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 ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

   Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

   Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

   Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

   Γηαλλάο Ησάλλεο 

   Καθξήο Αζαλάζηνο 

   Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

   Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

   Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

   Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

   Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

   Βιάρνο Γεκήηξηνο 

   Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

   Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

   Ξάληνο Δπάγγεινο 

   Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

   Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 
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   Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

   Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

   Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

   Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

   Ονχζζεο Θσκάο 

   Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

   Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

   Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

   Εαραξηάο Ησάλλεο 

   Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

   Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

   Θαιχβαο Δπάγγεινο 

   Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

   Πηδέξεο Φίιηππνο 

   Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

   Σαζηψηεο Κηραήι 

   Πηεξγίνπ Ησάλλα 

   Γάβξεο Γεψξγηνο 

   Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

   Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

   Ιέθθαο Αλδξέαο 

   Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

   Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

   Καξγέηα Διέλε 

   Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1. Δθδνζε ςεθίζκαηνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην 

δήηεκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ 

"κεξηθήο απαζρφιεζεο". 

2. Δγθξηζε ηεο δαπάλεο γηα 

κεηάβαζε Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ ζηε Γεξκαλία, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνχλ 

εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Ρα παξαπάλσ ζέκαηα 

ζεσξνχληαη θαηεπείγνληα γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1. Νη ζπκβάζεηο Κεξηθήο 

Απαζρφιεζεο ιήγνπλ ζηηο 

30/04/2011. 

2. Ζ κεηάβαζε ζηε Γεξκαλία 

ερεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 

4/5/2011. 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Δθδίδεηαη ην ςήθηζκα 

θαηά πιεηνςεθία 

 

 

Νκφθσλα δελ εγθξίλεηαη 

ε δαπάλε 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

71 

 

 

 

72 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αξρίδεη ε απνςηλή έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο 

Ππκβνπιίνπ.  

 Ξξνηνχ κπνχκε ζηελ θπξίσο ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ, παξαθαιψ ηελ θα 

Βαξλάβα Διέλε λα θάλεη αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. 

Ν θ. Ζιηάζθνο: παξψλ 

Ν θ. Φνξγηάξεο: παξψλ 

Ν θ. Ξαπαγηάλλεο: παξψλ 

Ν θ. Γηαλλάο: παξψλ 

Ν θ. Καθξήο: παξψλ 

Ζ θα Θνληνγηάλλε: παξνχζα 

Ν θ. Ρζεθξεδήο: παξψλ 

Ν θ. Γάβξεο: παξψλ 

Ν θ. Ιεκπνχζεο: παξψλ 

Ν θ. Ιέθθαο, απψλ. 

Ν θ. Ξέππαο: παξψλ 

Ν θ. Ληθνιάνπ: παξψλ 

Ν θ. Αλπθαληήο: παξψλ 

Ν θ. Βιάρνο: παξψλ 

Ν θ. Γηακαξέινο: παξψλ 

Ν θ. Βαζηιάθνο: παξψλ 

Ν θ. Ξάληνο: παξψλ 

Ζ θα Κίρα: παξνχζα 
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Ν θ. Ιάκπξνπ: παξψλ 

Ν θ. Κπφξζεο: παξψλ 

Ν θ. Πσηήξρνο: παξψλ 

Ν θ. Ρζάδαξεο: παξψλ 

Ν θ. Κπαηδάθαο, απψλ 

Ν θ. Νηθνλφκνπ: παξψλ 

Ν θ. Ιίηζαο: παξψλ 

Ν θ. Ονχζζεο: παξψλ 

Ν θ. Βειηαληψηεο: παξψλ 

Ν θ. Γέδεο: παξψλ 

Ν θ. Θαξαγηάλλεο: παξψλ 

Ν θ. Εαραξηάο: παξψλ 

Ν θ. Γηαζεκάθεο: παξψλ 

Ν θ. Αξκπξηψηεο: παξψλ 

Ν θ. Θαιχβαο: παξψλ 

Ν θ. Νηθνλφκνπ, απψλ 

Ζ θα Βαξλάβα: παξνχζα 

Ν θ. Πηδέξεο: παξψλ 

Ν θ. Ρζάθσλαο, απψλ 

Ν θ. Θηνχζεο: παξψλ 

Ζ θα Καξγέηα, απνχζα 

Ν θ. Σαζηψηεο: παξψλ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

10 

Ζ θα Πηεξγίνπ: παξνχζα 

 Δπραξηζηψ. 

Απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ παξεπξίζθνληαη ν θ. Θηνχζεο, ν 

θ. Πηέθαλνο Εαθείξεο, ν θ. Ρδεβειέθνο θη ν θ. Ξαπαλησλίνπ. 

 

 

 ΘΔΚΑ 1ο 

 

Δθδοζε υεθίζκαηος ηοσ Γεκοηηθού Πσκβοσιίοσ γηα ηο δήηεκα ηφλ 

ζσκβαζηούτφλ "κερηθής απαζτόιεζες". 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην 

νπνίν ην Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ, αθνξά ην ςήθηζκα ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην δήηεκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. 

 Θεσξήζεθε θαηεπείγνλ ην ζέκα γηαηί αχξην, 30/4, ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε 18ελε ζχκβαζε θαη είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη πξέπεη 

λα ζηαιεί ην ςήθηζκα ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ φπσο ζα δείηε θαη ζηελ 

εηζήγεζε, γηα λα δεηήζνπκε λα παξαηαζνχλ απηέο νη ζπκβάζεηο. 

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ην θαηεπείγνλ, αλ ζπκάζηε θαη ζην ζέκα ηεο 

απνγξαθήο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ έλαξμεο δεηήζεθε απφ ην Πσκα λα απνθαζίζεη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηειηθά δελ ηα θαηαθέξακε λα κπεη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε. Δπηπιένλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ είρακε επηθνηλσλήζεη θαη κε ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ φπνπ καο είπαλ λα πεξηκέλνπκε γηα ηελ έθδνζε 

εγθπθιίνπ ζηελ νπνία ζα πξνεβιέπεην θάπνηα παξάηαζε, ηειηθά απηφ δελ έγηλε 
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θαη θηάζακε ζηε ζεκεξηλή εκεξνκελία λα ζπδεηήζνπκε έθηαθηα ην ζέκα απηφ 

θαη λα εθδψζνπκε ην ςήθηζκα ην νπνίν ζα δνζεί ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

θαη ζηα αξκφδηα φξγαλα, ίζσο θαη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη φπνπ αιινχ 

θξίλεη ην Πψκα.  

 Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο λα ηνπνζεηεζεί; 

Ν θ. Ιίηζαο. Λαη, γηα ην ζέκα ηνπ θαηεπείγνληνο, ζπκθσλεί ην Πψκα, ζπλαηλεί; 

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, βεβαίσο θαη ππάξρνπλ ζέκαηα ηα νπνία είλαη 

επείγνληα θαη ζα πξέπεη λα ηα ζπδεηάκε θαη ζηε κηα κέξα κέζα λα παίξλνπκε 

ηελ πξφζθιεζε θαη λα εξρφκαζηε εδψ λα ηα ζπδεηάκε. 

 Δηδηθά ελα ηέηνην ζέκα ζεκαληηθφ, πνπ αθνξά εξγαδνκέλνπο, πνιίηεο, νη 

νπνίνη κέλνπλ άλεξγνη απφ αχξην, απφ κεζαχξην. Δίραλ πξνγξακκαηίζεη ηε δσή 

ηνπο γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο θαη ζα κείλνπλ ρσξίο κηζζφ απφ κεζαχξην ην 

πξσί.  

 Απιψο ζέισ λα πσ ην εμήο, νηη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 2ν ζέκα πνπ κηιάκε 

γηα κηα δαπάλε πνπ ζ' απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο απφ θάπνηνπο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί πνιπηέιεηα θαη ίζσο θαη λα είλαη, ζα καο ζηνηρίζεη ε ζεκεξηλή 

ζπλεδξίαζε πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απ' φηη ε δαπάλε ηνπ επφκελνπ 

ζέκαηνο. Γηα έλα ζέκα πνπ κπνξνχζαηε θάιιηζηα λα ην θέξεηε κέζα ζε έλα 

δεπηεξφιεπην θαη ελλνείηαη νηη ςεθίδνπκε, πξνζσπηθά ε παξάηαμή καο, εγψ, 

φηη ελλνείηαη θαη ζπκθσλνχκε θαη κε κεγαιχηεξεο αλ ζέιεηε δηεθδηθήζεηο, 

θάπνηνη άιινη Γήκνη πήξαλ απνθάζεηο θαη θάπνηνπο λα ηνπο θάλνπλ λφκηκνπο, 

πνπ κπνξεί θαη λα ην πεηχρνπλ, κπνξεί θαη φρη. 

Κηα ηέηνηα απφθαζε ζα ήζειε ζπδήηεζε πάξα πνιχ θαη ελεκέξσζε, αιιά 

λνκίδσ νηη ζα πξέπεη ιίγν θαιχηεξα λα πξνγξακκαηίζεηε νηη ε ζεκεξηλή 

ζπλεδξίαζε πξέπεη λα ζηνηρίδεη, αλ δελ θάλσ ιάζνο, αξθεηά ρξήκαηα. 
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Ξεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα 2.500 πνπ είλαη έλα ζέκα αλ είλαη έλα πνζφ 

ππεξβνιηθφ γηα λα δνπλ θάπνηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη λα ελεκεξσζνχλ. 

 Γη' απηφ, ν θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο.  

Ππκθσλψ κε ην θαηεπείγνλ, κπνξνχζαηε φκσο λα ην είραηε απνθχγεη, λα ην 

είραηε θέξεη θαη φινη ζα είρακε πεη λαη. Θαη ζηε 1 θαη ζηε 1:15' θαη ζηε 1:30' 

θχξηε Ξξφεδξε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζπγγλψκε πνπ ζε δηαθφπησ.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, δελ ππάξρεη νρη. Κηζφ ιεπηάθη.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν θ. Ζιηάζθνο είρε δίθην ηελ πξνεγνχκελε θνξά, λα κελ 

δηαθφπηνπκε. Ρν ιφγν δελ ηνλ έρεη πάξεη. Αλ ζα ηνλ δψζεη ν Ξξφεδξνο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Παο παξαθαιψ πνιχ, ην ιφγν ζα ηνλ πάξσ.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νρη, φρη, ν Ξξφεδξνο ζα δίλεη ην ιφγν, θ. Ζιηάζθν. Ν Ξξφεδξνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ ην ιφγν, Ξξφεδξε. Γελ ζα θαηεπζχλεηε ηε ζπδήηεζε, εζείο, 

θ. Ιίηζα. Γελ ζα θαηεπζχλεηε ηε ζπδήηεζε εζείο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ακα δελ κπνξείηε κφλνη ζαο, δελ είλαη θαθφ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ζα θαηεπζχλεηε ηε ζπδήηεζε, θ. Ιίηζα. Γηαβάζηε θαη ηνλ 

Θψδηθα. Απηή ηε ζηηγκή αληηθαζηζηψ ηνλ Γήκαξρν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη αιιά θαη ν Γήκαξρνο δεηάεη ην ιφγν. 

Βηάδεζαη, θ. Ζιηάζθν, βηάδεζαη λα αληηθαηαζηήζεηο ηνλ Γήκαξρν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ βηάδνκαη, θχξηε Ιίηζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ, δελ καο ηηκάεη απηφ πνπ θάλνπκε. Παο 

παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δζείο μεπεξλάηε ηνλ εαπηφ ζαο. 
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 Θέισ ην ιφγν, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Ζιηάζθν. Αιιά δελ αμίδεη λα κηιάεη έηζη ν έλαο ζηνλ 

άιινλ θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, θχξηε Ιίηζα, ηελ Κεγάιε Ρξίηε 

πνπ είρακε ζπλεδξίαζε γηα ηελ απνγξαθή, ζαο δήηεζα λα ην ζπδεηήζνπκε ζαλ 

θαηεπείγνλ. Θαη πξνηίκεζα λα ην θάλσ κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Θαη 

ζεθσζήθαηε φξζηνο θαη είπαηε 'λα ην θέξεηε ζε εκεξήζηα δηάηαμε'. Δζείο ην 

είπαηε, θ. Ιίηζα. Ινηπφλ, κελ δεηάηε επζχλεο απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλεδξίαζεο. Αλ ζέιεηε εζείο λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε θαη λα ιέηε, 

φπσο ζέιεηε, ν,ηη ζέιεηε, είλαη δηθφ ζαο πξφβιεκα. 

Παο δήηεζα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Κεγάιεο Ρξίηεο θαη ζεθσζήθαηε θαη θχγαηε. Θαη κνπ είπαηε εκέλα λα ην θέξσ 

ζε εκεξήζηα δηάηαμε.  

Γελ δηθαηνχζζε λα θάλεηε θαλέλα παξάπνλν εζείο πξνζσπηθά. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ξξφεδξε, επί πξνζσπηθνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, δεηάηε ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ. Σξεζηκνπνηήζεθε 

θάπνηα θνξά ε νπνία ζαο έζημε; δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ. 

ΙΗΡΠΑΠ: (εθηφο κηθξνθψλνπ) Θαη' αξρήλ ςεχδεηαη ν θ. Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Τεχδνκαη; Παο άθνπζε νιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Α, κηιάηε ηψξα γηα πξνζσπηθφ θαη κνπ ιέηε 'ςεχδεηαη'. Ρψξα ν θ. 

Ζιηάζθνο πξέπεη λα δεηήζεη ην ινγν επί πξνζσπηθνχ. 

Παο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ, δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ. 

 Θχξηε Γηαζεκάθε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ απιά ήζεια λα αλαθεξζψ ζ' απηφ πνπ αλέθεξε ν 

ζπλάδειθνο ν θ. Ιίηζαο, γηα ηα έμνδα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρα έμνδα 
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απηά πθίζηαληαη ζηα πξψηα ηξία Ππκβνχιηα ηνπ κήλα. Κεηά ηα ηξία 

Ππκβνχιηα δελ ππάξρνπλ έμνδα, δελ πιεξψλνληαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, λα 

ην γλσξίδνπκε. Ξιεξψλεηαη κφλν ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ πξαθηηθψλ. Γελ 

πιεξψλνληαη νη Πχκβνπινη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γηαζεκάθε. 

 Ρν Πψκα εγθξίλεη ην θαηεπείγνλ; Ρν Πψκα εγθξίλεη νκφθσλα. 

 Ινηπφλ, Τήθηζκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Υξσπνχ γηα ην δήηεκα 

ησλ ζπκβαζηνχρσλ.   

 Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3852/2010 πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, είρε ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία ελφο πην απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα κηα ηζρπξή θαη απηφλνκε 

ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ζ ειπίδα θαη ε πξνζκνλή φπσο 

εθθξάζηεθε κέζα απφ ηα ζπιινγηθά καο φξγαλα ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ζπληξίβνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηα φζα 

νξίδνληαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ κλεκνλίνπ. 

Πηελ πξάμε ε θπβέξλεζε έδσζε ζηνπο Γήκνπο αξκνδηφηεηεο ρσξίο λα ηνπο 

επηηξέπεη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη, γηα λα κπνξνχλ λα είλαη φλησο ζπλεπείο 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 Πχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Γήκν κε κεξηθή απαζρφιεζε κεηψζεθαλ απφ 18 κήλεο ζε 14, κε νιέζξηα 

απνηειέζκαηα. 

 Νη επηπηψζεηο απφ ηηο ζρεηηθέο θαηαξγήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ είλαη ζεκαληηθέο, επεξεάδνπλ ην κέιινλ θαη ζηελ επηβίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ρσξίο θακκία κέξηκλα γηα ηνπο 

αλζξψπνπο, πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηηο πεξεζίεο ηνπο, 

ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. Δπεξεάδνπλ φκσο θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν Γήκνο ζηνπο θαηνίθνπο θαη 
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ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Υξσπνχ, ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη πην ζχλζεηνπ Γήκνπ πνπ 

δεκηνχξγεζε ν Θαιιηθξάηεο ζηελ Αηηηθή. 

 Θαηφπηλ ηνχηνπ δεηάκε: 

1. Ρελ παξάηαζε γηα έλαλ αθφκε ρξφλν φισλ ησλ ζπκβαζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην Γήκν Υξσπνχ, πνπ ιήγνπλ ζηηο 

30/4/2011. Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο ζπκβαζεηο 12 εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ Απιψλα, 9 εξγαδνκέλσλ ζηνλ Θάιακν, 6 εξγαδνκέλσλ ζην Ππθάκηλν θαη 1 

εξγαδφκελνπ ζην Ξνιπδέλδξη. 

2. Ρελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ζην Γεκνζην ψζηε 

θαη ν Γήκνο λα έρεη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη θαη νη εξγαδφκελνη λα 

εθηεινχλ ην έξγν ηνπο κε αμηνπξέπεηα. 

3. Ρελ άκεζε έγθξηζε απφ ηελ ηξηκειή ππνπξγηθή Δπηηξνπή ησλ πξνζιήςεσλ 

κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη δεηήζεη ν Γήκνο Υξσπνχ. 

ΠΩΡΖΟΣΝΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηα παξαηήξεζε. Δίλαη θαη ην Θαπαλδξίηη κέζα κε 

2 ζπκβαζηνχρνπο, ηνπο νπνίνπο δελ ηνπο έρεηε αλαθέξεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Εεηήζακε ηα ζηνηρεία απφ φια ηα Ρνπηθά Γηακεξίζκαηα, ην 

Θαπαλδξίηη δελ μέξσ.. 

ΠΩΡΖΟΣΝΠ: Λαη, είλαη 2. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θαηαγξάθεηαη. 

 Ινηπφλ, νη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ. Ονχζζεο, ν θ. Βειηαληψηεο, ν 

θ. Θηνχζεο, ν θ. Βαζηιάθνο, άιινο ζπλάδειθνο; Θαη Βαξλάβα Διέλε. 

 Θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ινηπφλ, λνκίδσ νηη ε παξάγξαθνο γ', ζε έλα ςήθηζκα ζπγθεθξηκέλν 

δελ δεηαο θάηη απφ ηνλ πνπξγφ. Δηδηθά ζε έλα ηέηνην ςήθηζκα ζα πξέπεη λα 
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θαηαγγέιεηο απηή ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζηακάηεζαλ ηελ εξγαζία ζε θάπνηνπο 

εξγάηεο. 

Αξα ην λα δεηάο θάηη άιιν ηειείσο δηαθνξεηηθφ, έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Γήκνπ. Κπνξείηε λα θάλεηε έλα λέν έγγξαθν. 

 Δπίζεο πξέπεη λα θπξηνιεθηνχκε, λνκίδσ δελ είλαη ν κεγαιχηεξνο ν 

Γήκνο ηνπ Υξσπνχ ζηελ Αηηηθή. Λα είζηε ζίγνπξνη γη' απηά πνπ γξάθεηε.  

Θαη επίζεο μαλαιέσ πάιη φηη είραηε φιν ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα αζρνιεζείηε 

ζνβαξά.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηζσο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί, ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θη εθεί θάλεηε ιάζνο, ζηελ έθηαζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ζηελ έθηαζε θάλνπκε ιάζνο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Απηφ ζα ην δείηε. 

 Ινηπφλ, θπξηνιεθηνχκε ζηα δεκφζηα έγγξαθα γηαηί ζα ην πηάζνπλ 

δηάθνξνη ζηα ρέξηα ηνπο λα ην δηαβάζνπλ, θαη ζηνλ πνπξγφ πξέπεη λα 

θαηαγγέινπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία. Γειαδή ην ςήθηζκα ζα πξέπεη 

πέξα απφ έλα δηεθδηθεηηθφ θαη θαηαγγειηηθφ ραξαθηήξα, λα αθνξά κφλν ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ρν λα ηνπ δεηάκε θαη θάηη αθφκα, λνκίδσ δελ ηηκάεη ην 

ςήθηζκα θαη δελ ηηκάεη ην Πψκα.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα θαηαγγείινπκε ηη, θ. Ιίηζα; Γηα δηεπθξηλίζηε ην γηαηί δελ ην 

θαηάιαβα εγψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Νηη ηα 18κελα έγηλαλ 14κελα, θ. Ζιηάζθν, ην γξάθεηε κεζα. Αλ δελ 

ην έρεηε δηαβάζεη, δηαβάζηε ην. Λα θαηαγγείινπκε πψο θφπεθε κηα ζχκβαζε 

ελφο αλζξψπνπ πνπ δνχιεπε, ελψ είρε θάλεη κηα ζχκβαζε 18κελε, μαθληθά ηνπ 

ηελ θάλνπλ 14κελε, ηνλ πεηάμαλε έμσ γηα 4 κήλεο. Απηφ θαηαγγέινπκε. Ρν 

κλεκφλην, ηα πάληα.   
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. 

 Ρψξα, θέξαηε εδψ πέξα έλα ςήθηζκα λα θνπβεληηάζνπκε, εηπψζεθε θαη 

δχν θνξέο θηφιαο, κηα εηζεγεηηθά θαη κηα απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο, ην αλ έλαο 

εξγαδφκελνο πνπ είλαη κεξηθά απαζρνινχκελνο, ιάζηηρν δειαδή δνπιεηά, 

ζπκβαζηνχρνο, γηα 12, 14, 18, 25 κήλεο, ζα έρεη δσή κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζα 

ιήμεη ε ζχκβαζή ηνπ. Γηαηί φπσο θαηαιαβαίλεηε πάξα πνιχ θαιά φινη ζαο, 

φηαλ ιήγεη κηα ζχκβαζε έρνπκε απφιπζε.  

 Ιέεη ην ςήθηζκα κέζα νηη ππήξρε ειπίδα θαη πξνζκνλή γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Θαιιηθξάηε. Νηη ζα ήηαλ έλα πνηνηηθφ βήκα πξνο ηα πάλσ γηα 

ηε δσή καο, γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, γηα ηα παηδηά καο.  

 Αο πνχκε φηη φια δνπιεχαλε ξνιφη ζ' απηφ ην ζχζηεκα ηνπ Θαιιηθξάηε. 

Γελ μέξεηε ηίπνηα γηα ην εληαίν ηεο παηδείαο θαη ην δσδεθάρξνλν ζρνιείν; 

ηίπνηα γηα ην εληαίν ηεο πγείαο; ηη πξνβιέπεηαη κέζα απφ ηελ απνθέληξσζε; 

γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε δελ έρεηε αθνχζεη ηίπνηα; Γηαηί θαζφκαζηε εδψ 

πέξα λνκίδσ πάιη θαη ππνθξηλφκαζηε. Αιια ιέκε θαη' ηδίαλ, άιια εξρφκαζηε θαη 

ιέκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

 Απηφ πνπ ζέιεηε, θαιά θάλεηε λα ην ζέιεηε εζείο, είλαη λα 

πξνζιακβάλνπκε εξγαδφκελνπο κε εξγαζηαθέο ζρέζεηο-ιάζηηρν θαη λα 

δνπιεχνπλ φηαλ, φπσο, φπνπ θαη φπνηε ζέινπκε, ζε φπνηα κέξα ζέινπκε θαη 

θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ζέινπκε, ζε νπνηνδήπνηε πφζην ζέινπκε.  

 Κηιάκε ηψξα, κηιάηε κέζα ζην ςήθηζκα γηα ππνβάζκηζε θαη εθθπιηζκφ 

ησλ ππεξεζηψλ. Θα ζαο δψζνπκε δχν παξαδείγκαηα ην πψο ππνβαζκίδνληαη νη 

ππεξεζίεο ζήκεξα θαη πψο απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα θαη έγηλε θαη κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ηερληθφ πξφγξακκα, ζήκεξα απηφ πνπ θνπβεληηάδνπκε δέλεηαη 

λχρη-θξέαο κε απηφ πνπ αθνχγεηαη, κε ην κλεκφλην, θαη πψο ην εθαξκφδεηε θη 
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εζείο θαηά γξάκκα. 

 Ξξηλ απφ δχν κήλεο πεξίπνπ πέξαζε ην πνιπλνκνζρέδην γηα ηελ πγεία, 

ην νπνίν ηη αθξηβψο έιεγε; απηφ, απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ, εξγαδφκελνη 

πνπ έρνπλ πιεξψζεη εθαηφ θνξέο, ζα μαλαπιεξψλνπλ, ζα ηνπο παξέρεη 

κάιινλ ην θξάηνο κηα πξνλνηαθνχ ηχπνπ, έλα παθέην πγείαο, θη απφ θεη θαη 

πέξα.. 

Θχξηε Ιίηζα, λα νινθιεξψζσ θαη κπνξείηε λα θνπβεληηάζεηε ν,ηη ζέιεηε, 

επραξηζηψ πνιχ. 

Λα έρνπλ έλα πξνλνηαθνχ ηχπνπ κνληέιν θαη απν θεη θαη πέξα λα πεγαίλνπλ 

ζην ηαηξείν ην εμσηεξηθφ ηνπ ΗΘΑ ή ηνπ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ ή ζην ηαηξείν 

πνπ ζα αλνίμεη ζην Γήκν θαη ζα πιεξψλνπλ κέζα κε κηα θάξηα, κε κνλάδεο 

πνπ ζα έρνπλ δψζεη ζην αζθαιηζηηθφ ηνπο ηακείν, κε κεηξεηά ή κε πηζησηηθέο 

θάξηεο, ην αληίηηκν ηεο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ πιεξψζεη ζήκεξα. 

 Δλα δεχηεξν παξάδεηγκα κε ηα ζρνιεία πνπ είλαη θαη πνιχ πην έληνλν αο 

πνχκε, γηαηί ππάξρνπλ θαη πάξα πνιινί γνλείο νη νπνίνη αγσληνχλ γηα ηελ ηχρε 

ησλ παηδηψλ ηνπο αχξην θαη ηα θνπβεληηάδακε εδψ πέξα γηα ηα ζρνιεία ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, κε ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη φια. 

Νηαλ ζνπ κεηαθέξνπλ ζήκεξα, πνπ ιέκε γηα ην θαιφ κνληέιν ηνπ Θαιιηθξάηε, 

ηα ζρνιεία, απνθνβνληαο αλ ζέιεηε ην εληαίν δσδεθάρξνλν κε φπνηα 

πξνβιήκαηα έρεη απην ζήκεξα ζηε ρψξα καο, απνδέρεζαη ζρνιεία επηρεηξήζεηο. 

Θη απηφ θάλαηε πξνρζέο. Γελ είδα θαλέλαλ λα θσλάδεη θαη λα δηακαξηχξεηαη.  

 Νξηζηηθή επίιπζε ινηπφλ απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο αλ ζέιεηε θαη 

θαιπηέξεπζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, είλαη ε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γη' 

απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζέινπλ λα δνπιεχνπλ ζην Γήκν καο ζήκεξα. 

Ρν λα έρνπκε ζε πνιηηηθφ εθβηαζκφ, ζε εξγαζηαθή νκεξία, κε δνπιεηά, κε κηζά 

αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, κε κηζά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, κε κηζά αλ ζέιεηε 
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ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, εξγαδφκελνπο 40, 45, 50 ρξνλψλ, ην κφλν πνπ 

κπνξνχκε λα θνπβεληηάδνπκε εδψ πέξα, δελ ηηκάεη θαλέλαλ καο.  

 Θαη λα ζαο πσ θάηη; πέληε θνξέο έρνπκε θέξεη ην ζέκα ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ ζην Γήκν, απφ ην 2ν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ άθνπζα θαλέλα 

λα επαηζζεηνπνηεζεί θαη λα πεη λα ην βάινπκε λα ην θνπβεληηάζνπκε. Ξέληε 

θνξέο.   

 Θαη απηή ε θαηάζηαζε ζήκεξα ινηπφλ γηα καο δηέπεη ηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε θαη ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ησλ παξαηάμεσλ πνπ ηάζζνληαη ππέξ ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ. Ρν θαηαγγέινπκε απηφ, εκείο δηεθδηθνχκε κφληκεο ζέζεηο 

δνπιεηάο, κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα λα 

έρνπκε θαη θαιέο ππεξεζίεο γηα ηνλ ηφπν καο. 

 Απηά ήζεια λα πσ, επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σαζηψηε. 

 Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα ζαο θη απφ κέλα. 

Δπαλεηιεκέλα απφ ην πξψην ζρεδφλ Ππκβνχιην είρα θάλεη εξψηεζε θαη ζηνλ θ. 

Γήκαξρν θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα καο πνχλε πφζνη είλαη νη 

ζπκβαζηνχρνη ζην Γήκν. Γελ καο έρεη απαληήζεη θαλείο. 

Μέξεηε, ε απφδεημε φηη δελ μέξεηε πφζνη είλαη, είλαη απηή πνπ εηπψζεθε 

πξνεγνπκέλσο, νηη ππάξρνπλ ζην Θαπαλδξίηη ζπκβαζηνχρνη θαη είλαη θαη ε 

Καιαθάζα φπσο είπε θη ν θ. Ξαπαγηάλλεο πξνεγνπκέλσο, πνπ νη εξγαδφκελεο 

έθπγαλ ηέινο ηνπ ρξφλνπ .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ είλαη ε Καιαθάζα.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ζ Διέλε ηη είλαη; πνπ απνιχζεθε κεηά απφ νθηψ ρξφληα ζχκβαζεο 

ζην ΘΔΞ. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Πην ΘΔΞ; άιιε ζρέζε. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ινηπφλ, ην δήηεκα είλαη φηη έρσ ηελ εληχπσζε νηη δελ έρεηε 

θαηαγξάςεη πφζνη είλαη νη ζπκβαζηνχρνη θαη ίζσο.. Ξνχ είλαη; εδψ ιέηε φηη 

ππάξρνπλ θη άιινη πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί. Αλεμάξηεηα φκσο απφ απηφ θαη 

ζηα ζέκαηα ησλ πξνζιήςεσλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ πνπ είραλ έξζεη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο, ε ζέζε ε δηθή καο ήηαλ 

φηη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα λέα γεληά ζπκβαζηνχρσλ ε νπνία ζα 

αλαπαξάγεη απηφ ην θαζεζηψο ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο νκεξίαο πνπ έρνπλ 

απηνί νη εξγαδφκελνη, ηδηαίηεξα ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο, θαη γη' απηφ είρα ηεζεί 

θαη αξλεηηθά ζ' απηή ηελ απφθαζε. 

 Δδσ ππάξρεη έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Γίλεηαη έλαο αγψλαο απφ 

ηε κεξηά ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη φρη κφλν, λα κνληκνπνηεζνχλ θαη φπσο μέξεηε 

πνιχ θαιά θαη ζα έρεηε δηαβάζεη θαη απφ ηνλ ηχπν, ήδε έρνπλ αξρίζεη θαη 

θεξδίδνπλ ζηα δηθαζηήξηα απνθάζεηο γηα κνληκνπνίεζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

ζπκβαζηνχρσλ. 

 Δγψ ζα έιεγα ινηπφλ φηη θαιψο έρεηε κηα έηζη επαηζζεζία θαη ζε 

νξηζκέλα δεηήκαηα ηνπ ςεθίζκαηνο πνπ έρεηε βάιεη ζα ζπκθσλνχζα. Γελ 

ζπκθσλψ βέβαηα κε ηελ αξρηθή πξφηαζε αο ην πνχκε, γηα ηε δεκηνπξγία απφ 

ηνλ Θαιιηθξάηε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηζρπξή απηφλνκα ζεζκηθά 

θαη νηθνλνκηθά Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Παθψο θαη δελ έρσ ηέηνηα άπνςε νχηε 

είρακε ηέηνηα άπνςε πνηέ.  

 Νκσο νηη απν θεη θαη θάησ νηη φια απηά νξίδνληαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ κλεκνλίνπ, ζαθψο θαη ην ππνζηεξίδσ, 

ζαθψο παξαθάησ ζπκθσλψ κε θάπνηεο έηζη δηαπηζηψζεηο πνπ θάλεηε, ζα 

έιεγα νκσο λα πξνζζέζεηε ζην ςήθηζκα απηφ γηα λα κπνξέζνπκε αλ ζέιεηε 

λα ην ςεθίζνπκε θη εκείο, λα πξνζζέζνπκε ζηε δεχηεξε παξάγξαθν νηη 'ηελ 

νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ζην Γεκφζην κε ηε 
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κνληκνπνίεζε φισλ φζσλ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηεο 

πεξεζίαο'. 

