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ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή ως θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανοικτής επιστολής-
αιτήµατος µαθητών και γονέων του ∆ηµοτικού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου 
Ζωγραφικής του πρώην ∆ήµου Ν. Χαλκηδόνας σχετικά µε το θέµα εργασίας 
της δασκάλας ζωγραφικής κας Αλεξάνδρας Νασιούλα»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 17.05.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 5501/13.05.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα 
∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 17.05.2011 
Συνεδρίασης Νο. 10/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη 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 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                      Βαλασσάς Βεργής              
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Παπανικολάου Νικόλαος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                       
Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος                                                        
Παϊδας Αδαµάντιος               
Χωρινός Ζαχαρίας                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
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 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν 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. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Β. Βαλασσάς απουσίαζε χωρίς να ενηµερώσει το 

Προεδρείο. 

 

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

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς 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.∆.  

 

Προσελεύσεις :  

Μετά τη συζήτηση του µοναδικού θέµατος εκτός Η.∆. και πριν την έναρξη της συζήτησης 

των θεµάτων της τακτικής Η.∆. προσήλθε κ. Νικόλαος Παπανικολάου, ο οποίος 

παρέµεινε µέχρι την λήξη της σηµερινής Συνεδρίασης.  

 

Αποχωρήσεις :  
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1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός.  

2. Κατά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Κλεοµένης-Αθανάσιος Μάλλιος. 

3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέµατος της Η.∆. και πριν την ψηφοφορία 

αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σταυρούλα Κοσµά. 

4. Κατά την λήξη της συζήτησης και ψηφοφορίας του 7ου θέµατος της Η.∆. και πριν την 

έναρξη του 8ου θέµατος αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαυράκη-Φίλου 

Παρασκευή. 

 

3o ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 3Ο Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 

βάσει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5125/09.05.2011 ανοικτή επιστολή που απηύθυναν προς 

τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την κα ∆ήµαρχο και τους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους, µαθητές και γονείς µαθητών του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου που 

λειτουργεί στα πλαίσια της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Αρωγή» του πρώην ∆ήµου Ν. 

Φιλαδέλφειας, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

Στις 09.05.2011 κατατέθηκε στον ∆ήµο µας υπόψη του Προέδρου του ∆.Σ. το 
παραπάνω σχετικό έγγραφο (µε αριθµό πρωτοκόλλου 5125/09.05.2011) από 40 
µαθητές και γονείς αυτών που φοιτούν στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του πρώην 
∆ήµου Ν. Χαλκηδόνας, το οποίο είναι υπογεγραµµένο ονοµαστικά από 40 άτοµα και 
οι οποίοι ζητούν την έκτακτη σύγκληση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου προκειµένου 
να συζητηθεί το εργασιακό θέµα που έχει προκύψει µε την δασκάλα ζωγραφικής κα 
Αλεξάνδρα Νασιούλα. 
 
∆εδοµένων των ανωτέρω και σε εφαρµογή της παρ. 2 του 16ου άρθρου του 
ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας (Απόφαση ∆.Σ. Νο 25/2011) όπου ρητά ορίζεται ότι «Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται γραπτά σ΄αυτό από 
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ∆ήµαρχος ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους για τη 
σχετική απόφαση που ελήφθη», εισάγω διά της παρούσης, το εν λόγω αίτηµα των 
µαθητών και των γονέων αυτών που φοιτούν στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του πρώην 
∆ήµου Ν. Χαλκηδόνας, για συζήτηση του θέµατος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Αναλυτικότερα, η ανοικτή επιστολή των µαθητών και τον γονέων τους για την κα 
Αλεξάνδρα Νασιούλα, έχει ως εξής: 
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ: 

 
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΤΙ Η  ∆ΑΣΚΑΛΑ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΑΣΙΟΥΛΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

 
 
Κύριε πρόεδρε, κυρία  ∆ήµαρχε, κυρίες/κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας  
 
    Εµείς, οι µαθητές και οι γονείς του δηµοτικού εργαστηρίου ζωγραφικής, και µε την 
ιδιότητα του πολίτη, σας εκθέσαµε, τον Φεβρουάριο 2011, µε επιστολή αλλά και δια 
ζώσης, τις απόψεις και τις προτάσεις µας για το µέλλον του εργαστηρίου το οποίο 
συνδέσαµε µε την αναγνώριση του επί δεκαετίας µοναδικού έργου που έχει 
συντελεστεί από την δασκάλα µας  και αναγνωρίζεται όχι µόνο από εµάς τους 100 
µαθητές και γονείς αλλά και από την τοπική κοινωνία .   
 Καταθέσαµε την διάθεσή µας να συµβάλλουµε µε προτάσεις και ιδέες στο να παίξει 
ακόµα σηµαντικότερο ρόλο στην ανάδειξη µια σύγχρονης πολιτισµικής ταυτότητας 
του ∆ήµου. 
     Σήµερα αναγκαζόµαστε να επανέλθουµε στο θέµα γιατί δεν υπάρχουν άλλα 
περιθώρια για αδράνεια.  
  Πάντα ακούγαµε διαβεβαιώσεις ότι το εργαστήριο έχει την πλήρη υποστήριξη της 
δηµοτικής αρχής, «να αναπτυχθεί και άλλο ναι, αλλά να κλείσει ή να πάει πίσω 
αποκλείεται», και ότι η δασκάλα µας θα συνεχίσει να παίζει τον καθοριστικό 
ρόλο της, όπως έκανε τα δέκα αυτά χρόνια. 
 Όµως, µε απορία βλέπουµε να περνάνε οι µήνες και να µην αναλαµβάνεται κάποια 
πρωτοβουλία. 
 Επανερχόµαστε, λοιπόν, και  ζητάµε  εν όψη του δικαστηρίου(ασφαλιστικά µέτρα )  
στις 16 -5-2011 ο πρόεδρος του ∆ Σ να συγκαλέσει  έκτακτο   δηµοτικό  Συµβούλιο  
ώστε να συζητηθεί το θέµα και να παρθεί απόφαση από το σώµα η οποία να 
διατυπώνει ότι η δασκάλα µας κυρία Νασιούλα επί µια δεκαετία καλύπτει πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες και ως εκ τούτου, η συνέχιση της εργασιακής της σχέσης είναι 
νοµικά και ηθικά  επιβεβληµένη .  
     Πολλοί από εµάς έχουµε ζήσει το εργαστήριο και γνωρίζουµε την δασκάλα µας 
από το 2000 που έκανε πρακτική.    
.Από  τον Οκτώβριο δε του  2001 έχει και έµµισθη σχέση µε το εργαστήρι µε 
συµβάσεις   έως και τον Ιανουάριο του 2011.    
 ∆εν είναι τυχαία η ολόθερµη υποστήριξη µας προς το πρόσωπό της.  
Η εξαιρετική δουλειά της τόσα χρόνια, αποδεικνύει ότι, όχι απλώς κάλυπτε επάξια τις 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δηµοτικού καλλιτεχνικού εργαστηρίου και βοήθησε 
στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας όλων των παιδιών και των 
ενηλίκων που ενέταξαν τη ζωγραφική στην ζωή τους αλλά και, συνέβαλε καθοριστικά 
στην δηµιουργία µιας σταθερής σχέσης µας µε την µάθηση, τη δηµιουργία, τον 
πολιτισµό. 
       
     Ζητάµε από το δηµοτικό συµβούλιο να πάρει µια ξεκάθαρη απόφαση, µε 
αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης και ευθύνης απέναντι όχι µόνο στους 
«µαθητές του εργαστηρίου» αλλά και στην πόλη, µε τις τόσες µνήµες.  

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΓ-Ρ



 6 

     H δασκάλα του καλλιτεχνικού  εργαστηρίου   κα Αλεξάνδρα Νασιούλα πρέπει να 
συνεχίσει την δουλειά της.  
Η πορεία του καλλιτεχνικού εργαστηρίου πρέπει και µπορεί να συνεχιστεί και η 
υποστήριξη στο εργαστήριο µπορεί να εκφραστεί ξεκάθαρα µε την παραδοχή από τον 
∆ήµο, µε την ευκαιρία του δικαστηρίου στις 16/5, ότι πράγµατι η δασκάλα 
µας – όπως ξέρουµε όλοι και όπως συνέβαινε τα δέκα αυτά χρόνια - 
κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες   .  
     Μια τέτοια κίνηση, θα έλυνε τα όποια γραφειοκρατικά προβλήµατα, αποτελεί 
πρώτιστα µια πράξη ήθους, εκδήλωση σεβασµού στην πόλη, αλλά και µια υπεύθυνη 
πολιτική πράξη που στις δύσκολες εποχές που ζούµε θα αποδείκνυε ότι υπάρχει 
ελπίδα να επανέλθουν η κοινωνική υπευθυνότητα και ο πραγµατικός πολιτισµός στη 
σχέση αρχών και πολιτών.  
 
                
 Οι µαθητές και οι γονείς των µαθητών  του καλλιτεχνικού εργαστηρίου.   
    
 
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  
ΜΕΡΤΙΚΑ ΦΙΛΙΩ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΜΑΝΟΣ 
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΘΑ 
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
∆ΑΣΚΑ ΚΑΡΛΟΤΤΑ  
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΣΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΣΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΤΑΣΟΣ 
∆ΑΓΚΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΧΡΥΣΑ  
ΓΚΙΓΚΙΛΑ ΝΑΤΑΣΣΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΤΟΥΛΑ 
ΣΙ∆ΕΡΙ∆ΟΥ ΠΑΤΡΑ 
ΛΕΓΑΤΟΥ ΒΙΒΗ 
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 
ΑΥΛΩΝΙΤΗ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ 
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ  
ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΑ 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 
ΓΙΑΝΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 
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ΣΑΚΚΑ ΕΥΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΟΛΩΤΑ ΜΥΡΤΩ 
ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
 
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΜΕ  ΕΦΟΣΟΝ  ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΟΥΝ. 
 
 
                                                                         Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ, 7 ΜΑΙΟΥ 2011 
 

 

                                                                 

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, όπου οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές 
αυτών, ανέπτυξαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο από το ακροατήριο στον κ. Νικ. 
Χρυσόγελο, έναν από τους υπογράφοντες την εν λόγω ανοικτή επιστολή-αίτηµα, ο 
οποίος είπε τα ακόλουθα προς το Σώµα:  
 

Ν. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Είµαστε εδώ, βέβαια θα πει κανείς «Τι µας 
ταλαιπωρείτε, έχουµε τόσα θέµατα να συζητήσουµε και εσείς έρχεστε τώρα µε το 
Εργαστήριό σας…», είναι πράγµατι όµως ένα δευτερεύον θέµα ένα καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι; Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου. Γιατί αυτή η κρίση την οποία βλέπουµε 
να έχει πολλές µορφές, έχει να κάνει κυρίως µε κρίση πολιτισµικής ταυτότητας νοµίζω 
σε ένα µεγάλο βαθµό και ένα καλλιτεχνικό Εργαστήρι δεν είναι απλώς το βίτσιο 
µερικών ανθρώπων, αλλά είναι ένα εργαλείο να αλλάξουµε και τα θέµατα του 
πολιτισµού στο ∆ήµο. 

  Με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ σηµαντικό ένα θέµα όπως είναι η 
διαχείριση ενός καλλιτεχνικού Εργαστηρίου, γιατί άπτεται και πολιτικών δηµοτικών 
και πολιτικών για τον πολιτισµό. ∆εν ήρθαµε εδώ ως µια συντεχνία για να πούµε ότι 
«Ξέρετε, θέλουµε το προβληµατάκι µας να το λύσετε», έχουµε επανειληµµένα 
απευθυνθεί στο ∆ήµο και στην προηγούµενή του µορφή και στην τωρινή, γιατί 
προτείνουµε µια άποψη για το ποιο ρόλο µπορεί να παίξει το καλλιτεχνικό Εργαστήρι 
στην εξέλιξη αυτού του ∆ήµου. 

Αν διαβάσετε προσεκτικά την επιστολή και την προηγούµενη επιστολή 
και την τελευταία επιστολή, θα δείτε ότι αυτό που λέµε είναι ότι εµείς θέλουµε σαν 
καλλιτεχνικό Εργαστήρι σαν άνθρωποι που είµαστε εκεί αρκετά χρόνια, αλλά και 
πολλοί άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει µέχρι τώρα στο καλλιτεχνικό Εργαστήρι, 
να συµβάλλουµε έτσι ώστε να εξελιχθεί ο ∆ήµος, να έχει µια ταυτότητα που η µία 
τουλάχιστον πλευρά της είναι η πολιτισµική και η πολιτιστική. 

