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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για το άµεσο κλείσιµο των 
υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, λόγω των µέτρων 
της κυβέρνησης που καταργούν κάθε αυτοτέλεια στους Ο.Τ.Α., σύµφωνα και 
µε την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 19ης/11/2012 του Σωµατείου 
Εργαζοµένων του ∆ήµου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
21.11.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
13453/19-11-2012 πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 25/2012) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και απεστάλη 
ηλεκτρονικά µέσω e-mail σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, δεδοµένου ότι ο ∆ήµος 
τελεί υπό κατάληψη και λόγω κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 199/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13701/4.12.2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.11.2012 
έκτακτης Συνεδρίασης Νο. 26/2012 του 
∆.Σ. του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, 
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
5. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
   ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
6. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
8. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
10. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
15. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
16. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
18. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
19. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
21. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
22.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 

 

23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
25. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
26. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
29.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 29 παρόντες 
και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                             Χωρινός Ζαχαρίας                                                  
Κότσιρας Παύλος                                                   Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη    Νικολόπουλος Φώτης 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
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Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη     
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
                                     
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης, 
το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 
συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, και µε βάση το σχετικό έγγραφο του 
Σωµατείου Εργαζοµένων του ∆ήµου, έδωσε το λόγο στην κα ∆ήµαρχο, η οποία είπε 
τα εξής :  
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Καλησπέρα κατ' αρχήν. Με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου και της πράξης 

νοµοθετικού περιεχοµένου που το συνοδεύει, όλοι µας το τελευταίο διάστηµα έχουµε 

γίνει µάρτυρες νέων µεγάλων αλλαγών και παρεµβάσεων. 

Στον τοµέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτές οι αλλαγές πλήττουν όχι 

µόνο την καθηµερινή λειτουργία των ∆ήµων µέσω της εφαρµογής της οριζόντιας και 

χωρίς καµία αξιολόγηση ετήσιας διαθεσιµότητας υπαλλήλων και νέας µείωσης της 

κρατικής χρηµατοδότησης, αλλά και την ίδια την υπόσταση και το συνταγµατικό 

κατοχυρωµένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, εγκαθιστώντας 

παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας ουσιαστικά εισάγει την πλήρη επιτροπεία 

των ∆ήµων. 

Συµφωνούµε στη διαφάνεια και στους ελέγχους σε κάθε επίπεδο και 

εµείς ως ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας είµαστε από τους πρώτους που 

εφαρµόζουµε τέτοιου είδους πρακτικές, αποστέλλοντας τριµηνιαίες αναφορές σχετικά 

µε τα οικονοµικά µας µεγέθη και εφαρµόζοντας ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς. 

Όµως λέµε όχι στην επιχειρούµενη συνταγµατική επιτροπεία όπου µε 

πρόσχηµα τον έλεγχο των οικονοµικών µεγεθών και των προϋπολογισµών των 

∆ήµων θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν νέες αυξήσεις τελών και φόρων στους 

συνδηµότες µας. 

Ως ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας δηλώνουµε 

ότι αυτό δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον στο δικό µας ∆ήµο µε τα 

τωρινά οικονοµικά δεδοµένα, διότι εµείς δεν πρέπει και δεν θέλουµε να προσθέσουµε 

κι άλλα φορολογικά βάρη στους δηµότες µας, αλλά και µε τη ρύθµιση των χρεών των 

∆ήµων που ψηφίστηκε πρόσφατα, εάν ανήκαµε στους υπερχρεωµένους ∆ήµους θα 

είχαµε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουµε δίχως να εφαρµόσουµε αυξήσεις στα 

δηµοτικά τέλη και τους φόρους. 

Αντί γι' αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές ζητούµε από τους 

κυβερνώντρες να µας χορηγηθούν τα 380 εκ. ευρώ που µας χρωστούν από το 2011 

και όλα αυτά τους εγγυόµαστε ότι δεν πρόκειται να συµβούν. 

Στη σηµερινή συνεδρίαση της ΠΕ∆Α ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ο Κώστας 

Ασκούνης έθεσε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Η 

συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο συνολικό δηµοσιονοµικό χρέος της χώρας 

ανέρχεται µόνο στο 0,9% ίσως το χαµηλότερο ποσοστό µεταξύ της Ευρώπης των 27 
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και ότι οι περικοπές πόρων από την κρατική χρηµατοδότηση έχουν ανέλθει στο 60% 

για την τριετία 2009-2012».  

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν όλοι ότι η µέχρι τώρα συµµετοχή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας είναι µεγαλύτερη 

από κάθε άλλο φορέα του ∆ηµοσίου γι' αυτό και σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο για το 

2012 όσο και για το 2013, αναµένεται να παρουσιάσει πρωτογενή πλεονάσµατα. 

Σε ό,τι αφορά δε το προσωπικό, οι αποχωρήσεις από τους ∆ήµους την 

προηγούµενη διετία ξεπέρασαν τις 6.000 ενώ ο ρυθµός των συµβασιούχων έχει 

µειωθεί περισσότερο από 60%.  

Αυτές είναι οι εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες µέσα στις οποίες 

καλούµαστε να ασκήσουµε τα καθήκοντά µας και να ανταποκριθούµε στις αυξηµένες 

απαιτήσεις των συνδηµοτών µας εµείς οι αιρετοί. 

Μέσα σε όλα αυτά το Μεσοπρόθεσµο προβλέπει ακόµη: νέες µειώσεις, 

κρατικές επιχορηγήσεις, αποξήλωση των  Υπηρεσιών από το αναγκαίο και εξαιρετικά 

χρήσιµο και αποδοτικό προσωπικό, ενώ καλούµαστε να ασκήσουµε από την 1η 

Ιανουαρίου 200 νέες αρµοδιότητες δίχως να προβλέπεται η ενίσχυση των ΟΤΑ µε 

τους αντίστοιχους πόρους. 

Συνολικά ως Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ως ∆ήµος Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνας έχουµε κάνει όλες τις απαραίτητες θυσίες και αυτά τα µέτρα κρίνονται 

από εµάς άχρηστα και αντιαποδοτικά. Ακόµη λέµε όχι στην αποστολή στοιχείων 

υπαλλήλων που υπάγονται στο καθεστώς της διαθεσιµότητας. 

∆εν θα συνηγορήσουµε στη διαδικασία αυτή, διότι δεν σκοπεύουµε να 

γίνουµε το άλλοθι της δικής τους αδυναµίας, η αξιολόγηση του προσωπικού µε 

προκαθορισµένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας µε κοινωνικά και 

αξιοκρατικά κριτήρια, µπορεί να συµβάλλει στην κάλυψη σοβαρών ελλείψεων των 

ΟΤΑ και του ∆ηµοσίου τοµέα. 

Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο Υπουργείο σχετικά µε το πλεονάζον 

προσωπικό, αλλά ο Υπουργός δεν βάζει την υπογραφή του για να λύσει αυτό το 

πρόβληµα, διότι θέλει να κάνει το χατίρι της τρόικας. Εµείς όµως δεν θα το κάνουµε 

αυτό το χατίρι.  

Γι' αυτούς τους λόγους ως ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνας προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης το κλείσιµο των 

Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, για τις επόµενες 2 µέρες 
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Πέµπτη και Παρασκευή, εκτός τις Υπηρεσίες του Νεκροταφείου και των Παιδικών 

Σταθµών και θα ήθελα επίσης να ακούσω τις προτάσεις σας εάν πιστεύετε ότι 

υπάρχουν και κάποιες άλλες Υπηρεσίες που θα πρέπει να παραµείνουν ανοιχτές. 

Εµείς προτείνουµε το κλείσιµο των Υπηρεσιών της Καθαριότητας µόνο 

για την ηµέρα Πέµπτη, διότι το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να είναι η πόλη καθαρή, 

να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στην Υπηρεσία του ∆ηµοτολογίου και του 

Ληξιαρχείου για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των συνδηµοτών µας και να 

πραγµατοποιηθούν όλες οι διαδικασίες, που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισµών και 

προµηθειών του ∆ήµου, προκειµένου να µην δηµιουργήσουµε οι ίδιοι προβλήµατα 

στην εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας. 

Με αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι θα στείλουµε στην Κυβέρνηση ένα 

ηχηρό µήνυµα αντίστασης, θα συµπαρασταθούµε έµπρακτα στα δίκαια δικαιώµατα 

και αιτήµατα των εργαζοµένων µας, δίχως όµως να δηµιουργούµε προβλήµατα στην 

καθηµερινότητα των συµπολιτών µας, τους οποίους και καλούµε να συµµετάσχουν 

στη συµβολική κατάληψη του Υπουργείου Εσωτερικών αυτή την Παρασκευή µαζί µε 

τους ∆ηµάρχους της Ανατολικής Αττικής για να εναντιωθούµε σε αυτά τα άδικα και 

επαχθή  µέτρα που αγγίζουν όλους µας: τους αιρετούς, τους εργαζόµενους, την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και εν τέλει όλους τους πολίτες. 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής : 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος συνάδελφος θέλει τον λόγο ή µήπως θέλετε να µιλήσει κάποιος 

εκπρόσωπος των εργαζοµένων; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Αν θέλουν οι εργαζόµενοι να τους ακούσουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να τους ακούσουµε και µετά να τοποθετηθούµε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να ακούσουµε τους εργαζόµενους 

πρώτα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λέω µήπως θέλετε τον λόγο, γιατί µου λέτε ότι δεν τηρώ τη 

διαδικασία. Η κα Παυλοπούλου έχει τον λόγο. 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα σας. Οι εργαζόµενοι, δεν βάλαµε αυτό το θέµα 

µόνο µε αφορµή τις απολύσεις. Οι απολύσεις αυτή τη στιγµή είναι γεγονός, πήραµε 
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απόφαση σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο την προηγούµενη φορά ότι δεν θα στείλουµε και 

δεν θα επιτρέψουµε. Οι απολύσεις όµως αυτές δεν αφορούν µόνο εµάς, αφορούν την 

ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών στο ∆ήµο. Ήδη σήµερα γνωρίζουµε όλοι πολύ 

καλά ότι οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο είναι ελλιπείς, σε βασικές Υπηρεσίες λείπει κόσµος.  

  Αν απολύσουµε όλους αυτούς τους εργαζόµενους όπως η τρόικα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυβέρνηση το θέτουν, αυτόµατα δεν θα υφίσταται κατ' 

αρχήν ∆ήµος, όλες οι Υπηρεσίες του ∆ήµου θα περάσουν σε ιδιωτικά χέρια και ούτε 

κοινωνικό χαρακτήρα θα έχουν και όλα τα βάρη θα προστεθούν στους πολίτες µας. 

Ήδη γνωρίζουµε ότι οι πολίτες είναι πιεσµένοι και έχουν φορτωθεί 

τεράστια βάρη στις πλάτες τους, βάρη που είναι καθηµερινά. Θέσαµε το ζήτηµα 

σήµερα να ανοίξει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γιατί θα πρέπει να ανοιχτούµε σε 

αυτό τον κόσµο που δεινοπαθεί γύρω µας. ΄ 

Αυτός ο κόσµος κάθε µέρα ο δηµότης µας έχει τα χαράτσια, έχει την 

ανεργία του, έχει τα προβλήµατα των παιδιών του των οικογενειών του, τα σχολεία 

και αν ο ∆ήµος δεν σταθεί αρωγός απέναντι σε αυτά τα προβλήµατα, αν ο ∆ήµος δεν 

αντισταθεί και δεν πάρει θέση ξεκάθαρη ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα και σε 

αυτή την πολιτική που µας φορτώνει η Κυβέρνηση, το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δεν έχει νόηµα ύπαρξης για µας.  

∆ηλαδή τι θα παίζει ο ∆ήµος δηλαδή; Το ρόλο του manager; Όλες οι 

Υπηρεσίες θα περάσουν σε ιδιωτικά χέρια. Όπως βάζουν τώρα το χαράτσι στα 

Νοσοκοµεία αν νοσηλευτείς θα πληρώνεις 25 ευρώ και 1 ευρώ τη συνταγή, θα θέλεις 

ένα πιστοποιητικό και θα πληρώνεις, θα θέλεις το παιδί σου να το βάλεις στον 

Παιδικό Σταθµό θα πληρώνεις. 

Θα πρέπει δηλαδή µπροστά να πρωτοστατήσει και ο ∆ήµος σαν 

κοινωνικός φορέας να ανοιχτεί στον κόσµο και µαζί µε τους εργαζόµενους και µαζί µε 

όλους τους κατοίκους στην περιοχή, να εξηγήσει στον κόσµο ακριβώς τι συµβαίνει 

σήµερα, τι είναι αυτή η επιτροπεία που πάνε να επιβάλλουν, τι επιπτώσεις θα έχει 

απέναντι σε όλα αυτά. Να µην µένουµε κλεισµένοι στα καβούκια µας.  

Έχουµε τη συµπαράσταση σαν εργαζόµενοι, αλλά εργαζόµενοι στο 

∆ήµο δεν είµαστε µόνο εµείς. Ένα µεγάλο κοµµάτι του ∆ήµου µας είναι εργαζόµενοι, 

είναι άνθρωποι που δεινοπαθούν από την καθηµερινότητα και από τα προβλήµατα 

που τους έχουµε φορτώσει. 

