκινάει
υποχρεωτικά η εκπαίδευση απ’ αυτές τις ηλικίες για όλα τα παιδιά
και να καλύπτονται για όλα τα παιδιά.
Αυτό έχει ως αφετηρία και μάλιστα το έχουμε επαναφέρει
πολλές φορές το ζήτημα, ότι όσο εξαρτάται η λειτουργία των
παιδικών σταθμών απ’ τη χρηματοδότηση των ΕΣΠΑ και δεν
καλύπτεται σαν βασική ανάγκη η χρηματο δότηση, ανεξάρτητα απ’
το ΕΣΠΑ ή άλλους φορείς κατευθείαν απ’ τα ταμεία του κράτους,
με ευθύνη του κράτους για τη διαμόρφωση των όρων και των
προϋποθέσεων αυτές οι δομές να λειτουργούν με το απαραίτητο
προσωπικό και τις απαραίτητες συνθήκες, φτάνουμε στο σ ημείο
να αμφισβητούμε την υποχρεωτικότητα της δίχρονης εκπαίδευσης
για να μην υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης.
Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο η κυβέρνηση το
χρεώνεται ολόκληρο και σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των
παιδικών σταθμών και σε ό,τι έχει να κάνει με τις δομές των
νηπιαγωγείων,

που

δεν

επαρκούν

αυτή

τη

στιγμή

για

να

μπορέσουν να φιλοξενήσουν σε βάση ολοήμερου όλα τα παιδιά,
με ουσιαστικές δομές και προσωπικό.
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Δηλαδή και αντίστοιχα κρεβάτια να κοιμούνται τα παιδιά
γιατί σε αυτή την ηλι κία έχουν ανάγκη ξεκούρασης, με βοηθητικό
προσωπικό, προσωπικό εκπαιδευτικό αναγκαίο κλπ. Για να μην
το

επεκτείνω

παραπάνω,

γιατί

εκεί

είναι

το

πρόβλημα,

το

πρόβλημα δεν είναι η ψεύτικη αντιπαράθεση αν θα είναι τα παιδιά
στους παιδικούς σταθμούς και δεν θα είναι στα νηπιαγωγεία.
Να πω το εξής: Τ ο Υπουργείο προκειμένου να διαμορφώσει
προϋποθέσεις,

επί

χρεωθούν

δήμοι

οι

δημιούργησε

της

ουσίας

την

τριμερείς

να

ευθύνη

επιτροπές,

κάνει
γι’
στις

μια

αυτή

τρίπλα
την

οποίες

και

να

απόφαση,

συμμετείχε

ο

Πρόεδρος το υ Συλλόγου Διδασκόντων κάθε δήμου, ο αντίστοιχος
Αντιδήμαρχος και ο Διευθυντής της πρωτοβάθμιας.
Στη συνεδρίαση αυτών των επιτροπών η εισήγηση του
Διευθυντή του Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν θετική για όλους
τους δήμους πλην της Πετρούπολης, γιατί οι δομές της, τα
νηπιαγωγεία της δηλαδή, δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τον
αντίστοιχο αριθμό των παιδιών που θα προέκυπταν για τα νήπια
και κανένας άλλος λόγος.
Εμείς θέσαμε ολοκληρωμένα την άποψή μας την οποία αν
θέλετε να τη συζητήσουμε και περαιτέρω, ότι δηλ αδή ένα, δεν
μπορεί να υπάρχει αυτή η δραματική κατάσταση κάθε χρόνο με τη
χρηματοδότηση

των

σταθμών,

η

οποία

σε

πολλούς

δήμους

μετακυλύεται και στους γονείς με πολύ ακριβά δίδακτρα κλπ και
ταυτόχρονα δεν μπορεί με αυτές τις δομές και με αυτή την
έλλειψη π ροσωπικού, να φιλοξενηθούν παιδιά με το Υπουργείο να
προβλέπει ακόμα και 25μελή τμήματα σε ηλικίες 4 και 5 χρονών
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που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πλήρη υποβάθμιση
των υπηρεσιών που θα παρέχονται στα παιδιά κλπ.
Με αυτή την έννοια το Υπουργείο έχ ει πλήρως την ευθύνη
για τους δήμους που αποφάσισε να εντάξει, δηλαδή ξαναλέω, η
εισήγηση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας ήταν θετική για τους 8
απ’ τους 9 δήμους. Τ ο Υπουργείο αποφάσισε τους 2 απ’ τους 9.
Αυτό έχει να κάνει με την ευθύνη του Υπουργού και το
σκεπτικό που έχει η κυβέρνηση και μάλιστα προκαλεί πολύ
σοβαρά ερωτηματικά γιατί η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση επιλέγει
τους μισούς δήμους όλης της χώρας, δεν επιλέγει το σύνολο και
βάζει μάλιστα και ένα βάθος τριετίας προκειμένου οι δήμοι να
ανταποκριθού ν, οι δήμοι, προσέξτε, οι δήμοι να ανταποκριθούν
και να δημιουργήσουν τις συνθήκες να φιλοξενούνται τα παιδιά
στα νηπιαγωγεία.
Και
προξενεί

αυτό

δημιουργεί

σοβαρά

τεράστιο

ερωτηματικά,

πρόβλημα
ενώ

και

εμάς

είχαμε

μας
θέσει

προβληματισμούς για το Δάσος, γι ατί και ο ίδιος ο Διευθυντής
Εκπαίδευσης δεχόταν ότι υπάρχει ζήτημα φιλοξενίας των νηπίων
στα νηπιαγωγεία, τα παιδιά δηλαδή που είναι πάνω από 4
χρονών στα νηπιαγωγεία που είναι στο Δάσος, δεν επαρκούν
δηλαδή.
Τ ο Υπουργείο ενώ υπήρχε για την Πετρούπολη αρν ητική
εισήγηση και για το Χαϊδάρι με αστερίσκο όσον αφορά το Δάσος,
επέλεξε το Χαϊδάρι και τους Αγίους Αναργύρους – Καματερό για
να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
Φυσικά τις επόμενες μέρες, ήδη έχουμε επικοινωνήσει με το
Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης, έχουμε επικοινωνήσει
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με το Υπουργείο. Τ ις επόμενες μέρες θα κινηθούμε και με την
αντίστοιχη αλληλογραφία και αν χρειαστεί θα προβούμε και σε
συνάντηση

με

τον

Υπουργό

ή

τον

αντίστοιχο

αρμόδιο

του

Υπουργείου, για να θέσουμε αυτά τα ζητήματα και στο Υπου ργείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Άλλος συνάδελφος απ’ τους Αντιδημάρχους; Να δώσουμε το λόγο
στο Δήμαρχο.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Θέλω

να

πω

ότι

συμφωνώ

δημιουργείται

ότι

Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση

ολοήμερη

κράτηση

δεν

των

με

υπάρχει
του

την

άποψή

υποδομή
Δήμου

4χρονων.

Αυτό

σας.

Το

θέμα

τουλάχιστον

στην

Χαϊδαρίου,
είναι

ένα

γ ια

την

σοβαρό

πρόβλημα το οποίο πρέπει να τους θέσουμε και να αναλάβουν
δέσμευση ότι θα μπορέσουν να τα κρατήσουν σε ολοήμερη
βάρδια τα παιδάκια.
Αν δεν μπορέσουν να τα κρατήσουν σε ολοήμερη βάρδια και
να έχουν και το ανάλογο προσωπικό, τότε θα πρέπει να πάρουν
αντίστοιχες ανάλογες αποφάσεις γιατί το πρόβλημα προς τους
γονείς είναι τεράστιο. Οι γονείς δεν τελειώνουν την εργασία τους
στη 1:30 η ώρα και ειδικά σε μία εργατική περιοχή όπως είναι το
Χαϊδάρι.
Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει οι ενέργειές μας να είναι
δυναμικές προς αυτή την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
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Καλησπέρα

και

από

εμένα.

Για

29

την

μπάρα

στην

Ηρώων

Πολυτεχνείου. Είναι η πολλοστή φορά που το συζητάμε αυτό το
θέμα. Να θυμίσω μετά από πολλά χρόνια όπου υπήρχε μια
εικόνα, μια ασυδοσία, μια εικόνα χάους πραγματικά εκεί στην
περιοχή που είχε διαμορφωθεί σαν πεζόδρομος, δε λειτουργούσε
μέχρι τότε σαν πεζόδρομος, ήταν απ’ τα πρώτα μέτρα που
πήραμε σαν δημοτική αρχή να βάλουμε μία μπάρα ούτως ώστε να
μην μπαίνουν μέσα αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι των κατοίκων οι
οποίοι έχουν θεσμοθετημένο πάρκινγκ ή κάποιων καταστημάτων
που έπρεπε να κάνουν εφοδιασμό των καταστημάτων τους.
Μάλιστα

το

προσπαθήσαμε

πάρα

πολύ,

συζητήσεις,

συναντήσεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους για να τους
πείσουμε ότι έπρεπε να μπει εκεί η μπάρα, γιατί υπήρχαν
διαφωνίες

καταλαβαίνετε

απ’

τους

επαγγελματίες.

Πήραν

κομπιουτεράκια, στήσαμε την μπάρα και από τότε άρχισαν οι
καταστροφές.
Οι καταστροφές οι ο ποίες μετριούνται σε δεκάδες, όχι μόνο
μία και δύο φορές. Τ ην επισκευάζαμε, βάζαμε μάλιστα κάποιες
φορές και υπαλλήλους του δήμου, καταλαβαίνετε τι σημαίνει
αυτό, να παίρνεις κάποιον από κάποια υπηρεσία και να τον
βάζεις φύλακα για να μην καταστρέφεται η μ πάρα.
Τ ην τελευταία φορά υπήρξε ολική καταστροφή της μπάρας
έτσι που να είναι πάρα πολύ δύσκολο να επισκευαστεί πάλι.
Παράλληλα μην ξεχνάτε ότι είχαμε κάνει πέρσι και ολόκληρο
σχέδιο

επισκευών

των

πλακών

και

στην

Αγωνιστών,

στην

Καραϊσκάκη, σε άλλους δρόμο υς και στην Ηρώων Πολυτεχνείου,
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γιατί είχαν καταστραφεί εντελώς απ’ τα αυτοκίνητα τα οποία
μπαινόβγαιναν για χρόνια ολόκληρα εκεί μέσα.
Δυστυχώς

μετά

απ’

την

τελευταία

φορά

που

έγινε

η

καταστροφή αυτή, δεν μπορούσαμε πια να επισκευάσουμε την
μπάρα. Έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις, είναι και η Διευθύντρια
εδώ της Τ εχνικής Υπηρεσίας, συζητήσαμε να μπουν υπόγειες
μπάρες, αυτές που βγαίνουν έξω, που όμως υπάρχουν και εκεί
διάφορα προβλήματα και τεχνικά προβλήματα.
Το

τελευταίο

που

είδαμε

τώρα

είναι

ότι

θα

γίνει

μία

προσπάθεια να επισκευαστεί αυτή η μπάρα όπως είναι, με ένα
κόστος τέλος πάντων που θα βγει και με κάποια άλλα στοιχεία
που πρέπει να μπουν για να είναι και ασφαλείς και αν δούμε ότι
θα ξανακαταστραφεί, θα δούμε ποια τι μέτρα θα πάρουμε, ούτως
ώστε να μην μπορούν να την καταστρέψουν πια.
Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Καταλαβαίνετε όταν ανοίγει ο
καιρός τώρα και κάνουν βόλτες εκεί οικογένειες, πιτσιρίκια,
γιαγιάδες,

υπάρχει μεγάλος κίνδυνος με τα αυτοκίνητα τα οποία

μπαίνουν μέσα και μας ενδιαφέρει πάρα πο λύ να κλείσει η μπάρα.
Αλλά επειδή δεν μπορείς να αποκλείσεις όπως γίνεται σε
άλλους πεζόδρομους σε άλλες περιοχές, όπου είναι αποκλειστικά
πεζόδρομοι,

γιατί

υπάρχουν

και

πάρκινγκ

μέσα

αλλά

και

καταστήματα που δεν μπορεί να μην εφοδιάζονται, γι’ αυτό
υπάρχουν αυτά τα ειδικότερα προβλήματα.
Για την καθαριότητα, να πω, ήσουν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
Βαγγέλη. Εκεί πιστεύω ότι θα άκουσες ότι και τον Πατούλη και
πολλούς Δημάρχους που πήραν το λόγο, που όλοι λέγανε γι’ αυτή
την κατάσταση που υπάρχει με την υλοποίησ η του διαγωνισμού
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την

πρόσληψη

του

μόνιμου

31
προσωπικού

και

πόσα

προβλήματα δημιουργήθηκαν και πόσες επιπτώσεις έχουν οι
πόλεις, όλες οι πόλεις, μετά απ’ αυτή τη διαδικασία.
Και επειδή παρακολουθείτε και το

internet, μπείτε στο

πιτσούνι, κάπου εδώ είναι ο Αντώνης, να δείτε σε γειτονικούς μας
δήμους πόσα προβλήματα είχαν και φωτογραφίες και άλλοι δήμοι
που προβάλλονται πολλές φορές σαν πρότυπα από κάποιους που
θέλουν να υποβαθμίσουν το Χαϊδάρι.
Άρα,

λοιπόν,

αυτό

είναι ένα συνολικότερο ζήτημα που

δυστυχώς δημιουργήθηκε όχι με ευθύνη δική μας, αλλά με ευθύνη
της κυβέρνησης, που είχε δεσμευτεί ότι αμέσως με την απόλυση
των συμβασιούχων την επόμενη μέρα θα γίνει πρόσληψη του
μόνιμου προσωπικού.
Εδώ είχαμε τα εξής: Πρώτον. Οι προσλήψεις άρχισαν να
γίνονται 10 μέρες μετά. Δηλαδή οι πρώτοι που ήρθαν με το νέο
διαγωνισμό ήρθαν στις 10 Απρίλη. Είχαμε ένα κενό 10 ημερών
όπου ο Δήμος μας που είναι ο πιο υποστελεχωμένος σε μόνιμο
προσωπικό στην καθαριότητα και αυτό αγαπητοί συνάδελφοι της
αντιπολίτευσης δεν πρέπει να το ξεχνάτε, γιατί όταν συγκρίνετε
δήμο που έχει 7 μόνιμους με ένα δήμο που έχει 120 δίπλα μας,
καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να μπαίνουν και οι δύο στο ίδιο
τσουβάλι, στην ίδια στάθμη.
Οι

7

εργαζόμενοι

που

έχουν

απομείνει

σα

μόνιμο

προσωπικό στο Δήμο μας, έ δωσαν τεράστια μάχη. Τ εράστια μάχη
που έπρεπε να βγάλουν 9 περιοχές, δηλαδή έπρεπε να είναι 18
το μίνιμουμ, που σημαίνει ότι με τα Σαββατοκύριακα έπρεπε να
είναι τουλάχιστον 25.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

32

Και αν βάλουμε τις πέντε λαϊκές, πλατείες, δρόμους κλπ
κλπ, όλη την καθαριότη τα, αθλητικά κέντρα, πολιτιστικά κλπ,
καταλαβαίνετε αν μπορεί να ανταποκριθεί ένας δήμος ή όχι. Για
να καταλάβετε δηλαδή και την αγωνία τη δική μας και το τι
τραβήξαμε αυτό το διάστημα.
Τι

έγινε

λοιπόν;

Στις

10

του

μήνα

ήρθαν

οι

πρώτοι

εργαζόμενοι και στι ς 24 του μήνα ήρθαν 30 στην αρχή, 30 ήρθαν
τότε, απ’ τους 58 τους οποίους έχουμε ζητήσει και μέχρι σήμερα
έχουν

έρθει

36

συνολικά.

36

όταν

είχαν

αποχωρήσει

46

συμβασιούχοι. Απ’ τους 36 δυστυχώς κατάλληλοι για δουλειά
μέσω των διαδικασιών και των προδιαγραφ ών που μπήκαν απ’ το
διαγωνισμό, κατάλληλοι είναι 25.
Οι υπόλοιποι με χαρτί γιατρού δεν μπορούν να ασχοληθούν
σε αυτές τις δουλειές. Μπορείτε να μας πείτε πώς μπορούμε να
τα βγάλουμε πέρα; Υπήρχαν ευτυχώς οι υπόλοιποι, να σας πω ότι
οι υπόλοιποι είτε δεν έχουν αναλάβουν υπηρεσία, είπαν ότι θα
αναλάβουν όταν βγουν οι οριστικοί πίνακες, είτε δεν έφεραν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και βγήκαν εκτός διαγωνισμού, γιατί
άλλα

είχαν

δηλώσει

και

όταν

χρειάστηκε

να

φέρουν

τα

δικαιολογητικά, δεν τα είχαν.
Ένας διαγωνισμός που έμπαζε από παντού, γιατί έπρεπε με
τα οριστικά αποτελέσματα όταν εμείς λέγαμε, καλά, εμείς λέγαμε
ότι

πρέπει

ορισμένου

να

μετατραπούν

χρόνου

σε

οι

αορίστου

συμβάσεις
χρόνου,

των
να

εργαζομένων

μονιμοποιηθούν

δηλαδή αυτοί οι υπάλληλοι που είχαν τρ ία χρόνια στη δουλειά,
ήταν έμπειροι, γιατί άλλο ένα στοιχείο που μπήκε έπρεπε οι
νεοπροσληφθέντες συνάδελφοι εργαζόμενοι να κάνουν δουλειά
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πίσω από τα απορριμματοφόρα ή άλλες δουλειές που έπρεπε
τουλάχιστον να έχουν και μια εμπειρία, να καθίσουν δηλαδή

κ αι

για ένα διάστημα για να ασχοληθούν για να μάθουν κάποια
πράγματα για να μην πέσουν αμέσως σε δύσκολη εργασία, γιατί
δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά του να είσαι πίσω από το
απορριμματοφόρο ή μαζεύεις σκουπίδια.
Ευτυχώς κάποιοι συμβασιούχοι από τους π αρατασιούχους
έκαναν προσφυγή με ασφαλιστικά μέτρα, έκαναν 26 εργαζόμενοι
και με προσωρινή διαταγή του δικαστή, πρέπει να πω ότι
παρευρεθήκαμε και σαν δήμος και στηρίξαμε το δίκαιο αίτημά
τους, παρατάθηκε η σύμβασή τους μέχρι της 11 Ιουνίου.
Αυτή όμως είνα ι μια προσωρινή παράταση, λύνει προσωρινά
το πρόβλημα αλλά δεν το λύνει οριστικά. Γιατί μέχρι τους
οριστικούς πίνακες εάν δεν γίνει παράταση το επόμενο διάστημα
που θα πάμε πάλι να παρασταθούμε σα δήμος, τότε θα υπάρχει
τεράστιο πρόβλημα έλλειψης προσωπικο ύ.
Εδώ έχει πολύ μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση, σας το είπα
και πριν, γιατί δημιούργησε ένα εκρηκτικό πρόβλημα και μάλιστα
σε μία περίοδο που μπαίνει καλοκαίρι, που καταλαβαίνετε τι
σημαίνει όταν τα σκουπίδια μένουν στους κάδους, το οποίο όχι
μόνο δεν έλυσε, αλλά πρέπει να πούμε ότι κορόιδεψε και τους
συμβασιούχους τους παρατασιούχους στους οποίους είχε πει ότι
τα μόρια τα οποία δίνει θα τους διασφαλίσουν ότι σε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό θα συνεχίσουν τη δουλειά τους.
Έχει προσληφθεί αυτή τη στιγμή το 7 με 10% των παλιών
συμβασιούχων που δούλευαν στους δήμους. Αυτή δυστυχώς είναι
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η κατάσταση που υπάρχει. Πάντως αυτές τις μέρες έχει βελτιωθεί
πάρα πολύ η κατάσταση.
Και βέβαια με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού πρέπει να
σας πω ότι προχώρησε ήδη η Οικονομική Επιτ ροπή, πριν από
λίγες μέρες ενέκρινε το πρακτικό των εταιρειών που πήραν μέρος
στο διαγωνισμό, άρα τρέχουμε με γρήγορους ρυθμούς και μέχρι
το τέλος του καλοκαιριού αρχές φθινοπώρου πιστεύουμε ότι θα
έχουμε και τον στόλο των οχημάτων που είναι απαραίτητος γι α
την καθαριότητα του δήμου.
Για το Σκαραγμακά και το Κέντρο Φιλοξενίας, αυτή τη στιγμή
είναι γεγονός ότι έχει μειωθεί ο αριθμός αρκετά. Δηλαδή είναι
γύρω στις 2.300 με 2.500 οι πρόσφυγες που φιλοξενούνται εκεί.
Αλλά εδώ να πούμε πάλι ότι παρόλες τις υποσ χέσεις ότι τα
Κέντρα Φιλοξενίας είναι προσωρινές λύσεις, ότι θα βρεθεί τρόπος
είτε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εγκρίσεων των χαρτιών και
όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται για να πάνε στις χώρες που
έχουν

επιλέξει

οι

μετανάστες,

είτε

θα

μπουν

σε

εφαρμο γή

προγράμματα εγκατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών
σε διαμερίσματα, αυτά τρέχουν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς
και βλέπετε ότι δυστυχώς το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύνεται,
αλλά δυστυχώς και με τις νέες ροές που έχουμε διογκώνεται και
δεν ξέρουμε αν θ α πάρει και εκρηκτικές διαστάσεις μέσα στο
καλοκαίρι που καλυτερεύει ο καιρός και έχουμε και πολλά κύματα
προσφύγων.
Εδώ να μην κλείνουμε τα μάτια στις ευθύνες που έχουν
κάποιοι

που

θεοποιούνται

από

ορισμένους

δημοτικούς

συμβούλους, δηλαδή όργανα και θεσμ οί, Ευρωπαϊκή Ένωση,
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ΝΑΤ Ο, Αμερικάνοι, κυβέρνηση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ΜΗΚΥΟ και
λοιποί,

οι

οποίοι

όλοι

αυτοί

δουλεύουν

στην

κατεύθυνση

εξαπάτησης και εκμετάλλευσης του πόνου των προσφύγων.
Και αυτό ξέρετε πάρα πολύ καλά με ποιον τρόπο γίνεται και
ακόμα

και

μέσα

στα

Κέντρα

Φιλοξενίας

αλλά

και

έξω.