Θαη λα δεισζνπκε ηελ αιιειεγγχε καο ζηνλ αγψλα πνπ θάλνπλ νη 

ζπκβαζηνχρνη ησλ ΝΡΑ γηα κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Απηά, επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θα Πηεξγίνπ. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Ονχζζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. 

 Θχξηε Ξξφεδξε, ζέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα νηη θη εγψ σο Ξξφεδξνο 

ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ, πξψελ Ξξφεδξνο, ηξεηο θνξέο είρα κπεη ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Δηζη 

ιέγνληαη νη ηεηξάσξεο ζπκβάζεηο εκηαπαζρφιεζεο.   

 Νη ππεξεζίεο πνπ καο είραλ αξρηθά εγθξηζεί ήηαλ 18κελεο. Κεηά κε κηα 

απφθαζή ηνπ ν πνπξγφο, ν θ. Οαγθνχζεο, καο ππνρξέσζε λα κελ ηζρχζεη ην 

18κελν θαη λα έρεη εκεξνκελία ιήμεσο, νπνηαδήπνηε ζχκβαζε θαη λα γηλφηαλ, 

λα είρε εκεξνκελία ιήμεσο 30/4/2011.  

 Κπνξεί θάπνηνο λα έθαλε ηελ αξρηθή ζχκβαζε ηνλ Γελάξε; ζε ηέζζεξηο 

κήλεο. Γειαδή ην 18κελν λα κελ ίζρπε. Σξήκαηα ηα νπνία αλ γλσξίδεηε, είλαη 

ρξήκαηα επηδνηνχκελα, είλαη ρξήκαηα ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο, δελ είλαη θαλ 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, έηζη; 

 Ζ πξφηαζε ε δηθή κνπ επεηδή έρσ αζρνιεζεί κε ηνπο ππαιιήινπο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηξεηο θνξέο έρσ θάλεη ηηο ζπκβαζεηο φπσο πξνείπα, γηα 

λα ερεη ηχρε ην ςήθηζκά καο, ζα πξέπεη λα πηέζνπκε ηνλ πνπξγφ λα καο 

δψζεη ην ππφινηπν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο, 

ελψ έρνπκε ηελ αξρηθή έγθξηζε. 
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Ξ.ρ. γηα ην Ππθάκηλν ηέζζεξηο κήλεο ππνιείπνληαη γηα λα θιείζεη ην 18κελν, 

δειαδή λα καο επηηξέςεη λα θάλνπκε ηε ζχκβαζε κέρξη ηηο 30/8. Γηα ηνλ 

Απιψλα απ' νηη γλσξίδσ είλαη 6 κήλεο. Αιινη 4 είλαη; καδί ην θάλακε, σξαία. 

Πηνλ Θάιακν λνκίδσ είλαη 6 κήλεο. 

Δηζη ζα έρνπκε ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα πηέζνπκε θαη ιφγσ ηνπ Θαιιηθξάηε, 

λα πηέζνπκε ηνλ πνπξγφ γηα λα καο μαλαεληάμεη ζην πξφγξακκα ππεξεζηψλ 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. 

 Αλ πάκε ηψξα θαη ηνπ πνχκε, δψζε καο έλα ρξφλν παξάηαζε, δελ ζα 

ηζρχζεη. Δίλαη δεδνκέλν γηα κέλα νηη δελ ζα ηζρχζεη. Θαη ζα ην δείηε. Γηα κέλα 

πξέπεη ην ςήθηζκα ην ζεκεξηλφ λα είλαη νκφθσλν, καδί κε ηε ζπκπιήξσζε 

πνπ είπε ε θα Πηεξγίνπ, λα είλαη νκφθσλν θαη λα δεηάκε ηε ιήμε ηνπ 18κελνπ. 

Θαη κέρξη λα ιήμεη ην 18κελν θαη νρη κηα κέξα πξηλ ηειεηψζεη ε 30/4, λα έρνπκε 

απνθαζίζεη, λα έρνπκε πηέζεη, λα έρνπκε θάλεη ραξηηά ζηνλ πνπξγφ θαη λα 

δεηάκε λα μαλαεληαρζνχκε ζαλ κηα ηεξάζηηα πεξηνρή, πνπ είπαηε ζσζηά, ζηελ 

αξρηθή ζαο ηνπνζέηεζε.  

 Απηφ είρα εγψ λα πσ θαη πηζηεχσ νηη κφλν απηή ε ιχζε ππάξρεη. Δπεηδή 

έρσ αζρνιεζεί πνιχ κε ην ζέκα. Λα κε δεηήζνπκε έλα ρξφλν παξάηαζε. Λα 

δεηήζνπκε λα ηειεηψζνπλ νη ζπκβάζεηο θαη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ 

λα μαλαεπαλέιζνπκε. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ονχζζε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζε ζπλέρεηα, λα μεθηλήζσ απν θεη πνπ 

ζηακάηεζε ν θ. Ονχζζεο θαη λα θάλσ κηα δηεπθξίληζε. Δπεηδή αθξηβψο νη 

ζπκβάζεηο απηέο είλαη 18κελεο επηδνηνχκελεο ζέζεηο θαη επεηδή δελ δηαθσλψ 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θαο Πηεξγίνπ γηα λα κεηαηξέςνπκε ηνπο 
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ζπκβαζηνχρνπο ηνπο 8κελίηεο κε ηε βεβαίσζε νηη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη 

δηαξθείο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ, ζα πξέπεη φκσο λα βγάινπκε έλα μερσξηζηφ 

ςήθηζκα γη' απηνχο, γηαηί είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ πξάγκα. Αιιν ηα 18κελα 

απηά, άιιν νη 8κελεο ζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ.  

 Πε νηη αθνξά βέβαηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Σαζηψηε, δελ κπνξεί λα 

δηαθσλήζεη θαλέλαο θαη ζα πξέπεη ν Γήκνο καο λα κπεη ζηελ ηξνρηά λα 

πξνζιάβεη αλζξψπνπο κε κφληκε απαζρφιεζε. Αιιά φκσο θαη ζήκεξα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζνπκε. Θαη γη' απηφ θηφιαο ζπκθσλνχκε κε ην ςήθηζκα απηφ.  

 Θα ήζεια επίζεο ζην ςήθηζκα λα ηνληζηεί ζε νηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Γήκνπ καο, ιεηε ζηε 2ε παξάγξαθν: 'Νη επηπηψζεηο απφ ηηο ζρεηηθέο 

θαηαξγήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ, είλαη ζεκαληθέο'. 

Γελ είλαη έηζη αθξηβψο. Δαλ θχγνπλ νη 18κελίηεο, ν Γήκνο δελ ζα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζα πξέπεη λα ηνλίδεηαη απηφ ζην ςήθηζκα.  

 Πε νηη αθνξά ηνπο ππαιιεινπο πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί απφ ην 

Θαπαλδξίηη, είλαη ν Ησάλλεο ν Ρζηπιάθνο θαη ν Σαξάιακπνο ν Θνπξηαιίδεο θαη 

ζα πξέπεη ε πεξεζία λα θάλεη θαη έλαλ έιεγρν αθφκα ζε φια ηα Ρνπηθά 

Γηακεξίζκαηα κήπσο κείλεη θαη θάπνηνο απ' εμσ. 

 Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Βειηαληψηε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν θ. Βαζηιάθνο. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα.  

 Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ παξ' νηη ζπκθσλψ λα κείλνπλ απηνί θαη φινη νη 

ζπκβαζηνχρνη, επεηδή έηζη θη αιιηψο έρσ κηιήζεη κ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο 

απφ ηνλ Γελάξε θη έρσ αθνχζεη θαη ηηο αγσλίεο ηνπο θιπ θαη καθάξη λα γίλνπλ 

θαη κφληκνη αλ γίλεηαη. Θέισ φκσο λα μέξσ, κηα θαη ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη θαη 
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αθνκα θαη ζήκεξα πξνζηέζεθαλ άιια δχν νλφκαηα απφ ηνλ θ. Πσηήξρν θαη ηνλ 

θ. Βειηαληψηε, ηη ζέζεηο ζα θαιχςνπλ απηνί νη άλζξσπνη θαη πνηνη είλαη. Αλ 

έρνπκε ηα νλφκαηά ηνπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα λα αλαθέξνπκε ηα νλφκαηα κέζα ζην Ππκβνχιην; 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίλαη θαζαξά ελεκεξσηηθά, θαηαιαβαίλεηε γηα πνην ιφγν ην 

ξσηψ. Γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ, θαηαιάβαηε; γηαηί ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ 

ιέλε 'ζα θχγνπκε εκείο θαη ζα κείλνπλ νη άιινη;' 

Ππκθσλψ καδί ζαο, απιψο ην ιέσ γηα λα αλαθνηλσζεί πνηα είλαη ηα νλφκαηα, 

πνηεο ζέζεηο θαιχπηνπλ.. 

ΚΑΛΑΒΔΙΙΖ: Δίλαη ν θ. Θνπξηαιίδεο θαη ν θ. Ρζηπιάθνο.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Νρη δελ κίιεζα γηα ην Θαπαλδξίηη, κίιεζα γηα φινπο. 

ΚΑΛΑΒΔΙΙΖ: Νη άιινη φινη ηα νλφκαηα είλαη εδσ γξακκέλα. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Κπνξνχκε λα ηα αθνχζνπκε θαη λα μέξνπκε ηη ζέζεηο θαιχπηνπλ 

απηνί νη άλζξσπνη; Ξαξάδεηγκα, γηα ηνλ Θάιακν, ζα κείλνπλ ζηνλ Θάιακν 

απηνί πνπ ζα παξακείλνπλ, εαλ παξακείλνπλ; ή ζα κεηαθεξζνχλ ζε θάπνηα 

άιιε πεξεζία.  

ΚΑΛΑΒΔΙΙΖ: Πηνλ Απιψλα είλαη ν θ. Θέκειεο Θσλζηαληίλνο, Πηδέξε Καξία, 

Πηάζεο Γεκήηξηνο, Αγθνπξηδάθεο Δκκαλνπήι, Πχξκαο Σξήζηνο, Ηαθσβάηνο 

Γεκήηξηνο, Κσξατηεο Σξήζηνο, Πηψπεο Ληθφιανο, Ιενληαξνπνχινπ Δπαγγειία, 

Θακπφιεο Αλαζηάζηνο, Ξνχιεο Ησάλλεο θαη Καθξνδεκήηξε Καξία. Δίλαη έηζη, 

θ. Ξαπαγηάλλε; 

 Πηνλ Θάιακν: Ληθνιάνπ Αλαζηαζία, Ληίλα Αλαζηαζία - δελ έρσ 

εηδηθφηεηεο απηή ηε ζηηγκή- Αλδξηθνπνχινπ Βαζηιηθή, Γθηθάθεο Γεκήηξηνο, 

Καξαζσλίηεο Γεκήηξηνο, Σηδνξηψηεο Ξαλαγηψηεο, Ληθνιάνπ Ησάλλεο, Κίρα 

Καξία, Σξπζνβηηζηψηε Βαζηιηθή.  
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 Πην Θαπαλδξίηη είλαη: Θνπξηαιίδεο Σαξάιακπνο θαη Ρζηπιάθνο Ησάλλεο. 

 Πην Ξνιπδέλδξη: Κσξατηεο Ξαλαγηψηεο. 

 Πην Ππθάκηλν: Γηαλλνπνχινπ Αλλα, Εήζε Δπγελία, Ιεκπνχζε 

Ξαλαγηψηα, Ρζάθσλα Δπαγγειία, Θαξέιε Αζπαζία θαη Ρζαγθάξε Αλλα. 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Θαη ηη ζέζεηο ζα θαιχςνπλ απηνί νη άλζξσπνη; απηέο πνπ έρνπλ 

ηηο ζπκβάζεηο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, θ. Βαζηιάθν. Ρειεηψζαηε. 

 Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο θ. Θηνχζεο Γεκήηξηνο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα, θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα, θχξηε Αληηδήκαξρε, 

πνπ είζηε θαη θίινο καο, ζαο βιέπνπκε ζήκεξα ζηε ζέζε, παξ' φιν πνπ είκαζηε 

ζε δηαθαηλήζηκε εβδνκάδα αγάπεο, εγψ θαη ζήκεξα ζα είκαη θαηαγγειηηθφο. Θαη 

ζα ζαο πσ ηη ελλνψ νηη είκαη θαηαγγειηηθφο. 

 Υο πξνο ην ςήθηζκα έρσ κηα πάγηα ζέζε φηη εθ' φζνλ ππάξρνπλ φιεο νη 

ζέζεηο πξέπεη λα ςεθίδεηαη έλα ςήθηζκα. Ζ δηαθνξεηηθή ζέζε κνπ είλαη 

πνιηηηθή. Γελ πξέπεη λα παίδνπκε κε ηνπο εξγαδφκελνπο, θχξηνη ζπλάδειθνη θη 

εζείο, θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο δηνίθεζεο. Θαη ζα εμεγήζσ ηη ελλνψ. Νχηε πξέπεη 

λα ηνπο δεκηνπξγνχκε θξνχδεο ειπίδεο, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 Ξξέπεη λα ζαο πσ νηη πξνρζέο έθαλα κηα αλαθνίλσζε. Κηα αλαθνίλσζε, 

ζηελ νπνία είπα θηφιαο πξνζσπηθά ζηνλ θ. Γηαλλά νηη δελ ηνλ ζεσξψ ππεχζπλν 

θαη είπα 'παηδηά, δελ πήγακε θαιά ζηα ζθνππίδηα'. Σσξίο λα μέξεη, εδψ έξρεηαη ν 

θ. Νηθνλφκνπ απφ ηα Κέγαξα θαη θάλεη ην ίδην.  

Δξρεηαη ζήκεξα ην κεζεκέξη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 

Καξθνπνχινπ, ν θ. Ξαπαλησλίνπ, θαη αξρίδεη λα κνπ βάδεη ρέξη γηαηί - θχξηε 

Ξαπαλησλίνπ, κφιηο ηειεηψζσ κπνξείηε λα πάξεηε ην ιφγν αιιά λα ηειεηψζσ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Θηνχζε, ηη ζρέζε έρνπλ ηψξα απηά κε ην ζπγθεθξηκέλν 
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ζέκα; Γηα ειάηε ζην ζέκα, επί ηεο νπζίαο. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα ζαο πσ ηη ζρέζε έρεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ην 'κνπ έβαιε ρέξη ν έλαο γηα ηα ζθνππίδηα, ν άιινο θιπ'.. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θα ζαο πσ, αλ κε αθήζεηε, θ. Ξξφεδξε, ζα ζαο πσ. Αλ ην θάζε 

ςήθηζκα είλαη γηα λα θνξντδεχνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο..  

Λα ζαο πσ.. Ν θ. Ξαπαλησλίνπ μέξεηε ηη κνπ είπε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ λνκίδσ φηη θάπνηνο απν καο έρεη ηέηνηα πξφζεζε εδψ κέζα. 

ΘΗΝΠΖΠ: Λα ζαο πσ. Ν θ. Ξαπαλησλίνπ είρε καδί ηνπ θαη δχν ηξεηο 

εξγαδφκελνπο θαη έιεγε 'ζαο έρεη θαηαγγείιεη ν θ. Θηνχζεο νηη δελ θάλεηε ηε 

δνπιεηά ζαο ζσζηά'. Θαηήγγεηια εδψ κέζα εγψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απηφ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θη απηφ ηψξα έρεη ζρέζε κε ηηο παξαηάζεηο ζπκβάζεσλ; 

ΘΗΝΠΖΠ: Δρεη, θχξηε ζπλάδειθε, έρεη, θ. Ληθνιάνπ. Γηαηί απηά εδψ πνπ 

γξάθνπκε, πξέπεη λα ηα ππνζηεξίδνπκε. Απηά πνπ ιέκε εδψ κέζα ζηα 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα πξέπεη λα ηα ππνζηεξίδνπκε. Νηαλ ζα βγνχκε αχξην 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζα ηνπο ιέκε άιια πξάγκαηα απφ απηά πνπ είπαλ, αλ 

ν θ. Βαζηιάθνο ξψηεζε γηα ηε λνκηκφηεηα θαη αχξην θάπνηνο πεη νηη ν 

Βαζηιάθνο ξψηαγε θάηη άιιν, έρεη, θχξηε Ληθνιάνπ, έρεη ζνβαξή ζρέζε. Λα κε 

παίξλνπλ εκέλα δχν εξγαδφκελνη ηνπ Καξθφπνπινπ κέζσ ηνπ θ. Ξαπαλησλίνπ 

θαη λα ιέκε 'γηαηί καο βάδεηο ρέξη;' Γελ έβαια ρέξη ζε θαλέλαλ εξγαδφκελν. 