Και να σας πω και κάτι; Πειθαρχούµε απέναντι σε όλους αυτούς τους 

νόµους που είναι βάρβαροι για µας, κάποια στιγµή δεν θα πρέπει να υψώσουµε τη 
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φωνή µας και την αντίστασή µας απέναντι σε όλα αυτά; ∆εν θα πρέπει να 

πειθαρχήσουµε; Είπε κάποιος ∆ήµαρχος πρόσφατα σε κάποιο Σωµατείο εργαζοµένων 

ότι «εγώ θα εφαρµόσω τους νόµους γιατί θέλω να είµαι νόµιµος». Είναι νόµιµο 

δηλαδή να πεινάει ο κόσµος; Είναι νόµιµο δηλαδή να µην υπάρχει δουλειά; Είναι 

νόµιµο να προσθέσουµε στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους πάλι στο ∆ηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα που φορτώνουµε; Είναι νόµιµο να πεθαίνουν παιδιά; Ηθικό και νόµιµο 

είναι αυτό;  

Κάποια στιγµή δηλαδή θα πρέπει και η ∆ηµοτική Αρχή να παίξει το 

ρόλο της και να ανοιχτεί στην κοινωνία. Να ανοιχτεί και να εξηγήσει στον κόσµο και 

να καλέσει τον κόσµο σε συστράτευση για να παρθούν όλα αυτά τα µέτρα πίσω.  

Πέρα από αυτό εµείς αυτή τη βάση βάλαµε, εµείς αγωνιζόµαστε µε 

όλες τις µορφές και µε όλους τους τρόπους θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε προς 

αυτή την κατεύθυνση να µην απολυθεί κανένας βέβαια συνάδελφός µας όχι µόνο στο 

∆ήµο αλλά και γενικότερα σε όλο το ∆ηµόσιο τοµέα και στον ιδιωτικό τοµέα.  

Ανοίγουµε µέτωπο συµµαχίας µε όλο αυτό τον κόσµο και έτσι πρέπει 

να γίνει τελικά για να µπορέσουµε να ξεφύγουµε από αυτή την πολιτική.  

Και ένα άλλο θέµα που είναι σηµαντικό. Όταν λέµε συµπαράσταση 

στους εργαζόµενους υπάρχει κι ένα άλλο θέµα. Υπάρχει η πιθανότητα τη ∆ευτέρα να 

µην πληρωθεί κανένας εργαζόµενος µε το ότι δεν έχει περάσει µια τροπολογία που 

αφορά καθαρά τη µισθοδοσία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και καταλαβαίνετε ότι οι 

εργαζόµενοι πρέπει να πληρωθούν γιατί δεν αντέχουν έτσι κι αλλιώς µέρα απλήρωτοι. 

Αυτό το θέτω να το έχετε στο νου σας όταν θα υπάρξει πρόβληµα µε µισθοδοσίας.  

∆εν έχει περάσει δηλαδή η αναµόρφωση του προϋπολογισµού δυο 

φορές και χτυπάει κόκκινο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Παυλοπούλου αυτή τη στιγµή στο ∆ήµο µας έχουµε 

απεργία;  

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είχαµε 48ωρες απεργίες την περασµένη εβδοµάδα, στάσεις 

εργασίας χτες, στάσεις εργασίας έχουµε και αύριο και έχουµε πάρει µια απόφαση τα 

ανώτερα όργανά µας και ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ και ΠΟΕΟΤΑ να έχουµε καταλήψεις καθαρά 

και µόνο στα γραφεία προσωπικού για να µην φύγουν οι κατάλογοι κι όλα αυτά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆υο λεπτά γιατί έρχοµαι στο δηµαρχείο κάθε µέρα. Το δηµαρχείο 

µας, ρωτώ για να καταλάβουµε. 
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κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το δηµαρχείο µας είναι υπό κατάληψη.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άρα δεν λειτουργεί. 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Οι άλλες Υπηρεσίες λειτουργούν. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ποιες άλλες δηλαδή; 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Οι άλλες Υπηρεσίες εκτός του δηµαρχείου: Καθαριότητα, 

Πράσινο, ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθµοί. Μόνο όταν έχουν απεργία αυτό είναι αναφαίρετο 

δικαίωµά τους δεν µπορούµε να τους πούµε να µην απεργήσουν. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συνεχίζω το ερώτηµα. Άρα οι εργαζόµενοι στο διοικητικό σκέλος 

αν κατάλαβα καλά δεν εργάζονται. 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εργάζονται, αλλά είναι µόνο το γραφείο προσωπικού υπό 

κατάληψη, το Πρωτόκολλο και τίποτε άλλο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Παυλοπούλου χτυπάνε κάρτες; 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εφόσον είναι µέσα και εργάζονται, εργάζονται κάνουν άλλες 

δουλειές ναι χτυπάνε κάρτες. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εντάξει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τα ερωτήµατα προηγούνται κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά κάνουµε λογοπαίγνιο, δηλαδή ποιος προηγείται. Όποτε 

θέλουµε επικαλούµαστε τον κανονισµό, όποτε δεν µας βολεύει λέµε άλλα πράγµατα. 

Εγώ τα ερωτήµατα τα βάζω πριν, όποιος συνάδελφος θέλει να κάνει ερώτηµα λέω να 

κάνει το ερώτηµα.  

  Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρία Παυλοπούλου, όπως καταλαβαίνω η Οικονοµική Υπηρεσία 

δεν απεργεί. Θέσατε το θέµα αυτό της αναµόρφωσης; Ότι δεν θα πληρωθούν τη 

∆ευτέρα; Και τι απάντηση πήρατε από τη ∆ιοίκηση; 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει τεθεί από τους επικεφαλής τους Προϊσταµένους και τους 

υπεύθυνους που είναι στο λογιστήριο που ασχολούνται µε αυτό το θέµα και 

περιµένουµε να γίνει η αναµόρφωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν µπορούν να 

κάνουν κάτι άλλο. Μέχρι τώρα πλήρωναν, τώρα χτυπάει κόκκινο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆ηλαδή στο προηγούµενο Συµβούλιο έπρεπε να φέρουν το θέµα 

και δεν το έφεραν; 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το έχουν φέρει για αναµόρφωση. 
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Στο προηγούµενο Συµβούλιο; 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει αναβληθεί δυο φορές από ό,τι γνωρίζουµε. Τώρα εσείς 

ξέρετε τα περισσότερα. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Στο προηγούµενο Συµβούλιο το έφεραν; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό θα σας το απαντήσει η κα Παυλοπούλου; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να ξέρω ποια είναι η θέση του Σωµατείου κα Γκούµα. 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Η θέση του Σωµατείου είναι ότι έπρεπε να είχε γίνει. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό είναι από Συνέλευση, δεν βγαίνει επειδή το είπε η κα 

Παυλοπούλου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου µην κάνετε διάλογο. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έπρεπε µαζί µε τα σχολεία να ψηφιστούν και οι µισθοί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου τελειώσατε; Ωραία. Κάποιος άλλος συνάδελφος που 

θέλει να κάνει ερώτηµα; Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πριν τοποθετηθώ για το θέµα, κα 

∆ήµαρχε θέλω να σας υποβάλλω ένα αίτηµα. Τη ∆εύτερα όπως ξέρετε θα 

συνεδριάσει το πειθαρχικό Συµβούλιο για να εξετάσει το θέµα της Ε∆Ε, θέλω λοιπόν 

να σας ζητήσω να ειδοποιήσετε να παρίσταται και η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, για 

να µας δώσει τις διευκρινίσεις που χρειάζονται. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αν µπορεί, ευχαρίστως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι «αν µπορεί». Έχουµε τρεις 

δικηγόρους ένας εξ αυτών να είναι παρών. Σας το θέτω ως αίτηµα για να µην το 

πούµε την τελευταία στιγµή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εννοείτε τη διευρυµένη Εκτελεστική; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι το πειθαρχικό Συµβούλιο του 

∆ήµου.  Θέλω να σας το πω από τώρα  να προετοιµαστείτε σχετικά. 

Τώρα όσον αφορά το θέµα. Προηγουµένως που µε βλέπατε ότι 

ασχολιόµουν µε το κινητό µου ήταν γιατί µε ενηµέρωσαν ότι µόλις τώρα έγινε µια 

ανακοίνωση στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ» που λέει το εξής και ανατρέπει όλα όσα 

είπαµε. Ότι όλοι οι υπάλληλοι θα θεωρηθούν ότι είναι σε διαθεσιµότητα, για να πάνε 

αυτοί οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία του ΑΣΕΠ να δηλώσουν ότι µε τα 

συγκεκριµένα στοιχεία που θα προσκοµίσουν δεν είναι στην κατηγορία που 
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προβλέπεται, ώστε έτσι να εντοπίσουν αυτούς που υπόκεινται στις διαδικασίες του 

Μνηµονίου. 

Αν αυτό ισχύει, νοµίζω ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσµα δυστυχώς 

αυτό που είπατε όσον αφορά το θέµα της µη χορήγησης στοιχείων από πλευράς 

∆ήµου. Σας λέω ποιος µου το είπε, µε ενηµέρωσαν τώρα. 

Έρχοµαι τώρα στο θέµα που συζητάµε. Εγώ θα αρχίσω ανάποδα, θα 

αρχίσω από τις υποχρεώσεις που έχει ο ∆ήµος απέναντι στους εργαζόµενους και όχι 

στις υποχρεώσεις που έχουν οι εργαζόµενοι απέναντι στο ∆ήµο.  

Έχει παρατηρηθεί κα ∆ήµαρχε, ότι στο ∆ήµο µας υπάρχει υστέρηση 

εσόδων και γι' αυτό υπεύθυνη είναι η ∆ιοίκηση και όπως σήµερα ξέρετε που ήµασταν 

µαζί στην Συνέλευση της ΠΕ∆Α, υπάρχουν ∆ήµοι πλεονασµατικοί χωρίς κανένα 

πρόβληµα και αυτό οφείλεται στη διαχείριση που είχαν αυτοί οι ∆ήµοι. Και δεν είναι 

ένας ή δύο, είναι αρκετοί οι ∆ήµοι αυτοί. 

Άρα το πρώτο δικό µας χρέος αν θέλουµε να προασπίσουµε τους 

εργαζόµενους είναι να φροντίσουµε για την είσπραξη των εσόδων και για την 

ορθολογική κατανοµή των όποιων εξόδων µας. Η πρώτη µας λοιπόν υποχρέωση για 

να µπορέσουµε να κρατήσουµε την αυτονοµία µας ως ∆ήµος, είναι αυτή. Και αυτό 

είναι έργο της ∆ιοίκησης. 

∆εύτερον. Φυσικά και λέµε όχι στις απολύσεις των εργαζοµένων το 

έχουµε πει σε όλους τους τόνους, δεν αρκεί να κάνουµε λαϊκίστικες κορώνες και να 

λέµε αυτά τα πράγµατα κάθε φορά, φυσικά πιστεύουµε ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να 

προστατευτούν, πρέπει ο ∆ήµος να προστατεύσει το δικαίωµα της εργασίας και για 

λόγους που αφορούν τους εργαζόµενους, αλλά και για λόγους που αφορούν τις 

Υπηρεσίες που παρέχονται από το ∆ήµο προς το λαό της πόλης. 

Όσον αφορά το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που περιγράψατε και 

προτείνατε, δεν έχουµε λόγο να διαφωνήσουµε. Βεβαίως θα πρέπει στη συνέχεια να 

ακολουθήσουµε τη γραµµή της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας που όπως ξέρουµε 

στις 3/12 θα πραγµατοποιήσει έκτακτο συνέδριο και θα αποφασίσει την περαιτέρω 

στάση της και που φυσικά εµείς θα πρέπει να συµµορφωθούµε σε αυτό. 

Εγώ αυτά ήθελα να πω, δεν νοµίζω ότι έχω να προσθέσω πολλά όσον 

αφορά το θέµα των κινητοποιήσεων του ∆ήµου και της συµπαράσταση στους 

εργαζόµενους, νοµίζω ότι εάν το κάνω αυτό περισσότερο θα γινόταν για άλλους 

λόγους και όχι για λόγους ουσίας. 
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Εγώ εκείνο το θα συστήσω τελειώνοντας είναι να φροντίσετε ως 

∆ιοίκηση να κάνετε τα πρέποντα, ώστε να διασφαλίσουµε την εργασία των 

ανθρώπων που υπηρετούν στο ∆ήµο. ∆εν έχετε κάνει το καθήκον σας ως ∆ηµοτική 

Αρχή και το ξέρετε, υπάρχει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία 

είναι καταπέλτης για τη διαχείριση που κάνετε. ∆εν είναι πλεονασµατικός ο ∆ήµος 

γιατί η διαχείριση που κάνετε δεν είναι η ορθή, δεν είναι αναπτυξιακή καν και 

εποµένως η πρώτη ευθύνη ανήκει στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου. Φυσικά όσον αφορά τους 

εργαζόµενους είµαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό τους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν θα εµπλέξω το θέµα µε άλλα θέµατα, γιατί 

νοµίζω ότι είναι σαφές το τι έχουµε να συζητήσουµε. Το ένα είναι ότι σε µια περίοδο 

µεγάλης κρίσης που όλη η κοινωνία δέχεται µέτρα, τα οποία είναι επαχθή, η 

Αυτοδιοίκηση δέχεται µια ασύµµετρη επίθεση που υπερβάλλει αυτού του πλαισίου 

που υπάρχει σε όλη την κοινωνία. 