Αναπτύσσονται πια πάρα πολλές ομάδες διακινητών οι οποίες
κανονίζουν, αντί για την κυβέρνηση βλέπετε αυτοί πόσο πιο
γρήγορα

λύνουν

πρόσφυγες

στο

το

πρόβλημα

εξωτερικό

και

έναντι

πως

όχι

διοχετεύουν

πινακίου

φακής,

τους
αλλά

πολλών χιλιάδων ευρώ κάποιες φορές.
Για τα υπόλοιπα θέματα που έβαλε ο Θοδωρής για τον
Σκαραμαγκά, τις ενέργειες κλπ, και τα Μονοπάτια Πολιτισμού,
κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι μόνο να αναδεικνύεις, που πολύ
σωστά και πολύ καλά κάνεις σαν παράτα ξη έχει κάθε δικαίωμα,
καλά κάνει και αναδεικνύει ιστορικά σημεία της πόλης μας ή
σημεία που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία γενικότερη.
Αλλά εγώ σας βάζω έναν προβληματισμό τώρα. Ξέρετε ποια
συμφέροντα συγκρούονται για τον Σκαραμαγκά και τι σημαίνει η
κατασκευή

της

σιδηροδρομικής

γραμμής

και

τι

σημαίνει

δημιουργία του κόμβου εάν γίνει κάτω στον Σκαραμαγκά; Ξέρετε
ότι

εκεί

συγκρούονται

η

COSCO

τώρα

με

ευρωπαϊκά

και

αμερικάνικα συμφέροντα που δε θέλουν την COSCO να έχει το
100% των λιμανιών της χώρας, αλλά θέλο υν να μπουν μέσα.
Θέλω να σας πω ότι αν αρχίσουμε τώρα και ξετυλίγουμε το
κουβάρι των συμφερόντων και δούμε ότι από πίσω υπάρχει μια
κυβέρνηση η οποία όχι μόνο δεν βάζει φρένο και δεν παίρνει μία
απόφαση, ιδού πεδίο δόξας λαμπρό. Γιατί κ. Σπηλιόπουλε η
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κυβέρνηση δεν βγαίνει χθες, δεν λέω σήμερα ή αύριο, να πει ότι ο
χώρος αυτός ο οποίος είναι χώρος που κατά κοινή ομολογία είναι
παράνομα επιχωματωμένος απ’ τα Ναυπηγεία, να μη βγει και να
πει ότι αυτός ο χώρος πάει στο Δήμο Χαϊδαρίου.
Γιατί δεν το κάνει; Ποιο ς τον εμποδίζει; Γιατί δεν την κάνει η
κυβέρνηση; Δεν έχουμε κάνει τα αιτήματά μας; Δεν το έχουμε
συζητήσει

επανειλημμένα;

Υπουργούς

και

φανερά

Δεν
και

το

έχουμε

κρυφά

και

συζητήσει

με

παράπλευρα

και

οπουδήποτε θέλετε; Γιατί δεν το κάνει;
Γιατί εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Και τώρα η φιλολογία το
να

δούμε

ανάπλαση

το

λιμανάκι

του

λιμανιού

δίπλα
κλπ,

και

να

νομίζω

δούμε
ότι

σχέδια

μερικές

για

φορές

την
θα

παίξουμε σαν τον Χότζα, θα πάρουμε το ένα και θα πούμε είμαστε
ικανοποιημένοι πια για το μικρό λιμανάκι, μια κουτσουλιά δηλαδή
και θα χάσουμε τον τεράστιο χώρο δίπλα.
Τ έλος πάντων, ο στόχος ο δικός μας είναι να αποδοθεί όλο
αυτό στο δήμο, να σταματήσουν όλες οι ενέργειες και οι πονηρές
σκέψεις για φορείς διαχείρισης, να μπουν μέσα περιφέρεια,
διάφοροι άλλοι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν μπουν όλοι
αυτοί

μέσα,

γίνει

φορέας

διαχείρισης,

θα

πάει

σε

ιδιώτες

καραμπινάτα.
Για τη Γέφυρα Ζωής, κοιτάξτε, τώρα μου κάνει πάρα πολύ
μεγάλη εντύπωση και να λέμε τα πράγματα ανοιχτά μερικές
φορές. Ήρθε η Γέφυρα Ζωής με έν α έγγραφο εδώ το οποίο
καταθέτει. Εμείς να πούμε και θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και
στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε κάθε διάθεση να στηρίξουμε
κάθε προσπάθεια που γίνεται στην κατεύθυνση μιας ελάφρυνσης
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της δύσκολης θέσης που έχουν όλα αυτά τα παιδιά, αλλ ά και
μεγαλύτερης ηλικίας, που έχουν την ανάγκη της κοινωνίας.
Και βεβαίως στο Χαϊδάρι ξέρετε ότι δεν υπάρχει μόνο η
Γέφυρα Ζωής. Έχουμε το Έρεισμα που είναι δημοτικό, έχουμε το
ΚΕΑΜΕΑ, την ΕΛΠΙΔΑ, διάφορες δράσεις δηλαδή. Μου θυμίζει
τώρα εδώ ο Βασίλης έν α σοβαρό θέμα, τα παιδιά που τα
ξεσπίτωσαν,

δηλαδή

τα

παιδιά

που

φιλοξενούνταν

στον

Σκαραμαγκά για πάρα πολλά χρόνια και πήγαν σε ένα σύγχρονο
Νταχάου

στο

παλιό

ΚΑΧ,

στο

παλιό

Λοιμωδών

που

έχει

ενδιαφέρον να πάτε να δείτε τι ήταν πριν τα παιδιά αυτά, σε τι
συνθήκες και που βρίσκονται σήμερα.
Να δείτε πόσα απ’ αυτά έχουν χειροτερεύσει τη θέση τους,
να πούμε για το θάνατο ενός παιδιού απ’ αυτά. Είναι πραγματικά
τραγική η κατάσταση που

βιώνουν σήμερα. Και όλα αυτά για να

παιχτούν σχέδια εκεί σε ένα χώρο φιλέτ ο στο Σκαραμαγκά, που
δεν ξέρουμε πραγματικά και αυτό που θα ενταχθεί, σε ποια
συμφέροντα θα ενταχθεί.
Για να επανέλθ ω για τη Γέφυρα Ζωής, εδώ να πω, εκτός
μικροφώνου θέλω να το πω.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ η Γέφυρα Ζωής τη βοηθάμε με όποιον τρόπο μπ ορούμε και με
πολλούς τρόπους. Εδώ να πω όμως ότι εδώ πάλι εγκαλώ τον
Θοδωρή σαν υποστηρικτή μιας πολιτικής και ενός κόμματος που
είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία, γιατί δεν θα έπρεπε να
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στηρίζεται καμία Γέφυρα Ζωής με οποιαδήποτε ονομασία που
κάνει ένα τ έτοιο έργο, στη φιλανθρωπία ή στην καλή διάθεση
κάποιων τέτοιων φορέων.
Είναι

υποχρέωση

της

πολιτείας

αυτό

το

σύστημα

της

κοινωνικής ομπρέλας απέναντι σε κάθε είδους συμπολίτη μας που
έχει ανάγκη, να είναι δημόσιο και να καλύπτονται πλήρως όλες οι
ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Αυτό και μόνο. Να μην το συνεχίσω
γιατί μετά θα πούμε και θέματα για το Δαφνί κλπ.
Ή μάλλον επειδή έχει να κάνει αυτό το θέμα και με το ζήτημα
που μπήκε για την συμπολίτισσά μας που έχει βάλει και η κυρία
Παπαγεωργίου αρκετές φορές και στο διαδίκτυο παρακολουθώ
κλπ. Να πω κάτι. Μπορεί κάποιος από εδώ να πει ότι δεν ξέρει
έστω μία περίπτωση συμπολίτη μας που έχει άμεση ανάγκη αυτή
τη στιγμή στήριξης; Υπάρχει κάποιος που να μην έχει έστω έναν;
Γιατί οι περισσότεροι από εδώ έχουμε πέντε κ αι δέκα και
πενήντα. Έχουμε υπόψη μας τέτοιους συμπολίτες μας οι οποίοι
έχουν άμεση ανάγκη τη βοήθειά μας. Και εδώ επανέρχομαι πάλι
και λέω ότι δεν μπορεί να λύνονται, καλή η πρόταση, να δίνουμε
5 ευρώ ο καθένας, να δώσουμε 5 ευρώ ο καθένας να μαζευτούν
150 ευρώ κάθε πότε, δεν ξέρω, κάθε μήνα πες 150 ευρώ από το
Δημοτικό Συμβούλιο να πάνε, να μην πω το όνομα, στη Μαρία.
Θα λυθεί το πρόβλημά της; Όχι βέβαια και το ξέρουμε πολύ
καλά. Θα λυθούν τα προβλήματα των χιλιάδων άλλων συμπολιτών
μας που είναι στην ίδι α ανάγκη ή ακόμα και σε χειρότερη ανάγκη;
Ξέρετε τι βιώνω κάθε μέρα πάνω στο γραφείο μου; Ξέρετε πόσοι
έρχονται οι οποίοι είναι σε χειρότερη μοίρα ακόμα και απ’ τη
Μαρία, που είναι σε τραγική κατάσταση.
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Άρα, λοιπόν, αυτά όλα έχουν να κάνουν με ένα κοινωνι κό
κράτος που δυστυχώς σήμερα όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά
καθημερινά παραλύει όλο και περισσότερο. Και δυστυχώς αν δεν
αλλάξει αυτό το κράτος, αν δεν αλλάξει αυτή η κοινωνία, στο λέω
με όλη μου την αγάπη κυρία Παπαγεωργίου, όσοι στηρίζουν αυτά
τα σάπια συστ ήματα, θα ψάχνουν να βρουν μπαλωματάκια να
κλείσουν μια τρυπούλα, αλλά θα ανοίγουν πάρα πολλές τρύπες
γύρω-γύρω απ’ τα παντελόνια. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση
σήμερα.
Και αν μην πούμε και για την κατάσταση στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, το πόσοι παρακαλάνε να μπουν μέσα, πόσοι
παλεύουν για μεταμόσχευση. Να σας πω εγώ ότι έχουμε μία
κοπελίτσα 18 χρονών που μόλις πέρασε στο Πανεπιστήμιο,
Χαϊδαριώτισσα, μόλις πέρασε στο Πανεπιστήμιο δυστυχώς μετά
από ένα τροχαίο ατύχημα είναι σε μία κατάσταση πολύ χειρότερη
απ’ την Μαρία και είναι στη Λάρισα, νοσηλεύεται σε ένα κέντρο
και οι γονείς της έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, δεν έχουν τίποτα
άλλο να δώσουν.
Και έρχονται και μου λένε, τι θα κάνουμε; Τ ι θα κάνουμε γι’
αυτή την κοπέλα; Τ ι μπορούμε να κάνουμε σα δήμος; Για να μ η
σας πω σας λέω πάρα -πάρα-πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα τα
οποία έχω.
Κοιτάξτε, για τα Τ οπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων,
πρώτον, είμαστε απ’ τους λίγους δήμους που έχουμε καταθέσει,
γιατί αν δείτε πάλι, αν παρακολουθείτε το τι γίνεται με τη
διαχείριση των απορριμμάτων, είναι πραγματικά μια τραγική
κατάσταση που δεν έχει να κάνει βέβαια με τους επιμέρους
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δήμους, έχει να κάνει με τον κεντρικό σχεδιασμό τον οποίο κάνει
η κυβέρνηση και η περιφέρεια.
Και όσο προσπαθούν σαν απολογητές αυτής της πολιτική ς
που δεν έχει καταφέρει να λύσει αυτά τα χρόνια το πρόβλημα, να
μετακυλήσουν τις ευθύνες δήθεν στους δήμους, ότι δεν κάνουν
σχέδια. Να σας πω εγώ πόσα σχέδια έχουμε; Χίλια -δυο. Για να
πάρουμε πέντε αυτοκίνητα δύο χρόνια τώρα παλεύουμε. Μπορείτε
να μας πεί τε κ. Σπηλιόπουλε ένα χώρο, σας έχω προκαλέσει και
άλλες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα χώρο στο δήμο που να
κάνουμε, δεν λέω δύο, τρεις ή πέντε χώρους, που να κάνουμε
πράσινα σημεία;
Μπορείτε να μας πείτε από πού θα πάρουμε κάδους και
αυτοκίνητα για να κάνουμε διαλογή όχι μόνο αυτή τη στιγμή που
κάποιοι κάνουν ότι δεν το ξέρουν, εκτός από την ανακύκλωση
που

υπάρχει

σήμερα,

υπάρχει

και

για

μη

ανακύκλωση

σε

συγκεκριμένα σημεία και μπορούμε να κάνουμε και άλλων ειδών
ανακύκλωση.
Γιατί δεν έρχεται η περιφέ ρεια να πει, να καθίσει κάτω, να
καθίσουμε μια μέρα όμορφα και ωραία οι Δήμαρχοι με την
Περιφερειάρχη και να μας πει, ξέρετε κάτι; Μπορούμε να κάνουμε
και ανακύκλωση σιδήρου, ξύλου, οτιδήποτε άλλο. Εγώ δίνω αυτή
τη στιγμή αυτά τα μέσα, σας δίνω αυτούς τους τρόπους, βάλτε τα
και ξεκινάει η ανακύκλωση. Γιατί δεν το κάνει;
Γιατί δεν το κάνει και φέρνετε παράδειγμα το Αιγάλεω, να
σας πω και εγώ ότι η ανακύκλωση στο Χαϊδάρι έχει καλυτερεύσει
και βλέπετε τι γίνεται με τους κάδους, γεμίζουν, βάζουμε και
άλλους κάδους, παίρνουμε και άλλους κάδους. Αλλά ξέρετε πολύ
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καλά ότι δεν προχωράνε αυτά γιατί πίσω απ’ το σκουπίδι υπάρχει
χρυσός και αυτό το χρυσό θέλουν να τον εκμεταλλευτούν κάποιοι
οι οποίοι δε θέλουν να χάσουν την ευκαιρία και είναι σε πλήρη
συνεννόηση με την κυβέρνηση και την περιφέρεια για το πώς θα
έρθει να κάτσει έτσι η μπίλια ακριβώς που να εκμεταλλευτούν
αυτό το χρυσάφι.
Για τη Σίφνου, για την Μάρκου Μπότσαρη είπαμε ότι θα
πάμε σε τροποποίηση σχεδίου πόλης. Η Σίφνου κ. Ασπρογέρακα,
επειδή το έχουμε συζητ ήσει πολλές φορές, δυστυχώς και δεν
μπορούμε

να

κλείνουμε

τα

μάτια,

είναι

..

οδός.

Μόνο

με

τροποποίηση μπορείς να παρέμβεις εκεί. Και το ξέρετε πολύ καλά
και σαν δικηγόρος αυτό το πράγμα.
Η υπηρεσία του δήμου όμως, γιατί στην υπηρεσία του δήμου
στηριζόμασ τε… Θα γίνει πρόταση για τροποποίηση. Μόνο έτσι
μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Έχουμε συζητήσει και με τους
κατοίκους, έχουν έρθει εδώ, χρόνια το έχουν αυτό το πρόβλημα.
Για την κυκλοφοριακή ασφυξία στη λεωφόρο Καβάλας, είναι
λόγω της λεωφόρου Καβάλας υπάρχ ει αυτή η επιβάρυνση τώρα
γιατί έχει κλείσει το φανάρι το οποίο είναι πάνω από τα Τ ΕΙ. Όσο
προχωράει ο κεντρικός αγωγός στη λεωφόρο Καβάλας και ανοίξει
δηλαδή

εκεί

το

φανάρι

αυτό,

θα

σταματήσει

και

η

μεγάλη

επιβάρυνση εδώ.
Με την τροχαία να σας πούμε ότι έ χουμε έρθει σε επαφή
πάρα πολλές φορές. Μάλιστα εδώ να σας πω τώρα και την
αντίφαση, λέμε στην τροχαία, πηγαίνει η τροχαία γράφει κάποια
αυτοκίνητα, έρχονται εδώ αυτοί, γιατί είπατε στην τροχαία να μας
γράψει τα αυτοκίνητα;
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Έρχονται οι καταστηματάρχες οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί
υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιατί παρκάρουν μπροστά στα
μαγαζιά τους και οι ίδιοι έρχονται και μας λένε, ήρθε για να
ψωνίσει, γιατί τον γράψατε αυτόν; Γιατί δίνεις εντολή Δήμαρχε και
πάει η τροχαία και γράφει; Δηλαδή ό,τι κα ι να κάνεις είσαι από
κάτω. Ό,τι και να κάνεις.
Για τις καρέκλες τι να πούμε τώρα παιδιά; Ο καρέκλες,
πρώτον, δεν μπορεί να αφαιρέσει ο δήμος. Μόνο η τροχαία
μπορεί να αφαιρέσει και η αστυνομία καρέκλες. Και δυστυχώς δεν
είναι μόνο στο Χαϊδάρι. Πηγαίνετε δίπλα να δείτε, επειδή κάθε
πρωί πηγαίνω στο Αιγάλεω, με το που μπαίνεις στο Αιγάλεω δείτε
πόσες καρέκλες υπάρχουν και άλλα αντικείμενα που κλείνουν το
δρόμο. Επειδή κάποιοι αναφέρουν το Αιγάλεω συχνά.
Αλλά δεν είναι έτσι τώρα, να ρίχνουμε το μπαλάκι ο ένα ς
δήμος στον άλλον. Αυτό είναι καθαρά θέμα της αστυνομίας και
της τροχαίας. Δεν μπορεί να παρέμβει ο δήμος και να αφαιρέσει
καρέκλες απ’ το δρόμο. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η τροχαία
και η αστυνομία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι….
Μ ΕΛΟΣ:
(παρέμβαση χωρίς μι κρόφωνο)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Να σας πω. Αυτός ο διαγωνισμός έχει κάποια σημεία που είναι
απίστευτο, γιατί μιλάμε για εργάτες καθαριότητας, δεν μιλάς
γενικά για οποιοδήποτε άλλο προσωπικό. Πρώτον, υπάρχουν
στους

εργάτες

καθαριότητας

και

στις άλλες κατηγορίες που
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έχουμε, υπάρχουν άτομα, κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Δηλαδή προσλαμβάνεις ηλεκτρολόγο και είναι άτομο με ειδικές
ανάγκες.
Προσλαμβάνεις στην καθαριότητα και είναι άτομο με ειδικές
ανάγκες. Δε θέλω να σας πω περιπτώσεις. Απ’ αυτούς που έχουν
έρθει μέχρι τώρα… Μία κατηγορία αυτή. Δεύτερη κατηγορία η
οποία μοριοδοτήθηκε, είναι ότι όσοι ήταν ΑΜΕΑ, είχαν δηλαδή
ποσοστό αναπηρίας από 50% και πάνω, είχαν περισσότερα
μόρια. Άρα, λοιπόν, προηγήθηκαν αυτοί έναντι άλλων.
Και

έχουμε

το

φαινόμενο

τώρα

ήδη

11

που

θα

είναι

παραπάνω, γιατί δεν έχουν πάει όλοι στο γιατρό, 11 απ’ αυτούς ο
γιατρός με χαρτί τους έβγαλε ανίκανους για υπηρεσία στην
καθαριότητα.