Δίκαη πάληα ππέξ ηνπ εξγαδφκελνπ. Θαη πξέπεη λα είκαζηε φινη εδψ κέζα ππέξ 

ηνπ εξγαδφκελνπ. Δρεη ζρέζε, θχξηε Ληθνιάνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπί ηεο νπζίαο ηψξα, ειάηε. 

ΘΗΝΠΖΠ: Δπί ηεο νπζίαο, ζα ζαο παξαθαινχζα πνιχ λα ζεβφκαζηε πην πνιχ 

ηνπο εξγαδφκελνπο απηνχο πνπ δνπιεχνπλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γη' απηφ βξηζθφκαζηε εδψ απηή ηε ζηηγκή.  
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ΘΗΝΠΖΠ: Νινθιεξψλσ θαη ζέισ λα πσ ην εμήο. Δγψ πξνζσπηθά δελ ζα 

δερζψ πάιη εκπαηγκφ εξγαδνκέλνπ θαη ζα ελεκεξψλσ πξνζσπηθά ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ην ηη ιέσ θαη απνθαζίζηε ζαλ δηνίθεζε εζείο ηη πξέπεη λα 

θάλεηε.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Θηνχζε. 

 Ρν ιφγν έρεη ε θα Βαξλάβα Διέλε. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δπεηδή ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο, ν θ. Νηθνλφκνπ, απνπζηάδεη 

ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ Βνπιή, παίξλσ ην ιφγν εθ κέξνπο 

ηεο ΓΖΠΥ. 

 Πήκεξα θαίλεηαη φηη ν Γήκνο Υξσπνχ πιεξψλεη ην θφζηνο ηνπ 

κλεκνλίνπ θαζψο θαη φινη νη άιινη Γήκνη ζηελ Διιάδα. Νπσο ζπκάζηε, ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 8/3/2011 γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

θαηαςεθίζακε φρη γηαηί δελ ζέιακε λα δνπιέςνπλ άλζξσπνη ζε κηα επνρή πνπ 

καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά φπσο ηνληζε ν επηθεθαιήο, 

ςεθίζακε θαηά ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επέβαιε ε θπβέξλεζε 

θαη ε πνιηηηθή ηνπ κλεκνλίνπ. Πήκεξα ζε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο ηαθηηθήο θαηαξγεί 

ηηο ππάξρνπζεο 18κελεο ζπκβάζεηο, ηηο νπνίεο ιήγεη ζηηο 30/4. Θαηαξγεί ηηο 

ζπκβάζεηο απηέο κε απνηέιεζκα ν Γήκνο καο λα ζηεξείηαη απφ ην απαξαίηεην 

πξνζσπηθφ θαη λα νδεγείηαη ζε ππνιεηηνπξγία.  Δλψ παξάιιεια νη εξγαδφκελνη 

θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα θαηαδηθάδνληαη ζε κηα ζπλερή αλαζθάιεηα, ρσξίο λα 

ελδηαθέξεηαη θαλέλαο γηα ην κέιινλ ηνπο.  

 Ινηπφλ, γη' απηφ ην ιφγν εθηφο απφ ηελ θπβέξλεζε ππεχζπλνη είζαζηε θη 

εζείο πνπ δερζήθαηε ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξψηε θάζε. 

πεξεηήζαηε ηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο θαη αλνίμαηε ηελ θεξθφπνξηα γηα λα 

αθνινπζήζνπλ θαη άιια αληηιατθά κέηξα ζήκεξα. 
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 Ξαξά ηαχηα εκείο ζα ςεθίζνπκε θαη ζα ζηεξίμνπκε ηελ πξφηαζε γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γηαζεκάθε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Γελ είρα ζθνπφ λα κηιήζσ, γη' απηφ κηιάσ θαη ηψξα παίξλσ ην 

ιφγν, επραξηζηψ πνιχ πνπ κνπ δίλεηε ην ιφγν. 

 Θέισ λα ζπκθσλήζσ θαη' αξρήλ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σαζηψηε λα 

ζπδεηήζνπκε απηφ ην ζέκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ, είλαη έλα πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέκα, ζε κηα μερσξηζηή ζπλεδξίαζε θαη γηα λα απνθεχγνπκε θαη ην 

θνζηνο θη φια απηά πνπ ιέεη θη ν ζπλάδειθνο ν θ. Ιίηζαο, ζα θάλσ θαη κηα 

πξφηαζε, ζηνπο κήλεο ζηνπο νπνίνπο ππεξβαίλνπκε ηα ηξία Ππκβνχιηα, θάληε 

πεξηζζφηεξα Ππκβνχιηα, έηζη θη αιιηψο είλαη αλέμνδα γηα ην Γήκν θαη λα 

ζπδεηάκε ζέκαηα θιέγνληα γηα ηελ πεξηνρή. Δθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Δθηφο απφ απηφ ζα ήζεια λα ζπκθσλήζσ θαη κε ηελ θα Πηεξγίνπ, 

ζπκθσλψ ζήκεξα κε φινπο νπσο βιέπεηε, ζηελ πξφηαζή ηεο λα κπεη ζην 

ςήθηζκα ε κνληκνπνίεζε φζσλ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γηαζεκάθε. 

 Θχξηε Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δελ ζα ζαο θνπξάζσ, ζέισ απιά λα δηεπθξηλίζσ κεξηθά 

πξάγκαηα γηαηί εδψ νη πεξηζζφηεξνη πνπ ηνπνζεηνχληαη ζήκεξα, νη πην παιηνί 

απηνδηνηθεηηθνί, μέξνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη γη' απηφ θαη γίλνληαη φιεο απηέο 

νη πξνηάζεηο. 

 Θαη' αξρήλ πηζηεχσ φηη φινη ζπκθσλνχκε ζηε δηαδηθαζία ηε ζεκεξηλή 

θαη ζηελ απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε. Απν θεη θαη πέξα φκσο ζέισ λα 

μεθαζαξίζσ έλα πξάγκα θαη ζα ζπκθσλήζσ θη εγψ απφιπηα θαη κε ηνλ θίιν 
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κνπ ηνλ Κηράιε γηα ηελ αγσλία ηνπ, γηαηί λνκίδσ νηη απηή είλαη αγσλία φισλ, 

πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ Ξξνέδξσλ, ησλ πξψελ Ξξνέδξσλ κάιινλ θαη πξψελ 

Γεκάξρσλ νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί φιε απηή ηελ ηζηνξία ησλ ζπκβαζηνχρσλ 

θαη αλ ζέιεηε θηφιαο λα ζπκθσλήζσ φηη θαη παιηφηεξα πξαγκαηηθά ζα βάισ θαη 

ηνλ εαπηφ κνπ κέζα, έρνπκε εθκεηαιιεπηεί ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, κάιινλ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ, ίζσο κεξηθέο θνξέο, θαη ην ιέσ 

κέζα ζε εηζαγσγηθά, ρσξίο λα δεκηνπξγψ εληππψζεηο, ίζσο κεξηθέο θνξέο 

εθκεηαιιεπφκελνη θαη ηνλ πφλν ηνπ θάζε ζπκβαζηνχρνπ. 

 Νκσο, απηφ ην πξάγκα ζήκεξα πξαγκαηηθά κεηά απφ φια απηά ηα 

ρξφληα είλαη πξαγκαηηθά θάηη πάξα πνιχ δχζθνιν ζε ζρέζε κε ην πψο 

ιεηηνπξγεί ζήκεξα ην ζχζηεκα θαη ηεο πξφζιεςεο ησλ κνλίκσλ αιιά θαη ηεο 

πξφζιεςεο ησλ ζπκβαζηνχρσλ. 

 Ρη ζέισ λα πσ κ' απηφ; ζέισ λα πσ ην εμήο. Ν Γήκνο Υξσπνχ είλαη 

έλαο Γήκνο φπσο θαη άιινη Γήκνη, είλαη έλαο Γήκνο ν νπνίνο έρεη θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο κεγάιεο. Θη απηφ γηαηί; θαη ην μέξεηε φινη θαη ην θαηαιαβαίλεηε. 

Δίλαη έλαο Γήκνο ν νπνίνο ην ρεηκψλα έρεη 20.000 θφζκν, πεξίπνπ ιέσ 

ελδεηθηηθά λνχκεξα ζην πεξίπνπ, θαη ην θαινθαίξη γίλνληαη 50.000, 60.000 θαη 

70.000. Θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Θαιάκνπ θαη ηνπ Καξθνπνχινπ, 

ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ πιένλ. 

 Απηφ δεκηνχξγεζε θαη ηελ αλάγθε ηεο πξφζιεςεο ησλ ζπκβαζηνχρσλ. 

Γηαηί; Γηαηί είλαη ζίγνπξν φηη γηα ηνπο 8-9 ρεηκεξηλνχο κήλεο πξαγκαηηθά δελ 

ππάξρεη ε αλάγθε λα έρνπκε, ιέσ ελδεηθηηθα λνχκεξα, 100 εξγάηεο 

θαζαξηφηεηαο. Σξεηαδφκαζηε 50 ή 60. Θαη αλαγθαδφκαζηε ην θαινθαίξη λα 

πάξνπκε θάπνηνπο εξγάηεο κε ζχκβαζε γηα λα βγάινπκε ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαινθαηξηνχ θαη ηνπο φγθνπο ησλ απνξξηκκάησλ ή άιισλ εξγαζηψλ νη νπνίεο 

πξαγκαηηθά δελ κπνξνχκε λα ηηο θαιχςνπκε κε ηνπο ππάξρνληεο ππαιιήινπο.  

Απηφ ινηπφλ δεκηνχξγεζε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ κέζα ζ' απηά 
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ηα ρξφληα.  

 Βέβαηα είλαη ιάζνο φισλ, γηα κέλα, θαη ην είρα πεη θαη παιηφηεξα θαη 

εκείο ζηε ζπλέλσζε ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ ην είρακε δήζεη απηφ ην πξάγκα, 

ήηαλ αλάγθε απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο λα έρνπλ θάλεη 

πξνγξακκαηηζκφ θαη λα έρνπλ φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο κφληκνπο 

ππαιιήινπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ 

ππάξρνπλε. Θαη ην θαινθαίξη λα παίξλνπλ θάπνηνπο ζπκβαζηνχρνπο πνιιέο 

θνξέο γηα λα κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Απηφ ην πξάγκα δεκηνχξγεζε κηα ηζηνξία αιιεπάιιεισλ πξνζιήςεσλ, 

επαλαπξνζιήςεσλ, απνιχζεσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε θαηαθέξεη λα 

θάλνπκε πξνγξακκαηηζκνχο. Δγψ ζπκάκαη θη εκείο ζαλ πξψηε Γεκνηηθή Αξρή 

ζην Γήκν Υξσπίσλ φηαλ βγήθε ν Γηψξγνο ν Γαβξηήι, θαη ν Γηψξγνο ν Γαβξηήι 

είρακε πάξεη απνθάζεηο γηα πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο δελ 

θηάζαλε ζρεδφλ πνπζελά. Νη θαζπζηεξήζεηο δειαδή απηέο γηα ηηο πξνζιήςεηο 

κνλίκνπ πξνζσπηθνχ είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηηεο.  

 Πήκεξα ινηπφλ θηάζακε κεηά θαη ην λφκν ηνπ Ξαπιφπνπινπ, θηάζακε 

λα έρνπκε κηα λνκνζεζία ε νπνία λα κελ καο επηηξέπεη λα πξνζιάβνπκε 

ζπκβαζηνχρνπο νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ αζξνηζηηθά 24 κήλεο. Θαη απηφ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ην πξφβιεκα. 

 Νζνλ αθνξά ηελ αλάγθε κνληκνπνίεζεο, ην λα πάξνπκε ηελ απφθαζε, 

θπζηθά θαη φινη ζπκθσλνχκε. Θαη ζέισ λα πσ ζηε θίιε ζηελ Αλλα ηε 

Πηεξγίνπ φηη έρνπκε ππζνηεξίμεη φιεο ηηο αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ 

έρνπλ γίλεη απφ ππαιιήινπο νη νπνίνη έρνπλ δεηήζεη πιένλ λα γίλνπλ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. Νινη καο έρνπκε πάεη ζηα δηθαζηήξηα θαη έρνπκε ππνζηεξίμεη νηη λαη, 

απηνί νη άλζξσπνη πιεξνχλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Ξνηέ δελ έγηλε θάηη ην 

αληίζεην απφ θαλέλαλ καο απφ ην Γήκν Υξσπίσλ κηιάσ πάληα. Νινη έρνπκε 

ππνζηεξίμεη νηη λαη, απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο ζέινπκε. Αζρεηα πνηνο ηνπο 
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είρε πξνζιάβεη, αλ ήηαλ ν έλαο Γήκαξρνο ή ν άιινο Γήκαξρνο. Δρεη γίλεη. 

Θαη φζνη έρνπλ θάλεη αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηνπ Γήκνπ, γηα λα γίλνπλ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, λνκίδσ φηη φινη έρνπλ γίλεη, έηζη δελ είλαη, Καίξε; Γελ 

ζπκάκαη αλ έρεη γίλεη θάηη άιιν. 

 Ινηπφλ, απηή είλαη ε δηαδηθαζία ζήκεξα θαη δπζηπρψο είλαη πνιχ 

δχζθνιν γηα καο απφ ηε λνκνζεζία λα μεπεξάζνπκε θάπνηα πξάγκαηα.  

 Θέισ λα ζαο ηνλίζσ ην εμήο. πήξραλ ππάιιεινη θη εδψ πέξα είλαη νη 

παιηφηεξνη λα δηαβεβαηψζνπλ,  ππήξραλ ππάιιεινη νη νπνίνη ιήμαλε νη 

ζπκβάζεηο ηνπο, κείλαλε θαη δνπιεχαλε δηα ιφγνπ θαη δπζηπρψο δελ 

πιεξσλφληνπζαλ, δελ ππήξρε ηξφπνο λα πιεξσζνχλ. Γειαδή κέλαλε θαη ηα 

ιεθηά αθφκα ηνπο ηα ρξσζηάκε θαη δελ κπνξνχκε λα ηα πιεξψζνπκε. Γελ 

κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε Γήκαξρνο λα πεη 'λαη, πιεξψζηε ηνλ Γηψξγν ηνλ 

Γηαζεκάθε', γηαηί δελ ζα ην πιεξψζεη ν επίηξνπνο.  

(δηάινγνο) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δληάμεη, θαη πξαγκαηηθά απηφ ζπκβαίλεη. Αιινη επίηξνπνη, δειαδή 

είλαη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη αμεπέξαζηα, άιινη επίηξνπνη πιεξψλαλε, 

άιινη επίηξνπνη δελ πιεξψλαλε. 

.........: Ξάεη κε αγσγή θαη πιεξψλεηαη. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θψζηα, εκείο ηα έρνπκε δήζεη, δελ είλαη, κε αγσγέο δελ 

πιεξψλνληαη. Ξιεξψλνληαη κεηά απφ 8, 6, 7, 5 ρξφληα. Δίλαη δχζθνιε απηή ε 

δηαδηθαζία. Δκείο δελ είπακε πνηέ λα κελ πιεξσζνχλ. Απηφ ζέισ λα πσ, εθεί 

ήζεια λα θαηαιήμσ. Ξεγαίλαλε ηα εληάικαηα ζηνλ επίηξνπν θαη δελ 

πιεξσλφληνπζαλ.  

 Ρη ζέισ λα πσ. Νηη φζν θαη λα ιέκε εκείο, λαη, ηνπο ζέινπκε, λαη, ηνπο 

θξαηάκε, παίξλνπκε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπο θξαηάκε, 

πεγαίλνπλε ζηνλ επίηξνπν κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη ν επίηξνπνο δελ ηνπο 
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πιήξσλε. Θαη ππάξρνπλ απηά ηα άηνκα, φζνη ζέιεηε ειάηε αχξην, λα ζαο πσ 

θαη ηα νλφκαηα, λα κηιήζεηε θαη καδί ηνπο, γηα λα δείηε λα κάζεηε ηελ αιήζεηα. 