Το κείµενο που διαβάστηκε από την κα ∆ήµαρχο που είναι το κείµενο 

που περίπου όλοι οι ∆ήµοι διαπραγµατεύονται και συζητούν για την υπεράσπιση των 

δικαιωµάτων της Αυτοδιοίκησης είναι σε µια βάση που νοµίζω µας δείχνει που 

πηγαίνουν τα πράγµατα. 

Από τη µια έχουµε την κρίση που τον καθένα ξεχωριστά πλήττει και 

από την άλλη έχουµε µια σαφή υποβάθµιση του θεσµού της Αυτοδιοίκησης, µε µια 

προσπάθεια η Αυτοδιοίκηση από ένας ανεξάρτητος θεσµός, που από την αυτονοµία 

του µπορεί και υπερασπίζεται ορισµένα θέµατα των δηµοτών, να χάσει την 

ανεξαρτησία του και µε θεσµικό τρόπο αλλά και µε οικονοµικό τρόπο. 

Αυτό είναι το κύριο που σήµερα εµάς µας απασχολεί και όχι µόνο 

κάποια επιµέρους που ο κάθε ∆ήµος µπορεί να έχει προβλήµατα. ∆εν είναι το θέµα 

τώρα µόνο εσωτερικά τι κάνει ο ∆ήµος αλλά και τι δέχεται από το εξωτερικό 

περιβάλλον. 

Όπως καταλαβαίνετε το θέµα των εργαζοµένων εµείς τι διεκδικούµε; 

Οι ∆ήµοι να έχουν το δικαίωµα να ελέγχουν τα του οίκου τους, να καθορίζουν 

πόσους εργαζόµενους πρέπει να έχουν, πως θα εξυπηρετούν τους δηµότες τους και 

πως εξυπηρετούν και το µισθολογικό αξίωµα των υπαλλήλων. Χάνουµε αυτό το 

δικαίωµα, έστω κι αν το χρησιµοποιούσαµε µε όχι πολύ καλό τρόπο το χάνουµε 

ολοσχερώς. Οπότε δεν ξέρουµε τι θα κάνουµε στο µέλλον. 
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Από αυτή την άποψη είµαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόµενους, αν και 

σήµερα οι δικοί µας οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι µπορεί να µην απειλούνται αλλά θα 

απειληθούν λίγο αργότερα και έχει µεγάλη σηµασία ότι ο τρόπος που πάνε να 

λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει σαν αποτέλεσµα πολλές Υπηρεσίες 

κρίσιµες που κατά τη γνώµη µου είναι από τις Υπηρεσίες που πρέπει να έχουν 

∆ηµόσιο χαρακτήρα, θα χαθούν. 

∆εν είµαι υπέρ της δηµοσιοποίησης όλων των Υπηρεσιών και όλων 

των λειτουργιών του κράτους, αλλά ορισµένες όπως η Καθαριότητα κατά τη γνώµη 

µου πρέπει να έχει ∆ηµόσιο χαρακτήρα. Πρέπει δηλαδή να την ελέγχει η κοινωνία 

αυτή την Υπηρεσία, όπως την ελέγχει έστω και µε όχι αποτελεσµατικό απόλυτα 

τρόπο αλλά όχι να περάσει στη δικαιοδοσία ενός και µόνο επιχειρηµατία. Και είναι κι 

άλλες τέτοιες Υπηρεσίες. Αυτό κινδυνεύει σήµερα περισσότερο παρά το να 

συζητήσουµε αν αυτή η ∆ιοίκηση είναι έτσι ή αλλιώς. Αυτό είναι ένα θέµα που το 

συζητάµε πολλές φορές σε άλλες συνεδριάσεις. 

Αγαπητοί συνάδελφοι επειδή το κείµενο λέει ότι από το 2009 

δεχόµαστε αυτή την επίθεση και τη σταθερή µείωση των εσόδων των ∆ήµων, πρέπει 

να ξέρουµε ότι θα οδηγηθούµε ή σε οικονοµική απαξία τελείως του ∆ήµου, ή σε 

αναγκαστική εκχώρηση αρµοδιοτήτων και µιας φορολογίας η οποία θα είναι τελείως 

διαφορετική από αυτή που µεταξύ µας τσακωνόµαστε µερικές φορές αν θα είναι 5% 

πάνω ή 10% κάτω. Θα πάµε σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. 

Αυτό εµένα µε ανησυχεί όχι µόνο για τώρα, αλλά για το ρόλο της 

Αυτοδιοίκησης. Εν πάση περιπτώσει για πολλά χρόνια όλοι οι αιρετοί αγωνίστηκαν η 

Αυτοδιοίκηση να έχει µια αυτοτέλεια και να έχει και την ευθύνη των πράξεών της. 

Βέβαια δεν το κάναµε πάντα αυτό το πράγµα, αλλά δεν είναι αυτό που διορθώνεται 

τώρα. Προσπαθεί να µπει χέρι στην Αυτοδιοίκηση µε τελείως διαφορετικό τρόπο. 

Εµείς στο πλαίσιο αυτού του κειµένου το οποίο το ακούσαµε µε 

προσοχή και το οποίο φαίνεται ότι έχει συνταχθεί είπα και προηγούµενα στο πως όλοι 

οι ∆ήµοι αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα αυτά, είµαστε σύµφωνοι. Όπως είµαστε 

σύµφωνοι να υπάρξει µια θα έλεγα πανελλαδική ειδοποίηση της Κυβέρνησης ότι η 

Αυτοδιοίκηση θα αντιδράσει σε αυτό το πράγµα. 

Και βέβαια είναι σωστό αυτή η πανελλαδική ειδοποίηση να µην 

καταλήξει σε βάσανα για τους δηµότες, δηλαδή σωστά δεν κλείνουν οι Παιδικοί 

Σταθµοί, σωστά ορισµένες Υπηρεσίες πρέπει να λειτουργήσουν και κατά τη γνώµη 
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µου σωστά πάµε να κινηθούµε. Να κινηθούµε σα ∆ήµος στα πλαίσια της γενικότερης 

Αυτοδιοίκησης όχι σα ∆ήµος αν είµαι εγώ ή ο άλλος ή ο δείνα ή ο παρακάτω.  

Άρα µπορούµε κι εµείς θα το υποστηρίξουµε ο ∆ήµος για δυο µέρες να 

στείλει το µήνυµά του. Να µην εµποδίσει τους δηµότες στις βασικές τους λειτουργίες, 

ώστε αυτό το µήνυµα να έχει ένα αποτελεσµατικό χαρακτήρα και να πούµε ότι 

κάναµε κάτι, το οποίο το υιοθετούν και οι δηµότες διότι δεν πλήττονται ισχυρά και 

διότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η Αυτοδιοίκηση αυτό που έχει κερδίσει την αυτοτέλειά 

της δηλαδή, µε πολύ µεγάλο αγώνα δεν θα την εκχωρήσει µε ευκολία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Σα «Λαϊκή Συσπείρωση» συµπαραστεκόµαστε στις κινητοποιήσεις 

των εργαζοµένων, απλώς θέλουµε να θυµίσουµε ότι πριν από 2,5 περίπου χρόνια επί 

δηµαρχίας του κ. Κόντου, όταν πρωτοσυζητήσαµε το σχέδιο "Καλλικράτης" και 

κατόπιν όταν ψηφίστηκε και συζητήθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ψηφίστηκε 

το σχέδιο για τον "Καλλικράτη", είχαµε προειδοποιήσει τους εργαζόµενους για 

δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. 

Είχαµε προειδοποιήσει για συρρίκνωση των δηµοτικών Υπηρεσιών των 

κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια της εισβολής σε αυτούς τους τοµείς 

του µεγάλου κεφαλαίου. Κάποιοι τότε µας λοιδορούσαν, έλεγαν ότι κινδυνολογούµε, 

µας κατηγορούσαν, θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και πραγµατικά 

είδαµε σήµερα αυτά που επαληθεύονται. Εµείς δεν θέλουµε να ευλογήσουµε τα γένια 

µας, αλλά δυστυχώς δικαιωθήκαµε γι' αυτές τις εξελίξεις.  

Στα πλαίσια της αλληλεγγύης προς τους εργαζόµενους και ανεξάρτητα 

από την απόφαση που θα πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το κλείσιµο των 

Υπηρεσιών του, καταθέτουµε ένα ψήφισµα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» 

Με τις πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου που ήδη δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα 

της Κυβέρνησης, κλιµακώνεται η λυσσαλέα επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στο λαό 

και το εισόδηµά του Οι αποφάσεις της συγκυβέρνησης (Νέας ∆ηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ 

και ∆ΗΜΑΡ) αποσκοπούν στο να ενισχύσουν το νοµικό πλαίσιο για την απρόσκοπτη 

εφαρµογή του πακέτου µε τα αντιλαϊκά µέτρα του «Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής». 

Οι αντιλαϊκές εξειδικεύσεις αφορούν στην επιβολή ρήτρας αυτόµατης διόρθωσης, για 

κάθε εµφανιζόµενη απόκλιση από τους αντιλαϊκούς στόχους. Πολιτική, που σηµαίνει 

την επιβολή αλλεπάλληλων νέων µέτρων για την παραπέρα διάλυση µέχρι και 
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εξαφάνιση του συνόλου των κρατικών κονδυλίων, που έχουν να κάνουν µε τις λαϊκές 

ανάγκες. Σπεύδουν από τώρα να προβλέψουν τα νέα χαράτσια απέναντι στους 

δηµότες µε πρόσχηµα την επίτευξη ισοσκελισµένων προϋπολογισµών στους ΟΤΑ. 

Συνεπείς στην προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίζουµε: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στηρίζει τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις του Σωµατείου των 

εργαζοµένων σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, όποια σχέση εργασίας κι αν έχουν. 

Γνωρίζουµε ότι οι απολύσεις, διαθεσιµότητες, µετακινήσεις, µετατάξεις ή όπως αλλιώς 

κι αν ονοµάζονται, δεν αποτελούν µεµονωµένο περιστατικό αλλά πολιτική επιδίωξη 

των Κυβερνήσεων µε εφαρµογή στο ∆ηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για να 

πληρώσουν την κρίση του κεφαλαίου οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα. 

√ Τασσόµαστε ενάντια στις απολύσεις που εξαγγέλλονται και σε αυτές που θα 

εξαγγελθούν που έχουν στόχο την αποξήλωση των ∆ήµων από προσωπικό, 

για την πιο εύκολη παράδοσή τους στους ιδιώτες είτε άµεσα είτε µέσω 

χορηγιών, εθελοντισµού, ΜΚΟ και τα λοιπά.  

√ Να µην ανασταλούν οι προσλήψεις ιδιαίτερα στις κοινωνικές Υπηρεσίες του 

∆ήµου. Καταγγέλλουµε και δεν αποδεχόµαστε την εποπτεία των ∆ήµων όταν 

παρεκκλίνουν του προϋπολογισµού που θα φέρει νέα βάρη και νέους φόρους 

στις λαϊκές οικογένειες. 

√ Καµία απόλυση να µην γίνει, κανένα στοιχεία να µην δοθεί.  

√ Εξουσιοδοτούµε σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη ∆ήµαρχο να δώσει γραπτά 

εντέλλεστε στους υπαλλήλους για να µην δοθούν στοιχεία και να µην 

υπογράψει καµία διαπιστωτική πράξη αν της ζητηθεί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Αφού πω ότι συµφωνώ στην πρόταση του ψηφίσµατος της 

«Λαϊκής Συσπείρωσης» θα ήθελα να τονίσω κάτι. Κλείσαµε δυο χρόνια από τότε που 

είχαµε εκλογές στο ∆ήµο. Από το µακαρίτη Χριστόδουλο το άκουσα από την 

τηλεόραση αλλά είχα διαβάσει και σε κάποια ποιήµατα τη λέξη «χαρµολύπη», που 

σηµαίνει δηλαδή λύπη και χαρά.  

Με αυτό ακριβώς αποδέχοµαι αυτό που γίνεται σήµερα στο ∆ηµοτικό 

µας Συµβούλιο. Αν ανατρέξετε στα προεκλογικά προγράµµατα των τριών 

Παρατάξεων πλην της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και της «∆ύναµης πολιτών» δεν θα 

αναφερθεί ούτε µία γραµµή για τον "Καλλικράτη" και για το Μνηµόνιο. Αποτέλεσµα 

των µνηµονιακών πολιτικών είναι το σηµείο που βρισκόµαστε.  
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Με αυτή την έννοια χρησιµοποιώ τη λέξη χαρά µεν που ήρθατε στην 

ίδια θέση και πιστεύω να είναι ειλικρινής, λύπη βέβαια γιατί έπρεπε να είχατε έρθει να 

ήµασταν όλοι µαζί εναντίον του "Καλλικράτη" και των µνηµονιακών πολιτικών, εδώ 

και 2,5 χρόνια που πήγε να εφαρµοστεί ο "Καλλικράτης" και το Μνηµόνιο. 