Καταλαβαίνετε

ότι

είναι

τραγικό,

δηλαδή

προσλαμβάνεις για την καθαριότητα, κάνεις ένα σχεδιασμό σα
δήμος και λες τό σοι μου χρειάζονται και αμέσως καταρρίπτεται
αυτό, καταρρέει, γιατί ένα

μεγάλο ποσοστό, οι 11 στους 36 που

σας λέω είναι και άλλοι, θα είναι γύρω στα 14 με 15 άτομα στους
36, δηλαδή το 40% δεν μπορεί να δουλέψει στην καθαριότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέλετε

να

πεί τε

δύο

κουβέντες

που

ζητήσατε

και

να

προχωρήσουμε τη διαδικασία μας;
Κος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Καλησπέρα
αγαπητοί

σας.
κυρίες

Χριστός
και

Ανέστη

κύριοι

της

καταρχάς.

Κύριε

συμπολίτευσης

Δήμαρχε,
και

της

αντιπολίτευσης, ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ δεν είναι
απλώς η Μαρία η Αναγνώστου. Απλώς το θέμα μέσα από τη
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δημοσιοποίηση που πήρε το πρόβλημά της, θέλω να επισημάνω
κάποια πράγματα.
Καταρχάς θέλω να σας ενημερώσω κύριε Δήμαρχε ότι το
επίδομα αλληλεγγύης που πραγματικά προθυμοποιηθήκατε να το
πάρει η Μαρία, δ υστυχώς έχει καταργηθεί. Δεν είμαι εδώ μόνο για
τη Μαρία. Είμαι για όλους αυτούς που είπατε πριν. Βεβαίως όλα
τα θέματα που θέσατε πριν άπτονται άμεσης λύσης, όμως θεωρώ
ότι το κοινωνικό αυτό ευαίσθητο θέμα είναι η αρχή που θα πρέπει
όλοι να αλλάξουμε και να δώσουμε μία λύση.
Έχω να καταθέσω και μια πρόταση. Τ ο να πάρει η Μαρία,
καταρχάς δε ζητάμε ελεημοσύνη. Τ ο να πάρει 5, 10 ή 150 ευρώ,
δεν λέει κάτι. Είμαι εδώ για να μπορέσουμε όλοι, πολίτες αλλά και
δημοτική αρχή, να κάνουμε κάτι. Να αλλάξουμε. Να δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε. Τ ο κράτος βεβαίως και είναι απρόσιτο,
είναι ανάλγητο, όμως ο δήμος έχει πρόσωπο, γνωριζόμαστε.
Είμαστε όλοι άνθρωποι της ίδιας κοινωνίας, συναντιόμαστε,
λέμε τις καλημέρες μας. Άρα κάτι μπορούμε να κάνουμε. Επίσης,
η Μαρία και η κ άθε Μαρία, όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο έγινε
αλλεπάλληλες φορές έκκληση για αίμα. Ποτέ δεν βρέθηκε κάποιος
να δώσει αίμα και αιμοπετάλια. Συντονισμένα εννοώ. Είναι ένα
θέμα που πρέπει και αυτό να το θέσω υπόψη σας.
Υπάρχει

λίστα,

όπως

και

στον

τραπεζικό

λ ογαριασμό

υπάρχει λίστα, ανώνυμα και επώνυμα ποιοι έχουν καταθέσει.
Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω, είναι ότι έχω μια πρόταση
μάλλον να καταθέσω. Μπορεί να σας φανεί ανέφικτη, αλλά είναι
το μόνο που μπορώ να κάνω ως απλός πολίτης.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

45

Ποια είναι η πρότασή μου . Η πρότασή μου είναι για να δοθεί
πιο ουσιαστική λύση όχι μόνο στο θέμα της Μαρίας, αλλά και
όλων

των

άλλων

οικογενειών

που

είναι

αρκετές

να

αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους πιο ανθρώπινα, θεωρώ
αυτό που κάνει, δηλαδή κάτι ανάλογο που κάνει το Υπουργείο
Οικονομικών με τις πιστωτικές κάρτες τέλος του χρόνου που
κληρώνονται

και

γίνονται

κάποιες

επιστροφές,

δεν

ξέρω

αν

μπορεί ο δήμος μέσα απ’ τα δημοτικά τέλη, στο λογαριασμό της
ΔΕΗ που έρχεται ανά δύο μήνες, να ενημερώσει τους πολίτες και
τους αρμόδιους φο ρείς, να λαμβάνεται χώρα εδώ έξω στην
αίθουσα

τελετών

μια

λαχειοφόρος

αγορά

οικειοθελώς

και

προαιρετικά ο κάθε πολίτης να αγοράζει από ένα λαχνός του 1
ευρώ και οι πρώτοι δέκα που θα κληρώνονται να απαλλάσσονται
από τα δημοτικά τέλη.
Αυτό είναι ένα κίνητρο για να ευαισθητοποιήσουμε τον
κόσμο

να

συμμετάσχει

σε

αυτό

το

έργο

που

είναι

καθαρά

ανθρωπιστικό. Αυτή είναι η πρότασή μου και θέλω να τη δείτε ή
ό,τι

άλλο

μπορούμε

να

κάνουμε

για

να

μπορέσουμε

να

αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα.
Γιατί και η Γέφυρα Ζωής, κα τανοητό, είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία Παπαγεωργίου ήσασταν σαφής. Ευχαριστούμε. Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Μισό

λεπτό,

γιατί

βάλατε

κάποια

θέματα

και

για

να

μην

αιωρούνται κάποια πράγματα που δεν έχουν καμιά βάση. Πρώτον,
είναι άδικο να λέτε ότι δεν έδωσε ο δήμος αίμ α ή αιμοπετάλια
όταν είναι γνωστό σε όλους ότι οποιοσδήποτε απευθυνθεί στο
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δήμο, παίρνει αίμα ή αιμοπετάλια. Αν μας έλεγες ότι χρειάζονται
δύο μονάδες, πέντε μονάδες, θα έπαιρνε αίμα. Μη λες ότι δε
δώσαμε αίμα. Απευθύνθηκες στο δήμο και δε δόθηκε αίμα;
Κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Έχει γίνει δημόσια γνωστό. Έκανα έκκληση μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ έτοιες εκκλήσεις γίνονται πάρα πολλές. Απευθύνθηκε κάποιος
στο δήμο και δε δόθηκε αίμα; Δηλαδή για να είμαστε λίγο σοβαροί
εδώ μέσα. Όποιος απευθυν θεί στο δήμο παίρνει αίμα. Παρόλο ότι
υπάρχει δυσκολία και αυτή τη χρωστάμε αίμα στην τράπεζα,
έχουμε κάνει πάρα πολλές αιμοδοσίες και κάνουμε συνέχεια και
μεγάλες αιμοδοσίες, για να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των
συμπολιτών μας.
Αν μας λέγατε ότι χρειάζ εται αίμα, βεβαίως και θα δίναμε.
Αλλά όταν δεν λες σε κάποιον πώς θα δώσει; Πρώτο ζήτημα.
Δεύτερο. Νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε ή τουλάχιστον να
έχετε πληροφορηθεί, ότι σα δήμος δεν έχουμε τη δυνατότητα να
βγάλουμε ένα κονδύλι για να δώσουμε σε κάποιον συ μπολίτη μας.
Αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να
δώσουμε σα δήμος. Να πεις ότι έχουμε την καλή διάθεση, που
έχουμε την καλή διάθεση και να πούμε θα βγάλουμε ένα α’ ποσό
να το δώσουμε.
Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο δήμος. Υπάρχει δηλαδή
πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όσο καλή διάθεση
και να έχουμε.
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Και τρίτο. Όσες ενέργειες έχουν γίνει, που δεν μπορεί ο
δήμος να πάρει τέτοια πρωτοβουλία γιατί αν πάρει για τη Μαρία,
θα πρέπει να πάρει και για όλες τις Μαρίες της πόλης μας. Όταν
όμως

υπάρχουν

πρωτοβουλία

κάποιοι

συμπολίτες

μας

κάποια

δράση,

οποιαδήποτε

για

για

που

παίρνουν
δράση

ενίσχυσης, τότε ο δήμος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
Και εδώ να σας πω για τη Μαρία πάντα κάνουμε ανάρτηση
και μέσα στην ιστοσελίδα του δήμου και το δίν ουμε και σε όλα τα
μέσα, την έκκληση που λέτε, δηλαδή καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι
εμείς τη διοχετεύουμε παντού για να τη μάθουν όλοι και όσοι
μπορούν και χωρίς να φαίνονται να κάνουν μια κατάθεση, με
όποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν.
Όταν γίνεται μία εκδή λωση από κάποιους, εσείς παίρνετε μία
πρωτοβουλία και λέτε να ενισχύσουμε. Δεν μπορεί σαν δήμος να
το

κάνει

αυτό.

οποιοσδήποτε,

Αν
μια

όμως

ένας

ομάδα

άνθρωπος,

ανθρώπων

ένας

πάρει

σύλλογος,
μια

τέτοια

πρωτοβουλία, εμείς βοηθάμε με κάθε τρόπο για να πετύχε ι αυτή η
εκδήλωση

και

να

μαζευτούν

όσο

το

δυνατόν

περισσότερα

χρήματα.
Όμως αυτό μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα πλαίσια. Δεν
μπορούμε κάτι άλλο σαν δήμος.
Και τρίτον, για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, καταλαβαίνετε
ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή να γίν ει κλήρωση, να δίνει
ένας ένα ευρώ και να γίνει μετά κλήρωση. Δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα. Καταλαβαίνετε. Μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ να
καταργηθούν δημοτικά τέλη. Ειλικρινά είναι μια πρόταση. Καλές
είναι οι προτάσεις αλλά αρκεί να είναι εφικτές.
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Κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Δεν μίλησα για κατάργηση κύριε Δήμαρχε των δημοτικών τελών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ α δημοτικά τέλη έχουν - ούτε για μείωση – έχουν μία βαθμίδα
και δεν μπορείς να κάνεις διάφορες κατηγορίες, να πεις ότι ένας
θα πληρώνει 1,19, ο άλλος θα πληρώνει 1,15 και ο άλλος 0,87.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει συγκεκριμένος συντελεστής
δημοτικών τελών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώσαμε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εγώ σας είπα τη λύση. Πάρτε την πρωτοβουλία ή μέσω ενός
συλλόγου, να γίνει μία ε κδήλωση, ας πούμε λέω τώρα μια ιδέα,
μια συναυλία συμπαράστασης και να μαζευτούν χρήματα, μια
θεατρική παράσταση, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Έχουν γίνει
πολλά τέτοια και έχουν μαζευτεί χρήματα για διάφορες άλλες
περιπτώσεις. Σας ρίχνω την ιδέα τώρα.
Κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Εντάξει, αλλά εγώ μιλάω για ουσιαστικές λύσεις. Αυτές είναι
απλώς ενέσιμες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία

Παπαγεωργίου

νομίζω

ότι

ολοκληρώσαμε

το

θέμα.

Ουσιαστικές λύσεις, υπάρχει κράτος, υπάρχει Υπουργείο Υγείας
και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα που κάνουμε για οποιονδήποτε
άνθρωπο εδώ, τον αδικεί.
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Κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Νομίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ον αδικεί τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Σκεφτείτε το.
Κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Τ έλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν κάποια θέματα εκτός ημερησίας και ζητώ απ’ το σώμα
αν θέλετε να τα εντάξουμε να τα κουβεντιάσουμε στο τέλος. Τ ο
ένα έχει να κάνει με παράταση μίσθωσης ακινήτου στην οδό
Δωδεκανήσου. Και δύο θέματα από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κενωθέντος
περιπτέρου

για

την

περιπτέρου.

Και

λήψη

Διεύθυνσης

υλοποίηση

μετατόπισης

απόφασης

Λαϊκών Αγορών της

επί

του

Περιφέρειας

υφιστάμενου
εγγράφου

της

Αττικής για τη

χωροθέτηση των λαϊκών αγορών στις περιοχές Δάσους Χαϊδαρίου
και κέντρο Χαϊδαρίου. Υπάρχει αντίρρηση να τα κουβεντιάσουμε
συνάδελφοι;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Εγώ δεν συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Με ποιο κ. Τ σατσαμπά;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που διαφωνεί;
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
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Δεν ξέρω αν το ένα είναι έκτακτο με τις λαϊκ ές αγορές, γιατί
νομίζω είναι έκτακτο. Τ ο περίπτερο είναι έκτακτο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι ένα θέμα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφορά κάποιους
συμπολίτες μας.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Γιατί είχε και άλλα θέματα προχθές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι κάποιες κοπές δέντρων τις οπ οίες δεν τις βάλαμε επειδή
μπήκαν κάποια ζητήματα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
θεωρήσαμε ότι πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Όπως βλέπετε
κ. Καρατζαφέρη τις παρατηρήσεις που κάνετε εμείς τις παίρνουμε
σοβαρά υπόψη μας.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Ναι, αλλά για να μπει εκτός ημερησίας πρέπει να υπάρχει ένα
χρονικό πρόβλημα. Στο περίπτερο υπάρχει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Επειδή μεσολαβήσανε οι γιορτές και εκκρεμούν αυτές οι δύο
υποθέσεις από πριν τις γιορτές, θεωρούμε και ζητάμε να μπουν
εκτός

ημερησίας.

Κατά

πλειοψηφία

θα

τα

κουβεντιάσουμε

συνάδελφοι.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Πάμε στην ημερήσια διάταξη.
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ΘΕΜΑ 1 ο
Αιτήματα Κατοίκων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είχε τεθεί συνάδελφοι ως αίτημα κατο ίκων, ένα αίτημα του
Συλλόγου του Δάσους, μι α κυκλοφοριακή πρόταση που έχει κάνει.
Μετά

από

συνεννόηση

και

επειδή

υπήρχε

και

άλλο

αίτημα

σήμερα, μετά από συνεννόηση που κάναμε με το Σύλλογο, είπαμε
να

παρουσιαστεί

αυτή

η

πρόταση

στο

επόμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο και οι παρατάξεις εκτός από το εισηγητικ ό που έχουν
πάρει, υπάρχουν και κάποιοι χάρτες στη διάθεση της Τ εχνικής
Υπηρεσίας.
Μέχρι το επόμενο

Συμβούλιο, επειδή υπάρχουν κάποιοι

χάρτες που αποτυπώνουν τις προτάσεις των συμπολιτών μας,
καλό είναι όποια παράταξη θέλει να περάσει και να τους δει. Π άμε
τώρα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 2 ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελ ίξεις στα
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να

δώσουμε

το

λόγο

στη

συνάδελφο

την

Αλεξία

την

Παναγοπούλου και υπάρχουν και εκπρόσωποι από το σωματείο
εργαζομένων. Κυρία Παναγοπούλου.
Κα ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ:
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Καλησπέρα και από εμένα. Να πω ότι το θέμα της ψυχικής υγείας
δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν
είναι κάτι το πρωτόγνωρο στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα θέμα
το οποίο έχει ξεκινήσει από πάρα πο λύ παλιά, εδώ και 20 χρόνια
σχεδόν, με ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συγνώμη
βουητό

Αλεξία.
από

Συμπολίτες,

πίσω

και

δεν

σας

παρακαλώ

μπορούμε

να

ακούγεται

ένα

λειτουργήσουμε.

Παρακαλώ κυρία Παναγοπούλου.
Κα ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ :
Μιλάμε για ένα νομ οθετικό πλαίσιο το οποίο σε ένα βάθος 20ετίας
έχει φέρει πάρα πολλές αλλαγές στην ψυχική υγεία, είναι ένα
οργανωμένο

προοδευτικό

πρόγραμμα,

το

οποίο

εξελίσσεται.

Συμπεριλαμβάνει νόμους όπως είναι ο 2716/’99 ο περιβόητος
νόμος

για

την

ψυχιατρική

μεταρρύθμισ η

τον

οποίο

θα

μου

επιτρέψετε να τονίσετε ότι τον ψήφισαν στην ελληνική Βουλή όλα
τα κόμματα πλην του ΚΚΕ.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα ΨΥΧΑΡΓΩΣ, τα σύμφωνα
Σπ.. Αβραμόπουλου και Αντώνη Λυκουρέντζου. Μέχρι πρόσφατα
το νόμο για τη διοικητική ανασυγκρότηση κ αι αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την τελειοποίηση των υπηρεσιών
και τη λειτουργία των τομέων ψυχικής υγείας.
Τ ι το κοινό τώρα είχαν όλα αυτά τα νομοσχέδια και όλοι
αυτοί οι νόμοι. Ένα και μόνο κοινό, την υποβάθμιση του δημόσιου
δωρεάν

συσ τήματος

ψυχικής

υγείας

μέσω

κλεισίματος

ψυχιατρικών νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή
έχουν μείνει τρία όπως γνωρίζετε, δύο στην Αθήνα τα οποία

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

53

καλύπτουν την ελληνική επικράτεια απ’ τη Λάρισα και όλα τα
νησιά μέχρι και την Κρήτη και το ΨΝΘ της Θεσσαλονίκης, το
οποίο καλύπτει τη βόρεια Ελλάδα.
Έχουμε κλείσιμο ψυχιατρικών νοσοκομείων. Έχουμε πολύ πολύ μεγάλη υποχρηματοδότηση των δημόσιων δομών ψυχικής
υγείας, πολύ μεγάλες μειώσεις στους προϋπολογισμούς των
νοσοκομείων.
Έχουμε

υποστελέχωση

με

το

απαραίτητο

εξειδικευμένο

επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και συγχρόνως βέβαια σε
όλους αυτούς τους νόμους, έχουμε την ενίσχυση του ιδιωτικού
τομέα, μέσα απ’ τη δημιουργία δεκάδων ΜΗΚΥΟ, ΝΠΙΔ, πολύ
μεγάλη αύξηση στη χρηματοδότησή τους, μιλάμε για πάρα π ολλά
εκατομμύρια

ευρώ

τα

οποία

έχουν

πάρει

τόσο

μέσα

από

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μέσα από το
ελληνικό κράτος και τα οποία μάλιστα με βάση τον περσινό
νομοσχέδιο για τη λειτουργία των Τ ΟΨΥ, συμμετέχουν πλέον και
στα Δ.Σ. με εκπρόσωπο, έχου ν έναν εκπρόσωπο στη λειτουργία
των Τ ομέων Ψυχικής Υγείας.
Σε αυτή τη λογική και όπως είπαμε στην προοδευτική και
βαθμιαία εξέλιξη της όλης διαδικασίας, έγινε μία ημερίδα όσον
αφορά

το

μέλλον

των

ψυχιατρικών

νοσοκομείων

στις

18

Δεκεμβρίου 2017, έγινε στο Υπουργείο Υγείας παρουσία του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και διαφόρων φορέων της
ψυχικής υγείας.
Μετά από τα αποτελέσματα αυτής της ημερίδας βγήκε η
αποτίμησή της η οποία κοινο ποιήθηκε από το Γενικό Γραμματέα
στα

νοσοκομεία.