Απηνί νη ζπκβαζηνχρνη φπσο είπε θαη ν Θσκάο ν Ονχζζεο, εγψ ζπκθσλψ κε 

ηνλ Θσκά, απηνί νη ζπκβαζηνχρνη είλαη απφ πξφγξακκα, φκσο δελ πιεξψλνληαη 

απφ ηνλ επίηξνπν, δελ πιεξψλνληαη απφ ην Γήκν, πιεξψλνληαη απφ ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Απηή είλαη ε κεγάιε δηαθνξά γη' απηά ηα παηδηά, ηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο 18κελεο ζχκβαζεο. Απηή είλαη ε ηεξάζηηα δηαθνξά.  

Γειαδή ην ιέσ απηφ ηψξα θαη ίζσο θαη λα θνπξάδσ, γηαηί πξέπεη λα ηα 

καζαίλνπκε, λα μέξνπκε, γηα λα μέξνπκε θαη ηη δεηάκε. Ρν ιέσ 

ραξηηνινγψληαο. Λα μέξνπκε ηη ζέινπκε θαη πνηνη είκαζηε θαη πνηνη είλαη νη 

ππάιιεινί καο. Γπζηπρψο απηά ηα παηδηά αλήθνπλ ζε κηα άιιε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο. Γελ πιεξψλνληαη κε έληαικα απφ ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ επίηξνπνπ, ηνπ Γήκνπ. Δξρνληαη ηα ιεθηά απφ ην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη πιεξψλνληαη απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

 Δκείο απηφ ζέινπκε λα θάλνπκε ζήκεξα. Ρνπιάρηζηνλ απηνχο λα 

κπνξέζνπκε λα ηνπο θξαηήζνπκε αθφκα γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ιεηηνπξγήζνπκε. Απηά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε. 

 Θαη θπζηθά ζπκθσλνχκε, δελ πηζηεχσ λα δηαθσλεί θαλέλαο θαη κε φζα 

έρνπλ εηπσζεί, θπζηθά θαη ζέινπκε λα κελ παίδνπκε ηάβιη ζηελ πιάηε ησλ 

ππαιιήισλ. Γηαηί απηφ ερεη ζπκβεί πνιιέο θνξέο. Θέινπκε λα έρνπκε κφληκνπο 

ππαιιήινπο, λα μέξνπκε ηη καο ζπκβαίλεη, λα κπνξνχκε λα ηνπο ειέγρνπκε 

φπσο είπε θαη ν Γεκήηξεο ν Θηνχζεο, λα μέξνπκε λα κπνξνχκε λα ηνπο 

βάδνπκε ζε έλα πξνγξακκαηηζκφ θαη θπζηθά ην θαινθαίξη λα έρνπκε κηα 

4κελε, 6κελε ζχκβαζε κε θάπνηνπο αλζξψπνπο επηπιένλ, γηαηί λα ζαο ην πσ 

θη αιιηψο; δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξψλνπκε ππαιιήινπο γηα ην θαινθαίξη επεηδή 

ηνπο ρξεηαδφκαζηε ην θαινθαίξη, θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε 12 κήλεο ην 

ρξφλν. Γηαηί ελαο ζνβαξφο άλζξσπνο, έλαο πξνγξακκαηηζηήο ζνβαξφο ζηε 
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ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ζα θαζφηαλ θαη ζα έβιεπε πξαγκαηηθά αλ είρε έλα 

κφληκν πιεζπζκφ, ζα θαζφηαλ θαη ζα έβιεπε πξαγκαηηθά πφζνπο ππαιιήινπο 

ρξεηάδεηαη. Πήκεξα δελ έρνπκε κφληκν πιεζπζκφ. Δρνπκε ην θαινθαίξη 

ηξηπιαζηαζκφ, ηεηξαπιαζηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε 

θάπνηνπο ζπκβαζηνχρνπο. Απηή είλαη ε δηαθνξά. Γελ δηαθσλεί θαλείο κε φια 

απηά πνπ ερνπλ εηπσζεί. Απιά ρξεηάδεηαη έλαο θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο.  

 Απηή φκσο ε δηαδηθαζία ησλ ζπκβαζηνχρσλ θάζε ρξφλν θαη θάζε ρξφλν 

θαη θάζε ρξφλν δελ κπνξνχκε λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο αλάγθεο καο.  

 Δλα πξάγκα λα ζαο πσ θαη λα θιείζσ. Δρνπκε έλα ηεξάζηην πξφβιεκα 

κε ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο. Ηζσο ην μέξεηε νη πεξηζζφηεξνη. Γηαηί ρξεηάδεηαη 

λα πάξνπκε θάπνηνπο ζπκβαζηνχρνπο 11κελεο ζχκβαζεο. Μέξεηε ηη ζπκβαίλεη 

ζε πνιιέο πεξηνρέο; Κίιεζα κε ην γξαθείν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Γηεχζπλζε νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ΝΡΑ θαη ξψηεζα ην εμήο: εκείο δελ 

έρνπκε 30 θνπειηέο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ζηνλ Ξαηδηθφ Πηαζκφ 

ζαλ βξεθνλεπηνθφκνη, έρνπκε 3-4, 5 θαη δελ έξρεηαη θακκία άιιε λα θάλεη 

αίηεζε γηα λα δνπιέςεη κε 11κελε ζχκβαζε. Απηέο νη θνπέιεο ζήκεξα έρνπλ 

δνπιέςεη δχν ή ηξεηο θνξέο θαη πιένλ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

μαλαυπνβάιινπλ αίηεζε, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη άιινο άλζξσπνο λα 

ξζεη λα δνπιέςεη. Θαη κνπ ιέεη κηα ππάιιεινο απφ ην γξαθείν ην ζπγθεθξηκέλν 

φηη 'θχξηε Ζιηάζθν, ην μέξνπκε ην ζέκα θαη λα μέξεηε νηη εζείο δελ είζαζηε ζηε 

ρεηξφηεξε κνίξα, ππάξρνπλ λεζηά ζηα νπνία ππάξρεη κηα ηέηνηα θνπειηά ε 

νπνία έρεη ηα πξνζφληα, κηα. Γνχιεςε κηα ζχκβαζε, δνχιεςε δεχηεξε, 

δνχιεςε ηξίηε. Ξνηνο ζα πάεη ζην λεζί λα δνπιέςεη κε ζχκβαζε; θαη λα 

ρξεηαζηεί λα μαλαπάεη ην δεχηεξν ρξφλν, θαη λα απνιπζεί; 

Θαη δελ ππάξρεη άλζξσπνο, δελ πάεη θαλείο γηα λα δνπιέςεη.  

Γελ πάεη θαλείο γηα λα δνπιέςεη. 
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 Γπζηπρψο απηά ηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θαη απηά θπζηθά δελ 

κπνξνχκε λα ηα ιχζνπκε εκείο, πξέπεη λα ηα ιχζεη ε θεληξηθή εμνπζία. Θαη 

θάπνηα ζηηγκή λα ζηακαηήζεη απηή ε ηζηνξία. 

 Απηά ήζεια λα πσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ζιηάζθν. 

 Πχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ, ζηελ πξψηε 

παξαηήξεζε ηεο θπξίαο Πηεξγίνπ πνπ ιέεη νηη ν Θαιιηθξάηεο είρε ζθνπφ θαη 

δηαθσλεί κ' απηφ, δελ μέξσ, θπξία Πηεξγίνπ, αλ ζπκθσλείηε λα βάινπκε 'είρε 

ζθνπφ ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή εμνπζία'. Παο θαιχπηεη; 

 Ινηπφλ, ζηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Ιίηζα γηα ην κεγαιχηεξν ηνπ Γήκνπ, 

επεηδή είλαη αζαθέο πξάγκαηη, λα ην δηνξζψζνπκε θαη λα ην θάλνπκε 'ελφο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πην ζχλζεηνπο Γεκνπο πνπ δεκηνχξγεζε ν Θαιιηθξάηεο 

ζηελ Αηηηθή'. 

 Πηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Ονχζζε .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γηα ην γ'; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην γ', ζα θηάζνπκε θη εθεί. 

 Πηελ παξάηαζε πνπ δεηάκε γηα έλα ρξφλν, ν θ. Ονχζζεο αληηπξνηείλεη 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέρξη λα ζπκπιεξσζεί 

ν ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζή ηνπο; ψζηε λα θεξδίζνπκε ρξφλν 

θαη λα .. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δίλαη πξνηηκφηεξν απηφ, θ. Ξξφεδξε, ην έρσ δνπιέςεη αξθεηά ην 

ζέκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζπκθσλεί ην Πψκα.. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ξηζηεχσ νηη ην Πψκα πξέπεη λα ζπκθσλήζεη. Γηαηί ζαο ην ιέσ; Αλ 

πνχκε ηψξα ζηνλ αέξα νηη δεηάκε κηα ρξφληα παξάηαζε, δελ ζα πεξάζεη. Ρν 
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γλσξίδσ. Ινηπφλ, ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβάζεσλ αιιά κέρξη φηαλ ζα ιήμνπλ 

νη ζπκβάζεηο λα έρνπκε πξνρσξήζεη θη απηέο ηηο απνθάζεηο πνπ είπακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ιέκε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δπραξηζηψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα δηεπθξηλίζσ θάηη. Γελ μέξνπκε αλ ππάξρεη λέν πξφγξακκα ζε 

εμέιημε, ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ είλαη έλα παιηφ πξφγξακκα. Γελ ην μέξνπκε αλ 

ππάξρεη. Θη επεηδή έρσ εδψ πέξα θαη ην ραξηί πνπ είρε έξζεη γηα ηελ κείσζε 

ηεο ζχκβαζήο ηνπο, απηή ε κείσζε επεηδή είπε θαη ν Θψζηαο γηα ηελ 

θαηαγγειία, γηα ηνλ θαηαγγειηηθφ ραξαθηήξα, απηή ε κείσζε ήξζε ζηνπο 

Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο πνπ είραλ ηνπο ηεηξασξίηεο ζηηο 30/9/2009. 

Γειαδή ζα έπξεπε, λα ην πσ αιιηψο, ζα έπξεπε νη ίδηνη νη Γήκνη ή νη 

Θνηλφηεηεο λα θαηαγγείινπλε απηή ηελ αιιαγή ηεο ζχκβαζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Βαγγέιε, επεηδή ην ζπκάκαη θαιά ην ζέκα, ηφηε, φπσο μέξεηο ηα 

ρξήκαηα έξρνληαη απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Θάζε κήλα ππνγξάθακε φηη 

θαιψο έρεη, εξγαζηήθαλε, θαη εξρφηαλ ε επηηαγή. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, ιέσ γηα ηελ απφθαζε ηεο κείσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη. Ρνηε καο πίεζε ην Ρκήκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΝΡΑ φηη 

αλ δελ ζηείινπκε ηηο δηνξζσκέλεο ζπκβάζεηο κε εκεξνκελία ιήμεσο 30/4, δελ 

έξρνληαη ηα ρξήκαηα ζηελ Θνηλφηεηα γηα λα πιεξσζνχλ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, δελ δηαθσλψ, απιά ην δηεπθξίληζα. 

ΟΝΠΠΖΠ: Ζ αξρηθή καο ζχκβαζε ήηαλ 18κελε θαη κεηά ηξνπνπνηήζακε ηε 

ζχκβαζε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη, εγψ ην είπα γηα λα αθνπζηεί απηφ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ πηζηεχσ φηη εδσ είκαζηε εκείο, λα πηέζνπκε θαη λα πνχκε φηη 

ζα θηηάμνπκε έλα λέν πξφγξακκα. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππκθσλψ απφιπηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην α' αθφκα ζπκπιεξψλεηαη βέβαηα πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο 12 εξγαδνκέλσλ ζηνλ Απιψλα, 9 εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

Θάιακν, 6 εξγαδνκέλσλ ζην Ππθάκηλν, 1 εξγαδνκέλνπ ζην Ξνιπδέλδξη θαη 2 

εξγαδνκέλσλ ζην Θαπαλδξίηη.  

 Πην Β', ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ζην 

Γεκφζην. Δδψ κε ηελ παξαηήξεζε ηεο θαο Πηεξγίνπ, λα ζπκπιεξψζνπκε' κε 

κνληκνπνίεζε απηψλ πνπ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ψζηε θαη ν 

Γήκνο λα έρεη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη θαη νη εξγαδφκελνη λα επηηεινχλ ην 

έξγν ηνπο κε αμηνπξέπεηα'. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δκείο, θ. Ζιηάζθν, δελ ήκαζηε Ππκβνχιην ηφηε, κπνξεί εζείο λα ην 

θάλαηε, ηψξα απηφ ην Ππκβνχιην λα ην μαλαθάλεη. 

Γελ πεηξάδεη, λα ην πνχκε, παηδηά, λα ην μέξεη ν θφζκνο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ππάξρεη αληίξξεζε λα ην ζπκπιεξψζνπκε, απιψο 

επαλαιάβεηε: 'Θαη δειψλνπκε..' 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Γειψλνπκε ηελ αιιειεγγχε καο ζηνλ αγψλα πνπ θάλνπλ νη 

ζπκβαζηνχρνη ησλ ΝΡΑ γηα κνληκνπνίεζή ηνπο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κάιηζηα. 

 Ρψξα γηα ην γ', θχξηε Ιίηζα, δελ έρσ θαηαθέξεη λα γξάςσ ηελ 

παξαηήξεζή ζαο, κπνξείηε λα επαλαιάβεηε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Ζ παξαηήξεζή κνπ είλαη φηη δελ έρεη ζρεζε κε ην ζέκα ην γ'. Γελ 

έρεη θακκία ζρέζε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξψο δελ έρεη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή νηαλ ιέκε ηελ άκεζε έγθξηζε, ελλννχκε λα 

επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Δίλαη ζρεηηθφ κε απηφ πνπ έιεγε ν θ. Ονχζζεο πξηλ, φηη πξέπεη λα 

πηέδνπκε γηα λα βξεζνχκε λα έρνπκε πάξεη ηηο εγθξίζεηο πξηλ ιήμνπλ νη 

ζπκβάζεηο. Ξξέπεη λα είλαη κέζα. Δίλαη απηφ πνπ έιεγε ν θ. Ονχζζεο πξηλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε λα αιιάμνπκε θάηη ζηε δηαηχπσζε.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νρη, φρη, απηφ είλαη θάηη πνπ ζα ην μαλά .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ιέμε 'άκεζε' απηφ ελλνεί, δειαδή λα επηηαρπλζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο.  

 Νξίζηε, θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ λα πσ θαη θάηη αθφκα γη' απηφ πνπ είπε ν θ. Ιίηζαο γηα ην 

γ'. Δκείο ην βάδνπκε απηφ ζήκεξα απιά γηαηί παίξλνπκε ζήκεξα απηή ηελ 

απφθαζε. Δπεηδή κίιεζα θαη κε ηνλ Γήκαξρν, είπε ην εμήο. Νηη ζα 

επαλέιζνπκε γηα ηα αηηήκαηά καο φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ ππαιιήισλ. Γηαηί 

πξαγκαηηθά ην πξφβιεκα εκείο ζαλ Γήκνο Υξσπνχ ην έρνπκε, είλαη κεγάιν 

πξφβιεκα γηα καο. Θα επαλέιζνπκε θαη ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ζπδεηψληαο 

θαη παίξλνληαο απνθάζεηο φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ ππαιιήισλ. Γηαηί έρνπκε 

πνιιά πξνβιήκαηα, είρακε πάξεη ππνζρέζεηο, ην είπα θαη ζε άιιν Ππκβνχιην, 

γηα κεηαηάμεηο, πξηλ αθφκα ςεθηζζεί ν Θαιιηθξάηεο. Γελ είρακε θακκία. Κία 

βξήθακε εκείο θαη ηελ πήξακε γηαηί ηε δεηήζακε εκείο. Θαη έρνπκε ζε εμέιημε 

άιιεο δχν ηξεηο. Καο είραλ ππνζρεζεί νηη ζα έξζνπλ κεηαηάμεηο απφ ηηο 

πεξεζίεο πνπ θαηαξγνχληαη. 