Βεβαίως συµφωνώ µε το σκεπτικό, είµαι υπέρ της αγωνιστικής 

τακτικής γιατί η Κυβέρνηση προχωρά σε απολύσεις. Θα διαβάσατε στον Τύπο σήµερα 

ότι ταυτόχρονα γίνονται και προσλήψεις. Και αν πούµε ότι γίνονται προσλήψεις σε 

τοµείς όπως είναι η παιδεία, προσλαµβάνονται 50 στους 1.950 που προσελήφθησαν 

τελευταία, ή στην υγεία προσελήφθησαν 4. Αυτή είναι η νοοτροπία. Πρόσληψη 

ηµετέρων, απόλυση ανθρώπων που αυτή τη στιγµή έχουν εγκατεστηµένη τη δουλειά 

τους, προγραµµατισµό στη ζωή τους και θα βρεθούν άνεργοι. 

Με αυτή την έννοια συµφωνώ µεν, αλλά θα πρέπει να είµαστε 

συνέχεια σε µια αγωνιστική διεκδίκηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μαυράκη έχει τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί εργαζόµενοι, ως παλαιά 

συνάδελφός σας εργαζόµενη για χρόνια στο πρώην ∆ήµο Νέας Χαλκηδόνας και 

συναισθανόµενη απολύτως την αγωνία σας για το εργασιακό σας µέλλον αλλά και ως 

αιρετή που ανησυχεί βαθιά για το αβέβαιο µέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µετά 

την ψήφιση του Μνηµονίου 3 και των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, στέκοµαι 

δίπλα σας και καταδικάζω απερίφραστα οποιαδήποτε ενέργεια που θα αφορά 

διαθεσιµότητα ή απόλυση προσωπικού όλων των κατηγοριών των ΟΤΑ. 

Τα νέα αβάστακτα και σκληρά οικονοµικού περιεχοµένου µέτρα που 

έλαβε η Κυβέρνηση εναντίον των ∆ήµων, θα τους οδηγήσουν σε αφανισµό 

στερώντας την αυτοτέλειά τους και οδηγώντας τους εργαζόµενους σε υποχρεωτικές 

µετατάξεις και απολύσεις. Έτσι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα υποχρεωθεί να εξεύρει τα 

έσοδα που απαιτεί η τρόικα, αυξάνοντας τοπικούς φόρους, τέλη, δικαιώµατα και 

εισφορές, φέρνοντας την τοπική κοινωνία που αυτή θα κληθεί να πληρώσει τις 

υπέρογκες απαιτήσεις των δανειστών µας, αντιµέτωπη µε αυτήν. 

Η στιγµή κύριοι συνάδελφοι είναι κρίσιµη. Πρέπει όλοι µαζί αιρετοί και 

εργαζόµενοι να δουλέψουµε σκληρά, ενωµένοι και σεβόµενοι τη νοµοθεσία. Να 

εξορθολογίσουµε τα οικονοµικά του ∆ήµου µας µε έναν υπεύθυνο τρόπο έτσι ώστε 

να µην οδηγηθούµε σε παρατηρητήριο και στην εποπτεία µε τις οδυνηρές συνέπειες 

που θα επιφέρουν. 

ΑΔΑ: Β455ΩΗΓ-ΓΔΠ



 17 

Τέλος θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη µου απέναντι σε όλους τους 

εργαζόµενους και προτείνω την έµπρακτη στήριξή τους από πλευράς της ∆ιοίκησης 

ώστε να µην οδηγηθούµε σε καταστάσεις χάους όπου η κοινωνική συνοχή θα έχει 

πληγεί ανεπανόρθωτα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν παραξενεύτηκα αν αυτό είναι το σκέλος 

των σηµείων της απόφασης της ΚΕ∆Ε γιατί είναι προϊόν µιας β’ βαθµού τρόικας. 

Ειλικρινά λυπάµαι διότι προφανώς αγνοεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα την πράξη 

νοµοθετικού περιεχοµένου που έχει δηµοσιευτεί στο υπ’ αριθµ. 228/18-11-2012 ΦΕΚ, 

όπου µεταξύ των άλλων λέει µε λίγα λόγια για να µην σας διαβάζω τι αρµοδιότητα 

έχει το παρατηρητήριο, στην παρ. 6 αυτού ότι «Αν διαπιστωθεί για 2 συνεχόµενα 

τρίµηνα απόκλιση, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραµµα εξυγίανσης», που 

σηµαίνει τοπικά Μνηµόνια κ. Μάλλιο. Που σηµαίνει τις εξής παρεµβάσεις: 

1. Άµεση εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων 

1. Αναστολή προσλήψεων  

2. Επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού 

3. Πρόσβαση στο λογαριασµό εξυγίανσης και αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης 

4. Αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές 

5. Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας 

που από 0,20-03,5 πάει στο 3‰ 

6. Περιορισµό των δαπανών µόνο σε υποχρεώσεις µισθοδοσίας και λοιπές 

απολύτως ανελαστικές δαπάνες. 

Κύριοι συνάδελφοι εάν δεν πούµε χωρίς υποκρισία, γιατί κάποια 

στιγµή έρχεται η κρίσιµη στιγµή που όλοι όσοι ψήφισαν αυτούς που αποτελούν τη 

σηµερινή πλειοψηφούσα τοπική τρόικα, των τριών Κοµµάτων θα συνεχίζουµε να 

λέµε ότι αν προχωρήσουµε σε αυτά που µας λένε σε αυτές τις συµβολικές ενέργειες, 

θα υποκύψει στην πράξη το τρίτο  Μνηµόνιο. 

Πρέπει ως Αυτοδιοίκηση και οφείλουµε να το κάνουµε και να 

καταδείξουµε στην κοινωνία, αυτό που ξέρει όλος ο κόσµος και να βγούµε εν ενί 

στόµατι όπως το λένε και οι παπάδες. Προς αυτή την κατεύθυνση κατεβάζω το εξής 

ψήφισµα: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας κατά τη σηµερινή 

συνεδρίασή του αποφάσισε τα παρακάτω: 
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� Καταδικάζει όλα τα Μνηµόνια που ψηφίστηκαν µε εκβιαστικούς τρόπους 

και µεθόδους προς βουλευτές, από τη Βουλή των Ελλήνων και 

υπογράφηκαν µε την τρόικα από όλες τις Κυβερνήσεις της τελευταίας 

τριετίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. 

� Τα τρία σηµερινά Κόµµατα και την τρικοµµατική πλειοψηφία της Βουλής 

και τη σηµερινή Κυβέρνηση που διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας µας 

µε τα µέτρα που στοχεύουν στην οικονοµική εξαθλίωση και τη διάσπαση 

της κοινωνικής συνοχής µέσα από εξαντλητικές µειώσεις µισθών και 

συντάξεων, αλλά και µέσα από τις µειώσεις απολύσεις ανθρώπων, 

συµπολιτών µας. 

� Καταδικάζει επίσης όλα τα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά µέτρα της 

Κυβέρνησης και των τριών Κοµµάτων που τη στηρίζουν, γιατί όχι δεν 

οδηγούν στη διοικητική µεταρρύθµιση και την οικονοµική ανάκαµψη και 

ανάπτυξη της χώρας µας, αλλά µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγούν όλους 

αδιακρίτως τους πολίτες στην προσωπική, οικογενειακή και 

επιχειρηµατική οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση και τη χώρα µας 

στην πλήρη αποσάθρωση και στη διάλυσή της ως κράτους έθνους. 

� Καταδικάζει επίσης όλες τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου της 

Κυβέρνησης που λήφθηκαν εν µια νυκτί και µέσω των οποίων η 

Αυτοδιοίκηση και ο ∆ήµος µας τίθενται από τις αρχές του έτους 2013 

υπό διωγµό επιτροπεία και οικονοµικό παρατηρητήριο. Γιατί απώτερο 

στόχο και σκοπό έχουν τη µεθοδευµένη και συντεταγµένη κατάργηση 

της διοικητικής αυτοτέλειας και οικονοµικής αυτοδυναµίας της 

Αυτοδιοίκησης, µέσω των τοπικών Μνηµονίων που θεσπίστηκαν και θα 

εφαρµόζονται ανά τρίµηνα και εξάµηνα µε θύµατα και τους 

εργαζόµενους και τους συµπολίτες µας που θα καλούνται να πληρώνουν 

ανά τρίµηνο και εξάµηνο δεκαπλάσιους τοπικούς φόρους.  

� Καταδικάζει επίσης όλα εκείνα τα αντιλαϊκά µέτρα και των τριών 

Μνηµονίων και ειδικότερα των τελευταίων ηµερών και της σηµερινής 

τρικοµµατικής Κυβέρνησης που ως στόχο έχουν το διωγµό και τη βίαιη 

εκπαραθύρωση απολύσεις των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο τοµέα και 

ειδικότερα στους ΟΤΑ και το ∆ήµο µας ιδιαίτερα, πέρα και έξω από κάθε 

συνταγµατική νοµιµότητα, αξιοκρατία, αξιολόγηση και κοινωνικά 

κριτήρια. 
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� Καταδικάζει επίσης όλους εκείνους που στηρίζουν τις λογικές και 

πολιτικές εκείνων των Κοµµάτων ότι ο άνθρωπος είναι πράγµα και 

αντικείµενο προς συναλλαγή και ως τέτοιο µπορεί να γίνεται αντικείµενο 

εκπτώσεων, περικοπών και απολύσεων ανθρώπινου δυναµικού, όπως οι 

µειώσεις των αριθµών, των µισθών και των συντάξεων. 

� Καταδικάζουµε επίσης όλους εκείνους τους πολιτικούς και τα πολιτικά 

Κόµµατα που υπόσχονται ανάκαµψη και ανάπτυξη χωρίς τη νέα γενιά 

και τη Νεολαία στο προσκήνιο και πρωταγωνιστές της παραγωγής, αλλά 

µε πραγµατική ανεργία των νέων που ξεπερνά το 50% και µισθό για 

όσους τυχόν δουλεύουν τα 200, τα 300 ή τα 500 ευρώ, που µέσα στο 

έτος 2013 θα ξεπεράσουν κάθε προηγούµενο και πρόβλεψη. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διαδηλώνει για µια ακόµη φορά την πλήρη 

συµπαράστασή του στον καθηµερινό συνδικαλιστικό αγώνα των εργαζοµένων 

στην Αυτοδιοίκηση και στο ∆ήµο µας και ειδικότερα στηρίζει τη συνέχιση των 

προσπαθειών του, µε τους τρόπους που το Συνδικαλιστικό Κίνηµα, το Σωµατείο 

των εργαζοµένων του ∆ήµου και η Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. οι ίδιοι θα κρίνουν. 

Εκφράζει επίσης την πλήρη αντίθεσή του στην παράδοση καταστάσεων στο 

Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης πέρα από την ανακοίνωση που έβγαλαν 

τώρα το απόγευµα, µε τους υπό απόλυση σήµερα ή αύριο εργαζόµενους και σε 

καµία περίπτωση δεν θα συµφωνήσει το ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου µας 

να αποτελέσει τώρα ή στην πορεία του αύριο, πράγµα και αντικείµενο προς 

συναλλαγή και να γίνει το ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου µας ισοδύναµο των 

απολύσεων και των οικονοµικών µέτρων που µε σιγουριά θα αποτύχουν ενόσω 

η ύφεση µετά βεβαιότητας θα βαθαίνει ακόµη περισσότερο. 

Καλεί το Σωµατείο των εργαζοµένων να διευρύνει τον καθηµερινό του αγώνα -

όχι όταν τους ακουµπάνε, όταν ακούµπησε και στον ιδιωτικό τοµέα, όχι τώρα 

που έφτασε ο χτύπος στην πόρτα τους- σε όλα τα θεσµικά, κοινωνικά και 

συνδικαλιστικά επίπεδα και όλων των ΟΤΑ της χώρας και τους εργαζόµενους να 

είναι ενωµένοι έτσι ώστε στην πράξη να αποτύχουν όλα όσα µέχρι σήµερα 

αποφασίζονται σε βάρος τους, ερήµην, ανελέητα και χωρίς καµία οικονοµική 

πολιτική και κοινωνική ευαισθησία από την κεντρική ∆ιοίκηση. 

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε τόσο οι αιρετές ∆ιοικήσεις των ΟΤΑ όσο και τα 

συνδικαλιστικά όργανα και οι εργαζόµενοι στους ΟΤΑ πρέπει να προχωρήσουν 

άµεσα και παράλληλα και στις αναγκαίες βαθιές τοµές µεταρρυθµίσεων που 
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είναι αναγκαίες για την Αυτοδιοίκηση όσο και την αυτοκάθαρση όλων εκείνων 

των προσώπων, που προσβάλλουν το χώρο και δεν επιτρέπουν την αναβάθµιση 

και την ποιοτική βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Καλεί επίσης τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου να αναθεωρήσει πλήρως την οικονοµική 

πολιτική της και να περιορίσει σειρά περιττών και µη αναγκαίων δαπανών και 

εξόδων, που θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ’13 προκειµένου να 

προλάβουµε από τώρα όσα η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπει να 

εφαρµόζονται υποχρεωτικά από το 1ο εξάµηνο, γιατί τα πρώτα θύµατα της 

όποιας ολιγωρίας θα είναι ως ισοδύναµο οι απολύσεις των εργαζοµένων στην 

Αυτοδιοίκηση και οι δηµότες θα καλούνται να πληρώνουν µέχρι και τα 

δεκαπλάσια των σηµερινών φόρων και τελών. 