Λίγο -πολύ

αυτό

που

συζητήθηκε

είναι
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μεταφορά όλων των δομών αποκατάστασης που αυτή τη στιγμή
είναι αγκιστρωμένα και άμεσα συνδεδεμένα με τα ψυχιατρικά
νοσοκομεία,

δηλαδή

των

οικοτροφείων,

των

ξενώνων,

των

προστατευόμενων διαμερισμάτων και των διαφόρων εργαστηρίων
και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας με συμπληρώνει η Ελένη και
πολύ

καλά

κάνει

και

των

Εργαστηρίων

Επαγγελματικής

Αποκατάστασης και Επανένταξης.
Η μεταφορά τους όλων αυτών των δομών στις υγειονομικές
περιφέρειες και η πλήρης μα πλήρης αποσύνδεσή τους και
αποκοπή τους απ’ τα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Όπως είναι λογικό
εμείς

σαν

εργαζόμενοι

δεν

μπορούσαμε

να

καθίσουμε

με

σταυρωμένα χέρια και να δεχθούμε έτσι να μας παίρνουν μία
δουλειά για την οποία έχουμε κο πιάσει πάρα πολύ τα τελευταία
20 χρόνια.
Κάναμε

Γενική

Συνέλευση

στο

ΨΝΑ

Δαφνί,

αντίστοιχες

διαδικασίες έχουν γίνει και στο Δρομοκαϊτειο, θα μας ενημερώσει
και η Ελένη Θερμού. Η συνέλευση έγινε στις 28 Μαρτίου. Θα μου
επιτρέψετε να σας διαβάσω για την κατα γραφή στο πρακτικό την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά από τα αποτελέσματα της ημερίδας για τα ψυχιατρικά
νοσοκομεία

που

18/12/2017

και

πραγματοποίησε
τη

συνάντηση

το

του

Υπουργείο
σωματείου

Υγείας
με

το

στις

Γενικό

Γραμματέα κ. Γιαννόπουλο, επιβεβαι ώθηκαν τα εξής:
 Η

κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ

προχωρά

ακάθεκτη

στο

σχέδιο για διάλυση των εναπομείναντων ψυχιατρικών
νοσοκομείων

όπως

οι

προηγούμενες

ΠΑΣΟΚ,

ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑΣ.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΝΕΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

55

 Προωθούν την μεταφορά των Κέντρων Ψυχικής Υγείας
και

των

ξενώνες,

Μονάδων

Ψυχοκοινωνικής

οικοτροφεία,

διαμερίσματα,

Αποκατ άστασης,
επαγγελματικές

δραστηριότητες κλπ, απ’ τα ψυχιατρικά νοσοκομεία στις
υγειονομικές περιφέρειες, με στόχο πολλές εξ αυτών να
καταργηθούν,

όπως

συνέβη

με

τις

Μονάδες

Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που μεταφέρθηκαν στις ΥΠ Ε
και όσες απομείνουν να περάσουν στα χέρια των ΜΗΚΥΟ
και την ΑΕΜΥ, Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας.
 Επιδιώκει να αποκόψει και να ιδιωτικοποιήσει μέσω της
ΑΕΜΥ όλες τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
των ψυχιατρικών νοσοκομείων και να τις εντάξει στ ο
καινούργιο πλαίσιο.
 Υποβαθμίζει

το

ρόλο

του

νοσοκομείου

βάζοντας

το

ζήτημα η δυναμικότητά του να μην ξεπερνάει τις 100
κλίνες

βραχείας

και

μέσης

νοσηλείας

οξείων

περιστατικών.
Η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο ψυχικής υγείας είναι
δραματική. ΜΗΚΥΟ και ιδιώτες αλωνίζουν. Τ ην ξέρουμε γιατί τη
βιώνουμε. Τ ραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και δομές, ιδιαίτερα
στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, στις
ψυχογηριατρικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης.
Συνονθύλευμα δομών , δημόσιος ιδιωτικός τομέα, ΜΗΚΥΟ με
αποτέλεσμα

την

παροχή

υπηρεσιών.

Πολυάριθμες

υποβαθμισμένων
βραχυχρόνιες

αποσπασματικών

νοσηλείες,

δεκάδες
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ράντζα σε ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων και στα
ψυχιατρικά νοσοκομεία.
Αύξηση

των

ακούσιων

νοσηλ ειών

και

των

μηχανικών

καθηλώσεων. Τ εράστια οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση
των ασθενών και των οικογενειών τους. Ψυχική και πνευματική
εξουθένωση των εργαζομένων.
Αυτά είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της ενίσχυσης της
εμπορευματικής λειτουργίας των δημόσιων Μονάδων Ψυχικής
Υγείας

και

της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας. Σε αυτό το

πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές του νόμου για τη διοικητική
μεταρρύθμιση στην αρχιτεκτονική της οργάνωσης των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας που ψηφίστηκε πέρσι στη Βουλή.
Τα

όργανα

που

συστήνονται

Τ ομεακές

Επιστημονικές

Επιτροπές, περιφερειακές διοικήσεις Τ ομέων Ψυχικής Υγείας,
Περιφερειακά

Τ ομεακά

Συμβούλια,

συντονιστικά

όργανα

περιφερειακών διοικήσεων, θα αποτελέσουν τα νέα εργαλεία για
την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της α ντιλαϊκής πολιτικής στο
χώρο της ψυχικής υγείας και των στρατηγικών κατευθύνσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διαχείρισης της δεδομένης πολιτικής
της κρατικής υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της
έλλειψης δημόσιων Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
Με το νομοσχ έδιο αναβαθμίζεται, ενισχύεται αποφασιστικά ο
ρόλος

του

ιδιωτικού

τομέα

και

των

ΜΗΚΥΟ.

Μέσω

των

εκπροσώπων τους στις επιστημονικές επιτροπές θα έχουν λόγο,
θα συμμετέχουν ενεργητικά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προωθώντας τ α συμφέροντά τους.
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Διευρύνεται και ενισχύεται ο ρόλος και η λειτουργία της
ΑΕΜΥ ως φορέας που θα προωθεί την ιδιωτικοποίηση και την
επιχειρηματική λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Θα έχει τη
δυνατότητα να ιδρύει Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή να συνεχίζει την
λειτουργία αυτών που ήδη υπάρχουν και αυτό για ένα χρόνο. Από
εκεί και πέρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν ή να
ιδιωτικοποιηθούν μέσω της ΑΕΜΥ ΑΕ.
Τ αυτόχρονα

η

ΑΕΜΥ

αποτελεί

το

όχημα

ανατροπής

εργασιακών σχέσεων, αφού θα συνάπτει συμβάσεις έργου με τους
εργαζόμενους, ενώ θα μπορεί να ενισχύει τη λειτουργία των
Μονάδων Ψυχικής Υγείας με αποσπάσεις εργαζομένων από το
δημόσιο.
Απαιτούμε την άμεση κατάργηση του νόμου. Αγωνιζόμαστε
για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν τομεοποιημένο σύστημα
ψυχικής υγείας με γεωγραφικά, πληθυσμιακά και επιδημιολογικά
χαρακτηριστικά,

με

τη

δημιουργία

αντίστοιχων

ειδικών

νοσοκομείων και υποδομών σε όλη την Ελλάδα, για την παροχή
δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Διεκδικούμε πλήρη και αποκλειστική χρηματοδότηση α πό
τον κρατικό προϋπολογισμό για το νοσοκομείο. Αύξηση στον
προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Άμεσα προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες με σταθερό ημερήσιο χρόνο
εργασίας. Κατάργηση κάθε μορφής ευέλικτης και εργολαβικής
εργασίας.
Κατάργηση

κάθε

μορφής

επιχειρηματικής

δράσης

στις

υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ΜΗΚΥΟ, ιδιωτικών κλινικών κλπ. Να
ενταχθούν στο δημόσιο και δωρεάν σύστημα ψυχικής υγείας.
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συγχώνευση

ή

κατάργηση
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κλινικής

στο

ΨΝΑ.

Καμία

διαθεσιμότητα, κινητικότητα, απόλυση.
Τ ο 18 ΑΝΩ να παραμείνει οργανικό κομμάτι του νοσοκομείου
με ενίσχυση των στεγνών προγραμμάτων. Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών και υπηρεσιών ψυχογηριατρικών κλινικών,
κέντρων

αντιμετώπισης

νόσου

Αλτσχάιμερ

και

ειδικών
συναφών

διαταραχών και παθήσεων.
Πλαίσιο
συνέντευξη

κινητ οποιήσεων.
τύπου.

Σύσκεψη

Με
με

ευθύνη

τα

του

σωματεία

σωματείου

των

όμορων

νοσοκομείων και σχέδιο δράσης για την αποτροπή συνολικά των
σχεδίων της κυβέρνησης που δεν αφορά μόνο τα ψυχιατρεία,
αλλά συνολικά το χτύπημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας την ημέρα που θα έρθει
για διαβούλευση το νομοσχέδιο που συζητάνε. Σχεδιασμό για
οργάνωση της πάλης και αποκλεισμό της Καβάλας. Απογευματινό
συλλαλητήριο

στο

Δήμο

Χαϊδαρίου

με

άλλους

φορείς

και

συνδικάτα.
Ήδη

κάποιες

ενημερώσει

και

δράσεις

το

έχουν

σωματείο

μετά

πραγματοποιηθεί,
γι’

αυτά.

Εμένα

θα

μας

θα

μου

επιτρέψετε ακόμα δύο σχόλια ως εργαζόμενη αυτή τη στιγμή να
μιλήσω, γιατί δεν μπορώ να μη θιχθώ όταν βλέπω το έγγραφο του
Υπουργού να μιλάει για το νοσοκομείο και να λέει ότι κοινοτική
δομή

υπηρεσίας

σημαίνει

όχι

νοσοκομείο,

όχι

περίβολος

νοσοκομείου.
Η

ύπαρξη

περιβάλλον

αποκαταστασιακών

θα

αποϊδρυματοποίησης.

ήταν
Η

δομών

αντίθετη

στη

ιδρυματοποίηση

σε

νοσοκομειακό
λογική

που

της

πρακτικά
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ως
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παραμονή

ασθενών

σε

νοσοκομειακό περιβάλλον, σημαίνει αποτυχία εφαρμογής του
σύγχρονου θεραπευτικού υποδείγματος.
Για να δείτε πόσο σαθρό είναι όλο αυτό το πράγμα και
προφανώς όποιος το γράφει μάλλον βρίσκεται σε κάποια θέση
Υπουργείου και δεν ζει μ έσα στην κοινότητα με τις δομές που
έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, θα ήθελα να πω ότι
καταρχάς στο Χαϊδάρι υπάρχει οικοτροφείο.
Υπάρχει

τμήμα

απεξάρτησης.

Υπάρχει

προστατευόμενο

διαμέρισμα σε κεντρικό δρόμο του Χαϊδαρίου, τα οποία θα ήθελα
πραγματικά να μου πείτε αν ξέρετε που βρίσκονται. Αν έχουν
κάποιο σημάδι ότι αποτελούν νοσοκομειακή μονάδα. Αν υπάρχει
έξω κάποιος σταυρός. Αν έχετε δει προσωπικό με ιατρικές
μπλούζες. Αν έχετε δει κάγκελα στα παράθυρα αν το θέλετε, γιατί
μας κατηγορούν και για τέτ οια πράγματα.
Αν

έχετε

δει

κάτι

που

να

υποδηλώνει

ότι

μιλάμε

για

νοσοκομειακό χώρο. Όχι συνάδελφοι, γιατί είναι χώροι όπως είναι
τα

σπίτια

υπάρχουν

μας.
εδώ

Όποιος

μπει

μέσα

συνάδελφοι

οι

σε

ένα

οποίοι

οικοτροφείο

και

δουλεύουν

σε

εξωνοσοκομειακές δομές, σε δομές αποκατάστασης, θα δουν ότι
οι ασθενείς, ένοικοι μάλλον, με συγχωρείτε για την έκφραση γιατί
δεν πρόκειται για ασθενείς, διαβιούν σε συνθήκες όπως είναι το
σπίτι μας.
Είναι μικρά διαμερίσματα, είναι μικρές δομές, οι οποίες δε
διαφέρουν σε τίποτα απ ό ένα οικογενειακό περιβάλλον. Και όταν
μιλάμε

για

ιδρυματοποίηση

και

για

αποϊδρυματοποίηση,

θα

πρέπει να σας πω το εξής: Επειδή λέμε ότι θα πρέπει οι ασθενείς
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που βρίσκονται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, μάλλον οι δομές να
αποϊδρυματοποιηθούν.
Να σας δώσω λ ιγάκι την κίνηση ασθενών σήμερα του
νοσοκομείου 26/4. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται εντός του ΨΝΑ
είναι 300, ποσοστό 35%. Οι ασθενείς που διαβιούν σε Μονάδες
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που ανήκουν στο ΨΝΑ είναι
550, ποσοστό 65%. Για ποια ιδρυματοποίηση μι λάμε;
Αν το θέλετε και οι ασθενείς που νοσηλεύονται εντός του
ΨΝΑ οι 300 που είπαμε στην αρχή, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι
οι

70

είναι

χρόνια

περιστατικά,

είναι

σε

τμήμα

χρονίων

παθήσεων, οι 10 είναι ασθενείς της παθολογικής κλινικής και οι
166, ένα ποσ οστό 73%, έχουν χρόνο νοσηλείας μέχρι τρεις μήνες.
Για ποια ιδρυματοποίηση μιλάμε αυτή τη στιγμή;
Τ έλος πάντων, εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε αντίθετοι σε όλο
αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση….
Μ ΕΛΟΣ:
Στις δομές πόσοι είναι;
Κα ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ :
550, ποσοστό 65%. Είναι σημερινή κίνηση. Εμείς οι εργαζόμενοι
είμαστε αντίθετοι σε όλο αυτό. Είναι η δουλειά μας όλα αυτά τα
χρόνια, που παρόλες τις αντίξοες συνθήκες μιλάμε για δομές με
έξι άτομα προσωπικό και καταφέρνουμε και βγάζουμε βάρδια.
Είναι δομές που εμείς τις έχουμε στηρίξει στην κοινότητα, εμείς
τις έχουμε φτιάξει, εμείς τις έχουμε οργανώσει και εμείς έχουμε
φροντίσει να έχουν ένα μέλλον οι ασθενείς μέσα απ’ αυτές.
Σε καμία περίπτωση αυτές δε θα αφήσουμε να περάσουν
ούτε στις ΥΠΕ, ούτε στα χέρια ιδιωτών. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ξέρω αν θέλουν από το σωματείο εργαζομένων κάποιος να
πει δυο κουβέντες. Πάτε στο μικρόφωνο. Πέστε το όνομά σας.
Κος ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ :
Καλησπέρα. Κραβαρίτης Σταύρος, μέλος του Δ.Σ. του σωματείου
του

Ψυχιατρικού

συγκάτοικοι,

Νοσοκομείου

συναγωνιστές,

ό,τι

Αττικής.
θέλετε

Κοιτάξτε,
πέστε,

το

τώρα
έχουμε

κουβεντιάσει, το έχουμε εξαντλήσει. Θυμόσαστε ότι έχουμε δώσει
και μάχες εδώ μέσα για τα πλαίσια που κατέβαζε το Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο που συνολικά έρχεται σε αντίθεση με αυτά που
φέρνουν κατά καιρούς Υπουργεία.
Δύο κουβέντες πολύ -πολύ σύντομες. Επειδή υπάρχει ένα
πολύ μεγάλο ζήτημα σήμερα, η ψυχική υγεία καταρχάς δεν
χτυπάει

κατά

κανόνα

πλούσιους

ανθρώπους.

Χτυπάει

τις

φτωχογειτονιές, τις τσακίζει και διαλύει ολόκληρες οικογένε ιες.
Όταν αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι στο νοσοκομείο, μόνο το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, δεν αναφέρω το Δρομοκαϊτειο ή
τις άλλες ψυχιατρικές κλινικές, 9 το σύνολο ακόμα που δουλεύουν
στα γενικά νοσοκομεία, εδώ στην περιοχή μας είναι του Αττικό,
του Θριασίου αν θυμάμαι καλά. Έχουμε καμιά άλλη;
Τ ο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας πιο κάτω, καταλαβαίνετε το
πλήθος

της

περιοχής

όταν μόνο

το

Ψυχιατρικό

Νοσοκομείο

Αττικής συνολικά μέσα στο ’17 έχει εξετάσει, έχει νοσηλεύσει,
εξυπηρετεί στα εξωτερικά του ιατρεία 10 χιλιάδες ανθρώπους και
μέχρι τώρα το νούμερο αυτό ενώ είμαστε κοντά στο μέσο του
έτους, έχει ξεπεραστεί για το ’18.
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Τ ο δεύτερο νούμερο που θα δείτε, γιατί γίνεται κουβέντα,
ποιο είναι; Προϋπολογισμός ΨΝΑ το 2012. Δεν σας λέω για τις
προηγούμενες εποχές. Σας αναφέρω το 2012. 22 εκατομμύρια
ευρώ.

Το

’17,

11

εκατομμύρια

προϋπολογισμός

με

8,

καταλαβαίνετε εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται, με 8
αναπροσαρμογές. Απ’ τη μία αυξάνεται η ζήτηση για υψηλές
υπηρεσίες υγείας, απ’ την άλλη υποχρηματοδοτούνται.
Δεύτερο

που

πρέπει

να

κρατήσετε.

Σε

αυτούς

τους

προϋπολογισμούς με ευθύνη των κυβερνήσεων όλων που έχουν
περάσει από το ’09 και δώθε, υπάρχει και το 10% οριζόντια
πτώση των προϋπολογισμών. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Σαν
ΨΝΑ έχουμε αγοράσει δύο νέα κέντρα υ γείας. Ο εξοπλισμός τους
κοστίζει 600 χιλιάδες ευρώ και έχουν εγκριθεί η αγορά τους και
έχει

προχωρήσει

δύο

χρόνια,

δυόμιση

περίπου,

θα

με

συγχωρήσετε ακριβώς το χρόνο.
Ακόμα ο εξοπλισμός, μιλάμε για 600 χιλιάδες ευρώ, δεν έχει
γίνει. Για μας τους εργαζόμε νους είναι ένα πράγμα καθαρό. Από
το 2000, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 2000. Καλά το
έβαλε η Αλεξία, όλο το πλαίσιο που υπάρχει μπορεί να προσθέσει
και άλλα που δεν αφορούν μόνο την ψυχική υγεία, αφορά ακόμα
τους νόμους της κινητικότητας, των μετα τάξεων, της λειτουργίας
των ΜΗΚΥΟ, πως λειτουργούν αυτές κλπ.
Όλα αυτά γίνονται σήμερα για ένα και μόνο λόγο. Οι ψυχικά
πάσχοντες

κοστίζουν,

το

κόστος

είναι

μεγάλο.