Άρα δεν ήρθαµε εδώ για να σας πούµε το προβληµατάκι µας, αλλά 
θέλουµε µια καθαρή πολιτική τοποθέτηση, από το ∆ήµο συνολικά από τη ∆ήµαρχο, 
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από τους δηµοτικούς συµβούλους για ένα θέµα, το οποίο θεωρούµε ότι είναι πάρα 
πολύ σηµαντικό και η ταυτότητα της πόλης. 

Είναι γεγονός ότι έχουν ακουστεί πολλά πράγµατα και πολλά δεν 
τίθεται δηµόσια, θα έλεγα δυστυχώς τίθενται πλαγίως και δεν ήρθε κανείς να µας πει 
κάποια πράγµατα που κυκλοφορούν, παραδείγµατος χάριν έχουµε ακούσει ότι 
κυκλοφορεί µια φήµη ότι είµαστε ένα κλειστό club. Καθόλου κλειστό! 

Από την εποχή του αείµνηστου κ. Αποστολάκη είχαµε εκφράσει τη 
διάθεσή µας να βοηθήσουµε αυτό το Εργαστήρι να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην 
πόλη. Όχι απλώς να περνάµε καλά ή να δηµιουργούµε ή να ζωγραφίζουµε πενήντα, 
εξήντα, εκατό άνθρωποι που είναι εκεί, αλλά πως αυτό το Εργαστήρι θα µπορεί να 
δώσει µια άλλη ταυτότητα σε αυτή την πόλη. 

Άρα δεν είναι κάτι που λέµε «εντάξει εµείς οι τριάντα – πενήντα να 
πληρώνει ο ∆ήµος, να κόψει το λαιµό του ο ∆ήµος για να περνάµε εµείς στο 
Εργαστήρι καλά», αλλά λέµε ότι εµείς µπορεί και θέλουµε να βοηθήσουµε αυτό το 
Εργαστήρι να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο. 

∆εν είναι τυχαίο ότι πράγµατι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από 
πολύ  µακριά, υπάρχει µαθήτρια η οποία έρχεται από το Χαϊδάρι παρ' όλο ότι 
υπάρχουν εκεί δυνατότητες και πολύ πιο κοντά να πηγαίνει σε καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουµε µεταξύ µας προηγούµενη σχέση, δέσαµε 
πάρα πολύ ως οµάδα, ναι, αυτό θεωρώ ότι είναι από τα σηµαντικά σε µια εποχή 
κρίσης και ατοµικής διάσπασης, πράγµατι έχουµε δέσει πάρα πολύ ως οµάδα και δεν 
είναι τυχαίο ότι σε όλες αυτές τις επιστολές τις κινητοποιήσεις, τις επαφές µε το ∆ήµο 
και τα λοιπά, λειτουργούµε οµαδικά, συλλογικά σαν µια ενότητα. ∆εν θα βρείτε 
πολλά τέτοια παραδείγµατα και επειδή εγώ γυρνάω και βλέπω πάρα πολλά, πολύ 
δύσκολα θα βρείτε αυτή τη συνοχή µεταξύ µιας οµάδας ανθρώπων που δεν 
γνωρίζονται µεταξύ τους, αλλά επειδή ακριβώς νιώθουν όλοι υποχρεωµένοι σε αυτό  
που έγινε στο καλλιτεχνικό Εργαστήρι, νιώθουν ότι πρέπει να το υπερασπιστούµε ως 
κάτι πολύ δηµόσιο και όχι µια ιδιωτική υπόθεση. 

Για να µην µακρηγορήσω γιατί είµαι κι εγώ περιφερειακός σύµβουλος 
εκλεγµένος στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και ξέρω τι σηµαίνει να 
ταλαιπωρείσαι για πολλά θέµατα, θέλω να βάλω πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. 

Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει µια ξεκάθαρη απάντηση. 
Από την εποχή του αείµνηστου ∆ηµάρχου του κ. Αποστολάκη, από τον Οκτώβρη, 
είχαµε θέσει το θέµα τι θα γίνει µε το Εργαστήρι, γιατί ξέρουµε τα προβλήµατα που 
δηµιουργεί ο "Καλλικράτης" και θυµόµαστε την απάντηση γιατί είµαστε πολύ 
άνθρωποι στο γραφείο του, που µας είπε ότι «αυτό το Εργαστήρι θα µείνει ό,τι και να 
γίνει και θα δυναµώσει». ∆εν πρόκειται να αλλάξουµε ένα πετυχηµένο σχήµα και δεν 
πρόκειται να διώξουµε µια γυναίκα που έχει συµβάλλει καθοριστικά στο να υπάρχει 
αυτή η ψυχή του Εργαστηρίου. 

Ο πολιτισµός δεν είναι κάτι το οποίο παίρνεις ένα πριόνι κόβεις 
διάφορα κοµµάτια και το φτιάχνεις. Είναι κάτι, το οποίο δουλεύεται µε ψυχή, µε 
µεράκι, µε διάθεση και δοµείται σιγά - σιγά µια οµάδα που εκφράζει πράγµατα. ∆εν 
µπορεί να πει κανείς ότι το Εργαστήρι είναι το κτήριο, µερικά πινέλα και µερικά 
χρώµατα, αλλάζεις τους µαθητές φέρνεις άλλους, είναι κάτι, το οποίο είναι ζωντανό 
και δηµιουργικό. 

Υπήρξε ένα µεγάλο πρόβληµα φτάσαµε 31 Μάρτη, ειδοποιήθηκε η 
δασκάλα ότι πρέπει να σταµατήσει τελείωσε η σύµβασή της. Εµείς είχαµε στείλει µια 
επιστολή προς όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και προς τη ∆ήµαρχο, ανησυχήσαµε πριν 
και είπαµε ότι «αν υπάρξουν προβλήµατα, είµαστε διατεθειµένοι να αποτελέσουµε 
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µέρος της λύσης του προβλήµατος». Ζητήσαµε να συζητήσουµε σοβαρά µε το ∆ήµο 
εάν υπάρχουν προβλήµατα πως θα µπορούσαµε από  κοινού να αντιµετωπίσουµε το 
πρόβληµα. 

∆εν είπαµε «Λύστε µας το πρόβληµα», είπαµε «είµαστε κι εµείς 
διατεθειµένοι να βρούµε από κοινού τρόπους να λύσουµε το πρόβληµα». Μετά από 
αρκετή συζήτηση και διάφορες περίεργες φήµες που ακούστηκαν από εδώ και από 
εκεί, έγινε συνάντηση στο γραφείο της ∆ηµάρχου. Ήµασταν εκεί όλοι οι µαθητές και 
τα παιδιά, θα δείτε εδώ και παιδιά που είναι µικρά, ο ∆ηµήτρης εδώ κάθεται 11 και 
µισή – 12 η ώρα θέλει µάλιστα να θέσει κι ένα ερώτηµα στους δηµοτικούς 
συµβούλους. Κλείνοντας θα του δώσω το λόγο, νοµίζω πρέπει τα νέα παιδιά να 
παίρνουν το λόγο. 

Αυτό που ζητήσαµε και από τη ∆ήµαρχο και είπαµε, είναι ότι 
«καταλαβαίνουµε ότι ένας ∆ήµος έχει να αντιµετωπίσει διάφορα προβλήµατα, αλλά 
θέλουµε πρώτον µια ξεκάθαρη πολιτική απόφαση, µια δέσµευση η οποία θα ισχύει 
και να δούµε από κοινού αν υπάρχει ένα πρόβληµα να το κουβεντιάσουµε και να 
δούµε από κοινού πως θα το λύσουµε». Αυτά τα δυο. 

Θυµάµαι την απάντηση της ∆ηµάρχου και τη θυµούνται όσοι ήταν εκεί 
πέρα, ότι «Εµάς µας ενδιαφέρει πάρα πολύ το Εργαστήρι το θεωρούµε πολύ 
σηµαντικό, θέλουµε να το αναπτύξουµε, αγαπάµε τη δασκάλα και δεν πρόκειται να 
τη διώξουµε». Αυτό εµείς το κρατήσαµε ως δέσµευση και µάλιστα φύγαµε 
ικανοποιηµένοι θα το είδατε και στα Μέσα Ενηµέρωσης ότι είπαµε εµπιστευόµαστε το 
λόγο ενός ανθρώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που λέει ότι ναι, αυτή είναι η 
θέλησή µας σε 20 µέρες, είπαµε εντάξει αν όχι σε 20 µέρες σε ένα δυο µήνες θα 
λυθεί το θέµα. Είπαµε ότι «αν έχετε οποιοδήποτε πρόβληµα καλέστε µας, συζητήστε 
µαζί µας να βρούµε τη λύση του προβλήµατος». Αυτή ήταν η συζήτηση. 

Με έκπληξη ακούσαµε από τη δικηγόρο του ∆ήµου να λέει στο 
∆ικαστήριο που έγινε για τα ασφαλιστικά µέτρα, ότι δεν έγινε συζήτηση, δεν υπήρχε 
η δέσµευση ότι η δασκάλα ήταν επισκέπτρια. Προσωπικά εγώ είµαι στο Εργαστήρι 10 
χρόνια όπως και πολλοί άλλοι, δεν φαντάζοµαι να δένει ένα καλλιτεχνικό Εργαστήρι 
µε κάποιον άνθρωπο ο οποίος περνάει ως επισκέπτης και φεύγει. ∆εν είναι αυτή η 
εικόνα της πολιτιστικής δηµιουργίας και φαντάζοµαι ότι το ξέρουµε όλοι µας. 

Εποµένως αν ζητήσαµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να το συζητήσει, 
είναι γιατί θέλουµε να ακούσουµε και να καταγραφεί στα πρακτικά ώστε να µην 
υπάρχει αµφισβήτηση από κανέναν γιατί και πολλοί δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν 
περάσει από το Εργαστήρι και έχουµε συζητήσει µαζί τους, αλλά θέλουµε µια 
δηµόσια τοποθέτηση όλων, για το Εργαστήρι για το πώς θα προχωρήσει, για τη 
δασκάλα που ήταν εκεί και κάλυπτε πραγµατικές ανάγκες 10 χρόνων. ∆εν φαντάζοµαι 
ότι αυτό ήταν ανάγκες ενός επισκέπτη, ήταν πάγιες και λειτουργικές ανάγκες γιατί 
γινόταν το Εργαστήρι, γίνονταν πάρα πολλές εκθέσεις, υπήρχαν δραστηριότητες και 
είχαµε προτείνει όχι απλώς να µείνουµε εκεί στατικά στο Εργαστήρι, αλλά να βγούµε 
και προς τα έξω, να κάνουµε κι άλλες δράσεις και ήµασταν ανοιχτοί σε αυτές τις 
δράσεις. 

Εποµένως δυο πράγµατα νοµίζω πρέπει να αποφασίσει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο: πολιτικά θέλει να υπάρχει αυτό το Εργαστήρι, δεύτερον αυτό το 
Εργαστήρι να ανοίξει προς τα έξω να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην πόλη και να 
βοηθήσουµε κι εµείς και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Αυτό ως προς το Εργαστήρι. 

Και δεύτερον ότι το Εργαστήρι δεν λειτουργεί χωρίς τους ανθρώπους 
του. ∆ηλαδή φανταστείτε ένα σχολείο που να µην υπάρχουν οι δάσκαλοι, 
φανταστείτε ένα Πανεπιστήµιο χωρίς τους πανεπιστηµιακούς. ∆εν γίνεται αυτό το 
πράγµα. Εποµένως πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα. 
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Είναι άλλο πράγµα να πει κάποιος «να δούµε πως θα λύσουµε το 
πρόβληµα» και άλλο να ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε δασκάλα, ότι δεν κάλυπτε ανάγκες 
και ότι όλα αυτά ήταν στη φαντασία τη δική µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χρυσόγελε το αίτηµά σας είναι αυτό. 