Καλεί τέλος όλους τους συµπολίτες µας που δοκιµάζονται κι αυτοί σκληρά και 

καθηµερινά από τη λαίλαπα των ανάλγητων µέτρων να συµπαραταχτούν και να 

ενώσουν και τις δικές τους δυνάµεις µε τον αγώνα των εργαζοµένων στο ∆ήµο 

για να µπει φραγµός τώρα σε όλα όσα ερήµην και παρά τη θέλησή τους και σε 

βάρος τους καθηµερινά λαµβάνονται.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι χαίροµαι που απόψε 

είµαστε όλοι µαζί εδώ και έχουµε να συζητήσουµε ένα θέµα, που αφορά αυτή τη 

στιγµή την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ίδια τη δική µας ύπαρξη. ∆εν είναι 

µόνο το θέµα των εργαζοµένων. Το θέµα των εργαζοµένων συνδέεται άµεσα µε τη 

δική µας ύπαρξη.  

Από το 1991 που άρχισε και µπήκαν στη ζωή µας οι δηµοτικές 

επιχειρήσεις και το ΤΑΠ από τότε άρχισε σιγά - σιγά οι κύκλοι αυτοί που θέλουν να 

κάνουν το µακρύ χέρι των φοροεισπρακτών της κεντρικής ∆ιοίκησης να σχεδιάζουν 

πως οι ∆ήµοι πλέον θα είναι αυτοί, που θα φορολογούν άµεσα τους πολίτες και όχι να 

περιµένουν από την κεντρική ∆ιοίκηση η οποία αυτή τη στιγµή εισπράττει από όλους 

τους πολίτες του ∆ήµου µας εισόδηµα, τέλη κυκλοφορίας και άλλες φορολογίες και 

δεν αποδίδει τίποτε σε αυτό το ∆ήµο. 

Αυτό έχει φέρει τους ∆ήµους και το ∆ήµο µας στη στέρηση εσόδων 

που δικαιούνται πραγµατικά. Από το 1996 και µετά άρχισε να δίνει αρµοδιότητες 

Παιδικούς Σταθµούς, γυµναστήρια και ούτω καθ’ εξής, χωρίς ποτέ να δώσει και τους 

ανάλογους πόρους. 
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Χτες µε τον "Καλλικράτη" έβαλε πάλι το χέρι της ώστε οι ∆ήµοι να 

γίνουν µπάχαλο, στην κυριολεξία µπάχαλο, γιατί ενώ είχαν σχεδιάσει τα πάντα µε ένα 

budget διαφορετικό έκοψαν 60% από τους µισθούς των εργαζοµένων µε σκοπό την 

απαξίωση όλων των Υπηρεσιών µε σκοπό αύριο να καταργηθούν τα ∆ηµοτικά 

Συµβούλια και να έρθει ένα manager ο οποίος θα πράττει ως manager µιας εταιρείας 

και όχι ως κοινωνικός αρωγός της κοινωνίας. 

Αυτό είναι το πρόβληµα. ∆εν είναι µόνο το πρόβληµα αυτή τη στιγµή 

ότι οι εργαζόµενοι χάνουν τη δουλειά τους, οι εργαζόµενοι χάνουν τη δουλειά τους 

µαζί µε την υπόσταση των ∆ήµων. Εδώ καλούµε όλοι µαζί να δούµε πως θα 

αντισταθούµε, πως θα αλλάξουµε τα πράγµατα, πως αυτή τη στιγµή η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση δεν θα χάσει το ρόλο της.  

Συµπαρατάσσοµαι µε όλους όσους πραγµατικά και ακούστηκαν φωνές 

από την εισήγηση µέχρι κι άλλους συναδέλφους οι οποίοι θα σταθούν και η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να µην χάσει το ρόλο της και οι εργαζόµενοι σε κανένα τοµέα, ούτε 

στους ∆ήµους αλλά ούτε στο ∆ηµόσιο να χάνουν τη δουλειά τους, γιατί χάνουν τη 

ζωή τους, χάνουν την ελπίδα τους. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι συνήθως τα ψηφίσµατα είναι µε λίγες λέξεις λίγες 

κουβέντες για να µπορούµε να τα καταλάβουµε. Το να είναι ένας καταγγελτικός 

λόγος που ορισµένοι από εµάς υπηρετήσαµε µε πάθος σε άλλες εποχές τα Κόµµατα, 

ανεξάρτητα αν είναι στη συγκυβέρνηση ή οπουδήποτε αλλού, να ξεκαθαρίσουµε 

κάτι. 

Κύριοι συνάδελφοι η ∆ηµοτική Αρχή έχοντας ευαισθησία έκανε αυτό 

το Συµβούλιο σήµερα να συµφωνήσει και να συµπαρασταθεί στους εργαζόµενους, 

συγχρόνως να διαµαρτυρηθεί έντονα εκεί που πρέπει ότι δεν πάει άλλο. Μίλησαν και 

οι δυο συνάδελφοι να δοθεί το εντέλλεστε στις Υπηρεσίες να µην φύγει κανένα χαρτί. 

Αλήθεια κύριοι συνάδελφοι την περασµένη Τετάρτη δεν 

εξουσιοδοτήθηκε η κα ∆ήµαρχος να κάνει αυτό το πράγµα; Αλήθεια κύριοι 

συνάδελφοι δεν ξέρετε ότι έχει δώσει δυο εντέλλεστε στην αρµόδια Υπηρεσία του 

Προσωπικού και στο ΠΠΙΕ∆ για να µην φύγει καµία κατάσταση; Τότε λοιπόν τι 

ερχόµαστε σήµερα και λέµε ότι «κύριοι θα πρέπει να κάνετε αυτό το πράγµα»;  Αυτό 

που έχει γίνει;  Έγινε κύριοι. Σεβαστήκαµε την απόφαση, σεβάστηκε η κα ∆ήµαρχος 

την απόφαση, που η ∆ιοίκηση έφερε την περασµένη Τετάρτη για να πάρουµε αυτή 

την απόφαση. 
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Και ως εκ τούτου για τον "Καλλικράτη" που φωνάζουµε, όλοι όσοι 

µίλησαν για τον "Καλλικράτη", ή σε κανάλια ή οπουδήποτε είχαν πει να προσέξει ο 

Ραγκούσης και οι συν αυτώ οι συνοδοιπόροι τότε, να µην έχει τον Ιπποκράτη και 

έδωσαν αρµοδιότητες χωρίς πόρους.  

Εγώ θέλω να σταµατήσουµε εδώ. ∆εν είµαστε ούτε ανάλγητοι ούτε 

άσχετοι µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση την έχουµε υπηρετήσει κάποια χρόνια και 

ξέρουµε. Θέλω κύριοι τη συµπαράστασή σας και όχι την απαξίωση. Έρχονται 

δύσκολες µέρες και θα το δείτε µεθαύριο. Θα το δείτε µεθαύριο, και θα είναι οδυνηρό 

και λυπηρό για όλους. 

Εγώ να σας πω και τούτο: διάγω το τέλος της πολιτικής µου 

σταδιοδροµίας ενδεχοµένως και αλί από αυτούς οι οποίοι έχουν βλέψεις να κάνουν 

∆ιοίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Θα σας δω όλους. Θα αποβάλλουµε οποιοδήποτε µίσος 

έχει ο ένας στον άλλον, θα σταθούµε όλοι αλληλέγγυοι να ψηφίσουµε εκείνα τα 

οποία πρέπει. ∆ιαφορετικά θα έρθει ο Επίτροπος. 

Κύριο συνάδελφοι συγχωρήστε µου τον τόνο, αλλά δεν µου αρέσουν 

ορισµένα πράγµατα. Μακροσκελή ψηφίσµατα και να τα καταγγείλουµε όλα. Όταν 

όµως έχει ψηφιστεί ένας νόµος µπορώ να τον αµφισβητήσω; 18 Νοεµβρίου άνοιξε το 

Εθνικό Τυπογραφείο για να βγάλει αυτό το ρηµάδι το ΦΕΚ και κάτι άλλα που ήταν 

Κυριακή. Κυριακή λοιπόν κι εγώ το καυτηριάζω! 

Όχι όµως εµείς είµαστε οι τιµητές των πάντων και όλοι εσείς ή κάποιοι 

από εσάς είστε οι άχρηστοι, οι ανίκανοι, οι ανάλγητοι. Κύριοι δεν δέχοµαι από 

κανέναν αυτό το πράγµα. Καλώ όλους µεθαύριο είτε στα ανταποδοτικά είτε 

οπουδήποτε, να βρούµε τη χρυσή τοµή.  

Θα πάρουµε το δάνειο εντός των ηµερών. Ξέρετε τι οδυνηρό θα είναι 

κύριοι συνάδελφοι να πληρώσουµε το ∆εκέµβριο κάποια λεφτά και το Γενάρη, ή 

Φλεβάρη, ή Μάρτη δεν ξέρω πότε να µην µπορούµε να πληρώσουµε διότι δεν θα 

έχουµε προϋπολογισµό; Θέλω εν ηρεµία όλα τα πράγµατα. 

Ειπώθηκε για την τροποποίηση. Ήταν η δεύτερη τροποποίηση που δεν 

ψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διότι έτσι θέλαµε. Είπα προχθές επίπλαστη 

πλειοψηφία, το ανακάλεσα. Μια πλειοψηφία πρόσκαιρη. Έδωσα εδώ και η ∆ήµαρχος 

εντέλλεστε στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία στη µισθοδοσία και στο λογιστήριο να 

πληρωθούν. Το ίδιο ενδεχοµένως θα γίνει και στις 27 του µηνός, δεν θέλουµε να 

µείνουν απλήρωτοι οι άνθρωποι, για όνοµα του Θεού, τη στιγµή που υπάρχουν 

λεφτά.  
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Βοηθήστε µας κύριοι συνάδελφοι, ο ∆ήµος θα έρθει σε εσάς µεθαύριο, 

εµείς οι περισσότεροι ενδεχοµένως –εγώ τουλάχιστον- να µην είµαι, αλλά βοηθήστε 

τον εαυτό σας.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κότσιρας έχει τον λόγο. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Φτάσαµε στη σηµερινή κατάσταση, αλλά αλήθεια έχω κάποιες 

απορίες. Ακόµη και τώρα, µε αυτό που γίνεται σε όλη τη χώρα και µέρος του κράτους 

είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω κατά πόσο είµαστε διατεθειµένοι να πούµε 

αλήθειες στον ίδιο µας τον εαυτό πρώτα απ' όλα. 

Ό,τι κάνουµε και οι αποφάσεις που παίρνουµε είναι µε εµάς να έχουµε 

στραµµένο το βλέµµα στο µέλλον, στις επόµενες γενιές; Ή να έχουµε στραµµένο το 

βλέµµα στο παρελθόν στα κεκτηµένα µας; Και το λέω αυτό γιατί σήµερα καλούµαστε 

να ψηφίσουµε και να πάρουµε µια απόφαση για τους εργαζόµενους του ∆ήµου, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Όµως εργαζόµενοι δεν υπάρχουν µόνο στο ∆ήµο. Όταν κάναµε τον 

απολογισµό το καλοκαίρι είχα πει ότι ήδη θρηνούµε θύµατα, όχι αυτούς που 

αυτοκτόνησαν, αλλά όλους αυτούς που απολύθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα. Το 

δικαίωµα της εργασίας δεν είναι προνόµιο ούτε του ιδιωτικού ούτε του δηµόσιου 

τοµέα. Εργαζόµενοι είναι και όλοι αυτοί οι επιχειρηµατίες οι οποίοι και στην πόλη µας 

έχουν τα καταστήµατά τους και ο ένας µετά τον άλλον κλείνει  και µετά από µία 

εβδοµάδα θα έρθουµε να ψηφίσουµε δηµοτικά τέλη. Άραγε για τι δηµοτικά τέλη θα 

ψηφίσουµε; Άραγε τι προϋπολογισµό θα κάνουµε; Άραγε θα συµφωνήσουµε να 

συνθέσουµε το 2013 όλοι µαζί ; Γιατί όλοι µας είµαστε αιρετοί, δεν είναι κάποιοι 

είµαστε και 33. 

Έχω αυτές τις απορίες. Και επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα δεν 

το λέω καταγγελτικά, αλλά θα το πω συγκρίνοντας δυο Πρωτοµαγιές γιατί το έχω πει 

ιδιωτικά δηλαδή σε ιδιωτικές συζητήσεις αλλά αισθάνοµαι την ανάγκη να το πω και 

δηµοσίως: η φετινή Πρωτοµαγιά του 2012 ήταν όλα εντάξει κατά τη γνώµη σας; Όλα 

τα µέτρα που δόθηκαν χρησιµοποιήθηκαν; Το αφήνω εκεί, όχι για να δικαιολογήσω 

την προηγούµενη αλλά κάποια στιγµή εµείς οι αιρετοί ό,τι ο καθένας µας έχει από 

πίσω του, έχει µια θέση που του την έχουν δώσει κάποιοι: ένας λαός µια λαϊκή 

εντολή. 