Πρέπει

να

μειωθούν. Θέλουν δημόσια νοσοκομεία πτωχοκομεία και θέλουν
να αφήσουν τεράστιο χ ώρο στους ιδιώτες να λυμαίνονται αυτό
που λένε το κέρδος.
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Αναφέρατε εδώ περιπτώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για
ζητήματα, άκουγα πολύ προσεκτικά πριν, για βοήθειες κλπ κλπ.
Να σας πω συντοπίτες μου, ότι αυτή τη στιγμή στο χώρο της
ψυχικής υγείας υπάρχουν μό νο στο λεκανοπέδιο 120 ΜΗΚΥΟ.
Μόνο στο λεκανοπέδιο.
Τ ην ίδια στιγμή Κέντρο Αλτσχάιμερ δεν υπάρχει. Έχουμε ένα
ξεπερασμένο πράγμα το οποίο έχει και το όνομα του μεγάλου
ευεργέτη του Μποδοσάκη, το οποίο όχι είναι ξεπερασμένο, είναι
πολύ παλιά πίσω και τους ανθρώπους, βλέπετε αυτούς που
βγαίνουν στα aber alert που τους κυνηγάνε, δεν μπορούμε σε
δημόσια δομή να τους νοσηλεύσουμε. Και αυτοί είναι πολλοί.
Παιδιά με αυτισμό δεν μπορούμε να τα νοσηλεύσουμε.
Έχουμε

σταθεροποιηθεί

τμήματα

ονομάζονται,

σε
συν

9
τις

νεοεισερχόμενα
δομές

όπως

τμήματα,
τα

οξέα

ανέφερε

η

συναδέλφισσα, αλλά όχι μόνο δε θέλουν να αυξήσουν αυτό το
πράγμα, θέλουν να το κλείσουν, να το μειώσουν.
Θέλουν να κρατήσουν ένα φτωχοκομείο, ό,τι πληρώνει το
ταμείο.

Μπορούμε

προβλέπονται

για

να

κάνουμε

κουβέντα

τα

πρωτόκολλα.

Το

μέχρι

α ύριο

λέγαμε

εκεί

το
με

τι
τη

συναδέλφισσα. Τ ην κατάθλιψη στη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση
που

μας

λένε,

δέκα

μέρες

είναι

το

πρωτόκολλό

της

το

θεραπευτικό. Ξέρετε τι σημαίνει δέκα μέρες; Ότι σε δέκα μέρες
είναι εντάξει και πρέπει να φύγει. Αυτή είναι η επιστημοσύνη
τους.
Όλα για το κέρδος. Φυσικά στον ιδιωτικό τομέα δεν κρατάνε
δέκα μέρες, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Αυτό αφορά μόνο το
δημόσιο σύστημα υγείας. Για να κλείσω και να τελειώσω γιατί και
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ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ν ομίζω και οι συνάδελφοι. Ένα πράγμα
θέλω

να

σας

αναφέρω.

Εμείς

γιατί

ήρθαμε

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο.
Καταρχάς οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, να μην είμαι
υπερβολικός, πάντως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είμαστε δημότες
Χαϊδαρίου

και

των

όμορων

δήμων.

Η

α λήθεια

είναι

ότι

τα

Δημοτικά Συμβούλια στο Χαϊδάρι έχουν αλλάξει στάση θα έλεγα
απ’

το

’13

και

μετά

και

τουλάχιστον

βρίσκονται

όχι

μόνο

θεωρητικά αλλά και πρακτικά στους αγώνες των εργαζομένων και
των δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων.
Δεν αναφέρω μόνο το τελευ ταίο παράδειγμα όπου παρέμβη
και ο ίδιος ο Δήμαρχος στη συγκέντρωση στο Δρομοκαϊτειο, λέω
ακόμα και τη μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει αν θυμάμαι καλά
το ’14, όπου είχαμε και τον εξοπλισμό και την υποδομή.
Δεν

είναι

μόνο

όμως

αυτό

αγαπητοί

συντοπίτες

κ αι

συνάδελφοι. Δεν είναι μόνο το πρακτικό κομμάτι. Τ ο κυρίως
κομμάτι είναι ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι βιώνουν σήμερα ένα
Γολγοθά που μπορεί να χρειαζόμαστε μία συνεδρίαση να τον
λέμε,

με

αποτέλεσμα

η

ποιότητα

παροχής

υγείας

να

είναι

υποβαθμισμένη.
Παράδειγμα,

έχουμε

μετρήσει

νεκρό

στην

μονοβάρδια.

Ατυχήματα σχεδόν σε καθημερινή βάση. Να καταλάβετε ότι στις
δομές αυτές που τις παρουσιάζουν σαν πρότυπο σε μονάδες
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, αυτή τη στιγμή ο νοσηλευτής
στη νυχτερινή βάρδια και στην απογευμ ατινή είναι μόνος του και
στην πρωινή είναι δύο.
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Καταλαβαίνετε όταν ούτε ο νυχτοφύλακας δεν είναι μόνος
του και οι νυχτοφύλακες ακόμα έχουν παρέα, τους νοσηλευτές
τους έχουν βάλει να δουλεύουν μονοβάρδιες.
Τ ο ζήτημα το δεύτερο. Έχουμε λιώσει. Χρειαζόμαστ ε αυτή τη
στιγμή ανανέωση προσωπικού και η μόνη ανανέωση που έχει
έρθει είναι οι 60 ΟΑΕΔίτες που φτύνουν αίμα και αυτούς για να
τους εντάξουμε στις δυνάμεις του νοσοκομείου. Τ ο 2011 το
νοσοκομείο σε δύναμη εργαζομένων ήταν 1.980, σήμερα είναι
1.300 μαζί με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που έχουν έρθει.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο γερασμένο πια, φαίνεται και
από την ηλικία, είναι το προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία. Να
καταλάβετε ότι η Αλεξία – να εξηγήσω – και εγώ, είμαστε απ’ τις
πιο πρόσφατες προσλήψεις του 1 998 εγώ αν θυμάμαι καλά και η
Αλεξία είναι του ’99. Έχουν να έρθουν προσλήψεις, έχουμε
προσλάβει 8 ανθρώπους μόνιμους το 2006 ή ’07 αν θυμάμαι καλά
και άλλους 5 το 2008.
Ήρθαν και κάποιοι μόνιμοι τώρα, αυτοί που ήταν διοικητικοί
από το 1992 την προκήρυξη, που ήρθαν ξαφνικά οι άνθρωποι να
έρθουν για δουλειά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι προβλήματα έχουμε
μέσα στο νοσοκομείο.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ερχόμαστε να κάνουμε μια
αμπελοφιλοσοφία συνολική. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα. Τ ο
πρώτο ποιο είναι; Να δεσμε υτεί ότι το πλαίσιό μας έτσι όπως έχει
διαμορφωθεί,

θα

προχωρήσει

στις

υπόλοιπες

περιφέρειες,

δήμους, να ψηφιστεί καταρχάς και να πάει και στους υπόλοιπους.
Τ ο δεύτερο ποιο είναι; Στις δράσεις και στις κινητοποιήσεις,
να δείτε πήξιμο που έχουμε να φάμε στ η Καβάλας. Άκουγα πριν
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για τις δουλειές. Εδώ τι έχει να γίνει τώρα με την Καβάλας. Τ ην
Καβάλας θα την έχουμε ψωμοτύρι. Εκεί δεν χρειάζεται μόνο η
δύναμη των εργαζομένων, αλλά χρειάζεται όλων των συμμάχων
που υπάρχουν.
Έχουμε κάνει μια επιλογή, ακόμα και στ ις μορφές δράσης.
Εμείς θέλουμε τη δυνατή συμμαχία από τους συντοπίτες μας
καταρχάς,

κατά

δεύτερον

από

τους

συναδέλφους

σε

άλλα

νοσοκομεία, κατά τρίτον από τους ίδιους τους ασθενείς μας που
άλλωστε όπως βλέπετε και στο πλαίσιο, ούτε οικονομικά αιτήματα
έχουμε, ούτε τίποτα άλλο, παρά μόνο γι’ αυτούς.
Και

το

τελευταίο

αγαπητοί

συνάδελφοι

από

το

Δήμο

Χαϊδαρίου, δεν έχουμε καμία αυταπάτη το τι ρόλο παίζουν οι
δήμοι. Άσχετα αν εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πλειοψηφία.
Πρέπει να το καταλάβουμε οριστικά. Πρέπει να αρχίσουμε να
βλέπουμε πιο συνολικά το ζήτημα και της ίδιας της περιοχής του
νοσοκομείου, καταλαβαίνετε τι εννοώ και το πώς και με ποιο
τρόπο, που θα καταλήξει.
Τ ο σχέδιό τους είναι δεδομένο. Θέλουν μέχρι το αργότερο το
’19

να

μας

έχουν

ξεπαστρέψει.

Αυτό

εί ναι.

Να

μας

έχουν

ξεπαστρέψει. Όποιους μπορούν να διώξουν θα διώξουν, όποιους
μπορούν να πάνε στην ΜΗΚΥΟ θα τους πάνε στη ΜΗΚΥΟ. Και
μην ξεχνάτε ότι τέτοιου είδους σχέδια παλιότερα σε άλλες χώρες
που έχουν εφαρμοστεί, ξαφνικά βρεθήκανε άνθρωποι κάτω από
τις γέφυρες.
Δε λέω για τον Ρήγκαν και τους Αμερικάνους που πολλοί
έχουν πει. Εννοώ την προ δεκαετίας μεγάλη διαδήλωση στο
Μετρό της Γαλλίας, όπου διαδηλώσανε τέτοιου είδους άνθρωποι,
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πώς να το πω έτσι, θα το πω και σωστά, απόφοιτοι ψυχιατρικών
νοσοκομείων

που

είχαν

πεταχτεί

στο

δρόμο,

καθότι

δεν

μπορούσαν να τους καλύψουν άλλα.
Και συγνώμη για την πολυλογία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του σωματείου. Αν υπάρχουν
ερωτήσεις συνάδελφοι.
Κος ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ :
Υπάρχουν

άλλοι

δύο

συνάδελφοι

που

έχουν

έρθε ι

απ’

το

σωματείο, ο συνάδελφος ο Δημουλάς και η συναδέλφισσα η
Μπόσμη η Χριστίνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Κα Μ ΠΟΣΜ Η:
(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Κος ΔΗΜ ΟΥΛΑΣ :
Θα είμαι πολύ γρήγορος. Δημουλάς Θωμάς από το σωματείο και
εγώ.

Πολύ

γρήγ ορος.

Αυτό

που

απλώς

δεν

μπήκε

στην

τοποθέτηση του συναγωνιστή του συντρόφου του Σταύρου, είναι
το εξής: Θα ρωτήσει κάποιος, μα πάνε να κλείσουν τα ψυχιατρεία;
Πολύ εύκολο. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει το ζήτημα
αν είναι ρητορικό το ερώτημα.
Δεν είναι τωρινή προσπάθεια και νομίζω ότι πρέπει να δείτε
δυο στοιχεία για να το καταλήγουμε εδώ πέρα. Ποιες είναι οι δυο
βασικές ασθένειες αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζονται στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας; Ένα είναι ο καρκίνος που έχει
πάρει εκρηκτικές διασ τάσεις και το άλλο είναι το ζήτημα της
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ψυχικής υγείας που διευρύνθηκε και νομίζω ότι και πριν είχατε
αυτή την κουβέντα σε σχέση με την πρωτοβάθμια περίθαλψη και
την

πρόνοια

και

κατά

πόσο

αυτό

κλιμακώνεται

σε

ψυχικά

πάσχοντες ασθενείς.
Αυτό κοστίζει. Ναι μ εν κοστίζει, αλλά απ’ την άλλη είναι και
φιλέτο. Αυτό πρέπει να καταλάβετε για να δείτε γιατί επιδιώκουν
τόσα

χρόνια

και

κερδοσκοπικού

λυμαίνονται

και

καλά

μέσα

από

χαρακτήρα,

ΜΗΚΥΟ,
χρήματα

μη
με

προϋπολογισμούς που κατατίθενται σε ιδιωτικές κλινικές και, και,
και, και έχουν μπει όλοι οι μεγάλοι στο παιχνίδι αυτό για το πώς
θα μπορέσουν να κερδίσουν κομμάτι απ’ την πίτα.
Ο χώρος της υγείας το τελευταίο διάστημα και δε μιλάω
μόνο για ψυχική υγεία, έχει γίνει το μεγαλύτερο φιλέτο όσον
αφορά

το

κέρδος

στους

μ εγάλους

μονοπωλιακούς

ομίλους.

Βλέπετε χώρους όπως το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών που συνάπτει
συμβάσεις με έξω χώρες και αυξάνει τα κέρδη του.
Τ ην ίδια στιγμή οι προϋπολογισμοί που κατατίθενται για τα
νοσοκομεία είναι κουρεμένοι κατά 50%.
Και να πω και ένα τελ ευταίο γιατί πρέπει να σταθούμε σε
αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει
20 χρόνια πριν με το 2716/’99 που προέβλεπε τουλάχιστον την
πρώτη δημιουργία αποασυλοποίησης και παίζαμε με τις λέξεις.
Εμείς δεν λέμε ότι θέλουμε αυτό το νο σοκομείο.
Θα σας το πούμε και διαφορετικά. Θέλουμε πολύ καλύτερο
νοσοκομείο με άλλες παροχές υπηρεσιών υγείας, διευρυμένες για
τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που σήμερα διευρύνεται και η
ανάγκη του ψυχικά πάσχοντα ασθενή. Γιατί πατάει σε ένα και
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μόνο ζήτημα. Και ο καθένας αυτό που θα πω ας το βαφτίσει όπως
θέλει, δεν με ενδιαφέρει.
Η κρίση είναι καπιταλιστική και απ’ τη στιγμή που κοιτάει το
κέρδος θα πατήσει επί πτωμάτων. Και τα πρώτα πτώματα είναι οι
ψυχικά πάσχοντες ασθενείς και οι καρκινοπαθείς. Αυτό νομίζω το
γνωρίζετε όλοι. Και αν θέλετε, το παράδειγμα με το ζήτημα της
κιβωτού,

δεν

ξέρω

πως,

τη

Γέφυρα

Ζωής,

είναι

πολύ

χαρακτηριστικό όταν ζητάει φιλανθρωπία.
Όταν θα έπρεπε να είναι στη μέριμνα του κράτους το 2018.
Εκεί είναι ευθύνες και των προηγούμεν ων κυβερνήσεων και της
σημερινής κυβέρνησης που πολύ ύπουλα, με χυδαίο τρόπο,
επιδιώκει να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο των προηγούμενων και
μάλιστα με πολύ βρόμικο τρόπο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
Αυτή η κυβέρνηση έρχεται να διαλύσει και στοχοποιεί την ψυχική
υγεία και τον καρκινοπαθή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ελένη θα πάρεις το λόγο έτσι κι αλλιώς. Αν υπάρχουν ερωτήσεις
συνάδελφοι. Εάν δεν υπάρχουν ερωτήματα, κ. Μποζίκα θέλετε να
ξεκινήσετε;
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα -πάρα πάρα πολύ
την

κοινωνία

σε

γενικές

γραμμές,

αλλά

και

ιδιαίτερα

τις

οικογένειες και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από αυτές τις
ψυχικές ασθένειες, που για πολύ κόσμο και πολλές οικογένειες
είναι όπως είπε και προηγούμενα ο συντοπίτης ο Σταύρος, είναι
από

διαστρωμάτωση

κοινωνική

και

οικονομική

πάρα

χαμηλή.
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Όχι ότι αυτές οι ασθένειες φλερτάρουν μόνο τις χαμηλές, τα
χαμηλά στρώματα, γιατί έχουμε και μεγάλους ανθρώπους και
λογοτέχνες. Να μην μακρηγορήσω και εγώ, γιατί περισσότερο μας
ενδιαφέρει που ακο ύσαμε τα παιδιά, σήμερα τους ανθρώπους
που φιλοξενούμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μας πουν εκ
των έσω τα προβλήματα.
Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει πολύ αυτή η κολόνια
όπως είπατε από το ’99. Γίνανε κάτι ίσως στην αρχή φαινομενικά
ήπιες

τομές

και

με

καλή

πρόθεση,

με

ένα

μακιγιάζ

καλής

πρόθεσης για αποασυλοποίηση και φυσικά αυτό όπως είπε ο κ.
Δημουλάς στο τέλος κατέληγε για το κέρδος όλα αυτά.
Ξεκινά

με

εκσυγχρονισμού

μια
των

πεπονόφλουδα

εκμοντέρνισης

εγκαταστάσεων

και

και

μεταρρυθμίσεων

γεγονότων και στο τέλος φτάνουμε να μπαίνει στη μέση ΜΗΚΥΟ,
να μπαίνει μέσα το group of companies τάδε, Health Group of
Companies και μπλα-μπλα.
Απασχόλησε και πριν 3 -4 χρόνια πάλι πολύ έντονα, 4 -5
χρόνια. Τ ότε θέλω να θυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο για όσους
δεν τ ο ξέρουν να το μάθουν και να υπενθυμίσω σε κάποιους που
ήταν παρόντες και στις τότε κινητοποιήσεις του ΨΝΑ, τότε ήταν
μόνο,

ανεξάρτητα

από

το

Δρομοκαϊτειο

οργανικά.

Δεν

ήταν

συγκοινωνούντα δοχεία.
Ότι η τοπική αυτοδιοίκηση της Δυτικής Αθήνας έμπρακτα
ήταν

δίπλα

στα

παιδιά,

στους

αγωνιζόμενους

και

στους

εργαζόμενους που πολύ σωστά είπαν σε αυτή τη φάση, σε αυτό
το

κύμα

αγωνιστικότητας,

ποτέ

δεν

προέβαλαν

οικονομικά

συντεχνιακά, όπως θέλετε βαφτίστε τα, για κάποιους που δεν
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τους αρέσουν και πολύ να ακούν για εργασιακές διεκδικήσεις,
αιτήματα.
Ήταν καθαρά και μόνο να παραμείνει και όπως πρέπει να
παραμείνει κατ’ εμάς η περίθαλψη και η υγεία και η μέριμνα της
υγείας

στα

κρατικά

και

μόνο

χέρια,

να

αναβαθμιστούν

οι

προσφερόμενες υπηρεσίες και αν απαιτείτο και κά ποια ενίσχυση
με

ειδικότητες

και

σε

πλήθος

και

σε

ποιότητα

ανθρώπων,

ανθρώπινου δυναμικού, ευπρόσδεκτο και αυτό το αίτημα.
Αλλά ποτέ δεν έθεσαν θέμα το 100 να γίνει 105 στις
αποζημιώσεις τους και στους μισθούς τους. Βρέθηκε κοντά η
αυτοδιοίκηση Δυτικής Αθ ήνας και ο ΑΣΔΑ τότε είχε έμπρακτα
βοηθήσει σε αυτή την κίνηση και στις κινητοποιήσεις και στο
κλείσιμο της λεωφόρου Αθηνών και σε όλες τις ενέργειες που
είχαν κάνει τότε τα παιδιά.
Δεν

μπορούμε

να

μην

συνδράμουμε

και

να

μην

συμπαρασταθούμε σε αυτό το δίκα ιο αγώνα των παιδιών και είναι
και υποχρέωσή μας, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή είναι η
μεγάλη της διαφορά από τις άλλες μορφές διοίκησης, ο α’ βαθμός
διοίκησης

δηλαδή,

το

αυτοδιοίκηση

αφήστε

το,

θέλει

πολύ

συζήτηση.
Ο α’ βαθμός διοίκησης αυτή είναι η δ ιαφορά του από το β’ ή
από

τις

κεντρικές

κυβερνητικές

σκηνές

και

επεισόδια,

στην

αμεσότητα της καθημερινότητας και στο αφούγκρασμα όλων των
προβλημάτων που απορρέουν από την κοινωνία.
Εμείς σαν παράταξη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα
περισσότερο
παιδιών,

απ’

των

το

να

ψηφίσουμε

εργαζομένων

και

να

αυτή

την

είμαστε

απόφαση
παρόντες

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

των
σε

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

72

οποιαδήποτε έμπρακτη συμπαράσταση χρειαστούν από εμάς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
Πολύ σύντομος θα είμαι και εγώ. Κατά καιρούς έχουμε πει εδώ
για αιτήματα που αφορούν μονάδες αλλά και γενικότερα, ότι λόγω
της κρίσης τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης μάλλον, οι
ψυχικά

ασθενείς

αυξάνονται.