Ν. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ: Είναι αυτά τα δυο θέµατα. Είναι δυο θέµατα πολύ συγκεκριµένα 
και θέλουµε τοποθέτηση πρώτα πολιτική και µετά να βρούµε και τα νοµικά σχήµατα 
και όλα τα άλλα, για να λύσουµε και το πρόβληµα, αν υπάρχει πρόβληµα πρακτικό. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δηµότη κ. Βλάσση Σταθούλια από το 
ακροατήριο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Β. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ: Είµαι δηµότης Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, 18 χρόνια είµαι στο 
Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας. Υπό αυτή την έννοια τα θέµατα 
πολιτισµού όχι µόνο τα παρακολουθώ αλλά και από την ιδιότητά µου ως 
κινηµατογραφιστής –κι αυτό έχει τη σηµασία του- παράγω πολιτισµό. Είναι µια έννοια 
ουσίας. Άλλο παράγω και άλλο ασχολούµαι µε τον πολιτισµό. Υπό αυτή την έννοια 
δεσµεύοµαι ότι αυτά που θα πω, είναι αλήθεια. 

Θα περιοριστώ στο γεγονός της αποκατάστασης των εννοιών. Είναι µια 
έννοια που έβαλα από το Φεβρουάριο του 2000 στην προηγούµενη ∆ιοίκηση ότι η 
δασκάλα του καλλιτεχνικού Εργαστηρίου, µε την οποία είµαστε υπερήφανοι για τη 
διαδροµή του καλλιτεχνικού Εργαστηρίου όπου και δηµιουργήσαµε και µόνιµη στέγη 
για το καλλιτεχνικό Εργαστήρι για την προοπτική του, είχε υποστεί µεγάλη βλάβη. Τι 
βλάβη;  

Θα θυµίσω στον κ. Κουτσάκη µε τον αείµνηστο Αποστολάκη, µε τον κ. 
Παπανικολάου που φώναξε και µε το δικηγόρο τον κ. Μενέλαο που φώναξε ο 
Γιώργος Αποστολάκης, γιατί δεν γνώριζε, οµολογουµένως δεν γνώριζε ότι η δασκάλα 
του καλλιτεχνικού Εργαστηρίου ήταν ανασφάλιστη. Η Πρόνοια δεν είναι ασφάλεια, η 
Πρόνοια είναι Πρόνοια. Αυτά τόνισα στον κ. Αποστολάκη και βεβαίως αναγνωρίζοντάς 
το είπε ότι «βεβαίως και οφείλουµε να αποκαταστήσουµε το αυτονόητο». Το 
αυτονόητο τι σηµαίνει; ∆έκα χρόνια ένας εργαζόµενος χωρίς ασφάλεια… Τι χάνει; Με 
9µηνες συµβάσεις όπως ένας εκπαιδευτικός οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ένας 
δάσκαλος, χάνει: ∆ώρα, άδεια, επιδόµατα, Ταµείο ανεργίας 3 µήνες, συντάξιµα 
χρόνια. Αυτό είναι µια µεγάλη βλάβη.  

∆εν µπαίνω στα άλλα γιατί ο πολιτισµός είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, 
το οποίο θα ανοίξουµε στην πόλη και έρχοµαι επ’ ευκαιρία αυτού του ζητήµατος µιας 
και εγώ προσωπικά έκαναν προσωπική επαφή µε τους περισσότερους συµβούλους κι 
άλλους ενηµέρωσα τηλεφωνικά και όλοι ζήτησαν τη συνάντηση έγινε στο «Νέο 
κρίνο» και αυτό µε συµβολική διάσταση, την οποία και θα συνεχίσουµε τα θέµατα 
πολιτισµού. Μην το εκλάβετε ως απειλή, πολιτισµού. 

Το θέµα της δασκάλας λοιπόν δεν είναι ένα θέµα γενικότερο 
εργασιακό, γιατί ως µείζον ότι κάπως έτσι θα τοποθετηθεί, είναι ένα θέµα 
συγκεκριµένο που αφορά οµολογουµένως την αποκατάσταση της βλάβης. 
Παρευρέθηκα στο ∆ικαστήριο ως µάρτυρας, οµολογουµένως θλίβοµαι για τη στάση 
που κράτησε η νοµική σύµβουλος. ∆ιατυπώσεις του στιλ και µάλιστα µε έγγραφα 
κατεβασµένα από το Internet ότι «δεν είναι το κύριο επάγγελµά της η διδαχή, αλλά 
παρουσίασε στο Μέγαρο Μουσικής έκθεση» τιµή µας, µεγάλη. «Παρουσίασε εκθέσεις 
εκτός» τιµή µας µεγάλη. Και που γνώριζε ότι το κύριο επάγγελµα το κύριο εισόδηµα; 
Θα µπορούσατε αν θέλατε κύριοι να διατυπώσετε, γιατί ελέχθη κι αυτό και κάποιοι 
άλλοι να φάνε ένα κοµµάτι ψωµί και ο πολιτισµός είναι µια άλλη υπόθεση δεν θα το 
κουβεντιάσουµε αυτή την ώρα, το θεωρώ απαράδεκτο.  
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Υπό αυτή την έννοια έχοντας κάνει συζητήσεις προσωπικά µε τους 
περισσότερους εκτός από κάποιους που δεν µπόρεσα να συναντήσω και εκτός από 
την κα ∆ήµαρχο, την οποία έχω ζητήσει ένα ραντεβού εδώ και 6 µήνες νοµίζω και 
ελπίζω να προκύψει, ελπίζω στην προσωπική σας θέση. Έχει υποστεί βλάβη η 
δασκάλα;  

∆ηλαδή η ασφάλειά της είναι µια παρανοµία; Έχει χάσει ∆ώρα, άδεια, επιδόµατα; 
Έχει χάσει 3 χρόνια συντάξιµα; Τα υπόλοιπα έχουµε το χρόνο να βρεθούµε να τα 
πούµε όχι σε αντιπαράθεση, όχι σε αντιδιαστολή να συµπλεύσουµε. Γιατί ο 
πολιτισµός παράγεται και δεν είναι στο σούπερ µάρκετ να ψωνίζεται. Ευχαριστώ 
πάρα πολύ. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χαράλαµπος Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, ο οποίος είπε µεταξύ άλλων και τα κάτωθι: 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν η θέση που θα πάρω δεν 
είναι για να ψηφοθηρήσω. ∆εν ήξερα και το οµολογώ το πώς λειτουργεί το 
καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Χαλκηδόνας. Μετά από την επιστολή που πήρα από τους 
γονείς, αποφάσισα να πάω εκεί µε κάποιους συναδέλφους και να δω τι γίνεται. 

Νοµίζω ότι είναι τιµή για την πόλη µας αυτό που συµβαίνει εκεί. Εγώ 
µε τον πολιτισµό δεν έχω σχέση, ούτε παράγω πολιτισµό κ. Σταθούλια, ούτε 
παρακολουθώ τον πολιτισµό, βεβαίως εισπράττω τα αποτελέσµατα του πολιτισµού 
που παράγουν άλλοι άνθρωποι, που είστε στο συγκεκριµένο τοµέα πιο ειδικοί ή 
αφοσιωµένοι θα έλεγα. 

Νοµίζω ότι εδώ το θέµα το συγκεκριµένο δεν µπορεί να τεθεί σε καµία 
περίπτωση στο σακί µε άλλα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι έκανα κάποιες συζητήσεις και 
µε αρµοδίους της ∆ιοίκησης του ∆ήµου και µου έλεγαν ότι «Ξέρεις, πρέπει το θέµα 
της κας Νασιούλα να αντιµετωπιστεί µαζί µε τη “Bοήθεια στο Σπίτι”, που έχουν και οι 
εργαζόµενοι εκεί πρόβληµα», θα έλεγα ότι σε αυτό το συγκεκριµένο θέµα είµαι και 
πάλι σύµφωνος. Όταν υπάρχει εργαζόµενος ο οποίος επί πολλά χρόνια προσφέρει 
στο ∆ήµο και εθελοτυφλούµε εάν πούµε ότι δεν προσέφερε το συγκεκριµένο έργο. 
Ξέρουµε πολύ καλά ότι χρησιµοποιούνται άνθρωποι σε συγκεκριµένες δουλειές στο 
∆ήµο, αλλά οι συµβάσεις που κάνουν και η εργασιακή σχέση που έχουν, δεν είναι 
αποτυπωµένη σε χαρτί έτσι όπως η προσφορά τους στο ∆ήµο. 

Όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέµα και όταν βλέπουµε ότι αυτή η πόλη 
αναπνέει µέσα από τέτοιες δραστηριότητες, νοµίζω ότι το λιγότερο που µπορούµε να 
κάνουµε, είναι να ενθαρρύνουµε αυτό το πράγµα. Και επιτρέψτε µου να πω ότι δεν 
είναι τυχαίο γεγονός ότι η κα Νασιούλα ήρθε επί Παπαµικρούλη στο καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι και ο Γιώργος Αποστολάκης την κράτησε εκεί 4 χρόνια. ∆εν είναι τυχαίο το 
γεγονός αυτό. 

Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός που ακούσαµε προηγουµένως ότι 
αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν και µία θα έλεγα δεµένη οµάδα. Εγώ το χαίροµαι αυτό. 
Όταν ο κοινωνικός ιστός της πόλης αποκτά µέσα από τέτοιες δραστηριότητες θα 
έλεγα τέτοια δυναµική, πρέπει να µας κάνει να χαιρόµαστε και να µην το συζητάµε 
καν. 

Θα σας πω και κάτι άλλο. Ακούστηκε για την στάση της νοµικής 
συµβούλου και προηγουµένως ακούστηκε και µια επίθεση που δέχτηκε ο άλλος 
νοµικός σύµβουλος ο κ. Χήτος και η κα ∆ρόσου. Οι νοµικοί σύµβουλοι κάνουν τη 
δουλειά τους 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κριτική. Οι νοµικοί σύµβουλοι κ. 
Μάλλιο κάνουν τη δουλειά τους, λένε τη γνώµη τους είτε µας αρέσει είτε δεν µας 
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αρέσει. ∆εν µπορεί να κάνουµε την επίθεση όταν λένε τη γνώµη τους, αλλά ούτε 
µπορούµε να τους καταλογίζουµε και ευθύνες, όταν έρχονται να εκπροσωπήσουν το 
∆ήµο σε µια διαδικασία. ∆εν πιστεύω ότι η κα ∆ρόσου λειτούργησε αυτοβούλως, 
προφανώς έχει πάρει κάποια εντολή από τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου, δεν ξέρω από 
ποιον.  

  Νοµίζω ότι είναι άδικο κύριοι να επιτίθεστε στη νοµική σύµβουλο και 
είναι άδικο γενικά σε υπαλλήλους του ∆ήµου να κάνουµε τέτοιου είδους κριτικές. Οι 
υπάλληλοι του ∆ήµου εκτελούν τις εντολές της ∆ιοίκησης αυτή είναι η δουλειά τους 
και νοµίζω ότι την κάνουν καλά. Οι περισσότεροι, για να µην είµαι απόλυτος και από 
τους υπαλλήλους αλλά και η Νοµική Υπηρεσία. Είτε µου αρέσει είτε δεν µου αρέσει, 
όταν ακούω µια τοποθέτηση, όταν είναι θέµα έκφρασης γνώµης οπωσδήποτε 
εκφράζουν τη νοµική γνώµη τη δική τους, αλλά από εκεί και πέρα όµως όταν 
βρίσκονται σε ένα ∆ικαστήριο, δεν λειτουργούν αυτοβούλως. Ακολουθούν την εντολή 
που τους δίνει η ∆ιοίκηση του ∆ήµου. 

Για να επανέλθω στο θέµα. Νοµίζω ότι σήµερα έχουµε µια πολύ µεγάλη ευκαιρία: να 
δείξουµε ότι µπορούµε να αντιληφθούµε τι συµβαίνει στην πόλη και να 
ενθαρρύνουµε αυτή την προσπάθεια στις δύσκολες εποχές που περνάνε. Τη δύσκολη 
αυτή την περίοδο που µας κάνει να είµαστε όλοι θα έλεγα κατηφείς, θλιµµένοι, 
προβληµατισµένοι νοµίζω ότι έχουµε υποχρέωση απέναντι στους εαυτούς µας αλλά 
και στα παιδιά –εγώ δεν έχω παιδιά- να είµαστε πάνω απ' όλα µε ανοιχτό βλέµµα. Και 
να βοηθάµε τις προσπάθειες και όχι τις πνίγουµε, στη δύσκολη εποχή που ζούµε. 
 