Αυτή την λαϊκή εντολή θα την υπηρετήσουµε όλοι µαζί; Γιατί όταν 

βαλλόµεθα, συµφωνώ στα περισσότερα από αυτά που είπε ο κ. Γρετζελιάς και για τα 
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Μνηµόνια, όπως συµφωνώ και σε αυτά που είπε ο κ. Μπόβος. Υπάρχει µια συνέχεια. 

Αυτή τη συνέχεια για να µπορέσουµε να την εξασφαλίσουµε όχι µόνο σαν Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, σε οτιδήποτε ο καθένας στο σπίτι του. 

Είναι κανείς από εµάς που µεγαλώνει την οικογένειά του και δεν 

σκέφτεται τα υπάρχοντά του να τα δώσει κληρονοµικό δικαίω στα παιδιά του και λέει 

«εγώ θα τα καταστρέψω θα τα κάψω»; Όχι κανείς. Έτσι έχουµε µεγαλώσει και έτσι 

είναι το σωστό. Αυτή τη στιγµή όµως επί δυο χρόνια από τότε που µπήκαµε σε αυτά 

τα Μνηµόνια και δεν ξέρουµε πόσα ακόµη Μνηµόνια θα έρθουν αν δεν αντιδράσουµε 

σύσσωµοι. Σύσσωµοι και οι 33 και οι 34 µαζί µε τη ∆ήµαρχο και οι 400 υπάλληλοι του 

∆ήµου όχι µόνο για τα δικά τους γιατί θίγονται τα δικά τους δεν έχει απολυθεί ακόµη 

κανένας, θα απολυθούν. Όλοι αυτοί που απολύθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα;  

Εγώ προσωπικά αναγκάστηκα να απολύσω υπαλλήλους που ήξερα 

χρόνια, για να κάνω την επιχείρησή µου βιώσιµη. Τι βιώσιµη; Που όσοι έχουµε 

επιχειρήσεις ξέρουµε τι βιώνουµε! Κάθε φορά που απέλυα υπάλληλο, κλαίγαµε και οι 

δυο µαζί γιατί έχω προσωπικές σχέσεις. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Ίσως κ. Κόντο να 

κλαίω εγώ περισσότερο! Γιατί άλλοι γράφουν µηδενικό παθητικό κι άλλοι γράφουν 

ζηµιές, υπάρχουν και οι ζηµιές στις επιχειρήσεις. Και τις ζηµιές τις παίρνεις µαζί σου 

για το µέλλον. 

Θα ήθελα λοιπόν να δω από αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε επόµενα 

Συµβούλια να κοιτάµε τι θετικό έχει ο καθένας µας, να το βάζουµε κάτω στο τραπέζι 

και να φτιάχνουµε το παζλ της επόµενης µέρας του ∆ήµου και όχι να υπερτονίζουµε 

τις όποιες αντιθέσεις και τις όποιες διαφορετικότητες έχουµε είτε σε αντιλήψεις, είτε 

σε καταβολές πολιτικές που έχει ο καθένας, είτε σε καθηµερινότητα που έχει ο 

καθένας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί εργαζόµενοι του 

∆ήµου έχω συνηθίσει να είµαι σύντοµος και να λέω τα πράγµατα µε το όνοµά τους 

να µην κρύβοµαι πίσω από το δάχτυλό µου. 

Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που σήµερα είτε στα κανάλια και στα 

παράθυρα είτε στα καφενεία σηκώνουν τις σηµαίες της εξυγίανσης της πολιτικής µας 

ζωής, είναι αυτοί που ουσιαστικά τα τελευταία 30 χρόνια έχουν δηµιουργήσει όλο το 

πρόβληµα. Είναι αυτοί που έκαναν τις αθρόες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στην αρχή, 

είναι αυτοί που έκαναν κακοδιαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, σήµερα έρχονται και 
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σηκώνουν τη σηµαία και λένε ότι «έχουµε τον τρόπο που θα εξυγιάνουµε την 

κατάσταση στην Ελλάδα». 

Από την άλλη πλευρά όµως κοιτώντας στα µάτια τους εργαζόµενους, 

έχω να πω ως µια σύσταση θα έλεγα, ότι όλος αυτός ο τρόπος της αντίδρασης µέχρι 

στιγµής, τα τελευταία χρόνια όχι τώρα πρόσφατα, δεν βλέπω να φέρει κάποιο 

αποτέλεσµα και θεωρώ ότι για να µπορέσετε να κερδίσετε σήµερα σε αυτή τη 

λαίλαπα που υπάρχει το δικαίωµά σας για δουλειά, αυτό που θα πρέπει να πετύχετε 

πρώτα απ' όλα είναι την υποστήριξη του κόσµου και της κοινωνίας. 

Και αυτό που παρατηρώ εγώ σήµερα µε λύπη µου, είναι ότι δεν την 

έχετε αυτή την υποστήριξη της κοινωνίας. Είναι λυπηρό πραγµατικά να συζητάς µε 

τον κόσµο και να σου λέει ότι «δεν απεργούν, κάνουν κατάληψη για να µην χάσουν 

το µισθό τους». Είναι λυπηρά όλα αυτά τα φαινόµενα και δεν ξέρω µε ποιο τρόπο, 

εγώ έχω προτάσεις να κάνω αλλά δεν νοµίζω ότι είναι η αρµοδιότητά µου να σας πω 

µε ποιο τρόπο θα αντιµετωπίσετε αυτή την κατάσταση.  

Ίσως αυτές οι εκδηλώσεις που κι εγώ βρέθηκα εκεί αρκετές φορές 

µπροστά από το ∆ήµο τις ηµέρες της κατάληψης, θα ήταν σωστότερο να γίνουν στις 

5 και 6 η ώρα το απόγευµα και να πάτε την ώρα της δουλειάς να εξηγήσετε στον 

κόσµο ποια είναι τα δικαιώµατά σας. Να µην σταµατάµε να κάνουµε στις 3 η ώρα το 

µεσηµέρι την κολύµβηση ή να µην κλείνουµε τον Παιδικό Σταθµό, διότι και οι 

συµπολίτες µας αυτοί έχουν ανάγκες και καταλαβαίνουν τα προβλήµατά σας αλλά 

θέλουν να τα ακούσουν από εσάς και να τους τα εξηγήσετε ακόµη καλύτερα. 

Εγώ συµπαραστέκοµαι στον αγώνα σας και το ξέρετε γιατί ό,τι 

συνεργασία έχουµε µέχρι σήµερα, στάθηκα κοντά σας συµπαραστέκοµαι, βλέπω το 

συµβολισµό του κλεισίµατος του ∆ήµου για τις επόµενες δυο µέρες που ζήτησε και η 

∆ήµαρχος, πρέπει όµως κι εσείς να δείτε και να αναθεωρήσετε ορισµένες απόψεις για 

τον τρόπο µε τον οποίο θα κάνετε τους αγώνες σας από εδώ και πέρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είπα και την προηγούµενη φορά ότι σε αυτή την αίθουσα εδώ το 

να καταγγέλλουµε απλώς ένα νόµο ή να είµαστε αντίθετοι σε µια διάταξη, είναι 

εύκολο. Ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι. Η κατάσταση στη ελληνική κοινωνία δεν 

πάει άλλο. Αν δεν πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και το θέµα δεν είναι να 

αντιπαρατεθούµε, εδώ τα πράγµατα έχουν ονοµατεπώνυµο. 

Υπάρχει µια συγκεκριµένη Κυβέρνηση που αποτελείται από κάποια 

Κόµµατα, τα Κόµµατα αυτά ψηφίζουν επαχθή συνεχώς µέτρα εναντίον του ελληνικού 
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λαού και αυτά πρέπει να τα αναφέρουµε. ∆ιάβασα την ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. 

και µιλάει για την άθλια συγκυβέρνηση. Βλέπω την ανακοίνωση του Σωµατείο και 

αρχίζει να στρογγυλεύει πράγµατα. 

Κυρίες και κύριοι αυτά δεν είναι θέµατα πολιτικής, είναι θέµατα 

αλήθειας είναι θέµατα ότι πρέπει να δούµε κατάµατα ποιο είναι σήµερα το πρόβληµα. 

Το πρόβληµα δεν είναι για την κοινωνία για τον κάθε ένα υπάλληλο η µία ή οι δυο 

απολύσεις αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν στο ∆ήµο της Νέας Φιλαδέλφειας. 

Συµπαραστέκοµαι αµέριστα και το είπα και την άλλη φορά φυσικά και 

δεν θα επιτρέψουµε καµία απόλυση. Όπως είπαν κι άλλοι συνάδελφοι και συµφωνώ 

απόλυτα µε τον κ. Κότσιρα, εδώ υπάρχει µια ολόκληρη κοινωνία που στενάζει. 

Υπάρχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι έχουν φτάσει στα πρόθυρα της απόγνωσης, παιδιά 

που έχουν δώσει µάχες γι' αυτά τα πτυχία και σήµερα είναι στο σπίτι τους κλεισµένα 

και δεν έχουν να βγουν να πάνε να πιουν ένα καφέ. 

Υπάρχουν επιχειρηµατίες, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελµατίες οι οποίοι 

έχουν πέσει από µπαλκόνια. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι λίγο πριν πέσουν από το 

µπαλκόνι, είναι στο δωµάτιο να βγουν για το µπαλκόνι. Υπάρχουν απολύσεις στον 

ιδιωτικό τοµέα πάρα πολλές. Αυτά όλα θα πρέπει να πούµε. 

Και βέβαια επειδή είµαστε ο ∆ήµος επειδή είµαστε ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

θα πρέπει να δώσουµε πολύ µεγάλη σηµασία και να στοχεύσουµε σε αυτό που είπε ο 

κ. Κόντος στο ότι εδώ δεν είναι απλώς κάποιες απολύσεις που θα γίνουν, δεν είναι 

απλώς κάποια µέτρα, είναι µια ασύµµετρη απειλή γίνεται µια ασύµµετρη επίθεση 

ενάντια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάνε να αλλάξουν τελείως το ρόλο.  

Όπως έλεγε και η ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. πάνε να την κάνουν 

µια απλή ∆ιοίκηση, µια συνέχεια των Υπουργείων. Αυτά όλα θα πρέπει να τα λάβουµε 

υπόψη µας. Εµείς εδώ µέσα θα πρέπει να συµπαρασταθούµε σε όλους αυτούς που 

στενάζουν κάτω από τα επαχθή µέτρα αυτής της Κυβέρνησης της άθλιας Κυβέρνησης 

της άθλιας συγκυβέρνησης που αποτελείται από αυτά τα συγκεκριµένα Κόµµατα. 

Και κανείς δεν το λέει αυτό για να κάνει πολιτική. Γιατί όλοι µας 

έχουµε ευθύνες γιατί οι περισσότεροι από εδώ µέσα για να µην πω όλοι µας, έχουµε 

ψηφίσει αυτά τα Κόµµατα και αν δεν τα ψηφίσαµε τελευταία τα έχουµε ψηφίσει στο 

παρελθόν και έχουµε ευθύνες γι' αυτή την πολιτική. Αλλά πρέπει κάποτε να πούµε 

την αλήθεια, να δούµε τα πράγµατα κατάµατα και κάτι να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. 
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Αν όλα τα στρογγυλεύουµε, αν απλώς προσπαθούµε να βγάλουµε 

στρογγυλεµένα ψηφίσµατα για να µπούµε όλοι, δεν γίνεται κυρίες και κύριοι. Τα 

πράγµατα πρέπει να ειπωθούν µε το όνοµά τους. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς ευχαριστούµε. Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω κατ' αρχήν σε αντίθεση µε έναν προηγούµενο οµιλητή, 

εµείς ίσα - ίσα καταγγείλαµε ότι η αυριανή κινητοποίηση είναι λίγη για τους ΟΤΑ και 

ότι θα έπρεπε να κάνουν 24ωρη απεργία αντί για στάση εργασίας. Εννοώ ότι το 

ΠΑΜΕ είχε προτείνει 24ωρη και βεβαίως όταν λέµε ότι συµπαραστεκόµαστε σε όλες 

τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων προφανώς συµπαραστεκόµαστε και στην πιο 

δυναµική, που είναι η απεργία. 

Πολλαπλασιάζονται τα σχέδια που ρίχνουν στο τραπέζι τους τόσο τα 

επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τη 

διαχείριση του ελληνικού χρέους και τη διατήρηση της χώρας σε καθεστώς 

ελεγχόµενης χρεοκοπίας και είδα κιόλας µέσα από τη συζήτηση έχει βγει ότι ενώ 

ακόµη δεν έχει στεγνώσει το µελάνι των προηγούµενων µέτρων που ψηφίστηκαν µε 

13,5 δις ευρώ επιβάλλονται στο όνοµα του προηγούµενου κουρέµατος, ήδη η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ετοιµάζουν το επόµενο. 