 Θα επαλέιζνπκε ινηπφλ θαη ζε άιιν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα 

πάξνπκε θαη άιιεο απνθάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο. Απηφ 

φκσο ζήκεξα επεηδή είλαη θάηη πνπ είλαη ζε εμέιημε, ρξεηάδεηαη ε απφθαζε ηεο 

ΞΗΠ γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζιάβνπκε ην πξνζσπηθφ αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, ζέιαηε θάηη λα πξνζζέζεηε; 
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ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, κηα δηεπθξίληζε, κάιινλ δχν εξσηήζεηο. 

Ρν κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, κηιάκε γηα ηα 8κελα θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο, 

φρη γηα κφληκνπο, 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη. Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε πνπ πήξακε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεχηεξνλ, ηα αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα έρεη βγεη ε πξνθήξπμε, εηζη 

δελ είλαη; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεη βγεη, έρνπλ μεθηλήζεη νη αηηήζεηο.  

 Θχξηε Θαιχβα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Δγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ απφ Γεπηέξα ηη γίλεηαη. Ξξηλ θαηέβσ 

εδψ πέξα, θαζπζηέξεζα γηαηί ζηνλ Απιψλα είραλ Ππκβνχιην Ρνπηθφ θαη κνπ 

ιέγαλε φηη απηά ηα 12 άηνκα πνπ ζα ιείςνπλ απφ ηε Γεπηέξα, ζα πξέπεη λα 

βάινπκε αλζξψπνπο, λα ςάμνπκε λα βξνχκε ζην δξφκν αλζξψπνπο λα 

κπνξέζνπλ λα καδέςνπλ ηα ζθνππίδηα. 

Ν θ. Ξαπαγηάλλεο ν ππεχζπλνο Αληηδήκαξρνο ην γλσξίδεη πνιχ θαιχηεξα. Δίλαη 

12 άηνκα απφ ηνλ Απιψλα. Θαη κάιηζηα νη 10 είλαη θαζαξηφηεηνο θαη νδεγνί. 

Γελ είλαη γξαθηάδεο, πνπ κπνξεί λα θαιπθζνχλ. Απηφ δελ έρνπκε πάξεη 

απάληεζε, ηη ζα γίλεη απφ Γεπηέξα. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ αζξνίζνπκε ηα άηνκα, δελ είλαη 12, είλαη 30 γηα φιν ην Γήκν. 

Δίλαη ζνβαξφηαην ην πξφβιεκα. 

ΘΑΙΒΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, κηιάσ εηδηθά γηα ηνλ Απιψλα.  

........: Θχξηε Ξξφεδξε, γη' απηφ δήηεζα ηηο ζέζεηο, ηη ζέζεηο θαιχπηνπλ απηνί νη 

άλζξσπνη, απηνχο πνπ ζέινπκε λα πξνζιάβνπκε. Δίλαη γηα ηα απνξξίκκαηα; 

είλαη γηα γξαθείν; λα μέξνπκε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη, φπσο έγηλε αληηιεπηφ, θαη ζέζεηο πνπ αθνξνχλ 

θαζαξηφηεηα θαη χδξεπζε, είλαη θαη ζέζεηο δηνηθεηηθέο. 
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 Θχξηε Βειηαληψηε, νξίζηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΩΡΖΠ: Γελ ζεκεηψζαηε ηελ πξφηαζή κνπ θαη δελ μέξσ αλ εγθξίλεη 

ην Πψκα, ζε ζπλερεηα απηνχ πνπ είπε θαη ν θ. Θαιχβαο, πξφηεηλα εθεί πνπ ιέεη 

'νη επηπηψζεηο απφ ηηο ζρεηηθέο θαηαξγήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ 

είλαη ζεκαληηθέο', πξέπεη λα ηνληζηεί φηη εαλ ζηακαηήζνπλ απηνί νη 

ζπκβαζηνχρνη, λα ην δηαηππψζεηε, δελ ζα κπνξεί ηε Γεπηέξα λα ιεηηνπξγήζεη 

ν Γήκνο. ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, λα ην ζπκπιεξψζνπκε. Δίλαη ζεκαληηθέο γηαηί 

εαλ ζηακαηήζεη ε πξνζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ ζην Γήκν, ε ιεηηνπξγία 

ηνπ δελ ζα είλαη ζσζηή. Ινηπφλ, ζπκπιεξψλνπκε ηελ πξφηαζε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Δγψ πξνηείλσ.. Ξαίξλσ ην ιφγν κφλνο κνπ γηαηί δελ κνπ ηνλ δίλεη 

πνηέ. Θχξηε Ξξφεδξε, κπνξψ λα θάλσ κηα δηακαξηπξία;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Ξέππα, ζαο αθνχκε.  

ΞΔΞΞΑΠ: Ινηπφλ, εγψ πξνηείλσ κηα θαη φινη γλσξίδνπκε θαη γλσξίδεηε φηη ηα 

κέηξα απφ ην κλεκφλην πιένλ είλαη δπζβάζηαρηα γηα φινπο ηνπο Γήκνπο αιιά 

θαη γη' απηνχο πνπ ζην κέιινλ είλαη κφληκνη ζην Γεκφζην θαη δελ ζα 

κπνξέζνπκε φρη απιά λα ιεηηνπξγήζνπκε, θαη ηψξα ηειεπηαία θπθινθνξεί 

πνιχ απηή ε παπαγαιίζηηθε ιέμε, εζεινληηζκφο, θαζαξηφηεηα θαη φια απηά, 

είλαη εζθεκκέλε ιέμε. Λαη, ηνλ θάλακε ηνλ εζεινληηζκφ κηα θνξά, ηνλ θάλνπκε 

δχν, ηνλ θάλνπκε ηξεηο, ηνλ θάλνπκε ζπλέρεηα, αιιά απηφ δελ έρεη θαη 

απνηέιεζκα.  

 Κνλαδηθή πίεζε πνπ κπνξνχκε λα αζθήζνπκε γηα λα θαηαιάβεη ην 

θξάηνο ην ηη ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή ζην Γήκν ηνπ Υξσπνχ ηνπιάρηζηνλ ηνλ 

νπνίν γλσξίδνπκε δηφηη έρεη ην πξφβιεκα ηεο απμνκείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

δειαδή έρεη άιιν πιεζπζκφ ην ρεηκψλα, άιιν ην θαινθαίξη, ιφγσ ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο θαη ηνπ θαηεπείγνληνο πνπ ππάξρεη, θαηά ηε γλψκε κνπ 

είλαη δηακαξηπξία λα κελ καδέςνπκε ηα ζθνππίδηα.. Αθνχζηε ιίγν θαη κελ 
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βηαδφζαζηε λα παίξλεηε απνθάζεηο. Λα θέξνπκε φια ηα θαλάιηα εδσ, λα δνπλ 

ην πξφβιεκα, λα ην δηαπηζηψζνπλ φηη δελ ππάξρνπλ εξγάηεο λα καδέςνπλ ηα 

ζθνππίδηα θαη λα ζθχςνπλ πάλσ ζην πξφβιεκα θαη λα καο δψζνπλ ιχζε. 

 Κε ην λα ζηείινπκε έλα ςήθηζκα ζήκεξα πνπ ζα ην πάξεη ν πνπξγφο 

θαη ζα ην ξίμεη ζην θαιαζάθη δίπια, γηαηί απηφ ζα θάλεη,  'θαη ζηγά κσξέ, ν 

Υξσπφο πνηνο είλαη', γηαηί απηφ ζα πεη, γηαηί κπνξεί λα θάλσ θαη απεξγία πείλαο 

θη εζείο καδί κνπ γηαηί ζα αδπλαηίζεηε, αιιά απηφ πνπ ζεισ λα ζαο πσ είλαη φηη 

ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ζα ην δείηε ζε ιίγν θαηξφ πνπ δελ ζα κπνξνχκε λα 

καδέςνπκε ηα απνξξίκκαηά καο, νηη ζα αλαγθαζηνχκε λα θαηέβνπκε ζην 

πεδνδξφκην θαη κφλν φηαλ θαηέβνπκε ζην πεδνδξφκην ζα αλαγθαζηνχλ λα 

ζθχςνπλ ζηα πξνβιήκαηά καο. Απηφ πξέπεη λα ην βάινπκε θαιά ζην κπαιφ 

καο γηα ην κέιινλ, γηαηί ζα ην δνχκε κπξνζηά καο.  

 Παο επραξηζηψ πνιχ. Απηή είλαη ε δηακαξηπξία κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε, θ. Ονχζζε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα φηη ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010, 

ιίγεο κέξεο πξηλ παξαδψζσ ηελ Θνηλφηεηα, πήξε ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 

Ππθακίλνπ δχν απνθάζεηο. Θαη νη δχν απνθάζεηο αθνξνχζαλ ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ζ κηα ήηαλ φηη ηειηθά απηνί νη 

ζπκβαζηνχρνη ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε ζέζεηο πάγηεο θαη 

δηαξθείο αλάγθεο γηα ηελ Θνηλφηεηα Ππθακίλνπ, λα έρνπλ έλα ηζρπξφ ραξηί γηα 

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηέπεηηα ζε θάπνην δηθαζηήξην ή δελ μέξσ πνχ, θαη 

αιιε κηα απφθαζε ήηαλ απηή ε νπνία, επεηδή φπσο ζαο είπα έρσ θάλεη ηξεηο 

θνξέο ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ππάξρνπλ δχν θελά δηαζηήκαηα ησλ 

ηεζζάξσλ κελψλ. Ρα δπν θελά απηά δηαζηήκαηα ησλ ηεζζάξσλ κελψλ νη 

ππάιιεινί κνπ δνπιεχαλε ρσξίο λα πιεξψλνληαη. Ππκβαζηνχρνη ηεο 

Θνηλφηεηαο, λαη. Γνπιεχαλε ρσξίο λα πιεξψλνληαη. Απηφ ζέισ λα αλαθέξσ, 

φηη πξέπεη θη εκείο λα βνεζήζνπκε ιίγν ζ' απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη κεζαχξην 
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ζηηο απνθάζεηο πνπ ζα θέξεηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρνπλ δνπιέςεη θαη παξαπάλσ απφ 4 κήλεο, θαη 8 θαη 10 θη έλα 

ρξφλν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη αιιά ε απφθαζε φηη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο 

ίζσο λα ηνπο βνεζήζεη, θαηάιαβεο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάδσ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηειηθά ην ςήθηζκα, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3852/2010, πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, είρε 

ζθνπφ ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή εμνπζία ηε δεκηνπξγία ελφο πην 

απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα κηα ηζρπξή θαη απηφλνκε ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ζ ειπίδα θαη ε πξνζκνλή φπσο εθθξάζηεθε κέζα απφ ηα 

ζπιινγηθά καο φξγαλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπληξίβνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ κλεκνλίνπ. 

Πηελ πξάμε, ε θπβέξλεζε έδσζε ζηνπο Γήκνπο νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ρσξίο 

λα ηνπο επηηξέπεη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη γηα λα κπνξνχλ λα είλαη φλησο 

ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο.  

 Πχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Γήκν κε κεξηθή απαζρφιεζε κεηψζεθαλ απφ 18 ζε 14 κήλεο, κε νιέζξηα 

απνηειέζκαηα. Νη επηπηψζεηο απφ ηηο ζρεηηθέο θαηαξγήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ είλαη ζεκαληηθέο γηαηί κε ηελ απνπζία ηνπο ζηελ νπζία αθπξψλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Δπεξεάδνπλ ην κέιινλ θαη ηελ επηβίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ρσξίο θακκία κέξηκλα γηα ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηηο πεξεζίεο ηνπο, ζε 

θαζεζηψο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο.  

 Δπεξεάδνπλ φκσο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν 
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Γήκνο ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Υξσπνχ, ελφο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο θαη πην ζχλζεηνπο Γήκνπο πνπ δεκηνχξγεζε ν Θαιιηθξάηεο ζηελ 

Αηηηθή. 

 Θαηφπηλ ηνχηνπ δεηάκε: 

 Α. Ρελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέρξη λα 

ζπκπιεξσζεί ν ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αξρηθή έγθξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο ζπκβάζεηο 12 εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

Απιψλα, 9 εξγαδνκέλσλ ζηνλ Θάιακν, 6 εξγαδνκέλσλ ζην Ππθάκηλν, 1 

εξγαδφκελνπ ζην Ξνιπδέλδξη θαη 2 εξγαδνκέλσλ ζην Θαπαλδξίηη. 

 Β. Ρελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ζην 

Γεκφζην, κε κνληκνπνίεζε απηψλ πνπ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, 

ψζηε θαη ν Γήκνο λα έρεη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη θαη νη εξγαδφκελνη λα 

επηηεινχλ ην εξγν ηνπο κε αμηνπξέπεηα. 

Γειψλνπκε ηε ζπκπαξάζηαζή καο θαη ηελ αιιειεγγχε καο ζηνλ δίθαην αγψλα 

ηνπο. 

 Γ. Ρελ άκεζε έγθξηζε απφ ηελ ηξηκειή πνπξγηθή Δπηηξνπή ησλ 

πξνζιήςεσλ κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη δεηήζεη κε απφθαζή ηνπ 

ν Γήκνο Υξσπνχ. 

 Ρν Ππκβνχιην εγθξίλεη; 

 Νξίζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, επραξηζηψ πνιχ. 

 Ρέζζεξηο κήλεο εδψ κέζα θάλνπκε επρνιφγηα. Ρερληθφ πξφγξακκα, ην 

είπαλ θαη κέιε ηεο ζπκπνιίηεπζεο θη ε αληηπνιίηεπζε εδψ. Βάδνπκε πξάγκαηα, 

ηα θνπβεληηάδνπκε κεηαμχ καο, ρακνγειάκε, δελ ζα γίλνπλ πνηέ, αθνχζηεθε θη 
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απηφ. Θνπβεληηάδνπκε πάξα πνιχ γηα ην ηη ζεκαίλεη πάγηα θαη δηαξθήο αλάγθε 

γηα ην Γήκν καο. Γηα καο πάγηα θαη δηαξθήο αλάγθε είλαη ε εξγαζία, γηα θάζε 

εξγαδφκελν. Θη φηαλ έρνπκε κηζή εξγαζία, έρνπκε κηζή δνπιεηά. Νηαλ δελ 

ππάξρεη δνπιεηά δελ ππάξρεη θαζφινπ δσή γηα ηνλ εξγαδφκελν πνπ ράλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ ζήκεξα.  

 Νηαλ δελ έρεηο πεη πνπζελά φρη, πνιινί απν ζαο θπζηθά ερνπλ θαη ηελ 

εκπεηξία πξνεγνχκελσλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ, ζα καο πνπλ νη ίδηνη, ζηνπο 

Γεκνπο παιηφηεξα δελ είραλ αλζξψπνπο κε stage; Γελ πξνζιάβαλε; δελ 

ςεθίζαλε ππέξ; δελ είραλ αλζξψπνπο κε ζπκβάζεηο, εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ; 

δελ είραλ αλζξψπνπο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εξγαδφκελνπο; Κα πψο ιέηε νηη 

ζπκθσλνχκε κε ηε κφληκε δνπιεηά, νηαλ ηα έρεηε ςεθίζεη θαη ηα έρεηε 

μαλαςεθίζεη κηα θαη δχν θαη ηξεηο θνξέο; 

 Ινηπφλ, ν ζεβαζκφο μεθηλάεη απφ ηε ζέζε πνπ παίξλνπκε πάλσ ζηηο 

ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο, ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ 

καο. Θη εδψ πέξα θαη λνκηκνπνηείηε ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη θαη έρεηε 

λνκηκνπνηήζεη θαη ζην παξειζφλ φιεο ηηο ζρέζεηο ιάζηηρν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Ρψξα εδψ πέξα αθνχζεθε θηφιαο, θνπβεληηάζακε γηα ηε 

κνληκνπνίεζε ή φρη ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο ζχκβαζεο ελφο 

εξγαδφκελνπ. Νινη ζαο, αλεμαηξέησο φινη ζαο,  κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

έρεηε ςεθίζεη ππέξ ζπκβαζηνχρσλ. Νινη ζαο. Νχηε έλαο δελ έρεη πεη ζε φια ηα 

ςεθίζκαηα πνπ πήγακε, φρη ζηνπο ζπκβαζηνχρνπο. Νινη ζαο έρεηε 

λνκηκνπνηήζεη απηέο ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο. Θαη ςεθίζηε θαη κπνξεί θαη λα 

έξζνπλ νη άλζξσπνη γηα 4, 5, 10 κήλεο πίζσ. Θα ιπζεί ην πξφβιεκα; 

Βάδνπκε θαη κεηξάκε αξηζκνχο, αλ ζέινπκε έλαλ ή δπν ή ηξεηο ζε κηα πεξεζία 

Θαζαξηφηεηαο. Δλα παξάδεηγκα ζα ζαο θέξσ. Αλ ζα έρνπκε ζήκεξα πέληε 

θαζαξίζηξηεο ζε θάζε Βξεθνλεπηαθφ Πηαζκφ ή αλ ζα έρνπκε δχν θαη ηξεηο 

δαζθάιεο παξαπάλσ, πνηνο ζα επεξγεηεζεί; ηα παηδηά καο δελ ζα είλαη απηά; 
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Γελ ππάξρεη ινηπφλ αλάγθε ζπγθεθξηκέλε λα έρνπκε παξαπάλσ δαζθάιεο θαη 

παξαπάλσ θαζαξίζηξηεο; 

 Ιεθηά, κε ζπγρσξείηε πνιχ, αθνχζηεθε.. Θχξηε Ξξφεδξε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ.. Ξαξαθαιψ. Θχξηε Σαζηψηε, ζπκπιεξψζηε ην ρξφλν 

ζαο, ε δεπηεξνινγία μέξεηε είλαη ηξία ιεπηά, αιιά πέξαλ απηνχ ειάηε ζηε 

ζέζε ζαο ζην ζεκεξηλφ ςήθηζκα. Ρη πξνηείλεηε; 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Λα νινθιεξψζσ, θχξηε Ληθνιάνπ, λα νινθιεξψζσ. 