Αυτό

όντως

είναι

αντιστρόφως

ανάλογο, είναι δυσανάλογο δηλαδή με τη χρ ηματοδότηση η οποία
συνέχεια και μειώνεται.
Σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες δομές φυσικά και θα πρέπει
να υπομείνουν. Δεν μπορεί να υποκατασταθούν ούτε από τον
ιδιωτικό

τομέα,

υπηρεσίες.

ούτε

Φαίνεται

από

στην

ΜΗΚΥΟ,

πράξη

ούτε

αυτό

με

από
τα

παρόμοιες

ποσο στά

που

ειπώθηκαν από την πραγματικότητα.
Και όντως όλοι οι τοπικοί φορείς, γιατί πέρα από την
αξιόλογη

δουλειά

που

γίνεται

κάτω

από

τις

αντίξοες

αυτές

συνθήκες, είδαμε και το φαινόμενο πριν ενάμιση χρόνο που
τρέξαμε

με

την

πυρκαγιά,

που

είχε

πάρει

στο

ΨΝΑ ,

που

ουσιαστικά ο βασικός λόγος που έγινε αυτό το θέμα είχε αιτία την
υποχρηματοδότηση ως προς το προσωπικό.
Όλοι οι φορείς όπου μπορούν να βοηθήσουν για τα δίκαια
αυτά

αιτήματα,

ώστε

και

τα

ψυχιατρεία

αυτά

ως

ζωντανός

οργανισμός της πόλης και της Δυτική ς Αθήνας, να παραμείνουν
και να ασκούν την λειτουργία τους υπό τις όσο το δυνατόν
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ανθρωπινότερες συνθήκες για τους εργαζομένους και φυσικά για
τους πάσχοντες ασθενείς. Οπότε ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙ ΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ δε θα ψηφίσω το ψήφισμα γιατί διαφωνώ με το συνολικό
σκεπτικό. Όχι μόνο γιατί καταγγέλλει την κυβέρνηση, αυτό είναι
το λιγότερο. Έχω ψηφίσει και άλλες φορές βάζοντας αστερίσκο.
Βλέπω

στο

κείμενο

πράγματα

του

παρελθόντος.

Και

επιτρέψτε μου να μπω λίγο στην ουσία. Τ ο θέμα που απασχολεί
την

σύγχρονη

ευρωπαϊκή

κοινωνία

είναι

το

θέμα

της

αποασυλοποίησης των ψυχικών πασχόντων και της ένταξης των
ανθρώπων που περνάνε σε κάποια φάση τη ζωής τους απ’ αυτό
το μονοπάτι, στην καθημερινότητα.
Βεβαίως υπάρ χουν και οι βαριά ψυχικώς πάσχοντες. Η δική
μας χώρα έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για ασυλοποίηση
τύπου

Λέρου

και

για

αντίστοιχες

πρακτικές

που

ήταν

η

καθημερινότητα και στα δημόσια νοσοκομεία. Για τα ιδιωτικά
νοσοκομεία να μη μιλήσουμε, γιατί εκεί πέρα είναι μια ειδική
σχέση που έχει σχέση με το χρήμα, που εξυπηρετεί άλλους
παράγοντες

κυρίως

και

όχι

την

ουσία

της

θεραπείας

των

«πρωτόκολλα»

που

ασθενών.
Γι’

αυτό

και

εκεί

πέρα

υπάρχουν

κανένας δεν ξεφεύγει και παραμένει μονίμως ασθενής όσο το
ασφαλιστικό τ ου συμβόλαιο είναι τέτοιο που επιτρέπει να το
απομυζά.
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Είναι σαν αυτούς που έχουν την αυταπάτη ότι έχουν κάνει
πάρα πολύ καλή ασφάλεια και αν τύχει και μπουν σε μεγάλο
ασφαλιστικό φορέα πάντα μπαίνουν στην εντατική τουλάχιστον
για 10 μέρες, πάντα παθαίνου ν μια εμπλοκή στο σύστημα τύπου
αλλεργίας από το κοκτέιλ των φαρμάκων και όταν φτάσουν στις
33 χιλιάδες, γιατί αυτά ήταν τα πρωτόκολλα τα ασφαλιστικά και τα
λοιπά, τότε ξαφνικά γίνονται καλά οι περισσότεροι, γιατί πολλές
φορές υπάρχουν και εμπλοκές άλλου τ ύπου κλπ.
Έτσι αφήνω αυτό το ζήτημα και μιλάω για τα νοσοκομεία της
χώρας, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Τ α ψυχιατρικά
νοσοκομεία της χώρας έμειναν τρία χάρη στους αγώνες κυρίως
στην Αττική, των αγώνων που έκαναν οι εργαζόμενοι εκεί στους
δήμους

και

όσοι

συμπαραστάθηκαν

στο

κίνημα

υγείας.

Το

δεδομένο που υπάρχει σήμερα και όταν χρησιμοποιούμε στοιχεία
καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία με την πραγματική τους
έννοια.
Έτσι κι αλλιώς μπορούμε να καταγγείλουμε ο καθένας ό,τι
θέλει σε πολιτικό επίπ εδο. Τ ο 2012 ο προϋπολογισμός του
Αττικού νοσοκομείου ήταν στα χαρτιά 120, αλλά στην πράξη ήταν
κάτω από τα 60 εκατομμύρια που τώρα είναι 64 εκατομμύρια,
έξτρα τα 10 εκατομμύρια και έξτρα που δόθηκαν για ειδικούς
λόγους για το φάρμακο και έξτρα τα 120 εκατ ομμύρια που
δόθηκαν για να καλύψουν από το 2009 μέχρι το 2016.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε όλα τα νοσοκομεία της
χώρας. Μπορεί η Ελλάδα να κατέρρευσε, όμως όσον αφορά τα
νοσοκομεία

στην

πράξη

εξοφλήθηκαν

λογαριασμοί

παρελθόντος για όλο το προηγούμ ενο χρονικό διάστημα.
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Εκεί πέρα είναι ένας χώρος που η εργολαβία, αυτός που
λέμε εργολάβοι, με όλους τους όρους τους πολιτικούς που μπορεί
να χαρακτηρίσει, είναι συσπειρωμένοι και αλληλέγγυοι σε λόμπι ή
τέλος πάντων ανεξάρτητα από τι μορφή έχουν κλπ, στην ουσία
δίνουν μάχη μαζί με το αντίστοιχο τμήμα του Συμβουλίου της
Επικρατείας, το οποίο ακυρώνει, γιατί υπάρχουν και θετικές
ενέργειες όχι μόνο στο χώρο της υγείας και αλλού και έτσι πχ και
στο Αττικό, θεωρώ εκεί που είμαι και στη διοίκηση και το θεωρώ
και προσωπικό ζήτημα, έχουμε ηττηθεί τα δύο τελευταία χρόνια,
έχουμε χάσει όλα τα ασφαλιστικά μέτρα και όλες τις δίκες, όσον
αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.
Και βέβαια με ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφασίσαμε να πληρώσουμε τους εργαζόμε νους στη φύλαξη για
έξι μήνες, παρά το ότι μας έχει έρθει απόφαση για να τους
απολύσουμε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κριθεί και ο
καθένας έχει τη δική του ευθύνη γι’ αυτά τα πράγματα.
Θέλω να πω η κατάσταση είναι περίπλοκη στα νοσοκομεία
γενικά. Πρέπ ει να αναγνωρίσουμε ότι ο εξοπλισμός, λέω πάλι με
την εμπειρία του Αττικού νοσοκομείου είναι γηρασμένος, είναι σαν
το σκύλο. Πως λέμε ο σκύλος είναι 13 ετών δηλαδή 100 ετών άμα
το πολλαπλασιάσεις επί 8, έτσι τα νοσοκομεία της χώρας τα
οποία μεθοδευόταν η γ ενικότερη ιδιωτικοποίηση, είναι γέρικα
πουλιά, τα οποία χάρη στις προσπάθειες των εργαζομένων των
τεχνικών

και

διαφόρων

άλλων

εκεί

που

προσπαθούν,

προσπαθούν να λειτουργήσουν.
Όσον αφορά δε τους εργαζόμενους, πραγματικά δίνεται μια
μάχη ζωής. Όλοι είναι κα μένα μυαλά, έχουν φτάσει στο burn out
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κλπ και χάρη σε αυτούς τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή
κρατούνται οι δομές και όχι χάρη στις προσπάθειες που γίνονται,
αλλά οι οποίες για να αποδώσουν σε σχεδιασμό χρειάζονται
περισσότερο χρόνο.
Τ ώρα ειδικά για την ψ υχιατρική μεταρρύθμιση, επειδή και
εγώ έχω μια άποψη όσον αφορά και έχω παρακολουθήσει τα
ΨΥΧΑΡΓΩΣ και όλα τα προηγούμενα προγράμματα κλπ, εδώ
πέρα κινδυνεύουμε, πρέπει να ξεχωρίσουμε δυο πράγματα. Αυτά
που πραγματικά υπάρχει ανάγκη απ’ τους εργαζόμενους ν α
υπερασπιστούν για τη ζωή τους και για την εργασία τους και
υπάρχει και το παιχνίδι της ΠΟΕΔΗΝ, στο οποίο δεν άκουσα να
καταγγέλλεται

πουθενά

και

το

οποίο

παίζει

ένα

παιχνιδάκι

δικομματικού τύπου έτσι νομίζει κλπ, που είναι οι συνδικαλιστές
της προηγούμενης γενιάς οι οποίοι οδήγησαν εκεί που οδήγησαν
το συνδικαλιστικό κίνημα και που ήταν απόντες στους αγώνες και
όταν πηγαίναμε μέσα στα νοσοκομεία και στα ψυχιατρεία για να
υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους.
Αυτοί

φροντίζανε

κεντρικότερη

δουλειά.

να
Για

λείπουν
να

γιατί

μιλήσουμε

είχαν
εδώ

κάποια
και

άλλ η

λίγο στην

περιοχή μας, επειδή γνωριζόμαστε. Αυτοί τώρα ξαφνικά κάνουν
διάφορες φιέστες κλπ κλπ και λέω ειδικά για τα Ψυχιατρικά
Νοσοκομείο, τα οποία είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να κλείσουν,
γιατί

είναι

ανα γκαία.

Στην

αποασυλοποίηση

που

θα

γίνει

χρειάζονται νοσοκομεία στη χώρα.
Και

χρειάζονται

νοσοκομεία

και

χρειάζονται

και

350

εργαζόμενοι οι οποίοι τώρα θα έρθουν και χρειάζονται και 4
χιλιάδες στον ΟΑΕΔ, γιατί αυτή είναι η δυνατότητα αυτή τη
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στιγμή, με αυ τό τον τρόπο και όχι με μόνιμες λύσεις που
δυστυχώς όλοι θα θέλαμε αλλά δεν υπάρχουν.
Αυτό δε θα λύσει τα προβλήματα. Πιθανά θα ανακουφίσει
λίγο ορισμένα πράγματα. Αλλά τη βασική κατεύθυνση που λέει ότι
πρέπει να αποκτήσουν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χ ώρας
ψυχιατρικές

κλινικές,

είναι

μία

κατεύθυνση

η

οποία

είναι

επιστημονικά σωστή και την οποία δεν την αμφισβητεί κανένας
στα χαρτιά πλέον, για να μιλήσουμε επί της ουσίας.
Και έτσι και στο Αττικό νοσοκομείο ανοίξανε ψυχιατρική
κλινική παρότι ήταν πάρα πολ ύ επιβαρημένη η κατάσταση και
παρότι δεν υπήρχε το αντίστοιχο προσωπικό. Και πρέπει να σας
πω ότι και εγώ προσωπικά διαφώνησα στο να ξεκινήσουμε και
δόθηκε μια παράταση που δεν έλυσε βέβαια τα ζητήματα κυρίως
από άποψη οργάνωσης.
Αυτό που γίνεται σήμερα στ ο Αττικό νοσοκομείο, θέλω να
πω ότι όλα τα νοσοκομεία δεν είναι σαν τον Ευαγγελισμό που να
είναι κλουβιά και να μην υπάρχουν και οι συνθήκες αυτό που λέμε
το φυσικό περιβάλλον κλπ κλπ. Αν και το κύριο ζήτημα αυτή τη
στιγμή είναι όπως ισχύει και το λέω πάλι με την εμπειρία του
Αττικού νοσοκομείου, έτσι και για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία εδώ
της περιοχής όπως το 30% των ασθενών έρχονται απ’ όλη τη
χώρα και από οπουδήποτε…
Καταρχήν δεν έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη αυτή τη
στιγμή, αυτό είναι το πρόβλημα στην ψυχ ιατρική υγεία. Αν δηλαδή
κάτι θέλουμε να χρεώσουμε την κυβέρνηση, είναι ότι περπατάει
τα

ζώα

μου

αργά.

Το

αντικειμενικό

λέω

εγώ.

Ανεξαρτήτως

προθέσεων, ότι αν ας πούμε πχ έχουν ξεκινήσει τα πρωτοβάθμια
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κέντρα υγείας να υλοποιούνται, τα ειδικού τύπου, οικογ ενειακός
γιατρός και υπάρχει μια μικρή ανασυγκρότηση τέλος πάντων εκεί
που υπάρχει και υπάρχει και μια ιστορία που όπως ξέρετε όπως
εδώ 18 μήνες χρειάζονται παντού στο δημόσιο τομέα για να
πάρεις μαγνητικό τομογράφο, γιατί και εκεί πέρα παίχτηκαν
παιχνίδια κάπου θέλανε να βάλουμε την υπογραφή μας για
πράγματα τα οποία ήταν ξεπουλημένα και χαλασμένα και κάνανε
600 χιλιάδες η επισκευή.
Θέλω να πω το παιχνίδι μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται κλπ,
μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος και στον εισαγγελέα γιατί
μπορεί να έχεις βάλει και κάπου λάθος την υπογραφή σου. Για
ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι μαζί με τους δικηγόρους κλπ
και σε διάφορα πράγματα, στις 21 χιλιάδες υπογραφές που βάζει
ο κάθε διοικητής το μήνα πχ και που το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου βάζει 5 00 σε κάθε συνεδρίαση, λέω το λιγότερο, αν
δηλαδή

πχ

δεν

έχεις

και

κάποιους

ανθρώπους

να

σε

συμβουλεύσουν και να σου πουν, κράτα λίγο, μπορεί να έχεις
βρεθεί να μην ξέρεις και τι έχεις υπογράψει στα πλαίσια της
εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου.
Πολύ π ερισσότερο που δεν έχουν ανοίξει όλοι οι σκελετοί
πουθενά, ούτε και στο Αττικό και αλλού. Μάχες γίνονται που
έχουν στην επικαιρότητα κλπ. Νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα για
τον τρόπο που έχουν πάρει αποφάσεις τα νοσοκομεία της χώρας.
Μιλάω και για το Αττικό , μιλάω και για το ΨΝΑ, μιλάω και
για άλλα πράγματα, στα οποία πχ πρέπει να βοηθήσουν και οι
εργαζόμενοι και να ζητήσουν οι εργαζόμενοι διαχειριστικό έλεγχο
για όλα τα ζητήματα και του παρόντος και του παρελθόντος. Άμα
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θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε πως έχουν τα
πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και το λέω εδώ με την εμπειρία και όπως ξέρετε στο Δήμο
Χαϊδαρίου

που

μπορεί

να

είχαμε

κάποιες

διαφωνίες

μήπως

κατεβάσουν τα στυλό οι εργαζόμενοι, στο τέλος ομόφωνα και
χαίρομαι γι’ αυτό, μπήκαμε σ τη διαδικασία του διαχειριστικού
ελέγχου και τώρα έχουμε πάρει τα δύο πρώτα πορίσματα, στα
οποία δεσμεύομαι να μην πω τίποτα, ούτε επί της ουσίας, ούτε
επί

της

διαδικασίας,

γιατί

αυτή

ήταν

η

συμφωνία

με

την

ενημέρωση που κάναμε στο Δήμαρχο.
Η ουσία είναι ό μως ότι θα γίνει κάποια στιγμή διαχειριστικός
έλεγχος. Αν τώρα και ο διαχειριστικός έλεγχος τους βγάλει όλους
λάδι και ότι είναι εντάξει, τότε μπράβο μας, εντάξει, έχουμε εκτός
από το τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας και τα αντίστοιχα
τμήματα κλπ, αυτή είν αι η κοινωνία της διαπλοκής και την
ξέρουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα ο καθένας απ’ τη δική
του οπτική για διαφορετικά πράγματα.
Δηλαδή εγώ λέω τώρα πχ αυτά που απαιτούμε σε γενικές
γραμμές με εξαίρεση κάποια στοιχεία υπερβολής κλπ, νομίζω ότι
είναι σωστά, αλλά έχω διαφορετική αντίληψη με την ανάλυση
πολύ περισσότερα όχι αυτά που λέει το κείμενο, αυτά που
αναλύθηκαν
εργαζόμενους

κατά
για

κάποιο
τον

τρόπο

τρόπο

στην

αντίληψης

πορεία

από

για

ψυχιατρικά

τα

τους

ζητήματα.
Είναι μια ιστορία που θα ξαναεπ ανέλθουμε, αλλά αυτό δεν
μας εμποδίζει το να κάνουμε ο καθένας απ’ τη δική του οπτική
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αυτό που χρειάζεται για την Ελλάδα των πασχόντων. Αυτά.
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
Κύριοι συνάδελφοι θα μου επιτρέψετε γιατί τα παιδιά που άκουσα
προηγούμενα εδώ είναι πολύ νεότερα εμού τουλάχιστον, έχω μια
ιδιαίτερη ευαισθησία με το θέμα γιατί συμβαίνει, τα έχουμε
συζητήσει και άλλες φορές αυτά εδώ μέσα σε άλλες εκδηλώσεις
και κινητοποιήσεις κλπ, ειδικά με το Δαφνί, γιατί και οι δυο γονε ίς
μου «αποφοίτησαν» απ’ αυτό, σε συνθήκες που τότε δεν τους
ονομάζανε νοσηλευτές όπως σήμερα. Τ ους ονόμαζαν φύλακες
ασθενών.
Και οι αναλογίες ήταν 1 προς 200 περίπου άντρες -γυναίκες,
γιατί νοσήλευε αρκετό κόσμο και ο νυχτερινός ήταν ή η νυχτερινή
από της 7 το απόγευμα μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Μιλάμε
για συνθήκες γαλέρας τότε, αλλά φυσικά όπως καταλαβαίνετε δεν
μπορεί συγκρίνοντας κανένας μας να έρθει να πει σήμερα ότι τότε
ήταν 1 στους 200, σήμερα γιατί να μην γίνεται αυτό.
Αυτό είναι το ένα. Τ ο δεύ τερο που θέλω να πω είναι το εξής:
Αυτά τα οποία γράφονται εδώ σε αυτό το εισηγητικό, μάλλον αυτή
η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων, για μένα
είναι πολύ λίγα. Δηλαδή θα μπορούσε αυτό το πράγμα να
εμπλουτιστεί δεν ξέρω με πόσα ακόμα πράγματα. Και γιατί το λέω
αυτό. Τ ο λέω γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι λέξεις να
έχουν χάσει το νόημά τους.
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Είναι άπειρα τα παραδείγματα και εγώ πλέον έχω κουραστεί
με αυτό το πράγμα. Τ ι εννοώ. Τ ο 1913 ήμουν σε μια ομιλία
σημερινού Υπουργού στο Αιγάλεω, ό που κατηγορηματικά και
χτυπώντας και το χέρι του, είπε ότι έχουν ιδιωτικοποιηθεί σχεδόν
τα πάντα και πρέπει να προχωρήσουμε σε επανεθνικοποιήσεις.
Και