Προχθές η τρόικα έστειλε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Κυβέρνηση µε το 

οποίο ζητάει επιπλέον 22.000 απολύσεις δηµοσίων και δηµοτικών υπαλλήλων για το 

2014 και θέλουµε να βάλουµε σε σχέση µε όλα αυτά που ακούστηκαν µέσα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο από διάφορες πλευρές, τόσο στους εργαζόµενους του ∆ήµου 

όσο και στους εργαζόµενους ιδιωτικού τοµέα που εµείς δεν το διαχωρίζουµε και 

στους αυτοαπασχολούµενους που πλήττονται από αυτή την πολιτική και στους 

άνεργους στα νέα ζευγάρια στις γυναίκες που έχει επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο η 

θέση τους, να δουν καλά την αντιµνηµονιακή ρητορεία. 

∆εν είναι κάτι που το βλέπουν σήµερα, το είδαµε πάρα πολύ έντονα 

στις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις πριν το καλοκαίρι µέχρι και η Νέα 

∆ηµοκρατία -για να µην πω για το ΠΑΣΟΚ και τη ∆ΗΜΑΡ- έβγαινε µε αντιµνηµονιακή 

ρητορεία και κατέγγελνε το Μνηµόνιο ή τις δανειακές συµβάσεις ή ό,τι θυµόταν κάθε 

φορά ο κάθε βουλευτής της. 

Είναι πάρα πολύ εύκολο να καταγγείλουµε τις ιδιωτικοποιήσεις, την 

αλλαγή του χαρακτήρα που δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ίσα 

- ίσα που αυτό που αυτό θα ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
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είναι στα πλαίσια του κεφαλαίου ένα management που θα ελέγχει ποιες επιχειρήσεις 

θα αναλαµβάνουν ποιον κλάδο.  

Και δεν είναι µόνο η τοπική ∆ιοίκηση που βάλλεται, η τοπική ∆ιοίκηση 

βάλλεται τώρα τις τελευταίες µέρες πάρα πολύ έντονα όπως έχει χτυπηθεί πάρα πολύ 

έντονα η υγεία, όπως έχει χτυπηθεί πάρα πολύ έντονα η παιδεία. Τα Πανεπιστήµια 

από το νόµο – πλαίσιο ακόµη εδώ και τέσσερα πέντε χρόνια έχουν αρχίσει να 

ιδιωτικοποιούνται πλήρως. Τώρα σε λίγο θα ξεπουληθούν και τα πάντα! Μέχρι και τα 

οικόπεδα των Υπουργείων και τα κτήρια των Υπουργείων θα πωλούνται, για να τα 

νοικιάζουν ξανά οι ελληνικές Κυβερνήσεις από αυτούς που θα τα αγοράσουν, γιατί 

είναι φιλέτα. Οι ίδιες οι Υπηρεσίες θα τα νοικιάζουν. 

Αυτό δεν είναι κάτι που έρχεται µόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή που 

αφορά µόνο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και γι' αυτό τονίζουµε ότι θα πρέπει να δουν πάρα 

πολύ καλά ποιος µιλάει αντιµνηµονιακά και ποιος φοράει αντιµνηµονιακές µάσκες και 

τι κρύβεται πίσω από αυτό και πρέπει να δούµε και πως έχουµε φτάσει µέχρι εδώ, 

ποια πολιτική εφάρµοσαν όλοι αυτοί που σήµερα µιλάµε µε αντιµνηµονιακή ρητορεία 

και είδαµε κιόλας και τις διάφορες κωλοτούµπες το προηγούµενο διάστηµα και τις 

διάφορες µετακινήσεις εντός διαφόρων Κοµµάτων. 

Θέλω να βάλω στη συζήτηση το γεγονός ότι το ΚΚΕ ανταποκρινόµενο 

και υλοποιώντας την προεκλογική δέσµευση για την καταγγελία των Μνηµονίων και 

των δανειακών συµβάσεων και των εφαρµοστικών νόµων ήδη έχει καταθέσει 

πρόταση νόµου στη Βουλή, έχει καταθέσει από τις 12 Ιούλη πρόταση νόµου στη 

Βουλή για κατάργηση των Μνηµονίων, του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, των Εφαρµοστικών Νόµων, καταγγελία των 

δανειακών συµβάσεων που έχουν ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµονίων 

… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Γκούµα σας παρακαλώ συντοµεύστε αν θέλετε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καταλαβαίνω ότι µπορεί εσάς να µην σας ενδιαφέρει πραγµατικά 

αλλά έχει κατατεθεί από ένα µοναδικό Κόµµα πρόταση νόµου στη Βουλή, σας 

ενηµερώνω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως µας ενδιαφέρει κα Γκούµα, όλο τον κόσµο τον ενδιαφέρει.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Από ένα µοναδικό Κόµµα πρόταση νόµου ενάντια σε όλα τα 

Μνηµόνια τις δανειακές συµβάσεις και όλους τους εκτελεστικούς νόµους που το 

εφαρµόζουν και δεν πήγε ούτε καν σε συζήτηση και ψηφοφορία µέσα στη Βουλή, 

σταµάτησε µέσα στις Επιτροπές γιατί δεν έβγαινε ο προϋπολογισµός εάν θα πήγαινε 
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προς ψήφιση. Αυτή η δικαιολογία. ∆ικαιολογία που έχουµε ακούσει σε παραλλαγές 

και εδώ µέσα. Αυτό το καταθέτουµε, αν θέλει το Προεδρείο να το βάλει σε επόµενο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα το φέρουµε κι εµείς, να συζητήσουµε συνολικά για το 

ποιος φταίει και για τα Μνηµόνια και για όλα και όχι να βάζουµε ένα µπουλετάκι σε 

ένα ψήφισµα. 

  Κλείνω µε το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι και οι αυτοαπασχολούµενοι 

και οι λαϊκές οικογένειες θα πρέπει να κοιτάξουν πάρα πολύ καλά να µην πιαστούν 

ανάµεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. Και εµείς είµαστε σταθεροί σε αυτό που 

προτείνουµε ότι µοναδική διέξοδος για το λαό δεν είναι οποιοδήποτε µίγµα 

διαχείρισης από εδώ ή από εκεί µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά.  

  Για µας διέξοδος είναι η καθολική απαλλαγή από το χρέος. Μονοµερής 

διαγραφή του χρέους από τη λαϊκή εξουσία που θα κοινωνικοποιήσει τα µέσα 

παραγωγής και θα αποδεσµεύσει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η 

µία από τις δυο της τρόικας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι πολύ σύντοµα θέλω να πω το εξής: πολλά 

αναφέρθηκαν όµως θα σταθώ σε δυο πράγµατα. Στο ένα είναι στην έκφραση και τη 

λέξη «συµπάσχουµε» µε αυτούς που απολύονται, συµπάσχουµε µε αυτούς που 

πάσχουν. Συµπάσχουµε και συµπάσχουµε, λες και ακούς το Κύριε ελέησον συνέχεια, 

αφού δεν έχει καµία σηµασία γιατί το ζήτηµα δεν είναι αν συµπάσχω ή αν 

συµπαραστέκοµαι, είναι αν αγωνίζοµαι µε αυτόν που διεκδικεί. Αν πραγµατικά είτε µε 

λίγα είτε µε πολλά λόγια, βγει από µέσα µια φράση µια κουβέντα ένα ψήφισµα, που 

θα δείχνει κατεύθυνση. Και αυτό έχει τη µεγαλύτερη σηµασία, πρώτον. 

∆εύτερον άκουσα ότι θα αγωνιστούµε εναντίον του νόµου; Είναι 

δυνατόν; ∆εν µπορούµε. Τι να πω; Να πω τις δέκα πράξεις νοµοθετικού 

περιεχοµένου που αποφασίστηκα και πολύ σωστά ελέχθη άνοιξαν το τυπογραφείο 

νύχτα, για να εφαρµόσουν νόµο; Σε αυτό το νόµο θα υπακούσουµε λοιπόν; 

Τι σηµαίνει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Σηµαίνει ότι γίνεται κάτι 

έκτακτο, υπάρχει µια επίθεση και πρέπει να βγει µια απόφαση. Παρακάµπτουν τη 

Βουλή και διοικούν πλέον µε πράξεις από το Υπουργικό Συµβούλιο ή από τον έναν 

Υπουργό.  

Να πούµε όµως και κάτι άλλο. Όταν ακούγαµε προεκλογικά τόσες 

κουβέντες τόσες υποσχέσεις από τα τρία Κόµµατα που σήµερα κυβερνούν και έχουν 
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αλλάξει την τακτική τους στον αντίποδα, τότε πως  µπορούµε εµείς να καθόµαστε µε 

σταυρωµένα τα χέρια; 

Εν πάση περιπτώσει σταµατώ για να µην δίνω µεγαλύτερη έκταση 

γιατί έχει σηµασία να βγει από µέσα µια απόφαση. Κατατέθηκαν δυο ψηφίσµατα, εγώ 

τα ψηφίζω και τα δύο. Πιστεύω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο αλληλοχτυπιούνται. 

∆έχοµαι και τα δύο σαν απόφαση σαν συλλογισµό σαν τελικά πρόταση, που θα 

σηµαίνει αγωνιζόµαστε όλοι µαζί για να φύγει αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση. Γιατί 

όσο υπάρχει πάνω, τόσο θα οδηγούµαστε στο χάος και στην καταστροφή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παΐδας έχει τον λόγο. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κατά πρώτον θα ήθελα να πω ότι συµφωνώ µε τους περισσότερους  

συναδέλφους στις τοποθετήσεις τους, όµως την προηγούµενη εβδοµάδα ήµασταν 

εδώ και ψηφίσαµε κάτι, το οποίο δεν βλέπω να είναι αποτελεσµατικό. Μας είπε ο κ. 

Τοµπούλογλου στην αρχή της συνεδρίασης αυτό που ανακοινώθηκε στο «ΣΚΑΪ» από 

ό,τι θυµάµαι καθώς επίσης επειδή είναι αποφασισµένη η συγκυβέρνηση να περάσει 

αυτά τα µέτρα, ό,τι και να κάνουµε θα µας προσπερνάει. 

Συµπαραστέκοµαι κι εγώ που δεν αρέσει στον κ. Μάλλιο και συµφωνώ 

µε τους αγώνες των εργαζοµένων. Όµως νοµίζω ότι πρέπει σε πολιτικό επίπεδο να 

γίνουν οι πιέσεις. Είπα την προηγούµενη φορά και πέρασε έτσι και τώρα το θέτω σαν 

θέµα να πείτε τη γνώµη σας θα ήθελα να ακούσω τη γνώµη σας από τους πιο 

έµπειρους, το θέµα της παραίτησης. 

Πολλοί από εσάς έρχεστε µε ανθρώπους από την Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., νοµίζω 

έχουµε και στην ΠΕ∆Α ανθρώπους, να µιλήσουµε και να µου πείτε τις απόψεις σας γι' 

αυτό που είχα θέσει την άλλη φορά για παραιτήσεις σύσσωµες των ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων και ∆ηµάρχων και καταθέσεις στο Υπουργείο  Εσωτερικών. Θα ήθελα να 

ακούσω τη γνώµη σας γι' αυτό σαν πιο έµπειροι κάποιοι εδώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Παπανίκα έχει τον λόγο. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Καλησπέρα σας. Υπάρχουν και το ξέρουµε όλοι δυο δίκια σε αυτό 

τον κόσµο: το δίκιο των δυνατών και το δίκιο των αδυνάτων. Η µόνη διαφορά είναι 

ότι και το ένα και το άλλο το διαχειρίζονται οι δυνατοί. Ο µέγας ηθοποιός 

Χατζηχρήστος κάποτε έλεγε «όχι άλλο πιάτο ρε παιδιά, δεν αντέχω άλλο!», σήµερα 

εγώ θα έλεγα και πολλοί από εµάς και απ' έξω και εδώ µέσα «Όχι άλλο Μνηµόνιο βρε 

παιδιά». Κάθε Μνηµόνιο που έρχεται, µας φακελώνει περισσότερο, µας σκοτώνει, µας 

κάνει να µην ανασαίνουµε δεν έχουµε οξυγόνο και µας καταστρέφει. 
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Χτες ήταν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, σήµερα είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

οι υπάλληλοι του ∆ήµου. Αύριο θα είµαστε εµείς, µεθαύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Το 

θέµα µας δεν είναι µόνο που βέβαια αγωνιζόµαστε µαζί µε τους υπαλλήλους του 

∆ήµου µας και όχι µόνο, αλλά και για κάθε αδύναµο που σήµερα πεθαίνει στην πείνα 

και στην αυτοκτονία και βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, πονάµε όλοι µας αλλά 

αυτό δεν φτάνει κύριοι. 

Σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο σαν άνθρωποι µε ευαισθησία ενωµένοι όλοι 

µας πέρα από οποιαδήποτε Κόµµατα γιατί αυτά πια δεν περνάνε και είναι 

ξεπερασµένα, να κοιτάξουµε να βρούµε λύσεις να αντιµετωπίσουµε τη λαίλαπα που 

µας βασανίζει και που δεν ξέρουµε τι θα µας ξηµερώσει αύριο. 