Στη συνέχεια µίλησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μάλλιος, ο οποίος είπε τα 
κάτωθι: 
 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Και εγώ για να είµαι ειλικρινής δεν ήξερα πολλά πράγµατα για το 
Εργαστήρι. Με πήραν τηλέφωνο –µάλλον πρέπει να µιλήσαµε µαζί- µου ανέπτυξε τις 
θέσεις της κοπελιάς, το τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια και αυτό που θέλω να πω 
έτσι απλά για να µην µακρηγορώ γιατί θα µιλήσουν κι άλλοι, είναι ότι πρέπει πρώτα 
απ' όλα να ζητήσουµε συγνώµη από την κοπέλα όλοι γι' αυτά που δεν κάναµε γι' 
αυτήν. Να την ευχαριστήσουµε µέσα από την καρδιά µας γι' αυτά που έκανε 10 
ολόκληρα χρόνια για τα όλα αυτά τα παιδιά και να της υποσχεθούµε ότι θα της 
δώσουµε όλα τα εφόδια και τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει το λειτούργηµα που 
κάνει. 

 
Κατόπιν τον λόγο έλαβε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα ∆ανάη-Εύα Γκούµα, η οποία είπε 
τα εξής:  
 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις και δεν ξέρω αν 
χρειάζεται να περιµένω να απαντηθούν ή µπορώ κατ' ευθείαν µετά να κάνω και την 
τοποθέτησή µου.  

Θέλω να ρωτήσω που εντάσσεται σήµερα το Εργαστήρι αν και καταλαβαίνω ότι είναι 
ακόµη στο πρώην ∆ήµο, οπότε είναι και ξεκρέµαστο από ό,τι καταλαβαίνω. Αν η 
δασκάλα εµφανίζεται ως υπάλληλος του ∆ήµου, πως γίνεται να ήταν ανασφάλιστη 
τόσο καιρό και σε ποιο ∆ικαστήριο αναφέρεται και στο κείµενο υπογραφών και 
αναφέρθηκε και ο κύριος. Γιατί δεν γνωρίζουµε την περίπτωση, τι ∆ικαστήριο έγινε, 
ποιος άσκησε τι. 
 
Μετά ξαναµίλησε ο δηµότης κ. Σταθούλιας και είπε τα εξής: 
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Β. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Τον Ιανουάριο τελείωσε η 
σύµβαση της δασκάλας, δεν ανανεώθηκε … η ∆ήµαρχος, πέρασαν τρεις µήνες έχασε 
τα δικαιώµατά της. Υπό την έννοια αυτή προσέφυγε σε ασφαλιστικά µέτρα, την 
τελευταία µέρα. Την τελευταία µέρα και έχει σηµασία αυτό. Η δικάσιµος είναι στις 7 
Ιουνίου, υπό αυτή την έννοια έχει καθοριστική σηµασία η απόφαση που θα παρθεί 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γι' αυτό έχουµε φέρει κι ένα σχέδιο ότι καλύπτει πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, ότι ασκεί το επάγγελµα της ζωγράφου. 

 

Ακολούθως τον λόγο έλαβε η κα ∆ήµαρχος, η οποία ανέφερε τα εξής: 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ όµως θέλω να σας πω ότι απορρίφθηκε το αίτηµα της κας 
Νασιούλα σήµερα και µπορώ να σας διαβάσω ακριβώς πως είναι. 

Η κα Αλεξάνδρα Νασιούλα άσκησε στο µονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων κατά της κοινωφελούς επιχείρησης µε την οποία ζήτησε 
να υποχρεωθεί η κοινωφελής επιχείρηση να αποδέχεται προσωρινά τις 
υπηρεσίες της και να της καταβάλλει τις νόµιµες αποδοχές. Όπως 
καταλαβαίνετε αντικείµενο της παραπάνω δίκης, ήταν εάν οι συµβάσεις έργου ή 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, µετατρέπονται ή όχι σε συµβάσεις εργασίας αορίστου 
χρόνου. 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και νοµολογία οι συµβάσεις έργου, οι 
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου, ως και οι συµβάσεις 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεν µετατρέπονται ούτε δύνανται να µετατραπούν σε 
αορίστου χρόνου ακόµη κι αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η κα Νασιούλα ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
ζωγράφος, απασχολείται στην κοινωφελή επιχείρηση ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας ζωγράφος αρχικά µε συµβάσεις έργου και έπειτα µε συµβάσεις 
απ' ευθείας αναθέσεως υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 209 παρ. 2 
του ∆ηµοτικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 2880 περί δηµοσίων 
έργων και δεν κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Απόδειξη τούτου αποτελεί και το γεγονός ότι παράλληλα µε την κοινωφελή 
επιχείρηση η κα Νασιούλα:  

Προσέφερε τις υπηρεσίες της ως ζωγράφος και στο ∆ηµοτικό Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Νέας 
Φιλαδέλφειας» απεκέρδαινε και αποκερδαίνει τα προς το ζην ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας ζωγράφος διοργανώνοντας εκθέσεις ζωγραφικής σε αίθουσες 
τέχνης και λαµβάνει µέρος σε αυτές όπου εκθέτει και πωλεί έργα της. Κάνει 
εικονογραφήσεις βιβλίων, σκηνικά θεατρικών παραστάσεων και τα λοιπά, 
απασχολείται στο Μέγαρο Μουσικής.  

Με την από 17/5/2011 απόφαση η Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών απέρριψε το 
αίτηµα της κας Νασιούλα για χορήγηση προσωρινής διαταγής». 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ σας διαβάζω αυτό. Αυτό είναι άσχετο τι σας υποσχέθηκα εγώ. 
Προσέφυγε σε ασφαλιστικά µέτρα; Εγώ σας διαβάζω την απόφαση της Πρωτοδίκου. 

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι αγορεύσεις και άλλων ∆ηµοτικών Συµβούλων, καθώς 
και πολιτών από το ακροατήριο, οι οποίες έχουν ως εξής: 
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∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να πω ότι το βιογραφικό κάποιου καλλιτέχνη εάν έχει 
κάποιες εκθέσεις ή οτιδήποτε άλλο, καλό είναι, κακό δεν είναι, για να δουλέψει 
κάπου. Έτσι το ξέρω εγώ. Πως έγινε ανάποδα, δεν ξέρω! Τέλος πάντων, πέρα από 
αυτό. 

Εµείς προτείνουµε να πάρει απόφαση σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
γιατί έτσι όπως είναι η εισήγηση από ό,τι καταλαβαίνω απλά θα συζητήσουµε την 
ανοιχτή επιστολή – αίτηµα. Να πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
µεταφερθεί το καλλιτεχνικό Εργαστήρι στο ενιαίο φορέα δράσεων πολιτισµού, 
αθλητισµού, περιβάλλοντος, αλληλεγγύης, κοινωνικής προστασίας και παιδείας του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν πειράζει. Και η υπάλληλος να µεταφερθεί όπως γίνεται ως 
πλεονάζον προσωπικό στο Νοµικό Πρόσωπο. Τώρα εµείς θεωρούµε ότι και οι 
συµβάσεις έργου και οποιαδήποτε µορφής σύµβαση που θεωρούν τον εργαζόµενο… 
Εντάξει, κάνει συγκεκριµένη εργασία εξαρτηµένη σχέση εργασίας έχει, έχει εργοδότη, 
έχει µισθό, έχει ωράριο συγκεκριµένα και τα λοιπά. Μπορεί να είναι ελαστικό το 
ωράριο, αλλά είναι εργαζόµενος µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας και όλα τα υπόλοιπα 
είναι οµηρία οι συµβάσεις έργου και τα λοιπά. Εµείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι 
ότι βάζουµε οποιαδήποτε παύση ή σταµάτηµα σύµβασης, ως απόλυση του 
εργαζόµενου και διεκδικούµε µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους τους 
εργαζόµενους. 

  Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει κάποια στιγµή να δεσµευτεί και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να σταµατήσει η οµηρία των εργαζοµένων και να 
µονιµοποιηθούν όλοι οι υπάλληλοι. ∆ική µας άποψη βέβαια αποκλειστικά και 
καταλαβαίνω τις διαφωνίες που πολλοί έχουν και πηγάζει από την πολιτική, αλλά δεν 
υπάρχει κάτι άλλο πέρα από πάγιες και διαρκείς ανάγκες. ∆ηλαδή αυτό το πράγµα 
είναι µια παγίδα που µπαίνουν οι εργαζόµενοι. 

  Η γυναίκα δούλευε 10 χρόνια µε όποια µορφή δούλευε, που µία η µία 
ήταν εξαρτηµένη η σχέση εργασίας. Στην ουσία για µας απολύθηκε όταν έπαυσε η 
σύµβασή της, διεκδίκησε από το ∆ικαστήριο προφανώς το ∆ικαστήριο τι είναι; Κάτι 
άλλο, πέρα από τους νόµους που φτιάχνονται για την ελαστική σχέση εργασίας; Οι 
ελαστικές σχέσεις εργασίας υπάρχουν µέσα από τους νόµους.  

  Επιτρέψτε µου να πω και ως αρχιτέκτονας, µην βάζουµε επειδή 
υπάρχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας ξαφνικά όλους τους ανθρώπους, ελεύθερους 
επαγγελµατίες. Αυτά. Να µεταφερθεί στο καλλιτεχνικό Εργαστήρι και η υπάλληλος να 
µεταφερθεί ως πλεονάζον προσωπικό στο Νοµικό Πρόσωπο και µαζί µε το Σωµατείο 
να διεκδικήσουν συνολικά τη µονιµοποίησή τους και να πάρει θέση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σε αυτό. 

 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Θα είµαι σύντοµος. Εγώ ξέρετε ασχολούµαι µε τη Χαλκηδόνα όλα 
αυτά τα χρόνια, γνώρισα το Εργαστήρι όµως πραγµατικά δεν γνώριζα το εύρος της 
δουλειάς που γινόταν µέσα. Και είναι γεγονός νοµίζω µε τον καλύτερο τρόπο 
περιέγραψε ο κ. Χρυσόγελος το έργο που έχει γίνει εκεί µέσα και θα πρέπει 
πραγµατικά αυτή την προσπάθεια και να τη συνεχίσουµε, γιατί και η πόλη της 
Χαλκηδόνας πάντοτε ήταν ευαίσθητη στον πολιτισµό και οι κάτοικοί της. Με την 
έννοια αυτή λέω ότι θα πρέπει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει µια απόφαση 
η δασκάλα να συνεχίζει να δίνει φως σε αυτό το παιδάκι που κρατάει στην αγκαλιά 
της. 
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Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Βέβαια στις 12 η ώρα δεν είναι κατάλληλη η στιγµή να µιλήσει 
κανείς για τον πολιτισµό που πρέπει πραγµατικά να παράξουµε στην καινούργια πόλη 
που έγινε µετά την ένωση µε τη Φιλαδέλφεια µε τη Χαλκηδόνα.  

Όµως είθισται όταν συζητείται ένα θέµα να υπάρχει µια πρόταση από 
τη ∆ήµαρχο. Αν δεν διαβαζόταν η έκθεση της Νοµικής Υπηρεσίας δεν θα ξέραµε ποια 
είναι η θέση του ∆ήµου για να συζητήσουµε. Έπρεπε να είχε συζητηθεί έπρεπε να 
είχε εκφραστεί η άποψη έτσι ώστε να ξέρουµε πάνω σε τι θα βαδίσουµε. Αν 
βαδίσουµε πάνω στο αίτηµα των 40 που υπογράφουν –δεν είναι λίγοι, είναι δηµότες, 
έχουν ζήσει, πρέπει να τους λάβουµε υπόψη µας- δεν θα αναλώσω καθόλου χρόνο 
στο θέµα του πολιτισµού είναι γνωστά τα πράγµατα. 

Εγώ θα σταθώ µόνο στο θέµα το εργασιακό. Πιστεύω, βεβαίως η 
δικηγόρος πήρε κατευθύνσεις και δεν έχει ευθύνη η ίδια, ευθύνη έχει η ∆ιοίκηση του 
∆ήµου που έδωσε τέτοιες κατευθύνσεις. Θα πρότεινα επειδή είναι και πολιτικό το 
ζήτηµα να πάρουµε απόφαση να παραµείνει και να της αναγνωριστούν όλα τα 
ασφαλιστικά δικαιώµατα που είχε όλα αυτά τα 10 χρόνια. 