είπε

και

το

χαρακτηριστικό

όταν

ερχόντουσαν,

πουλιόντουσαν μάλλον ντομάτες απ’ τη Χιλή στην Κεφαλονιά που
ήμουν το καλοκαίρι, ότι τι να τις κάνουμε τις ντομάτες, μπορεί να
παίρνουμε και απ’ τη Χιλή αφού αυτό σαν τεχνογνωσία δίνει στο
ΑΕΠ 20%. Βέβαια όταν τον κοίταξα με κάποιο τρόπο το κατάλαβε
και μου είπε, τώρα θα μου πεις θα σπάω εγώ το τηλέφωνο να
τρώω κομματάκια, δε γίνεται.
Σήμερα άκουσα, μάλλον προχθές τον ίδιο Υπουργό κατά την
πώληση των μονάδων των λιγνιτικών, να λέει, αποτρέψαμε τρεις
ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες ήθελε να κάνει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ.
Από εκεί και πέρα λέω ότι εγώ παραιτούμαι, παραμένω όπω ς λέει
και ο ποιητής σε πλήρη σύγχυση αθώος. Δηλαδή αυτά είναι
αδιανόητα πράγματα. Δε νομίζω ότι αντέχουν πλέον ούτε σε
κριτική, ούτε σε επίθεση, ούτε σε οτιδήποτε άλλο.
Δυο κουβέντες ακόμα γι’ αυτό που λέγεται, το έχουμε πει
πολλές φορές εδώ μέσα και το έχω ορίσει, μάλλον το έχω
τεκμηριώσει. Πίσω απ’ όλες αυτές τις ιστορίες και ειδικά με την
ψυχική υγεία, βρίσκεται ένα πολύ σκληρό, γιατί είναι σίγουρο ότι
με την κρίση ειδικά και όχι μόνο στην Ελλάδα, συνολικότερα με
τις

κάθε

φορά

επανερχόμενες

κρίσεις

του

συστήματος,

το

σύστημα αυτό εκτός από τους καρκίνους παράγει σχιζοφρένεια
κυρίως, πέρα απ’ τις διπολικές και τις άλλες διαταραχές.
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Αυτό δίνει πολύ «ψωμάκι», δίνει πολύ ιδιωτικό κέρδος. Και
ακριβώς κλείνω με αυτό, θα σας θυμίσω και πάλι, το έχω ξαναπεί
ως παράδειγμα, θυμάμαι τη σκηνή από τη «Φωλιά του κούκου»,
όπου ο Τ ζακ Νίκολσον βαδίζει αντίθετα με τους άλλους που
κάνουν τον κύκλο και του απαντάει κάποιος κάποια στιγμή ότι
κάποια γρανάζια βγαίνουν ελαττωματικά απ’ το σύστημα.
Αυτά τα γρανάζια πρέπει να δ ώσουν μέχρι το τέλος ό,τι
μπορούν, την μπουκιά απ’ το στόμα. Και την μπουκιά απ’ το
στόμα το συγκεκριμένο σύστημα με τις συγκεκριμένες πολιτικές
και τακτικές, μόνο αυτό μπορεί να το πετύχει. Άρα, λοιπόν, με
αυτή την έννοια λέω ότι αυτά που γράφουν εδώ είνα ι πολύ λίγα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο; Η κυρία
Θερμού. Ο κ. Βορέας. Ελένη.
Κα ΘΕΡΜ ΟΥ :
Δε

θέλω

να

κουράσω

πολύ,

γιατί

ήδη

τοποθετήθηκαν

οι

προηγούμενοι συνάδελφοι του σωματείου του Δαφνιού. Να πω ότι
η άποψή μου θα είναι ως εκπρόσωπος του Δρομοκαϊτειου σαν
Γραμματέας του σωματείου, γιατί η πλειοψηφία δεν έχει παραστεί,
οπότε είναι άποψη δική μου.
Θα πω δύο στοιχεία, θα ξεκινήσω μάλλον λέγοντας δύο
στοιχεία. Απ’ το 2017 είχαμε 18.600 επισκέψεις στα εξωτερικά
ιατρεία του νο σοκομείου. Στο εφημερείο ήρθαν 4.600, εκ των
οποίων πάνω από τους μισούς έγιναν και εισαγωγές. Και βέβαια
έχουμε και περιστατικά που βλέπουμε στο Κερατσίνι και στις
άλλες δομές τις εξωνοσοκομειακές.
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μου

πουν

αυτοί
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που

αμφισβητούν

ή

που

προβληματίζο νται εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο αντιδρούμε
σε όλη αυτή τη διαδικασία του Υπουργείου και τι βλέπουμε απ’
αυτό το σκεπτικό και με την υποσημείωση ότι όλοι αυτοί οι
ασθενείς περιθάλπονται με το 50% του προσωπικού σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουμε πάνω από 10 χρόνια να
δούμε προσλήψεις και 15 ίσως τώρα πια και δουλεύουμε με
ΟΑΕΔ και μαθητές που έρχονται να κάνουν πρακτική και τους
βάζουμε και κάνουν βάρδιες στα τμήματα μαζί με έναν μόνιμο
νοσηλευτή και βγάζουν τη βάρδια τη συγκεκριμένη.
Να

μας

πουν

γιατί

εγώ

δουλεύω

32

χρόνια

στο

Δρομοκαϊτειο, να μου λύσουν την απορία γιατί λοιπόν αφού
προχωράμε σε αποασυλοποίηση και να ανοιχτούμε προς τα έξω
κλπ,

όλη

αυτή

τη

διαδικασία

δε

τη

δίνουν

στα

δημόσια

νοσοκομεία. Εάν δεν είναι στο πίσω μέρος του μυα λού τους και η
σκοπιμότητα το κέρδος, οι μη ΜΗΚΥΟ και οι ΑΕΜΥ που είναι το
καινούργιο στοιχείο που προστέθηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία,
αν δεν είναι αυτός ο σκοπός τους, γιατί αυτή η διαδικασία δεν
περνάει στα δημόσια νοσοκομεία.
Νομίζω
έμπρακτα

ότι
ότι

έχουμε
πολύ

εξωνοσοκομειακές

και

αποδείξ ει

καλά
με

και

τα

λειτουργούμε
τεχνογνωσία

δύο

νοσοκομεία

τις

δομές

τις

υπάρχει

και

που

αποτελεσματικότητα. Ενώ αντίστροφα από τις ΜΗΚΥΟ έχουμε δει
ασθενείς που επιστρέφουν στο ψυχιατρείο, γιατί δεν μπόρεσαν
επιστημονικά να αντιμετωπιστούν ως έπρεπε.
Τ α στοιχεία που αναφέρει το ψήφισμα του Δαφνιού γιατί
εμείς δεν έχουμε κάποιο αντίστοιχο εν πάση περιπτώσει, είναι
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στοιχεία που αναφέρονται σε πρόταση από το Υπουργείο που
έχουμε μαζί μας, δεν είναι τυχαία, ούτε είναι αναλ ύσεις που το
σωματείο έφερε εδώ.
Μας μειώνουν αυτή τη στιγμή τα κρεβάτια της βραχείας
παρόλα τα νούμερα που σας ανέφερα προηγουμένως και τη
ζήτηση που αυξάνεται καθώς περνούν τα χρόνια. Μας μειώνουν
σε

100

κρεβάτια

κάθε

ψυχιατρικό

νοσοκομείο

που

σημαίνει

πρακτικά ότι παίρνουν 2 κλινικές από κάθε νοσοκομείο, τη στιγμή
που τα γενικά νοσοκομεία έχουν αναπτύξει ελάχιστες κλίνες,
μέχρι 20 το πολύ 25 και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον όγκο
των περιστατικών που χρίζουν προσέλευση και νοσηλεία.
Όπως επίσης παρά λληλα θα προχωρήσουν και μάλιστα το
καινούργιο στοιχείο είναι ότι καθοριστικά τον Ιούνη θα ξεκινήσουν
και θα πάρουν τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και από τα δύο
νοσοκομεία.
Ας μου απαντήσει κάποιος γιατί ενώ όλα αυτά μπορούν να
γίνουν, γιατί κανείς δε διαφώνησ ε στην αποασυλοποίηση με
υπάρχον

όμως

νοσοκομείο

με

καλύτερες

συνθήκες

όπως

τοποθετήθηκαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, γιατί όλο αυτό
δεν γίνεται σε ένα δωρεάν σύστημα να εξυπηρετήσει και τον
ψυχικά

πάσχοντα

και

τους

συγγενείς

που

ξέρουμε

το

κοινωνικοοι κονομικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και γι’ αυτό
έρχονται και στα γενικά νοσοκομεία, στα δημόσια τα ψυχιατρεία
και

δεν πάνε

στις

ιδιωτικές κλινικές γιατί δεν μπορούν να

ανταπεξέλθουν.
Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο κ. Βορέας.
Κος ΒΟΡΕΑΣ :
Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο θολά. Είναι πολύ καθαρά.
Μιλάμε για αποασυλοποίηση και επειδή όλοι καταλαβαίνουμε εδώ
μέσα, ας πουν τουλάχιστον αυτοί που μιλήσανε πιο μπροστά, η
αποασυλοποίηση πως γίνεται; Υπάρχουν τα μέσα; Με την καλή
ψυχική διάθεση ή την εθελοντική προσφορά ή την αυτοθυσία του
εργαζόμενου, την στοργή, την αγάπη για τον ασθενή, μπορεί να
λυθούν τα προβλήματα, όταν δεν δίνονται γα μέσα για να λυθούν
αυτά και το κατάλληλο προσωπικό;
Όταν

δηλαδή

φτάνουν

στο

σημείο

να

μειώνετ αι

το

προσωπικό, να μειώνουν τις μέρες θεραπείας γιατί δεν μπορούν
να τους κρατήσουν παραπάνω επειδή μειώνονται και τα κρεβάτια
συνέχεια. Είναι δυνατόν να προχωρήσει ποιος και για ποιον;
Επειδή πραγματικά είναι αρρώστιες ακριβές και μειώνονται
τα ποσά, κο ιτάνε πως πραγματικά θα απαλλαγούν. Αυτό κοιτάνε.
Και εγώ πράγματι έχω εμπειρία τουλάχιστον απ’ τη λειτουργία και
των δύο νοσοκομείων και της αποδοτικότητας των εργαζομένων
και της προσφοράς τους και στα εξαρτημένα άτομα, αλλά και σε
αυτούς που πάσχουν από ψυχολογικές ασθένειες.
Δυστυχώς

όμως

εγώ

θεωρώ

ότι

η

αποασυλοποίηση

χρησιμοποιήθηκε από τη δεκαετία του ’90 αν δεν κάνω λάθος, για
να μειωθούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται για την ψυχική υγεία
και αυτό είναι σαφέστατο και μπορούμε σε μια άλλη στιγμή αν
θέλετε να το αναπτύξουμε περισσότερο, γιατί πράγματι σήμερα η
μέρα τράβηξε πάρα πολύ.
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Αυτό

που

έχω

να

πω

είναι
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ότι

το

προσωπικό

στη

συντριπτική του πλειοψηφία με αυτοθυσία δουλεύει και είναι
ιδιαίτερα εξυπηρετικό. Έχω εμπειρία απ’ αυτό. Θεωρώ όμως
βασικά ότι θα πρέπει καμιά φορά να κοιτάμε και πέρα απ’ τη μύτη
μας. Δυστυχώς δηλαδή άκουσα εδώ πράγματα, μίλησαν κάποιοι
για απόντες από τους αγώνες αυτούς που βρίσκονται σήμερα
στην ΠΟΕΔΗΝ.
Ο χώρος που βρίσκονται αυτοί με ποιους συμπλέει δηλαδή
συνδικαλιστικά; Με ποιους συμφωνεί τόσα χρόνια; Με ποιους
κατεβαίνει σε κοινές πορείες; Εδώ μέσα θα τρελαθούμε στο τέλος.
Δεν ξέρουμε ποιος μιλάει με ποιον και τι λέει. Δεν χρειάζεται να
λέμε απλά ωραία λόγια. Είναι δυστυχώς απ’ τις λίγες φορές που
φέρομαι έτσι, αλλά δεν αντέχω πάντα.
Έφερε και ένα παράδειγμα ο προηγούμενος ομιλητής. Άνοιξε
κλινική στο Αττικό χωρίς το προσωπικό. Μας δουλεύουν δηλαδή.
Τ ι είπατε; Ότι δεν είχε τα μέσα ή το προσωπικό; Ότι, πείτε το;
Μ ΕΛΟΣ:
(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Όχι, δεν έ χει τέλος πάντων. Συγνώμη δηλαδή. Είπατε ότι χωρίς
να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει κάτι άνοιξε μια κλινική.
Αυτό δεν είπατε; Εγώ αυτό κατάλαβα. Τ ο απαιτούμενο τι θα πει
δηλαδή; Επομένως δηλαδή μισερό, κολοβό πήγε να λειτουργήσει,
αυτό λέτε. Όχι εντάξ ει. Εσείς το είπατε, δεν το είπα εγώ. Σας
ερμηνεύω.
Καλό είναι καμιά φορά να δούμε τι περιμένει έναν κόσμο και
αν

εμείς

προσωπικά

έχουμε

την

οικονομική

δυνατότητα
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αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν
αυτή τη δυνατότητα ούτε τα φ άρμακα να βρουν, ούτε τους
γιατρούς να βρουν, ούτε να παρακολουθήσουν πράγματα. Τ ώρα τι
να πω, ότι συμφωνώ με το ψήφισμα; Θεωρώ ότι είναι περιττό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εγώ δυο κουβέντες θα πω. Είναι δεδομένο ότι συμφωνούμε με τις
θέσεις όπως εκφράστηκαν εδώ και απ’ την εισήγηση και απ’ τους
εκπροσώπους του σωματείου και αποτυπώθηκαν βέβαια και στην
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου εργαζομένου
στο ΨΝΑ στο Δαφνί.
Επιγραμματικά, έχουμε υποχρηματοδότηση. Είναι δηλαδή
πράγματα

δεδομένα

αυτά.

Τ εράστιες

ελλείψεις

προσωπικού.

Μεθόδευση ούτως ώστε να περιοριστούν και να κλείσουν τα
ψυχιατρικά ιδρύματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια κατηγορία
συνανθρώπων μας που σαν κοινωνία θα έπρεπε να τους έχουμε
όσο περι σσότερη καλύτερη φροντίδα χρειάζεται.
Είναι

δεδομένη

επίσης

η συμπαράσταση της δημοτικής

αρχής σε οποιονδήποτε αγώνα δώσετε, νομίζω ότι μέσα σε αυτό
το κλίμα αυτού του διαστήματος τώρα δεν θα πρέπει να κάνετε
πίσω. Δώστε πραγματικά το στίγμα μιας αγωνιστικ ότητας που
χρειάζεται.
Και βέβαια αυτό που πολύ σωστά είπατε είναι ότι δεν αφορά
μόνο τους εργαζόμενους και τους ασθενείς τους συγκεκριμένους,
αφορά όλο το λαό αυτό το πρόβλημα. Ήδη κάθε μέρα και
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περισσότεροι

συμπολίτες

μας

έχουν

88
ανάγκη

ψυχικής

και

ψυχιατρικής στήριξης και πολύ καλό είναι όλο το λαϊκό κίνημα, τα
σωματεία, βλέπω τώρα εδώ είναι ο Αντιπρόεδρος του σωματείου
συνταξιούχων της περιοχής, τα σωματεία, οι σύλλογοι, όλοι θα
πρέπει να πάρουν μέρος σε αυτό τον αγώνα και να είστε σίγουροι
ότι θα στηριχθ εί.
Όποια δηλαδή ενέργεια κρίνετε, γιατί εσείς θα αποφασίσετε
για τις ενέργειες, εμείς σα δημοτική αρχή αλλά και σαν κίνημα και
σαν Χαϊδαριώτες συνολικά, θα είμαστε στο πλευρό σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι νομίζω ότι κατά πλειοψηφία το ψήφισμα. Υιοθετείται
το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο
κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΔΑΦΝΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ορίστε κ. Κραβαρίτη.
Μ ΕΛΟΣ:
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καταγράφεται στην α πόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο ποιος
ψήφισε υπέρ, ποιος κατά κλπ. Να συνεχίσουμε συνάδελφοι στην
ημερήσια διάταξη.
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ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση τροποποίησης Τ εχνικού Προγράμματος Έτους 2018

ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2018

ΘΕΜΑ 5 ο
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος για το έτος
2018. Έχει να κάνει με την αναμόρφωση που ακολουθεί. Η
διαδικασία

η

σωστή

αυτή

είναι.

Και

η

έγκριση

της

3 ης

αναμόρφωσης το υ προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.
Τ ο συζητάμε πακέτο συνάδελφοι.
Να δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών να μας
πει δυο κουβέντες για την αναμόρφωση. Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
Καλησπέρα. Κατόπιν παράκλησης του συναδέλφου του Μποζί κα
θα πω αναλυτικά έναν -έναν τους κωδικούς. Βασικά θέλουμε να
τακτοποιήσουμε την αναμόρφωση. Τ ρία ζητηματάκια βασικά. Τ ο
πρώτο είναι όσον αφορά το νέο νόμο για τα προσωπικά δεδομένα
που από 26/5 είναι άμεσα εφαρμόσιμος σε όλους και ιδιαίτερα
στο δημόσιο το μέα και πρέπει μέχρι τότε να έχουν γίνει κάποια
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βήματα προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή για να μην υπάρχουν
προβλήματα.
Τ ο δεύτερο είναι η πυρασφάλεια, να τακτοποιηθούν δηλαδή
οι μισθοί για την πυρασφάλεια, θα το συζητήσουμε και παρακάτω.
Και βέβαια μετά η τρίτη ενότητα είναι κάποια θέματα που έχουν
να

κάνουν

με

την

ευρυζωνικότητα,

με

τον

καθαρισμό

των

επιφανειών του Δημαρχείου, όλα αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει
κάποια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις συνάδελφοι.
Μ ΕΛΟΣ:
(ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Ας πάρουν τον λόγο οι παρατάξεις. Συμφωνείτε κ. Μποζίκα. Κύριε
Καρατζαφέρη, συμφωνείτε. Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ασπρογέρακα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγκριση

τροποπ οίησης

τεχνικού

προγράμματος

ομόφωνα.