Σας παρακαλώ πολύ να µιλήσουµε, να συζητήσουµε, να φέρουµε γιατί 

δεν είναι του παρόντος να βρούµε τρόπο να αντισταθούµε. Κινδυνεύουµε! Έχει 

αρχίσει αυτή η καταστροφή από την εποχή του Μέτερνιχ, έχει τελειώσει µου λέτε 

τώρα η διαδικασία γιατί θα αναφερόµουν στο τι έκανε ο Μέτερνιχ τον οποίο 

ακολούθησε ο Κίσινγκερ και σήµερα η Άντζελα και µεθαύριο κάποια άλλη Άντζελα, για 

να µας καταστρέψουν. Αυτοί πιστοί στους προγόνους τους ακολουθούν αυτό το 

πρόγραµµα. Εµείς πότε θα είµαστε πιστοί στους προγόνους µας; Ήρθε η ώρα! Πρέπει 

να το καταλάβουµε. Τίποτε άλλο αυτό, ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µιας και ολοκληρώθηκε 

η συζήτηση επί της διαδικασίας έχουµε νοµίζω δυο ψηφίσµατα και την εισήγηση της 

∆ιοίκησης. Νοµίζω επί της διαδικασίας ότι πρέπει να θέσετε και τα δυο ψηφίσµατα σε 

ψηφοφορία της Λαϊκής Συσπείρωσης, του κ. Γρετζελιά και την εισήγηση της 

∆ιοίκησης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το γνωρίζω. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. ∆ιευκρινιστικά: θα ήθελα να ρωτήσω 

µπορεί να µπει το θέµα που έθεσα σε ψηφοφορία, είτε για να συζητηθεί είτε πάλι να 

δεσµευτούµε ότι σα ∆ήµος θα στείλουµε ένα χαρτί προς την Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. που να 

λέει ότι εµείς προτείνουµε  αυτή τη δράση;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παΐδα σε κάποια άλλη συνεδρίαση µπορεί να µπει το θέµα σας, 

να το φέρετε πιο εµπεριστατωµένα, συγκεκριµένα µια εισήγηση να τη βάλετε εκτός 

ηµερήσιας.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν θέλω να βγω µάντης κακών, από 1 έως 5 

Φλεβάρη θα έχουµε τραγικές εξελίξεις στη µισθοδοσία των δηµοσίων υπαλλήλων 

µηδέ των ΟΤΑ εξαιρουµένων γιατί τότε ακριβώς θα το αντιληφθεί ο κόσµος του 

δηµόσιου και ευρύτερου τοµέα. 

  Από Μάη και ύστερα που τελειώνουν οι συλλογικές συµβάσεις και 

µετενέργειες που σηµαίνει ο ιδιωτικός τοµέας θα δεχτεί τέτοια µισθολογική πτώση, 

που θα στηρίζεται στο 585 συν τρεις βασικές τριετίες, που σηµαίνει αν έπαιρνες 

1.500 θα πάρεις 585 συν 200-300 ίσον 800 σου αρέσει δεν σου αρέσει.  

Τι σηµαίνει αυτό; Στο ψήφισµα που καταθέσαµε κάποιοι σύµβουλοι 

από εδώ µέσα, δεν βάλαµε το συµβολικό κλείσιµο του διηµέρου. Γιατί η στρατηγική 

των ΟΤΑ και διαφωνώ µε το θέµα που έθεσε όχι επί της ουσίας αλλά όσον αφορά το 

ότι οι ΟΤΑ είναι το τελευταίο αποκούµπι και ανάχωµα των πολιτών. Άλλο το 

απρόσωπο κράτος της Ορεστιάδας στην πλατεία Συντάγµατος και άλλο οι ΟΤΑ που 

είναι σε κάθε γειτονιά.  

Θα πρέπει να χαράξουµε µια στρατηγική όχι όλα τα όπλα. ∆ιότι όταν 

θα αρχίσουν να φαίνονται και αυτά των απολύσεων στους ΟΤΑ 70-75 γιατί τα 

οικονοµικά ισοδύναµα δεν θα βγαίνουν, θα έχουµε τραγικές εξελίξεις που αν έλεγαν 

σήµερα απολύουν 100.000 θα είχαµε αιµατοχυσία στην Ελλάδα. 

Λέω να καταδείξουµε τους υπαίτιους να πούµε τις θέσεις µας, ας 

αφήσουµε το συµβολικό κλείσιµο γιατί είναι πολλά κλειστά σπίτια µε δυο και τρεις 

άνεργους γύρω µας, µην εξαγριώσουµε τους συµπολίτες µας για να γίνουν κοινωνικοί 

σύµµαχοι και των εργαζοµένων, έτσι ώστε -µακάρι να µην βγουν αυτά που λέω- αν 

αρχίσουν οι  µαζικές απολύσεις και ακούσαµε απόψε  ότι τους έβαλαν όλους σε 

διαθεσιµότητα και δεν ξέρω τι άλλη νοµοθετική πράξη µπορεί να βγάλουν µεθαύριο, 

να έχουµε όπλα που να πούµε «Κλείνουµε τελείως». Όχι παραίτηση. 

∆εν θα πρέπει να αφανιστούν οι ∆ήµοι και να διορίσουν δοτούς. Είναι 

δύσκολο το έργο µας και θέλει καρτερία, υποµονή και συντεταγµένη πορεία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Γρετζελιά. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι εγώ για να έχω καθαρή τη θέση µου επειδή 

ήρθαµε για ένα συγκεκριµένο σκοπό εδώ, προτείναµε συγκεκριµένα µέτρα και είχαµε 

κάποιο λόγο επίσης συγκεκριµένο. Εγώ ψηφίζω και υποστηρίζω αυτά τα µέτρα, δεν 

συµφωνώ µε τα ψηφίσµατα στα πλαίσια του να φύγει η Κυβέρνηση ή να 

καταγγείλουµε ή να καταδικάσουµε, αν θέλετε να πάρετε τέτοια απόφαση δικαίωµά 
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σας σεβαστή είναι θα τη σεβαστώ κι εγώ, αλλά εγώ δεν µπορώ να τα υποστηρίξω. 

Χόρτασα από περιγραφή των δυσκολιών της κοινωνίας! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Κόντο. Ο κ. Τουλιάτος παρακαλώ. 

κ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Για το νόµιµο θέλω να ζητήσω από όλους να κοιτάξουν αυτοί που 

είναι δεξιά από το Προεδρείο. Ο νόµος ήταν έξω από τα κάγκελα και η παρανοµία 

ήταν πίσω από τα κάγκελα. Υπερασπιστείτε το νόµο! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Τουλιάτο, το θέµα µπαίνει σε ψηφοφορία. Η εισήγηση 

της ∆ιοίκηση και δυο ψηφίσµατα. Μία ψηφοφορία και ο καθένας θα ψηφίσει το 

πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο. ∆εν µπορούµε να κάνουµε τρεις ψηφοφορίες. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώµη η εισήγηση είναι άλλο 

πράγµα και τα ψηφίσµατα είναι άλλο πράγµα. ∆εν είναι το ίδιο πράγµα. Η εισήγηση 

θα µπει µόνη της θα ψηφίσουµε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε να πείτε αν εγκρίνουµε τα ψηφίσµατα, σαν έγκριση µπαίνουν 

τα ψηφίσµατα κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά ξεχωριστά κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως σαν ψηφίσµατα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ξεχωριστή ψηφοφορία για το καθένα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Παυλοπούλου, αύριο τα ΑµεΑ, η «Βοήθεια στο Σπίτι» θα 

εργαστεί; Γιατί δεν ακούστηκε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπαµε κ. Μπόβο ότι οι Παιδικοί Σταθµοί … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τα προγράµµατα της Κοινωφελούς εξαιρούνται. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: ∆εν το είπαµε αυτό. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν το είπαµε; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Όχι. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Έχει δίκιο ο κ. Μπόβος. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το ΚΗΦΥ, το «Βοήθεια στο Σπίτι» θα εργαστούν. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εντάξει. 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Απλά είπαµε κάποιες οµάδες … 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Άλλο αυτό. Τουλάχιστον θα υπάρχουν κάποιοι. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε την εισήγηση της 
∆ιοίκησης καθώς και τα δύο ψηφίσµατα που κατατέθηκαν (από τη δηµοτική 
παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» το πρώτο και από τον 
ανεξάρτητο ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Παντελή Γρετζελιά το δεύτερο) σε διαδοχικές 
ψηφοφορίες ενώπιον του Σώµατος.   
 

• Υπέρ της εισήγησης της ∆ιοίκησης,  δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, 
Ε.Σιµιγδαλά, Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, 
Μ.Χατζηδάκη, Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, 
Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ. Κοπελούσος, Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά, Ε.Πλάτανος, 
Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης, Κ.Α.Μάλλιος και Χ.∆ηµακόπουλος 
(σύνολο 23). Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, 
Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα και Π.Λαζαρίδης ψήφισαν λευκό (σύνολο 5), ενώ η 
∆ηµ. Σύµβουλος κα Π.Φίλου-Μαυράκη απείχε από την ψηφοφορία (1). 

 
• Υπέρ του ψηφίσµατος που κατατέθηκε από τη δηµοτική παράταξη «Λαϊκή 

Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, 
Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ. Κοπελούσος, Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, 
Σ.Πολίτης, Κ.Α.Μάλλιος και Π.Λαζαρίδης (σύνολο 10). Κατά του ανωτέρω 
ψηφίσµατος τάχθηκαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Α.Καβακοπούλου, Σ.Κόντος, 
Σ.Κοσµά και  Ε.Πλάτανος (σύνολο 4). Οι ∆ηµ.Σύµβουλοι κ.κ. Π.Κότσιρας, 
Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη ψήφισαν λευκό (σύνολο 3), ενώ οι ∆ηµ. 
Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, Ε.Σιµιγδαλά, Ε.Παπαλουκά, 
Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, 
Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα και Χ.∆ηµακόπουλος απείχαν από την ψηφοφορία 
(σύνολο 12). 

 
• Υπέρ του ψηφίσµατος που κατατέθηκε από τον ανεξάρτητο ∆ηµ. Σύµβουλο κ. 

Παντελή Γρετζελιά δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ., 
Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Μ.Χατζηδάκη, Κ.Α.Μάλλιος, 
Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, Π.Λαζαρίδης και Χ.∆ηµακόπουλος  (σύνολο 9). 
Κατά του ανωτέρω ψηφίσµατος τάχθηκαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος, Χ. Κοπελούσος, Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά, Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, 
∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης, (σύνολο 11). Ο ∆ηµ.Σύµβουλος κ. Π.Κότσιρας 
ψήφισε λευκό (1), ενώ οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, 
Α.Καβακοπούλου, Ε.Σιµιγδαλά, Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, 
Γ.Παπακώστας και Γ.Καραβίας, απείχαν από την ψηφοφορία (σύνολο 8). 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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1. Εγκρίνει µε ψήφους 23 ΥΠΕΡ-5 ΛΕΥΚΑ & 1 ΑΠΟΧΗ το άµεσο κλείσιµο των 
υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, για το διήµερο Πέµπτη 
και Παρασκευή 22-23/11/2012 εκτός του προσωπικού που υπηρετεί στο 
∆ηµοτικό Νεκροταφείο, τους Παιδικούς Σταθµούς, τις προνοιακές δοµές 
(«Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ κλπ.), την Υπηρεσία Καθαριότητας που θα είναι 
κλειστή στις 22/11/2012 και θα λειτουργεί στις 23/11/2012 για να είναι καθαρή 
η πόλη το Σαββατοκύριακο, ενώ θα υπάρχει επίσης προσωπικό ασφαλείας στο 
∆ηµοτολόγιο και στο Ληξιαρχείο για τη εξυπηρέτηση των δηµοτών και θα 
διενεργηθούν κανονικά οι διαγωνισµοί προµηθειών, υπηρεσιών κλπ. του ∆ήµου. 
Η παρούσα λαµβάνεται λόγω των µέτρων της κυβέρνησης που καταργούν κάθε 
αυτοτέλεια στους Ο.Τ.Α., σύµφωνα και µε την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης 
της 19ης/11/2012 του Σωµατείου Εργαζοµένων του ∆ήµου, δεδοµένου ότι µετά 
την πρόσφατη ψήφιση του Μνηµονίου ΙΙΙ, της σχετικής εγκυκλίου και της 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου η Τοπική Αυτοδιοίκηση οδηγείται σε 
αδυναµία εκπλήρωσης του ρόλου της (µείωση χρηµατοδότησης, διαθεσιµότητα 
και απολύσεις προσωπικού, παρατηρητήριο κ.λ.π.). 
 

2. Απορρίπτει µε ψήφους 10 ΥΠΕΡ-4 ΚΑΤΑ-3 ΛΕΥΚΑ & 12 ΑΠΟΧΕΣ  το 
κατατεθέν από τη δηµοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας» ψήφισµα  και µε ψήφους 9 ΥΠΕΡ-11 ΚΑΤΑ-1 ΛΕΥΚΟ & 8 ΑΠΟΧΕΣ  
το κατατεθέν από τον ανεξάρτητο ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Παντελή Γρετζελιά 
αντίστοιχο, δεδοµένου ότι κανένα από τα δύο δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη από τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του Ν. 3463/06 απόλυτη 
πλειοψηφία επί των παρόντων (29) κατά την ψηφοφορία µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (15 ψήφους). 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   199/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 
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Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Όλες τις ∆/νσεις του ∆ήµου 
- Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Νοµική Υπηρεσία 
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