 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Ας αφήσουµε τον πολιτισµό να ανθίζει πάντα. Μόνο έτσι θα 
προχωρήσουµε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάµε. Μην πάµε τον πολιτισµό 
στα ∆ικαστήρια και όσον αφορά για τα εργασιακά θέµατα, επειδή οι άνθρωποι του 
πολιτισµού που δηµιουργούν και κάνουν ένα πολύ σπουδαίο έργο, συνήθως είναι 
άνθρωποι που βασανίζονται και οικονοµικά, και στην περίπτωση που η κοπέλα αυτή, 
η Αλεξάνδρα, η πολύ σπουδαία δασκάλα, έχει δηµιουργήσει ένα πολύ σηµαντικό 
έργα, ένα πολύ ζωντανό έργο και έχει αγκαλιάσει και ενήλικες, και ανήλικα παιδιά, τα 
οποία έχουν ένα όραµα. Είναι τιµή για την πόλη µας να έχουµε ένα τέτοιο 
καλλιτεχνικό Εργαστήρι και να µην το αφήσουµε να προχωρήσει.  

  Οφείλουµε να το στηρίξουµε µε αυτή τη δασκάλα, την τόσο δυναµική, 
που είναι τιµή και δόξα για την πόλη µας γιατί  και το βιογραφικό της δεν είναι 
εναντίον της, είναι στα υπέρ της όπως είπε και η προλαλήσασα και συµφωνώ, είναι 
στα υπέρ της. ∆ηλαδή επειδή έχει βιογραφικό δεν πρέπει να τη στηρίξουµε; ∆εν 
πρέπει εργασιακά να διεκδικήσει αυτά που της ανήκουν, για  να έχει και το κουράγιο 
και τη δύναµη να προχωρήσει παραπέρα και να µας κάνει περήφανους όχι µόνο µέσα 
στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό; 

  Και επιτρέψτε µου να σας πω ότι η κα Αλεξάνδρα Νασιούλα την έµαθα 
όχι µέσα από την πόλη µας δυστυχώς –και αυτό είναι εναντίον µου- αλλά έµαθα για 
το έργο της από άλλους πολίτες άλλων πόλεων σε όλη την Ελλάδα. Ας αφήσουµε να 
ανθίσει! 

 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι θέλω να δώσω κι εγώ συγχαρητήρια στην 
Αλεξάνδρα Νασιούλα για το έργο της στο καλλιτεχνικό Εργαστήρι γιατί πραγµατικά 
δεν ακούστηκε µόνο στην πόλη της Νέας Χαλκηδόνας, έγινε γνωστή και εδώ και 
αλλού. Μόνο επισκέπτρια δεν µπορεί να χαρακτηριστεί, πετυχηµένη η δουλειά της τα 
δέκα αυτά χρόνια στο Πολιτιστικό Κέντρο. 

  Εγώ στηρίζω το αίτηµα των παιδιών και των γονιών και πιστεύω ότι 
πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν τα δικαιώµατά της. Θέλω να ρωτήσω αν 
έβαζε ΙΚΑ ή τι έβαζε, οι συµβάσεις ακούσαµε ότι ήταν ορισµένου χρόνου και από 
πληρωνόταν. Πληρωνόταν από την Αρωγή; Από την Αρωγή. Μάλιστα. 

  Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δικαιωθεί και πρέπει να διεκδικήσει όλα τα 
δικαιώµατά της. Είµαι µαζί της. 
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τα καλά λόγια τα οποία πραγµατικά κι εγώ συµφωνώ, πρέπει να 
παράξουµε κι ένα αποτέλεσµα όµως εδώ, γιατί αν είναι να φύγουµε εδώ µε καλά 
λόγια για την κυρία αυτή και στο τέλος το Εργαστήρι να µην υπάρχει και η κυρία 
αυτή να µην προσφέρει τις υπηρεσίες της, τα καλά λόγια θα είναι πραγµατικά 
περιττά. 

Εδώ ετέθη ένα ζήτηµα από τους ανθρώπους που έχουν το αίτηµα. Ότι 
για πάρα πολλά χρόνια αυτή η κυρία ενώ προσέφερε υπηρεσίες, είχε ζηµία ως προς 
τα δικαιώµατά της, τα οποία δεν φροντίσαµε ή δεν φρόντισαν εν πάση περιπτώσει 
υπήρχαν εκκρεµότητες και δεν τακτοποιήθηκαν. 

Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει µια εµφανής αντίδραση, µια φανερή 
στενοχώρια για το ότι δεν αντιµετωπίστηκε από τη σηµερινή ∆ιοίκηση το θέµα αυτό 
όπως έπρεπε. Σίγουρα πάντως κυρίες και κύριοι δεν ευθύνεται γι' αυτό η δικηγόρος. 
Κανένας δεν µπορεί να πει σε µια δικηγόρο «να πας να χάσεις µια δίκη». 
Κατευθύνσεις µπορεί να δοθούν, συζητήσεις µπορεί να γίνουν, αλλά να πάει να χάσει 
µία δίκη δεν µπορεί να το πει κανένας αυτό, δεν έχει και το δικαίωµα. 

Ειπώθηκε από τον κ. Χρυσόγελο και νοµίζω εκεί είναι το ουσιαστικό, 
να πάρουµε µια πολιτική απόφαση που να έχει τρία σηµαντικά στοιχεία. Για να 
στηρίξουµε στην ουσία την προσπάθεια που κάνει και νοµικά η συγκεκριµένη, να 
εδραιώσει τα δικαιώµατά της. 

Το πρώτο είναι να αναγνωρίσουµε –και το αναγνωρίζουµε όλοι- ότι το 
καλλιτεχνικό Εργαστήρι έχει ουσία, πρέπει να διατηρηθεί να διευρυνθεί και να 
στηριχθεί το έργο του, διότι είναι πολύ χρήσιµο για τους δηµότες και παράγει 
πολιτισµό. Το δένουµε αυτό, για να δέσουµε και τη δουλειά της. 

Το δεύτερο είναι να παρθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα δικαιώµατα 
τα οποία έχει απολέσει εδώ και δέκα χρόνια, να µπορέσει να τα επανακτήσει ως 
εργαζόµενη γυναίκα και ως µητέρα, αν είναι µητέρα και δεν ξέρω.  

Και το τρίτο να διασφαλίσει τη συνέχεια της εργασίας της. Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο επειδή δεν προσλαµβάνει και δεν απολύει, ούτε δίνει και 
βεβαιώσεις για πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πρέπει αυτή την πολιτική απόφαση. Όµως 
µέχρι τώρα έχουν µιλήσει όλοι από την Αντιπολίτευση, µίλησε και η κα Παπανίκα ως 
άνθρωπος του πολιτισµού, κανένας δεν τοποθετήθηκε θετικά στο αίτηµα αυτό από 
τη συµπολίτευση και η κα ∆ήµαρχος διάβασε ένα κείµενο, που στην ουσία είναι 
επιβαρυντικό για το συγκεκριµένο πρόσωπο. 

Εάν η κα ∆ήµαρχος δεν µας πει τη δική της βούληση πως θα πράξει σα 
∆ιοίκηση, σαν αυτή που έχει την αρµοδιότητα να δώσει τη βεβαίωση, αν θέλετε να 
δώσει τη γνωµοδότηση, να δώσει το χαρτί εκείνο που χρειάζεται ώστε η κυρία αυτή 
να το χρησιµοποιήσει στα δικαστικά µέσα που θα χρησιµοποιήσει για να κερδίσει τη 
θέση που δικαιούται. 

Αν δεν γίνει αυτό, η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα έχει µόνο 
ένα πολιτικό χαρακτήρα, θα αναρτηθεί στα blogs και ίσως να χρησιµοποιηθεί και στο 
∆ικαστήριο ανεπιτυχώς κατά τη γνώµη µου και θα έχουµε ένα αρνητικό αποτέλεσµα 
µετά από πολλά χειροκροτήµατα.  

Άρα πρέπει να υπάρχει µια δέσµευση της κας ∆ηµάρχου και της 
υπόλοιπης οµάδας της ∆ιοίκησης, ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να ενισχύσουν 
το αίτηµα της συγκεκριµένης γυναίκας και πολιτική βούληση ότι έχουν, αλλά και θα 
λάβουν όλα τα απαραίτητα  µέτρα που τους δίνει το δικαίωµα όχι µόνο ο νόµος αλλά 
και η δική τους βούληση. 

Γιατί αν η κα ∆ήµαρχος πιστεύει ότι αυτή η γυναίκα προσφέρει 
υπηρεσίες 10 χρόνια, µπορεί η ίδια να το βεβαιώσει µε ό,τι ισχύ έχει µια δική της 
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βεβαίωση, ότι πράγµατι κάλυπτε συνεχείς ανάγκες. Άρα για να έχουµε αποτέλεσµα να 
πάρουµε µια τέτοια απόφαση στα τρία σκέλη που έβαλε ο κ. Χρυσόγελος και στη 
δέσµευση της κας ∆ηµάρχου, η οποία κατά τη γνώµη  µου δέχτηκε και µια πίεση από 
τον κόσµο ότι δεν έδρασε πέντε µήνες, παρ' ότι έδωσε υποσχέσεις. 

Για να πω και την εικόνα, όλοι οι άνθρωποι που ήταν στο καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι, είχαν την πεποίθηση ότι θα στηριχθεί και µετεκλογικά και προφανώς 
µπορεί και να στήριξαν αυτή την πεποίθηση και να την έκαναν και υποστήριξη στη 
συγκεκριµένη Παράταξη, δικαίωµά τους και θεµιτό και απόλυτα σεβαστό. 

Άρα αυτά πρέπει να γίνουν ώστε τα χειροκροτήµατα και όσα είπαµε, 
να έχουν ένα αποτέλεσµα. ∆ιότι πρέπει το αποτέλεσµα να είναι συγκεκριµένο. 
Συνεχίζει το Εργαστήρι, τα δικαιώµατα της κυρίας τα οποία διεκδικεί πρέπει κάπως να 
κατοχυρωθούν, συνεχίζει την εργασία της. Αυτό νοµίζω πρέπει να γίνει και να το 
κλείσουµε εδώ, τουλάχιστον από εµάς. 

 

Ε. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι γνωρίζω την 
Αλεξάνδρα Νασιούλα, ήµασταν µια εποχή συνάδελφοι στο Πνευµατικό Κέντρο Νέας 
Φιλαδέλφειας, µπορώ να σας διαβεβαιώσω πόσο σηµαντικές είναι αυτές οι δράσεις 
όσον αφορά τον άνθρωπο, απλά ήθελα να ρωτήσω την Αλεξάνδρα ή όποιος τέλος 
πάντων µπορεί να µου απαντήσει, από τη στιγµή που είχε συµβάσεις έργου ή απ' 
ευθείας αναθέσεις, νοµίζω από τη δική µου κιόλας εµπειρία, ότι είναι υποχρεωµένη να 
έχει µπλοκ παροχής υπηρεσιών. ∆ηλαδή να έχει δική της αυτασφάλιση στο ΤΕΒΕ.  

Και µάλιστα δεν εξαιρούνται οι καλλιτέχνες στο να έχουν ΙΚΑ. Πως 
λοιπόν πληρωνόταν; Γιατί για να πληρωθεί κάποιος από αυτή την περίπτωση πρέπει 
να έχει ασφαλιστική ενηµερότητα και πως τέλος πάντων τόσα χρόνια που δουλεύει 
εκεί, δεν έκανε όλη αυτή τη διαδικασία που έρχεται να κάνει τώρα. Τη διαβεβαίωσε 
κάποιος ότι δεν θα απασχοληθεί φέτος και από εδώ και πέρα στο καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο;  

Και πως επίσης το 2004 δεν έκανε τα χαρτιά της µε αφορµή το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα του Παυλόπουλου, που αφορούσε σε όλους τους 
συµβασιούχους όπου αν έκανε τότε τα χαρτιά της θα είχε πάρει την απάντηση από 
τον ΑΣΕΠ αν µπορεί να γίνει αορίστου χρόνου υπάλληλος. Ευχαριστώ. 