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης για το
2018, ομόφωνα. Έγκριση 3 η ς αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
οικ. Έτους 2018, κατά πλειοψηφία.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠ ΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η 3 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΘΕΜΑ 6 ο
Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

6ο,

έγκριση

1ης

τριμηνιαίας

έκ θεσης

υλοποίησης

του

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
Βέβαια τώρα τη τριμηνιαία όπως είπαμε και το πρωί στην
Οικονομική πρέπει να τη δεις λίγο υπό το πρίσμα του ότι ο
προϋπολογισμός άργησε να έρθει και ως εκ τούτου κάποια
πράγματα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται από το τέλος Μαρτίου
και μετά, αρχές Απρίλη και μετά. Δεν αποτυπώνονται δηλαδή ούτε
για παράδειγμα οι πληρωμές που έχουν ξεκινήσει μέσα στον
Απρίλιο, ενώ αφορούν την περίοδο αυτή δεν αποτυπώνονται.
Οπότε
τριμήνου,

γενικά
σε

είναι

γενικές

στα

επίπεδα

γραμμές.

Είναι

του

προηγούμενου

δύσκολο

και

μας

προβληματίζει οι εισπράξεις από τα παρελθόντα οικονομικά έτη.
Τ ο είπαμε και στην Οικονομική. Τ ο είπε και ο συνάδελφος ο
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Μποζίκας εκεί ότι πραγματικά πρέπει εκεί να δούμε τι μπορού με,
χωρίς να προχωρήσουμε δηλαδή σε καταιγίδα φοροεισπρακτική
πως μπορούμε αυτό το πράγμα με έμφαση στους μεγαλοοφειλέτες
να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν σε συγκεκριμένο κωδικό έχουμε
κάποιες ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε;
Μ ΕΛΟΣ:
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε

Σπηλιόπουλε

για

την

έκθεση;

Συμφωνείς.

Άρα

κατά

πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού
χρήσης 2017, της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου μας. (σχετ: 1 /2018 Απ. Δ.Σ Α/θμιας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

7ο,

λήψη

απολογισμού
Πρωτοβάθμιας

απόφασης

χρήσης

2017,

Εκπαίδευσης

περί

έγκρισης

οικονομικού

της

«Σχολικής

Επιτροπής

του

Δήμου

μας.

Παναγοπούλου θέλετε να πείτε κάτι;
Κα ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ :
Όπως το εισηγητικό. Αν έχει κάποιος να ρωτήσει κάτι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού
χρήσης 2017, της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου μας. (σχετ: 6/2018 Απ. Δ.Σ Β/θμιας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

8ο,

απολογισμού

λήψη

απόφασης

χρήσης

2017,

περί

έγκρισης

οικονομικού

της

«Σχολικής

Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Κυρία Θερμού
θέλετε κάτι;
Κα ΘΕΡΜ ΟΥ :
Όπως το εισηγ ητικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή π ρόσκαιρων
αναγκών του Δήμου μας
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 9 ο , λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών
του Δήμου μας. Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
Μιλάμε για 30 άτομα πυρασφάλεια τρίμηνης σύμβασης, από τους
οποίους 28 θα είναι εργάτες και φύλακες πυρασφάλειας και 2
οδηγοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω να πω το εξής: Συμφωνώ με τις προσλήψεις. Δεν ξέρω
αν μπορούμε με βάση την εμπειρία την προηγούμενη ότι απ’ τους
36 οι 11 βγήκαν off. Αυτό εξαρτάται από εμάς στον έλεγχο. Λέω
το αυτονόητο που νομίζω ότι αφορά πρώτα και κύρια τη δημοτική
αρχή στον τρόπο που θα επιλέξει τα πρόσωπα, να μη βρεθούμε
με ανθρώπο υς… Εντάξει, θα πάρουμε κάποιους ΑΜΕΑ, είναι μέσα
στο ποσοστό, γιατί είναι χρήσιμοι και μπορούν από άλλη θέση να
βοηθήσουν κλπ, παρατηρητές. Ένα αυτό.
Και δεύτερο, δε θα σας κουράσω, αλλά σας λέω ότι θα
βγάλω ένα κείμενο. Σας λέω τον τίτλο, «εγκατάσταση συστήματος
δασοπυρόσβεσης στο Αιγάλεω Ποικίλο». Τ ο βασικό συμπέρασμα
που λέω, η πρόταση είναι, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη εκπόνησης
ενός πληροφοριακού συστήματος πυροπροστασίας και προτείνω
στα πλαίσια της αξιοποίησης της γεώτρησης ΑΣΔΑ που υπάρχει
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εκεί τα 60 κυβικά που παρέχει την ώρα, να απευθυνθούμε σε δύο
διαφορετικούς τομείς για να μας βοηθήσουν.
Δε λέω να το κάνει ο δήμος. Που νομίζω δεν θα έχετε
αντίρρηση. Χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.

Και

δεύτερο,

συνεργασία

Δήμου,

ΑΣΔΑ,

Περιφέρειας Αττικής και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχολή
Μηχανικών, Τ μήματα Πληροφορικής και Γεωπληροφορίας. Τ α
υπόλοιπα στο κείμενο. Αυτή είναι η πρότασή μου δηλαδή με
αφορμή αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αυτή την πρόταση πρέπει ν α την κάνετε στο Δασαρχείο και στο
Υπουργείο Γεωργίας, γιατί αυτές οι εκτάσεις δεν ανήκουν στο
δήμο. Δηλαδή οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν απ’ τους
αρμόδιους

φορείς.

Εμείς

τώρα

έχουμε

πυρασφάλεια,

πυρασφάλεια κάνουμε, δηλαδή προσπαθούμε να προλάβ ουμε
πυρκαγιές. Οι παρεμβάσεις που γίνονται μέσα σε αυτούς τους
χώρους είναι υπόθεση άλλων φορέων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας υλοποίησης του έργου:
«Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και
συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών & Αρεοπόλεως»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 10 ο , χορήγηση π αράτασης προθεσμίας υλοποίησης του
έργου:

«Ανακατασκευή

δικτύου

αποχέτευσης

λυμάτων

και

συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών & Αρεοπόλεως».
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Κύριε Ασπρ ογέρακα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Ζητάμε παράταση, αυτό που λέει για διαδικαστικούς λόγους,
προκειμένου να τακτοποιηθούν κάποια θέματα γραφειοκρατικά.
Γι’ αυτό ζητάμε αυτή την παράταση. Δεν είναι επί της ουσίας
δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου «Ανακατασκευή υγρομόνωσης κτιρίου Στέγης
Πολιτισμού στην Αστυθέα»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

11 ο ,

Παραλαβής

έγκριση
του

Πρωτοκόλλου

έργου

Προσωρινής

«Ανακατασκευή

και

Οριστικής

υγρομόνωσης

κτιρίου

Στέγης Πολιτισμού στην Αστυθέα». Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε;
Συμφωνούμε.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Λειτουργική
αποκατάσ ταση της οδού Πύλου, με ταξύ των οδών Φυλής & Λ.
Αθηνών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

12 ο ,

έγκριση

2ου

ΑΠΕ

(τακτοποιητικού)

του

έργου:

«Λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου, μεταξύ των οδών
Φυλής & Λ. Αθηνών. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε;
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤ ΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ, στον Άξονα
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων », για την «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παι δικών χαρών
στο Δήμο Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

13 ο ,

αποδοχή

χρηματοδότησης

από

το

Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ, στον Άξονα
Προτεραιότητας

«Κοινωνικές

και

πολιτιστικές

υποδομές
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δραστηριότητες των δήμων », για την «Προμήθεια - τοποθέτηση
εξοπλισμού

για

την

αναβάθμιση

παιδικών

χαρών

στο

Δήμο

Χαϊδαρίου». Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Μισό

λεπτό.

πρόγραμμα

Στον

τίτλο

είναι

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

και

αποδοχή

συμμετοχής

χρηματοδότησης.

στο

Αλλά

τη

συμμετοχή ψηφίζουμε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Έγκριση διαγράμμισης επί του οδοστρώματος στην οδό
Κερασού ντος 11 (σχετ: 32/1018 απ. ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 14 ο , έγκριση διαγράμμισης επί του οδοστρώματος στην οδό
Κερασούντος

11.

Έχετε

το

εισηγητικό.

Υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο
Έγκριση διαγράμμισης επί του οδοστρώματος στην οδό
Πολυτεχνείου 30 (σχετ: 33/2018 απ. ΕΠΖ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 15 ο , έγκριση διαγράμμισης επί του οδοστρώματος στην ο δό
Πολυτεχνείου 30. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 16 ο
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη χορήγηση
δικαιώματος διέλευσης (άδειας εκσκαφής) σχετικά με την
εγκατάσταση και επέκταση του δικτύου της WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, στην πε ριοχή του Χαϊ δαρίου. (σχετ:
34/1018 απ. ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 16 ο , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη χορήγηση
δικαιώματος

διέλευσης

εγκατάσταση

και

Τ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(άδειας

επέκταση
ΑΕΒΕ,

εκσκαφής)

του

δικτύου

στην

σχετικά

της

περιοχή

με

W IND
τ ου

την

ΕΛΛΑΣ

Χαϊδαρίου.

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 17 ο
Έγκριση Πρακτικού Καταστροφής Αντικε ιμένων που δεν
έχουν καμία αξία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

100

Θέμα 17 ο , έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων που δεν
έχουν καμία αξία. Κύριε Σπηλιόπουλε. Συμφωνούμ ε συνάδελφοι;
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 18 ο
Επιστροφή χρημά των ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 18 ο , επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Τ ο έχετε δει. Υπάρχει κάτι; συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 19 ο
Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της α ρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 19 ο , έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.
Έχουμε κάτι σε αυτό συνά δελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 20 ο
Ένταξη του Δήμου Χαϊδαρίου στο Σύστημα
Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων
Ελλάδας (διακριτικό όνομα govHUB) -_Ορισμός διαχειριστή
του συστήματος και αναπληρωτή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

20,

ένταξη

του

Δήμου

Χαϊδαρίου

στο

Σύστημα

Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας
(διακριτικό όνομα govHUB) - Ορισμός διαχειριστή του συστήματος
και αναπληρωτή του. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 21 ο
Έγκριση διοργάν ωσης Αθλητικών - Πολιτιστικών εκδηλώσεων
του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

21 ο ,

έγκριση

διοργάνωσης

Αθλητικών

-

Πολιτιστικών

εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
Έχετε δει το εισηγητικό. Έχουμε κάτι; Συμφωνού με; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ.
Παράταση μίσθωση ς ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου
Καβαλιέρου επί της οδού Δωδεκανήσου, αριθμός 62

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα Ε.Η.Δ. παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου
Καβαλιέρου επί της οδού Δωδεκανήσο υ, αριθμός 62.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο Ε.Η.Δ.
Λήψη απόφασης επί του εγγράφου της Διεύθυνσης Λαϊκών
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την χωροθέτηση λαϊκών
αγορών στις περιοχές Δάσους Χαϊδαρίου και Κέντρου
Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
2 ο Ε.Η.Δ., λήψη απόφασης επί του εγγράφου της Διεύθυνσης
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την χωροθέτηση
λαϊκών αγορών στις περιοχές Δάσους Χαϊδαρίου και Κέντρου
Χαϊδαρίου. Έχετε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητα ς Ζωής.
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κάτι;

Συμφωνούμε;

Κύριε

Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Εγώ είχα πει και στην Ποιότητα Ζωής ότι εδώ υπάρχουν κάποιες
ενστάσεις για τις θέσεις των λαϊκών αγορών. Τ ώρα είναι είσαστε
δηλαδή μαζί με αυτή την ψήφιση σε όλη σας τη θητεία δεν το
αναλύσαμε. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα; Συμφωνείτε με αυτές τις
θέσεις; Δηλαδή εδώ τέλειωσε η θητεία τώρα και αυτό το πράγμα
δεν το ακουμπήσαμε. Εκτός εάν δεν υφίσταται. Δηλαδή εάν αυτές
οι θέσεις είναι οι προτεινόμενες. Δεν ξέρω.
Απλά αυτό το πράγμα πραγματικά μαζί με τα περίπτερα και
το συγκοινωνιακό είναι ένα πράγμα το οποίο πέρασε τώρα και δεν
ασχοληθήκαμε πέντε χρόνια. Πάλι εκτός ημερησίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ακούστε συνάδελφοι, για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Από τις
προηγούμενες διοικήσεις όχι μόνο εμάς και την προηγούμενη και
την προ-προηγούμενη και χρόνια ολόκληρα, γίνεται κουβέντα για
τη λαϊκή στο Χαϊδάρι. Για όλες. Κανένας κάτοικος δε θέλει τη
λαϊκή

μπροστά

στα

πόδια

του.

Έρχονται

αιτήματα,

κόντρα

αιτήματα. Οι μελέτες που έχουν κάνει μέχ ρι στιγμής η υπηρεσία
εδώ πέρα, έχει βρει ως πιο λειτουργικές αυτές τις θέσεις.
Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση Βασίλη, ας έρθει
στο Δημοτικό Συμβούλιο να την κουβεντιάσουμε. Πάντως μέχρι
στιγμής ας πούμε για παράδειγμα, η λαϊκή που είναι στην Αγί α
Τ ριάδα

στη

άνθρωποι

Γρηγορούσα

εκεί

μέσα

στα

δεν

αλλάζει

μούτρα

κιόλας.

τους.

Δεν

Τ ην

έχουν

υπάρχει

οι

όμως

συνάδελφοι δρόμος. Δεν υπάρχει δρόμος στη Γρηγορούσα άλλος.
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Ή θα την πας στην Μακεδονίας που δεν χωράει ή θα
κλείσεις τη Φαβιέρου. Οι άλλοι δρόμο ι είναι έτσι. Θα κυνηγάμε τα
πορτοκάλια στο Περιστέρι. Δεν υπάρχει. Και αν δούμε και τους
άλλους χώρους, αν δείτε και τα πρώτα αιτήματα που βρήκα εγώ
Βασίλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν για τις λαϊκές απ’ την
προηγούμενη διοίκηση. Δεν υπάρχει.
Αν έχετε κα μιά πρόταση συγκεκριμένη φέρτε την. Μη λέμε
τώρα… Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο Ε.Η.Δ.
Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κενωθέντος
περιπτέρου για την υλοποίηση μετατόπισης υφιστάμενου
περιπτέρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 3 ο Ε.Η.Δ., λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης
κενωθέντος

περιπτέρου

για

την

υλοποίηση

μετατόπισης

υφιστάμενου περιπτέρου. Καταργείται η θέση που υπάρχει στην
πλατεία λαού, που είναι χηρεμένο από ιδιοκτήτη και έχει αιτηθεί ο
περιπτεράς

αυτός

που

είναι

στην πλατεία,

ουσ ιαστικά

αυτό

γίνεται, καταργείται και μεταφέρεται ένα περίπτερο από το πρώην
παλιό τέρμα Παπανδρέου, τέρμα Παπανδρέου, το πρώην παλιό
τέρμα, έχει ένα περίπτερο εκεί.
Και μεταφέρεται αυτό το περίπτερο στην πλατεία λαού.
Συνάδελφοι, από πού προκύπτει αυτό τώρα για να εξηγιόμαστε.
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Αυτή τη στιγμή το Χαϊδάρι δεν έχει εμπορικές θέσεις για να
μεταφέρεις περίπτερα. Εάν μεταφέρεις οποιοδήποτε στη λεωφόρο
Αθηνών το κόβει η τροχαία και οι μοναδικοί χώροι που υπάρχουν
είναι ελάχιστοι.
Υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες περ ιπτέρων, που εκεί που
είναι τα περίπτερά τους δεν δουλεύουν. Είναι πεθαμένα σημεία
και ζητάνε να μετατεθούν. Επειδή όμως δεν υπάρχουν άλλοι
εμπορικοί χώροι, σε κάποια σημεία που χηρεύουν τα περίπτερα,
καταργούμε τη θέση και μεταφέρουμε αυτών των ανθρώπων. Θα
αλλάξει ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά.
Υπάρχει κάτι σε αυτό συνάδελφοι; Κύριε Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εγώ είπα και στην Ποιότητα Ζωής, γι’ αυτό αντέδρασα και γι’
αυτό το θέμα στο εκτός ημερησίας, αν εδώ έχει τηρηθεί όχι
ακριβώς

η

διαφάνεια,

υπόλοιπους

η

δημοσιο ποίηση

ενδιαφερόμενους.

Οι

του

υπόλοιποι

θέματος

στους

περιπτεράδες.

Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θέλει να μεταφέρει το περίπτερό του.
Έχουν ενημερωθεί οι άλλοι περιπτεράδες αν θέλουν και οι άλλοι
περιπτεράδες

να

μεταφέρουν

το

περίπτερό

τους

στη

συγκεκριμένη θέση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ακούστε κ. Καρατζαφέρη, γιατί αυτό που λέτε είναι φοβερό.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Τ ο ξαναείπα και προχθές όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όταν ένας περιπτεράς έχει πρόβλημα και θέλει να μεταφέρει το
περίπτερό του, έρχεται στο δήμο και κάνει αίτημα και λέει, παιδιά
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το περίπτερό μου δε δουλεύει, μεταφέρετε το. Δεν γίνεται κάθε
φορά που έρχεται ένας να το κοινοποιούμε εμείς σε όλη την
Ελλάδα, μήπως θέλει κανένας να μεταφέρει το περίπτερό του.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Δηλαδή είναι το μοναδικό αίτημα στο Χαϊ δάρι, μόνο αυτός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μόνο αυτός έχει αιτηθεί και η κυρία Πιέρου που συζητήσαμε σε
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο περίπτερο που έχει ζητήσει μεταφορά
θέσης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βεβαίως. Υπάρχει ένα περίπτερο που έχει ζητήσει μεταφορά
θέσης, το οποίο ο ανάπηρος έχει πεθάνει και δεν μπορεί να γίνει
μεταφορά θέσης.

Επίσης κ. Καρατζαφέρης ξέρω πολύ καλά τι

λέτε, έχει έρθει εδώ αίτημα μεταφοράς θέσης περιπτέρου από
άνθρωπο που δεν έχει δικαίωμα να το μετακινήσει γιατ ί δεν είναι
ιδιοκτήτης, είναι ενοικιαστής και κρίθηκε ότι εκεί που θέλει να
πάει το περίπτερο η θέση είναι επικίνδυνη. Έχει κουβεντιαστεί
εδώ πέρα.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Ωραία. Αυτός ενημερώθηκε μήπως θέλει να πάει στην πλατεία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν έχει δικαίωμα κ. Καρατζαφέρη. Δεν είναι ιδιοκτήτης. Είναι
ενοικιαστής. Δεν έχει δικαίωμα. Ψάξτε τη νομοθεσία. Πήρατε στα
χέρια σας και έγγραφό του, κάνει και ενστάσεις για οποιαδήποτε
κίνηση.
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Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εγώ ρωτάω αν υπάρχουν αιτήσεις προς εσάς, νόμιμες αιτήσεις,
άλλες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι. Εκτός απ’ αυτές τις δύο που υπήρχαν δεν υπάρχουν άλλες
αιτήσεις. Αν υπήρχαν θα είχαν το δικαίωμα οι άνθρωποι να
ζητήσουν οτιδήποτε.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εντάξει. Με τη διευκρίνιση αυτή ψηφίζω και εγώ. Δεν έχω κακή
πρόθεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ …………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ

…………………
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

…………………

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

…………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………………

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ
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ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
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ΑΠΩΝ

ΑΠΟΥΣΑ

ΑΠΩΝ

ΑΠΟΥΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

28,37,42,45,46,48,87,95,96,98

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7,49,50,51,103,10 4,106

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

…………………

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

82,93

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

89,91,94

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………
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ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 51,52,60,92

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

21,28

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9,72

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11,24,73,90,94

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18,80

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) 20
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