Βεβαίσο θαη ιεθηά ππάξρνπλ, θ. Γηαζεκάθε, ην ΞΑΠΝΘ πνπ ην γλσξίδεηε πνιχ 

θαιά, καδί κε ηε ΛΔΑ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ θαη ηνλ ΠΛΑΠΞΗΠΚΝ 12 δηο ράξηζαλ. Λα 

ηα ιεθηά. Βεβαίσο. Βγαίλνπκε ηψξα θαη ην παίδνπκε κσξέο παξζέλεο εδψ 

πέξα. 

 Γηεθδίθεζε κφληκεο θαη ζηαζεξήο δνπιεηάο γηα φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Ξνπ δελ αθνχζηεθε απφ θαλέλαλ. Κφληκεο θαη ζηαζεξήο 

δνπιεηάο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κα έρεη θαιπθζεί απφ ηελ θα Πηεξγίνπ.  

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Ξεγαίληε ινηπφλ θαη δεηήζηε δίκελα, ςεθίζηε δίκελα, φπσο 

ςεθίζαηε ζηα πξνεγνχκελα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, δεηήζηε παξάηαζε γηα 

ηέζζεξηο θαη ειάηε λα κηιήζεηε ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα κφληκε θαη ζηαζεξή 

δνπιεηά. 

Θη απηφ πνπ ιέκε, ζα ην βάινπκε θαη ζηνλ θφζκν. 

 Δπραξηζηνχκε πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηα είλαη ε ζέζε ζαο γηα ην ςήθηζκα; δελ καο είπαηε. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαηά. Γηεθδηθνχκε, φρη 20, 50, 100, φζνπο ρξεηάδεηαη παξαπάλσ, 

γηα λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο καο, αιιά κε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά. Ξνπ 

δελ άθνπζα πνηέ απφ θαλέλα ζαο λα ην πεη.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη θαηαγξαθεί απηφ. 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Θαηά. Βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίζαζηε ελάληηα δειαδή; δελ ςεθίδεηε ην ςήθηζκα; 

ΣΑΠΗΩΡΖΠ: Κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, θχξηε Ληθνιάνπ. Θαηά ζην ςήθηζκα 

απηφ, βεβαίσο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά. 

 Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία ην Ππκβνχιην εγθξίλεη. 

 Νξίζηε, θ. Ιίηζα, θάληε ηελ παξαηήξεζή ζαο. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ιέκε επάλσ "Τήθηζκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Υξσπνχ γηα ην δήηεκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ". Ζ παξάγξαθνο γ', γηαηί εγψ ηε 

δηαβάδσ, απιψο ηε δηαβάδσ, δηαβάζηε ηελ: "Ρελ άκεζε έγθξηζε απφ ηελ 

ηξηκειή πνπξγηθή Δπηηξνπή ησλ πξνζιήςεσλ κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ έρεη δεηήζεη ν Γήκνο". 

Γελ έρεη θακκία ζρέζε κε ην ςήθηζκα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ην δήηεκα 

ησλ ζπκβαζηνχρσλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γειαδή λα κελ πηέζνπκε λα γίλνπλ γξήγνξα νη πξνζιήςεηο; 

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. Θη αλ ζέιεηε, απφ ηε κηα ηνπο ιέκε νηη θνηηάμηε λα 

δείηε, καο πήξαηε απηνχο θαη δελ κπνξνχκε λα ηνπο βγάινπκε, θη απφ ηελ 

άιιε ηνπο ιεο 'δψζηε καο θαη θάπνηνπο άιινπο αθφκα, πνπ δεηάκε θάπνηα 

8κελα'. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη απηνχο, λαη.  

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία. Κέζα ινηπφλ, εγψ ιέσ εδψ, φηη απηφ δελ είλαη κέζα ζην ζέκα 

θαη απφ ηελ άιιε είλαη θαη απνηξεπηηθφ λα ζνπ πεη 'σξαία, πάξε ηνπο 

θαηλνχξηνπο πνπ ζεο  πην γξήγνξα γηα λα θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ, θη απηνχο, 

επεηδή ζε φιε ηελ Διιάδα θάλσ έηζη, δελ ηνπο βάδσ'. Δτλαη ην ίδην ζέκα; πψο 
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ην βιέπεηε; είλαη ην ίδην; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ βιέπσ, επεηδή φινη παξαθνινπζνχκε θαη ηηο ηειενξάζεηο, 

φηη ε πνπξγηθή Δπηηξνπή δελ έρεη δηάζεζε λα θάλεη ηηο πξνζιήςεηο. Θα καο 

πάξεη ν Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη δελ ζα καο ηνπο έρνπλ δψζεη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα άιιν έγγξαθν; πνπ λα κελ ρξεηάδεηαη 

θαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.. 

Θαλέλα πξφβιεκα, εγψ ην ςεθίδσ, αιιά ζαο ελεκεξψλσ φηη είλαη θαη 

αληηθαηηθφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ην ςήθηζκα. 

(αξ. απνθ. 71/2011) 

 

 

 ΘΔΚΑ 2ο 

 

Δγθρηζε ηες δαπάλες γηα κεηάβαζε Γεκοηηθώλ Πσκβούιφλ ζηε 

Γερκαλία προθεηκέλοσ λα επηζθεθζούλ εγθαηαζηάζεης βηοιογηθού 

θαζαρηζκού θαη λα ελεκερώζοσλ ζτεηηθά ηο Γεκοηηθό Πσκβούιηο. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ εηζήγεζε γηα ην ζέκα απηφ ζα θάλεη ν Γηεπζπληήο ηεο 

Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο, ν θ. Ππχξνο Σξήζηνπ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, πξηλ μεθηλήζεη ν θ. Σξήζηνπ, επί ηεο δηαδηθαζίαο 

ζα ήζεια λα δεηήζσ ην ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο αθνχκε, θ. Εαθείξε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Γηαβάδσ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  
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 Δγθξηζε ηεο δαπάλεο γηα κεηάβαζε Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ ζηε 

Γεξκαλία πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνχλ εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

θαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Γηα πνην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ κηιάκε, θ. Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ αλ ζα είλαη εληάμεη ην ζέκα, έρεη κπεη βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο .. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Κηιάκε γηα ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, θ. Εαθείξε, κηζφ ιεπηφ. Θα κπνξνχζε βέβαηα εδψ 

λα ήηαλ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ .. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Γελ παίδσ κε ηηο ιέμεηο. Γηα πνηα πεξηνρή; Γηα πνηα πεξηνρή; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ πεξηνρή, πάλησο είλαη κεηάβαζε.. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Εαθείξε, ζαο παξαθαιψ, θάλαηε ηελ εξψηεζε, απάληεζε 

δελ ζέιεηε; 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ, θ. Ξξφεδξε. Αθνξά ην βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ. Αθνξά ινηπφλ ηα Λέα Ξαιάηηα. Ν Θαιιηθξάηεο 

ζην άξζξν 86 αλαθέξεη, ζα ην επαλαιακβάλνπκε πεληαθφζηεο ρηιηάδεο θνξέο 

φηη φηαλ ην ζέκα αθνξά ηελ Θνηλφηεηα ηε Γεκνηηθή, ν Ξξφεδξνο θαιείηαη θαη 

έρεη ην ιφγν θαη ηελ ςήθν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη;  

Θιήζεθε ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο ησλ Λέσλ Ξαιαηίσλ; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνξά ηα Λέα Ξαιάηηα, δελ έρεη ρσξνζεηεζεί θάηη ζηα Λέα 

Ξαιάηηα. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθαιψ.. Παο παξαθαιψ, θχξηε Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δρεη ρσξνζεηεζεί θάηη ζηα Λέα Ξαιάηηα; 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

48 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Κηιάκε γηα ην Γήκν Υξσπίσλ, θχξηε Ξξφεδξε. Γελ ππάξρεη άιινο 

βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ελ εμειίμεη θαη ζε ηέηνην ζεκείν. Κφλν ν Γήκνο 

Υξσπίσλ. Αξα... 

Πηακαηήζηε, θπξία κνπ, ζηακαηήζηε, ζαο παξαθαιψ.. Κα ζηακαηήζηε. Ρη 

πεηάγεζαη; ζαλ θνινθσηηά ζπλέρεηα! Πηακάηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Εαθείξε.. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, ζαο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάηε, απάληεζε δελ ζέιεηε απ' φηη βιέπσ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Παο παξαθαιψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απάληεζε δελ ζέιεηε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Νρη, δελ ζέισ απάληεζε. Θα κνπ επηηξέςεηε λα δηαβάζσ κηα 

αλαθνίλσζε πξηλ λα απνρσξήζσ απφ ηελ αίζνπζα. Ξξηλ λα απνρσξήζσ απφ 

ηελ αίζνπζα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Εαθείξε.. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Θα κνπ επηηξέςεηε, θ. Ξξφεδξε, θαη ζα αθνχζεηε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα αθνχζεηε θαη ηελ απάληεζε φκσο. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Γελ κε ελδηαθέξεη, λνκίδσ έρσ θαιπθζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζαο ελδηαθέξεη; 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Απφ ηε ζπκπεξηθνξά, αθξηβψο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ελεκέξσζε ησλ Ππκβνχισλ ζε έλα ηέηνην ζέκα δίλεη κηα 

ηερλνγλσζία πνπ ζα αθνξά φινπο ηνπο βηνινγηθνχο ζε εηζαγσγηθά, πνπ ζα 

απνηειέζνπλ, πνπ αθνξνχλ ην Γήκν. Γελ εζηηάδεηαη ζ' απηά πνπ ιέηε..  

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Κα απηφ πνπ κνπ ιέηε, θ. Ξξφεδξε, είλαη ρεηξφηεξν. Αξα  έπξεπε 

λα έρνπλ θιεζεί φινη νη Ξξφεδξνη, αθνχ είλαη γηα φιν ην Γήκν Υξσπνχ. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 14ε ΔΘΡΑΘΡΖ 28 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  49 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νηαλ έλα ζέκα αθνξά φιν ην Γήκν θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν Ρνπηθφ 

Γηακέξηζκα, δελ πξνβιέπεηαη πξφζθιεζε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξνηνο έρεη θάλεη απηή ηελ εμήγεζε ηνπ λφκνπ; Δρεη έξζεη θάπνηνο 

λνκνκαζήο; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, ην ιέεη ζαθέζηαηα. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Ξνηνο; πνηνο; 

Δπεηδή ινηπφλ δελ έρεη απνζαθεληζηεί .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιέεη ζαθέζηαηα. Νηαλ ην ζέκα είλαη θαζαξά ηνπηθφ. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δπηηξέςηε κνπ ινηπφλ, πξηλ απνρσξήζσ, λα δηαβάζσ κηα 

αλαθνίλσζε. Δπηηξέςηε κνπ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαβάζηε ηελ αλαθνίλσζε. 

ΕΑΦΔΗΟΖΠ: Δρνπκε αθνχζεη ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηφζα. Αο 

αθνχζνπκε θη απηφ.  

 Θχξηε Ξξφεδξε, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δήηεζα 

ην ιφγν γηα λα ηνπνζεηεζψ θαη κνπ ηνλ αξλεζήθαηε, πξνθαζηδφκελνο θαη πάιη 

ηνλ θαλνληζκφ θαη ηα φζα απηφο πξνβιέπεη. Ραπηφρξνλα ηέζζεξηο απφ ηνπο 

επηά Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, νη ππφινηπνη ηξεηο απνπζίαδαλ 

δηθαηνινγεκέλα θαη κάιηζηα ν Ξξφεδξνο ησλ Θηνχξθσλ γελλνχζε ε γπλαίθα 

ηνπ, γη' απηφ δελ ήηαλ εδψ, παξέκεηλαλ ζηελ αίζνπζα θαη ζηηο ζέζεηο ηνπο 

θαξηεξηθά κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Πεκεησηένλ φηη ζε  απηή ηε ζπλεδξίαζε εζείο καο είραηε θαιέζεη. Θαη 

φηαλ ζαο ην ππελζχκηζα κνπ είπαηε πσο ην θάλαηε γηα ιφγνπο δενληνινγίαο.  

 Δκείο ινηπφλ, θ. Ξξφεδξε, επεηδή είκαζηε απηφθσηνη, επεηδή απηή ηελ 

θαξέθια θαλέλαο δελ καο ηε ράξηζε, ηελ θεξδίζακε θαη κάιηζηα κεηά απφ δηπιή 

εθινγηθή αλακέηξεζε θαη ζηελ θάιπε θαη ζην Θνηλνηηθφ καο Ππκβνχιην πνπ 
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καο ςήθηζε. Θαη επεηδή έρνπκε θαη δπλαηή θαη μεθάζαξε θσλή, ζε ζεκείν 

κάιηζηα πνπ εδψ θάπνηνη λα έρνπλ δειψζεη πσο δελ αληέρνπλ άιιν λα καο 

αθνχλε, ζα ζέιακε, θχξηε Ξξφεδξε, λα ζαο δεηήζνπκε ηελ εμήο ράξε.  

Αλ ζηα πιαίζηα ηεο δενληνινγίαο καο θαιείηε εδψ λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ζαλ παζεηηθνί δέθηεο, ρσξίο λα έρνπκε ην δηθαίσκα ιφγνπ, ζα 

ζαο παξαθαινχζακε λα πξνηηκήζεηε ηηο επφκελεο θνξέο ηε γξαθεηνθξαηία θαη 

ην πξσηφθνιιν θαη λα κελ καο θαιείηε θαζφινπ. Δίλαη πνιχ ιππεξφ γηα καο λα 

παξαθνινπζνχκε άιινπο λα ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηά καο, άιινπο 

εηιηθξηλά θαη άιινπο φρη θαη λα κελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα παξέκβνπκε. 

 Θιείλνληαο, θ. Ξξφεδξε, ζα ήζεια λα πσ πσο γιάζηξα πνιπηειείαο πνηέ 

δελ ππήξμα θαη δελ ζθνπεχσ λα γίλσ ζηα 48 κνπ, φπσο δελ έγηλα ζην 

παξειζφλ αλ θαη πξνζπάζεζαλ πνιινί λα ην πεηχρνπλ. 

 Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θ. Εαθείξε, δελ είλαη ζέκα ηνπ Ξξνέδξνπ λα θαιεί απφ 

κφλνο ηνπ φπνηνλ ζέιεη. Αλ ζέιεηε, αθνχζηε ηελ άπνςε.. 

πάξρεη απφ ην λφκν ε δηάθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ θαη ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππκβνχινπ. Ππλέξρνληαη.. 