 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι σύµβουλοι γνωρίζω το θέµα 
του καλλιτεχνικού Εργαστηρίου από την πορεία µου στα δηµοτικά πράγµατα. 
Πραγµατικά το καλλιτεχνικό Εργαστήρι µε την καθοδήγηση της κας Νασιούλα κατά 
βάση –κατά καιρούς υπήρχαν κι άλλες δασκάλες, αλλά τα τελευταία χρόνια και ειδικά 
από τότε που ανέλαβε η ∆ιοίκηση του αείµνηστου Αποστολάκη, η κα Νασιούλα ήταν 
βασικά και υπήρχαν κάποιες άλλες δασκάλες, παρήγαγε ένα πολύ σπουδαίο έργο. 
Αυτό το αναγνωρίσαµε. 

Αυτά όλα που ακούω να λέτε είναι πραγµατικά τιµή για τη ∆ιοίκηση 
του Γιώργου Αποστολάκη που διατήρησε και ενίσχυσε αυτό το θεσµό και κάναµε 
όλες τις προσπάθειες και µέσα στα τέσσερα χρόνια και ό,τι ήταν δυνατό για να το 
ενισχύσουµε.  

Ήρθαµε τη µετεκλογική περίοδο. Η σύµβαση της κας Νασιούλα, έληξε 
30/1 κάναµε κάποιες επαφές µέσα από κάποια συµβάντα που έγιναν, πήγα η ίδια στο 
καλλιτεχνικό Εργαστήρι -ως υπεύθυνη Αντιδήµαρχος Χαλκηδόνας θέλω να πω δεν 
ανακατεύοµαι σε όλα τα πράγµατα- γιατί υπήρχε µια ένταση, όταν οι µαθητές του 
Εργαστηρίου ζητούσαν επίµονα να µάθουν τι θα γίνει µε τις συµβάσεις. 
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Αυτό που τους είπαµε είναι ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγµή ενεργή 
δηµοτική επιχείρηση, ήµασταν στην πορεία του να ψηφιστεί η καινούργια δηµοτική 
επιχείρηση. ∆εν είπαµε για 20 µέρες, το θυµάµαι πολύ καλά κι εγώ, δεν ήµουν στην 
κουβέντα µε τη ∆ήµαρχο δεν µπορεί να είπε, γιατί εκείνη τη στιγµή ήµασταν στην 
πορεία ακόµη ψήφισης της δηµοτικής επιχείρησης και ενώ την έχουµε ψηφίσει όπως 
ξέρετε όλοι  πολύ καλά ακόµη δεν έχει πάρει το ΦΕΚ, άρα δεν έχει συσταθεί το 
συγκεκριµένο όργανο και γι' αυτό δεν υπήρχε κάποιος τρόπος αυτό που είχα πει σε 
όλους τους µαθητές και τους είχα διαβεβαιώσει µετά από τη συζήτηση που είχα κάνει 
µε τη ∆ήµαρχο, είναι ότι µε το που θα γίνει…. «αυτό δεν το ξέρω» τους είχα πει. 
Υπάρχουν προβλήµατα γραφειοκρατικά που µπορεί να αργήσει. Αυτό που θέλουµε, 
είναι πραγµατικά όταν θα γίνει η νέα δηµοτική επιχείρηση να προσλάβουµε ξανά την 
Αλεξάνδρα στο Εργαστήρι. 

Θέλω να κάνω εδώ µια παρένθεση. Φυσικά και οι συµβάσεις όλες 
αυτές που γίνονται, είναι οµηρία κα Γκούµα και έχετε απόλυτο δίκιο. Κανείς δεν 
αντιλέγει γι' αυτό. Αυτές οι συµβάσεις όµως και από την προηγούµενη ∆ιοίκηση και 
από εµάς δεν έγιναν από αναλγησία. Όπως συνέβη µε την Αλεξάνδρα συνέβη και µε 
άλλους, ήταν η µόνη διέξοδος ο µόνος δρόµος εκείνη τη στιγµή για να λυθούν κάποια 
προβλήµατα για να µπορέσει να λειτουργήσει το καλλιτεχνικό Εργαστήρι, αλλά και 
πολλές άλλες δοµές στο ∆ήµο. 

Έχουµε τη διαβεβαίωση από εµάς και έχω ξαναπάει στο καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι και έχω πει ότι ο δρόµος είναι ένας: φυσικά και θέλουµε αυτό το 
καλλιτεχνικό Εργαστήρι να ενισχυθεί, να µεγαλώσει, φυσικά να µείνει. Έχουµε 
διαδικαστικά προβλήµατα. Ποτέ δεν βλέπουµε τον πολιτισµό σα δευτερεύον θέµα. Αν 
το βλέπαµε δεν θα το είχαµε ενισχύσει τόσο πολύ, το βλέπουµε σαν ένα σηµαντικό 
θέµα, σαν ένα θέµα που προωθεί την πόλη µας σε πολλά ζητήµατα. 

Αλλά επιτρέψτε µου να πω κάτι και να επανέλθω στο θέµα των 
συµβάσεων. Κυρίες και κύριοι σύµβουλοι, κύριοι µαθητές και µαθήτριες, µπορεί αυτό 
που θα πω τώρα να µην είναι τόσο δηµοφιλές και να πάρει το χειροκρότηµα, αλλά 
έχω πει κι άλλη φορά ότι η πολιτική δεν είναι για τα εύκολα να παίρνουµε το 
χειροκρότηµα, να λέµε τα µεγάλα λόγια να ευχαριστούµε τα αυτιά κάποιων. Ο τόπος 
µας έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια από αυτά τα στάδια, πάρα πολλές Κυβερνήσεις 
χάιδευαν τα αυτιά κάποιων ανθρώπων, δεν έλεγαν την αλήθεια και φτάσαµε στη 
σηµερινή κατάσταση. 

Ποια είναι λοιπόν σήµερα η κατάσταση; Ότι ανάλογα µε την κα 
Νασιούλα έχουµε στο ∆ήµο µας σε πολύ σηµαντικούς σε εξίσου σηµαντικούς τοµείς 
και επιτρέψτε µου εµένα δεν είµαι ειδική δεν κάνω την ειδική στον πολιτισµό, αλλά 
για εµένα εξίσου σηµαντικό κοµµάτι µε τον πολιτισµό είναι η παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών σε ένα ∆ήµο και έχουµε κάποιες κοπέλες οι οποίες δουλεύουν στο 
«Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια µε συµβάσεις, µε πολύ 
µικρούς µισθούς όχι µε τους µισθούς που αναγράφονται στο έγγραφο τέλος πάντων 
στο δικόγραφο. 

Σε 8ωρη βάση καθηµερινά τρέχοντας µε τα πόδια από σπίτι σε σπίτι, 
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των µεγάλων ανθρώπων. Έχουµε τις κοπέλες και 
µιλώ για τη Χαλκηδόνα που ξέρω την κατάσταση, θα σας πω ένα παράδειγµα και 
µετά για τη Φιλαδέλφεια. Έχουµε τις κοπέλες στο Βρεφικό τµήµα οι οποίες κάνουν 
11µηνες συµβάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνουν ένα πολύ σηµαντικό έργο 
ανακουφίζουν µητέρες που θέλουν να πάνε να εργαστούν από τη φύλαξη των 
παιδιών. 

Και ένα πρόσφατο παράδειγµα που το έζησα στη Φιλαδέλφεια: 
γνωρίζετε κυρίες και κύριοι τη Μαρία Τσουκαλά, την κοπέλα την ψυχολόγο; Η κα 
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Κοσµά προς τιµή της, και ο κ. Κόντος φυσικά την έχουν στηρίξει, η οποία προσφέρει 
τις υπηρεσίες της στα παιδιά στην Παιγνιοθήκη ΑµεΑ. Ξέρετε πως κάνουν αυτά τα 
παιδιά –η  κα Κοσµά είναι και εθελόντρια και µπορεί εδώ να σας το διαβεβαιώσει- 
όταν µπαίνουν στην Παιγνιοθήκη και δεν είναι η Μαρία Τσουκαλά;  

Η Μαρία Τσουκαλά επειδή είχε λήξει η σύµβασή της 30/12 επί 5 µήνες 
παρέµεινε εθελόντρια στην Παιγνιοθήκη, προσπαθούµε να δώσουµε µια λύση αυτή 
που είπα την αντίστοιχη, µέσω της δηµοτικής επιχείρησης πιθανό, γιατί έχουµε 
προβλήµατα και η Μαρία δεν φεύγει από την Παιγνιοθήκη και είναι εθελόντρια γιατί 
πραγµατικά τα παιδιά, τα µάτια των παιδιών µε ειδικές ανάγκες µε σύνδροµο Down, 
µε οτιδήποτε παίζουν κάθε φορά και αυτό που είπατε κύριε µε το παιδάκι που είναι 
στην αγκαλιά, πρέπει να έρθετε και στην Παιγνιοθήκη να δείτε. 

Είπα από την αρχή ότι αυτά που θα πω δεν είναι δηµοφιλή. Αλλά εδώ 
µέσα δεν θα µιλάω κάτω από την πίεση κάποιων κραυγών, αφήστε µε να µιλήσω. Ο 
καθένας κρίνεται από αυτά που λέει.  

 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Έχουµε λοιπόν πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν 
συµβάσεις, που είναι σε οµηρία και πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε αυτούς. Άνθρωποι, 
που όπως είπε, εξυπηρετούν γέρους και οι γέροι άνθρωποι οι ηλικιωµένοι δεν 
µπορούν να έρθουν να κάνουν πορεία και διαµαρτυρία κάτω από το ∆ηµαρχείο. 

 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Στη Νίκαια νοµιµοποίησαν όλους τους συµβασιούχους για τα 
παραδείγµατα πόνου και εθελοντισµού που βάζετε. 

 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν θα τοποθετηθώ ανάλογα µε αυτό που θέλετε ή µε τις κραυγές 
σας! Όσο και να φωνάζετε. 

Αυτή τη στιγµή δεν έρχεται κανείς να αµφισβητήσει την παρουσία και το έργο και την 
προσφορά της Αλεξάνδρας Νασιούλα µέσα στο καλλιτεχνικό. Έρχοµαι να πω και το 
λέω υπεύθυνα και µε συνείδηση αυτών που λέω και της αντίδρασης που θα λάβω απ' 
έξω, αλλά πρέπει να το πω γιατί είναι θέµα συνείδησης για εµένα.  

  Όλες αυτές οι περιπτώσεις και αν υπάρχουν κάποιες άλλες σε κάποιους 
άλλους τοµείς στη Φιλαδέλφεια, πρέπει  να αντιµετωπιστούν ενιαία, γιατί εδώ δεν 
είµαστε για να εξυπηρετούµε τα συµφέροντα κάποιων όταν είναι αρεστοί ή µας 
χειροκροτούν. Εδώ έχουµε δώσει έναν όρκο να εξυπηρετούµε τα συµφέροντα όλων 
των πολιτών και όλοι οι εργαζόµενοι που σήµερα δίνουν την ψυχή τους στο ∆ήµο … 

Εσείς τώρα παράγετε πολιτισµό εκεί µέσα; Εν πάση περιπτώσει θέλω να τελειώσω. 
Είναι για εµένα λόγος αρχής και συνείδησης σήµερα ή θα πάρουµε µια απόφαση 
συνολική ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα τοποθετηθεί συνολικά γι' αυτούς τους 
ανθρώπους, αλλιώς µεµονωµένες αποφάσεις κάτω από την πίεση κάποιων 
ανθρώπων, που άλλους χειροκροτούν και άλλου προβοκάρουν, εγώ δεν θα την πάρω 
σήµερα. Και ζητώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρουµε αυτή την απόφαση. Όλοι είναι 
πολύτιµοι και χρήσιµοι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνω προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την εξής πρόταση: ως 
Αυτοδιοίκηση χρειαζόµαστε ανθρώπους που θα παράγουν αξία. Αν δεν πορευτούµε 
έτσι προς το µέλλον και θα κοιτάµε να βολέψουµε τους δικούς µας και τους δικούς 
σας, προκοπή …. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι πρώτη διαπίστωση είναι ότι το καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο έχει παράξει στο χρόνο λειτουργίας του δέκα χρόνια µε δυο ∆ηµάρχους 
µέχρι πρόσφατα ένα πλούσιο έργο, που δεν αµφισβητείται από καµία πλευρά 
τουλάχιστον από ό,τι ακούω από όλες τις πλευρές και δεν µπορεί να το αµφισβητήσει 
κανείς, µε µεγάλη ανταπόκριση µικρών και µεγάλων συµπολιτών. 

Μια δεύτερη διαπίστωση είναι ότι από 1/11/2002 µέχρι και σήµερα 
αυτού του καλλιτεχνικού Εργαστηρίου είναι µια δασκάλα. Εκτός των άλλων 
συντελεστών που συµµετείχαν σε αυτές τις δράσεις και πρωτοβουλίες. Η οποία 
ανεξάρτητα από τις εργασιακές συνεχείς συµβάσεις, κάλυπτε στην ουσία πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες. Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. 

Είναι µια κοινή διαπίστωση. Όταν αυτή η διαπίστωση είναι εις βάρος 
µας, τρέχουµε στα ∆ικαστήρια, όταν τη ζουν άλλοι αγναντεύουµε απέναντι! 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί ούτε να προσλάβει, ούτε να 
απολύσει. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να καλέσει τη ∆ήµαρχο, το Προεδρείο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµοτικής επιχείρησης και ενόψει του ότι σε λίγο έρχεται 
και το ΦΕΚ θα φτιάξει και τον προϋπολογισµό του, να ενεργήσει όλα τα νόµιµα έτσι 
ώστε µέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο –γιατί προβλέπονται- 
να εγγράψει στον προϋπολογισµό του σχετικές δαπάνες έτσι ώστε να αντιµετωπίσει 
το ζήτηµα αυτής της κατάστασης. 

Παράλληλα επειδή υπάρχει βασιµότητα και σε άλλες εκκρεµότητες, 
όπως το ΑµεΑ το έτσι το αλλιώς. Με µία διαφορά: δεν είναι ευκαιρία να θάψουµε ένα 
χωριό. Με µια λύση, που δείχνει το κλίµα, το πνεύµα, τη συναίνεση ενός ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου βρήκαµε την ευκαιρία να βάλουµε όλους. Ισονοµία και ισοπολιτεία θα 
έχει σχέση µε τη διάρκεια του χρόνου, τη δοκιµασία και την αξία παραγωγής. Αν 
αυτό είναι κάτι, το οποίο έχει αφήσει σφραγίδα θα είµαστε άτιµοι και µη δίκαιοι 
απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα. 

Εάν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συµφωνεί δίνουµε την ευκαιρία και στη 
∆ήµαρχο να το αντιµετωπίσει και στον Πρόεδρο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
δηµοτικής επιχείρησης προς αυτή την κατεύθυνση να δώσει λύσεις.  

Βάζουµε και το δεύτερο σκέλος που λέω παράλληλα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλεί τη 
∆ηµοτική Αρχή να εξετάσει να µας φέρει σε µια επόµενη, πέρα από αυτή που έχουµε 
απόψε και µια δυο πέντε περιπτώσεις έτσι ώστε να δώσουµε µια λύση σε ζητήµατα 
που σήµερα η κοινωνία µας υποφέρει και πρέπει να είµαστε πολύ συµπαραστεκόµενοι 
σε αυτές τις περιπτώσεις. Συµφωνείτε; 

 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα συγνώµη αν παρθεί τέτοια 
απόφαση, η νοµική σύµβουλος θα ακολουθήσει τις εντολές του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. ∆εδοµένο είναι αυτό. 

Εάν ο ∆ήµος εάν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάρει µια απόφαση και θεωρεί ότι η κα 
Νασιούλα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εάν πάρει µια απόφαση τέτοια το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο σήµερα, εσείς θα λειτουργήσετε διαφορετικά; Εσείς, ως Νοµική 
Υπηρεσία. Απαντήστε µου σε αυτό. 

Τώρα δεν είναι απάντηση αυτή που µου δίνετε. Εσείς εκπροσωπείτε το ∆ήµο, ο 
∆ήµος έχει όργανα: τη ∆ήµαρχο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν µπορείτε εσείς να 
αυτονοµείστε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου µην µπερδεύετε τη Νοµική Υπηρεσία µε τις 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γιατί έτσι όπως ακούω πολλούς συγνώµη, σε 
κάθε παράγραφο … 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Γρετζελιά µισό λεπτό σας 
παρακαλώ είναι κάτι σηµαντικό. Θέλει να σας πει κάτι ο αδελφός µου που αφορά το 
συγκεκριµένο θέµα και δεν τον έχετε αφήσει. Που απαντά και σε αυτό που λέει ο κ. 
νοµικός σύµβουλος. 

 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ θέλω να καταθέσω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην κα 
∆ήµαρχο και σε όλους εσάς µια προσωπική µαρτυρία η οποία αφορά τρεις 
υπαλλήλους που πλέον τώρα είναι µόνιµοι υπάλληλοι του ∆ήµου Φιλαδέλφειας και 
θέλω να πω ότι κατ’ επανάληψη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τουλάχιστον του ∆ήµου 
Νέας Φιλαδέλφειας τέτοιου είδους αποφάσεις τις είχε πάρει και είχε στηρίξει 
εργαζόµενους, όπου οι τρεις αυτοί οι οποίοι ήταν µε συµβάσεις έργου και 
ασχολούνταν στο Π.Π.Ι.Ε.∆., πήγαν στο ∆ικαστήριο, έγινε το ∆ικαστήριο, η Νοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου έλεγε ότι δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και σας 
πληροφορώ ότι όταν ήµασταν εµείς ∆ιοίκηση έγινε αυτό το ∆ικαστήριο, πήγα εγώ 
µάρτυρας … 

 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πήγα εγώ µάρτυρας στο ∆ικαστήριο και είπα όντας ∆ιοίκηση 
εµείς, ότι «αυτοί οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες» 
και η κατάληξη του ∆ικαστηρίου ήταν να δικαιωθούν και να γίνουν µόνιµοι υπάλληλοι 
του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 

  Μία µαρτυρία είναι αυτή και µια δεύτερη µαρτυρία είναι ότι όταν οι 
άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν µε τη Φιλαρµονική οι µουσικοί, όπου επί 12 χρόνια 
επί δηµαρχίας του κ. Γρετζελιά δεν είχαν ΙΚΑ και απευθύνθηκαν σε εµένα όταν εγώ 
ήµουν Πρόεδρος της Φιλαρµονικής, κατόπιν δικής µου αίτησης προς το ΙΚΑ, γι' αυτό 
ήρθε κατόπιν και το πρόστιµο διότι τόσα χρόνια αυτοί άνθρωποι δεν έπαιρναν ΙΚΑ, 
κατόπιν λοιπόν δικών µου ενεργειών απέναντι στο ΙΚΑ, αυτοί οι άνθρωποι που πήρε 
βέβαια και επέβαλλε το ΙΚΑ αυτό το πρόστιµο που επέβαλλε για τα 12 χρόνια που 
δεν έπαιρναν, αυτοί οι άνθρωποι πλέον ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. 

 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να δευτερολογήσω 
όπως λέει ο κανονισµός.  

  Κυρία Αγαγιώτου βλέπετε εγώ ήξερα τι θα πει ο Γιάννης 
Τοµπούλογλου, βλέπετε ότι όταν είµαστε αντιπολίτευση µπορεί να λέµε πάρα πολλά 
λόγια για να εισπράττουµε –όπως λέτε- χειροκροτήµατα. Αλλά ο Γιάννης 
Τοµπούλογλου σας είπε τι έκανε όταν ήταν ∆ιοίκηση, ο ίδιος. Εξ αιτίας λοιπόν αυτών 
των ενεργειών µονιµοποιήθηκαν οι υπάλληλοι, που η Νοµική Υπηρεσία έλεγε τα 
αντίθετα. Εγώ λοιπόν σας καλώ να κάνετε το ίδιο µε αρχή την κα Νασιούλα και να 
φέρετε και όλους τους υπόλοιπους εν συνεχεία. Αλλά σήµερα έχουµε το 
συγκεκριµένο θέµα. 

 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ήθελα λίγο να βάλω τα πράγµατα στη θέση 
τους γιατί λίγο διαχειρίστηκα το θέµα τα τελευταία χρόνια. Το καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι στη Νέα Χαλκηδόνα ανήκε στην πρώην δηµοτική επιχείρηση της Νέας 
Χαλκηδόνας τη ∆ΗΕΠΑΝ εκεί το παραλάβαµε εµείς την 1/1/2007 µάλιστα κατά 
σύµπτωση στις 31/12/2006 έληξε και η επιχορήγησή του που έπαιρνε από το 
Υπουργείο Πολιτισµού. 

  Από τότε επιβαρύνθηκε ο ∆ήµος όλο το ποσό για τη διατήρηση του 
καλλιτεχνικού Εργαστηρίου και µάλιστα επειδή είναι εδώ και η Αλεξάνδρα έχουµε 
κάνει στο παρελθόν πάρα πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο συµφέρει ή δεν 

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΓ-Ρ



 22 

συµφέρει και η επιλογή της ∆ιοίκησης συνειδητά ήταν ότι αυτό το καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι πρέπει να λειτουργεί στη Χαλκηδόνα, όπως και στη Φιλαδέλφεια 
λειτουργούν αντίστοιχα επτά καλλιτεχνικά Εργαστήρια µε διάφορες δραστηριότητες. 

  Το ότι το καλλιτεχνικό Εργαστήρι συνεισφέρει και παράγει πολιτισµό 
δεν το αµφισβητεί κανείς και γι' αυτό ακριβώς τόσο καιρό το διατηρήσαµε. Και 
βεβαίως πρέπει να µείνει το καλλιτεχνικό Εργαστήρι και βεβαίως και ο ενιαίος φορέας 
που είπε η κα Γκούµα έχει άλλα πέντε έξι καλλιτεχνικά Εργαστήρια να διαχειριστεί και 
επιθυµία της ∆ιοίκησης είναι να παραµείνουν. 

  Εγώ το µόνο που αισθάνοµαι επειδή πραγµατικά µαζί µε το 
καλλιτεχνικό Εργαστήρι διαχειρίστηκα και τους δυο άλλους τοµείς στην κοινωφελή 
επιχείρηση που είπε η κα Αγαγιώτου και δεν το διαχειρίστηκα διαφορετικά από ό,τι το 
διαχειρίστηκαν οι άλλοι ∆ήµοι, σε όλους τους ∆ήµους τα ίδια πράγµατα συνέβαιναν 
αυτές οι συµβάσεις γίνονταν. ∆εν γίνεται κάτι διαφορετικό.  

  Όπως ακούσατε πριν η Αλεξάνδρα δούλευε και στο ∆ήµο της 
Φιλαδέλφειας κάποια στιγµή µε αντίστοιχη σύµβαση και η κα Σιµιγδαλά είπε ότι η ίδια 
δούλευε µε κάποιες αντίστοιχες συµβάσεις, δηλαδή δεν γινόταν κάτι διαφορετικό. 
Αυτό επικρατούσε σε όλη την Ελλάδα και πραγµατικά αυτό ήταν µία αδικία και µία 
οµηρία, που είπε η κα Γκούµα, µε την έννοια ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είτε λέγεται 
«Βοήθεια στο Σπίτι», είτε λέγεται Βρεφικός Σταθµός εγώ τα έχω ζήσει από κοντά όλα 
αυτά, είτε λέγεται το καλλιτεχνικό Εργαστήρι µε την Αλεξάνδρα, βρίσκονται σε µια 
διαδικασία οµηρίας, επί πολλά χρόνια.  

  Το µόνο που θέτω ως προβληµατισµό και θα µε στενοχωρούσε 
ιδιαίτερα είναι απέναντι σε αυτά τα κορίτσια που «διαχειρίστηκα» όλα αυτά χρόνια –
διαχειρίστηκα, τέλος πάντων τρόπος του λέγειν, βάλτε το σε εισαγωγικά- και 
συνεργάστηκα µαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, να ερχόµουν σήµερα να πω ότι 
«Ξέρεις, πήραµε αυτή την απόφαση για έναν από εσάς, δεν παίρνουµε αυτή την 
απόφαση για τη Μαρία Ζήση» τα αναφέρω ονοµαστικά και όλα τα κορίτσια στο 
«Βοήθεια στο σπίτι», τα κορίτσια στο Βρεφικό σταθµό και πιθανό και για άλλες τόσες 
περιπτώσεις και πολύ περισσότερες στη Φιλαδέλφεια. Γιατί µην βγάζετε έξω τη 
Φιλαδέλφεια, είναι πάρα πολλοί οι συµβασιούχοι στη Φιλαδέλφεια. Αυτό καταθέτω 
απλώς ως προβληµατισµό.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Παυλοπούλου από το Σωµατείο εργαζοµένων του ∆ήµου µας έχει 
τον λόγο. 

 

κα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι, το θέµα της οµηρίας των 
εργαζοµένων το γνωρίζουµε όλοι. Το γνωρίζουµε όλοι και οι παρόντες που είναι 
σήµερα εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τόσα χρόνια διαχειρίστηκαν και συνέβαλλαν 
στο να γιγαντωθεί. ∆ιότι αυτό τους εξυπηρετούσε τόσα χρόνια να υπάρχουν 
εργαζόµενοι µε διάφορες ελαστικές µορφές εργασίας, να τους χρησιµοποιούν για 
πελάτες, καθαρά τα πράγµατα, είναι γνωστό σε όλους µας και ιδιαίτερα ζητήµατα 
σήµερα όπως είναι η υγεία, παιδεία, πρόνοια, πολιτισµός, πρέπει να είναι καθαρά 
υπόθεση του κράτους και κατ’ επέκταση του µεγάλου κοινωνικού φορέα που λέγεται 
∆ήµος. 

Εµείς σαν Σωµατείο προς αυτή την κατεύθυνση δίναµε και δίνουµε τη 
µάχη µας. Και ως ένα βαθµό σαν Φιλαδέλφεια µιλώ πάντα γιατί για τη Χαλκηδόνα δεν 
γνώριζα πολλά πράγµατα γιατί τώρα γίναµε ένας ∆ήµος ενοποιηθήκαµε, δίνουµε τη 
µάχη να µην υπάρχει προσωπικό έκτακτο µε διάφορες µορφές και σχέσεις εργασίας. 
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Η πρότασή µας καθαρά είναι: εφόσον ενοποιήθηκαν όλα τα Νοµικά 
Πρόσωπα το Εργαστήρι γιατί να µείνει ξεχωριστά και στην κοινωφελή στην Αρωγή 
δεν ξέρω που έχει µείνει. Οι δραστηριότητες έπρεπε να είναι ενιαίες µέσα από το 
Πνευµατικό Κέντρο, να µεταφερθούν δηλαδή και το προτείνουµε και τώρα και σαν 
Σωµατείο που συζητήσαµε έκτακτα σήµερα είπαµε να προτείνουµε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να πάρει πολιτική απόφαση και από εκεί και πέρα να δούµε και τα 
νοµικίστικα θέµατα µαζί µε τους νοµικούς µας συµβούλους και µε τους εργαζόµενους 
όλους µαζί, να µεταφερθεί στον ενιαίο φορέα, να βγει η συγκεκριµένη συνάδελφος 
σαν πλεονάζον προσωπικό και να έρθει στον φορέα να εργάζεται. 

Αρκεί να υπάρχει η καλή διάθεση, να παρθεί και µια πολιτική απόφαση 
σήµερα εδώ, και όλα τα υπόλοιπα πιστεύω µε την ενότητά µας θα τα βρούµε. 

 

∆. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ: Σαν δηµότης της Νέας Χαλκηδόνας και σαν γονέας άκουσα κάτι, 
που ή µε υποτιµά ή δεν ξέρω τι γίνεται. Άκουσα το 2006 ότι το Εργαστήρι ήταν χωρίς 
συνδροµή και είναι εις βάρος του ∆ήµου της Νέας Χαλκηδόνας. Είχαµε συνδροµή οι 
γονείς … 

 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µισό λεπτό όµως γιατί εγώ δεν προσπαθώ να 
κάνω ζηµιά εδώ. Το ζήτηµά µου εµένα δεν είναι το αν συνέφερε ή δεν συνέφερε το 
καλλιτεχνικό Εργαστήρι οικονοµικά, το πόσο συνεισέφεραν οι γονείς τα ξέρω όλα και 
πόσα λεφτά έδιναν οι γονείς και πόσο στοίχιζε το καλλιτεχνικό Εργαστήρι. Τα πάντα 
ξέρω το τι συµβαίνει. 

  ∆εν αρκεί το ότι λέω ότι ο πολιτισµός είναι χρήσιµο πράγµα σε µια 
πόλη; ∆εν αρκεί αυτό; Πρέπει να µπω τώρα σε λεπτοµέρεια αν ήταν 50.000 το 
κόστος πόσα βγάζαµε ή δεν βγάζαµε από τους γονείς; ∆εν είναι εκεί. Επιβάρυνε 
σηµαντικά το ∆ήµο της Χαλκηδόνας, ήταν συνειδητή επιλογή ότι έπρεπε να 
διατηρηθεί το καλλιτεχνικό Εργαστήρι.  

 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε την πιο µακρόχρονη πορεία εδώ µέσα µε την 
Αλεξάνδρα Νασιούλα την έχω εγώ.  

Ξεκινήσαµε µαζί το 2002 και µέχρι σήµερα εξακολουθούµε να έχουµε την ίδια κοινή 
πορεία. Την προσφορά της την ξέρουµε όλοι, η κα Αγαγιώτου ανέπτυξε ένα θέµα επ’ 
ακριβώς τι πρέπει να γίνει και ο Πρόεδρος έβαλε τα θέµατα όπως έπρεπε. 

  Πρέπει κατ' αρχήν µια που ήρθε το θέµα αυτό της Αλεξάνδρας να µπει 
αυτή τη στιγµή και να ψηφιστεί γιατί είναι ένας εργαζόµενος, αλλά αυτό δεν σηµαίνει 
ότι θα µείνουµε µόνο στο θέµα της Αλεξάνδρας. Θα έρθουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι 
τόσα χρόνια είναι σε οµηρία και θα έρθουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να έχουν τα ίδια 
προνόµια που έχει η Αλεξάνδρα. 

 

Ν. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ: Νοµίζω ότι συνοψίστηκαν πριν σε αυτά που είπε και ο Πρόεδρος, 
αρκεί αυτό να γίνει βέβαια και πράξη από το ∆ήµο και µια συγκεκριµένη πράξη, 
βέβαια πέρα από την έκκληση προς τη δηµοτική επιχείρηση και τα λοιπά, είναι και 
στο ∆ικαστήριο 7 του Ιουνίου να πάει και να τοποθετηθεί ο ∆ήµος πάνω σε αυτή τη 
λογική που είπε πριν ο Πρόεδρος. 

Εγώ ήθελα να πω το εξής: προφανώς δεν είµαστε κάποιοι –το είπα από 
την αρχή- που ενδιαφερόµαστε µόνο για την πάρτι µας, µας ενδιαφέρουν τα 
κοινωνικά προβλήµατα και προφανώς µας ενδιαφέρει και η τύχη άλλων Υπηρεσιών, 
όπως είναι η Κοινωνική Πρόνοια, η «Βοήθεια στο σπίτι».  
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Έχουµε προσφερθεί, ξέρετε ότι και παλαιότερα όταν είχε γίνει µια 
έκθεση για να ενισχυθεί η Αρωγή, είχαµε κάνει έργα και τα είχαµε προσφέρει για να 
πουλήσουν και σε αυτό µπορούµε να βοηθήσουµε και εµείς. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνω µια πρόταση, ακούστε την να συνθέσουµε. Πρώτον το 
καλλιτεχνικό Εργαστήριο αποτελεί για τη δηµοτική επιχείρηση και το ∆ήµο µας 
βασικό κύτταρο δηµιουργίας και πολιτισµού µε διάρκεια χρόνου, µε αποτελέσµατα 
δράσεων και πρωτοβουλιών, µε µεγάλη συµµετοχή και ανταπόκριση συµπολιτών µας, 
µικρών και µεγάλων. 

∆εύτερον. Από 1ης Νοεµβρίου του 2002 µέχρι σήµερα η ψυχή αυτού 
του καλλιτεχνικού Εργαστηρίου ήταν και είναι η Αλεξάνδρα Νασιούλα, η οποία 
ανεξάρτητα από τις τυπικές εργασιακές συµβάσεις, κάλυπτε πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες στο εν λόγω καλλιτεχνικό Εργαστήριο της δηµοτικής επιχείρησης. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλεί τη ∆ήµαρχο, τον Πρόεδρο και τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµοτικής επιχείρησης όπου και ανήκει, να 
ενεργήσουν όλα τα νόµιµα και δέοντα, έτσι ώστε να προσληφθεί ξανά και να 
συνεχίσει το δηµιουργικό της έργο και να συµπαρασταθεί σε αυτήν στο ∆ικαστήριο 
που εκκρεµεί. 

Παράλληλα καλεί τη ∆ηµοτική Αρχή για την αντιµετώπιση κι άλλων οµοειδών 
περιπτώσεων εργαζοµένων µε παρόµοιες εκκρεµότητες, παραδείγµατος χάριν ΑµεΑ. 

 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ συµφωνώ στην 
πρόταση που κάνετε. Θα ήθελα όµως να πω το εξής: εφόσον πάρουµε τέτοια 
απόφαση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει όπως λέτε, πρέπει να πάνε από τη 
∆ιοίκηση αλλά και από εµάς αν θέλουν κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι και να το 
υπερασπίσουν στο ∆ικαστήριο. ∆ηλαδή δεν αρκεί µόνο αυτό, πρέπει να υπάρχει και 
έργο στήριξης. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε την παραπάνω πρόταση, ως εισάγεται, σε 
ψηφοφορία από το Σώµα.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συµφωνεί; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆υο λεπτά, υπάρχει καµία αντίρρηση; Οµόφωνα.  

 

   

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5125/09.05.2011 έγγραφο-ανοικτή επιστολή προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, των µαθητών και των γονέων που φοιτούν στο 
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην ∆ήµου Ν. 
Χαλκηδόνας σχετικά µε την δασκάλα της ζωγραφικής κα Αλεξάνδρα 
Νασιούλα, 

- την πρόταση του κ. Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  
- το σηµαντικό έργο που έχει επιτελέσει η καθηγήτρια ζωγραφικής κα 

Αλεξάνδρα Νασιούλα, 
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και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(31 ΥΠΕΡ, 2 ΑΠΟΝΤΕΣ)  

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την ακόλουθη πρόταση του κ. Προέδρου του ∆.Σ. σχετικά µε την δασκάλα 
ζωγραφικής στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου, 
κα Αλεξάνδρα Νασιούλα: 

- Πρώτον : Tο καλλιτεχνικό Εργαστήριο αποτελεί για την Κοινωφελή (πρώην 
∆ηµοτική) Επιχείρηση και το ∆ήµο µας βασικό κύτταρο δηµιουργίας και πολιτισµού µε 
διάρκεια χρόνου, µε αποτελέσµατα δράσεων και πρωτοβουλιών, µε µεγάλη 
συµµετοχή και ανταπόκριση συµπολιτών µας, µικρών και µεγάλων. 

- ∆εύτερον : Από 1ης Νοεµβρίου του 2002 µέχρι σήµερα, η ψυχή αυτού του 
καλλιτεχνικού Εργαστηρίου ήταν και είναι η κα Αλεξάνδρα Νασιούλα, η οποία 
ανεξάρτητα από τις τυπικές εργασιακές συµβάσεις, κάλυπτε πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες στο εν λόγω καλλιτεχνικό Εργαστήριο της δηµοτικής επιχείρησης. 

- Τρίτον : Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλεί τη ∆ήµαρχο, τον Πρόεδρο και τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης όπου και ανήκει, να ενεργήσουν 
όλα τα νόµιµα και δέοντα, έτσι ώστε να προσληφθεί ξανά και να συνεχίσει το 
δηµιουργικό της έργο και να συµπαρασταθεί σε αυτήν στο ∆ικαστήριο που εκκρεµεί. 

- Τέταρτον : Παράλληλα καλεί τη ∆ηµοτική Αρχή για την αντιµετώπιση κι άλλων 
οµοειδών περιπτώσεων εργαζοµένων µε παρόµοιες εκκρεµότητες, παραδείγµατος 
χάριν απασχολούµενους στο Πρόγραµµα για ΑµεΑ στην Παιγνιοθήκη του ∆ήµου. 

 
2. Όλο το σώµα της παρούσας Απόφασης να αναρτηθεί στην «Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 111/ 2011. 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

            

           ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 
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Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   Παντελής Χρ. Γρετζελιάς 
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Νοµική Υπηρεσία 

- Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 

- Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου 

- Ενδιαφεροµένη κα Αλεξάνδρα Νασιούλα 
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