Γελ πεηξάδεη, αο έθπγε ν θ. Εαθείξεο. Γελ θάλεη ν Ξξφεδξνο ηηο δηαθξίζεηο, 

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ν ζεζκφο ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνχινπ, Ππκβνχινπ ηνπ 

Ρνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο, θαη ν ζεζκφο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ. Ππλέξρνληαη 

ηα Ρνπηθά Ππκβνχιηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη Ρνπηθνί Πχκβνπινη, ζπλέξρεηαη 

θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θαη ν λφκνο δίλεη εληνιή ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ θάζε 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπδεηείηαη εμεηδηθεπκέλν 

ζέκα ηνπηθφ, λα θαιείηαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ κε δηθαίσκα 

ςήθνπ. Γηαθνξεηηθά, φηαλ είλαη ζέκα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, αθνξά ην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαη φρη έλα ζπγθεθξηκέλν Ρνπηθφ Γηακέξηζκα, δελ κπνξεί ν 
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Ξξφεδξνο λα ζηείιεη πξφζθιεζε θαη λα ηνπνζεηεζεί κε δηθαίσκα ςήθνπ κέζα 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Πχκβνπινο Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 Θχξηε Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, λα πσ δχν θνπβέληεο ζέισ. Διιε, κηζφ ιεπηάθη, ε 

δηαδηθαζία είλαη ζε εμέιημε. Λα πσ δπν θνπβέληεο. 

(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεξηκέλεηε, θπξία, πεξηκέλεηε.. Νη πνιίηεο, ζαο ελεκεξψλσ φηη νη 

πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα ζηε δηαδηθαζία ησλ αλαθνηλψζεσλ λα πάξνπλ ην 

ιφγν απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη λα πξνβνχλ ζε αλαθνίλσζε, φπνηα αλαθνίλσζε 

ζέινπλ. Αιιά θαη ζην ζέκα εαλ θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπο νπζηαζηηθή, δελ 

ππάξρεη αληίξξεζε απφ ηνλ Ξξφεδξν λα πάξνπλ ην ιφγν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, λα εμεγήζσ δχν πξάγκαηα.  

 Πήκεξα ην ζέκα, ζα ήζεια ηψξα, θαθψο ν θίινο κνπ ν Πηέθαλνο έθπγε, 

ζήκεξα ην ζέκα δελ αθνξνχζε θαη δελ αθνξά ην Γήκν Υξσπίσλ ή ηνλ Απιψλα 

ή ηα Ρνπηθά ή ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο. Πεκεξα ε απφθαζε πνπ ζα παξζεί, 

φπνηα απφθαζε παξζεί, γηα λα πάκε λα δνχκε κηα θαηλνχξηα ηερλνινγία, αλ ζα 

πάκε. Γελ ζα πάκε λα δνχκε ηελ ηερλνινγία πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην Γήκν ηνπ 

Υξσπνχ. Δκείο απηή ηε ζηηγκή έρνπκε θαηαζέζεη ηέζζεξα ηερληθά δειηία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην Γήκν Υξσπίσλ. Δίλαη κηα ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηνλ Θάιακν, ζηελ Καιαθάζα, νπνπδήπνηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πην Γήκν Υξσπίσλ, ζπγγλψκε. Δκείο έρνπκε θαηαζέζεη ηέζζεξα, 

ηξία κάιινλ, ηερληθά δειηία δηαθνξεηηθά γηα ηηο απνρεηεχζεηο, εκείο απιά ζα 

πάκε, αλ ζα πάκε, λα δνχκε κηα θαηλνχξηα ηερλνινγία, ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί 

ζηε Γεξκαλία, ε MBR, ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζηε Γεξκαλία. 

Δκείο απιά, επεηδή, θαη' αξρήλ πξέπεη λα μέξεηε, γηα λα μεθαζαξίζνπκε .. 
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(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, δεηήζηε ην ιφγν, είζηε Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, 

ζεβαζηείηε ηε δηαδηθαζία θαη δεηήζηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ξαλαγηψηε, έρνπκε πάξεη απφθαζε θαη έρνπκε ζπζηήζεη κηα 

επηηξνπή κε φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ ζπλδπαζκψλ γηα λα θάηζνπκε λα 

ελεκεξσζνχκε γηα θάπνηα ζέκαηα. Γελ θαηάιαβα, ηη; απηναλαηξνχκαζηε ηψξα;  

(δηάινγνο) 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρνπκε κπεη ζην ζέκα; Λα κπνχκε ζην ζέκα, Ξξφεδξε. Λα 

κπνχκε ζην ζέκα. Δρνπκε κπεη ζην ζέκα; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ έρνπκε μεθηλήζεη θαλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θξάηα ηε δηαδηθαζία θάπνηα ζηηγκή. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. Θα κπνχκε ζην ζέκα, ην ιέσ θαη γηα ηνλ θ. Ξέππα, 

ην ιέσ γηα φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, αθνκα θαη νη πνιίηεο ζα πάξνπλ ην ιφγν 

κεηά αθνχ γξαθνχλ ζηνλ θαηάινγν. 

 Ινηπφλ, θ. Σξήζηνπ, θάληε ηελ εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

Ξξέπεη λα εγθξηζεί θαη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.  

Ρν εγθξίλακε, λαη. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, θαιεζπέξα ζαο θαη απφ εκέλα.  

 Ρν ζέκα καο είλαη "έγθξηζε ηεο δαπάλεο γηα κεηάβαζε ησλ Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ ζηε Γεξκαλία πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνχλ εγθαηαζηάζεηο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην". 

 Παο θάλνπκε γλσζηφ φηη ηξία κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή φζα 

κέιε ηειηθά πξνηείλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πξνηίζεληαη λα κεηαθηλεζνχλ 

ζην Ληχζειληνξθ ηεο Γεξκαλίαο γηα λα επηζθεθζνχλ εγθαηαζηάζεηο 
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επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. 

(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Ξέππα. Θχξηε Ξέππα, έρεηε θη εζείο επζχλεο ζην 

Ππκβνχιην κέζα. Πεβαζηείηε ην Ππκβνχιην. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ζ κεηαθίλεζε ζα γίλεη κεηαμχ ησλ εκεξψλ 4 έσο 6 Κατνπ ηνπ 

2011 θαη ην θφζηνο ησλ μελνδνρείσλ θαη αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ αλακέλεηαη 

λα αλέιζεη πξνυπνινγηζηηθά έσο ην πνζφ ησλ 2.500 επξψ.  Ξαξαθαινχκε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 140 ηνπ λφκνπ 3463/2006, ηα άξζξα 1, 3, 4, 6, 8 θαη 9 

ηνπ λφκνπ 2685/99, ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 3852/2010: 

1. Λα εγθξίλεηε ηε κεηαθίλεζε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην 

Ληχζειληνξθ ηεο Γεξκαλίαο γηα 4 έσο 6 Κατνπ 2011, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

ηνπ λφκνπ 2685/99. 

2. Λα ςεθίζεηε πίζησζε πνζνχ έσο 2.500 επξψ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 

0064210000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011 γηα ηε κεηαθίλεζε απηή. 

3. Λα εγθξίλεηε ηελ έθζεζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο κε αξηζκφ 13 θαη 

εκεξνκελία 27/4/2011 πνζνχ 2.500 επξψ. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο εθηφο απφ ηελ 

εληνιή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απαηηείηαη ε έθδνζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο 

εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ επνπηεχνληνο πνπξγνχ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνο ηνχην νξγάλνπ, άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 2685/99, ην νπνίν αλαθέξεη 

φηη νη κεηαθηλήζεηο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ ή 

ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ θαη ππάξρεη θαη ζρεηηθή πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ κε αξηζκφ 241/2008. 

 Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο, λα ην δειψζνπλ ζην πξνεδξείν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα πσ δπν θνπβέληεο θαη κεηά λα γίλνπλ νη ηνπνζεηήζεηο. Γηα λα 

μεθαζαξίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Πήκεξα ε φπνηα απφθαζε πάξνπκε έρεη λα 

θάλεη κε κηα έγθξηζε δαπάλεο. Θαη ην ιέσ γηαηί; Γηαηί έρνπκε πάξεη ήδε κηα 

απφθαζε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζηελ νπνία έρεη ζπζηαζεί ε επηηξνπή ησλ 

αξρεγψλ θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρσ θη εγψ, φισλ ησλ αξρεγψλ ησλ 

ζπλδπαζκψλ, γηα λα ελεκεξσζνχλ απφ δηάθνξεο εηαηξείεο κειεηεηηθέο θαη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ φπνηα απφθαζε πξνρσξήζνπκε γηα ην ζέκα ηνπ 

βηνινγηθνχ. Ρσλ βηνινγηθψλ. Γηα ην ζέκα ησλ βηνινγηθψλ. 

 Απηφ ην πξάγκα ήδε έρεη μεθηλήζεη, ήηαλ ε ηέηαξηε ζπλάληεζε πνπ 

είρακε ζήκεξα ην κεζεκέξη, έρνπκε ελεκεξσζεί, θπξία Διιε κνπ, άιιε είλαη ε 

απφθαζε ζήκεξα πνπ παίξλνπκε, ζαο παξαθαιψ πνιχ.. 

(δηάινγνο) 

 Κα απηφο είλαη θαη ν ξφινο καο. Κα, δελ κηιάκε γηα ηε ρσξνζέηεζε 

ζήκεξα, δελ κηιάκε γηα ρσξνζέηεζε ζήκεξα. Γελ κηιάκε γηα ρσξνζέηεζε 

ζήκεξα. Κηιάκε γηα ηερλνινγίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπκε ελεκεξσζεί απφ 

θάπνηνπο αλζξψπνπο θαη εκείο πνπ είκαζηε ζηελ επηηξνπή απηή ηε ζηηγκή 

εθπξνζσπείηαη φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν θφζκνο έρεη ηελ αγσλία ηνπ θαη θαιά θάλεη θαη ηελ έρεη, 

Βαγγέιε. Λα ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν θαη λα γίλεη απηφ μεθάζαξν, 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί δελ ην εμεγείο θη εζχ, Γηψξγν, πφηε ζα γίλεη ε ελεκέξσζε 

ζηνλ θφζκν; απηφ ιέκε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δλα ιεπηφ, απηφ ζέισ λα πσ. Ν θφζκνο έρεη ηελ αγσλία ηνπ, 

θαιψο θάλεη θαη ηελ έρεη.. Θχξηε Ρπξνβφιε, έλα ιεπηάθη αλ ζέιεηε.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ ζέιεηε λα αθνχζεηε ηη ζα πνχκε; Γελ ζέιεηε λα αθνχζεηε ηη 
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ζα πνχκε. Γελ ζέιεηε λα ην αθνχζεηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη παξζεί ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απφθαζε 

γηα ηε ζχζηαζε κηαο επηηξνπήο. Πην ίδην Ππκβνχιην πάξζεθε απφθαζε ε 

πξνεγνχκελε πξνκειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θη ε δηαδηθαζία ε νπνία 

είρε μεθηλήζεη, έρεη παξζεί πίζσ. Μεθηλάκε απφ ην κεδέλ. Απηή ήηαλ ε απφθαζε 

πνπ ςεθίζακε ηφηε. Θαη βάζεη απηήο ηεο απφθαζεο πνπ πήξακε γηα μεθίλεκα 

απφ ην κεδέλ, δεκηνπξγήζεθε ε επηηξνπή ησλ επηά αξρεγψλ. Απηφ είλαη πνπ 

έρεη ζπκβεί. 

(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε, θχξηε, βιέπεηε θακκία ρσξνζέηεζε ζηνλ νξίδνληα; Δλα 

ηαμίδη ελεκεξσζεο είλαη θαη ηίπνηε άιιν. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξφεδξε, έλα ιεπηφ, λα μεθαζαξίζσ θάηη. 

Ρν έξγν απηφ ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ είλαη έλα έξγν κεγάιν, έλα έξγν 

δχζθνιν, έλα έξγν πλνήο γη' απηφλ ηνλ ηφπν. Δίλαη έλα έξγν πνπ φιν απηφ ην 

δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα πνπ ην θέξακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη 

ζπδεηεζεί φζν δελ ζπδεηήζεθε κε δηαθάλεηα φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Δρνπκε αθνχζεη πνιινχο κειεηεηέο νη νπνίνη έρνπλ έξζεη, έρνπλ θιεζεί απφ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή θαη έρνπκε δεη πνιιέο.. Θχξηε Γαβξηήι, κελ θνπλάηε ην θεθάιη, 

ζαο παξαθαιψ.. Γηαηί έηζη. Γελ ζα εηξσλεχεζζε. Κπνξεί λα ηνλ πνλάεη ην 

θεθάιη; κπνξεί, λαη.  

 Ινηπφλ, πάξζεθε ε απφθαζε .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζήζηε, θ. Ιακπαδαξίδε, θαζήζηε, θ. Ιακπαδαξίδε, θαζήζηε. 

Δρεη θαηαγξαθεί ε αγαλάθηεζή ζαο. Θαζήζηε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, έρεη ζεκαζία, βεβαίσο, ην γλσξίδνπκε. Δρεη ζεκαζία 

θαη ην γλσξίδνπκε.  
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(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ.. Παο παξαθαιψ, δελ ππάξρεη ζέκα ζήκεξα, δελ 

ππάξρεη ζέκα ζήκεξα.. Αλ δελ πηζηεχεηε.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα ηειεηψζσ, θ. Ξξφεδξε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, κηζφ ιεπηάθη, θ. Γηαζεκάθε. Αλ εκπηζηεχεζζε 

θάπνηνπο ζεζκνχο, δελ ππάξρεη ζέκα ζήκεξα αληεγθιήζεσλ νχηε ζέκα 

ρσξνζέηεζεο νχηε ηίπνηα. Δλα ηαμίδη ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ νη Πχκβνπινη θαη κέζα απφ απηνχο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Θακκία ρσξνζέηεζε, θακκία ζθέςε, ηίπνηα. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ινηπφλ, έρνπκε αθνχζεη ζ' απηή ηελ επηηξνπή πνιινχο 

κειεηεηέο θαη έρνπκε αθνχζεη γηα αξθεηέο λέεο ηερλνινγίεο. Αλ ζα πξέπεη 

θάπνηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, θάπνηνη αξρεγνί, λα ηαμηδέςνπλ γηα λα δνπλ 

απηέο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαιψο θάλνπλ θαη ηαμηδεχνπλ.  

Δκείο σο δεκνηηθή παξάηαμε έρνπκε πάξεη ηελ απφθαζε ν εθπξφζσπφο καο λα 

είλαη ρεκηθφο κεραληθφο θαη αλαθεξφκαζηε ζηνλ θ. Αξκπξηψηε θαη ηα έμνδα λα 

θαιχπηνπκε κφλνη καο σο παξάηαμε.  

Ρα ιέσ γηα λα εζπράζεη ν θφζκνο, γηα λα κελ λνκίδεη φηη εδψ πέξα έρνπκε 

έξζεη γηα λα θάλνπκε ηαμηδάθηα. Γελ έρνπκε έξζεη γηα λα θάλνπκε ηαμηδάθηα. 

πάξρνπλ ηερλνινγίεο ζην εμσηεξηθφ, ηηο νπνίεο ζα ηηο δνχκε ζηέιλνληαο 

επηζηήκνλεο .. Δλα ιεπηφ, θ. Ξαλαγηψηε, λα ηειεηψζσ. Λα ηειεηψζσ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θαζήζηε θάησ, θχξηε, θαζήζηε θάησ.  

Θα ζαο αθνχζνπκε, θπξία, ζα ζαο αθνχζνπκε. πάξρεη θάπνηα δηαδηθαζία ζην 

Ππκβνχιην, ηελ νπνία δελ ζέβεζζε.  

Θα ζαο αθνχζνπκε. πάξρεη δηαδηθαζία ζην Ππκβνχιην, ζέιεηε λα ηε 

ζεβαζηείηε;  
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γπζθνιεχεηε θαη ην Ππκβνχιην θαη ηε δηαδηθαζία θαη ηελ 

ελεκέξσζή ζαο αλ ζέιεηε. Κ' απηφλ ηνλ ηξφπν .. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ξξφεδξε, Αληηδήκαξρε, έλα ιεπηφ, λα ηειεηψζσ. 

 Ινηπφλ, επαλαιακβάλσ φηη ε απφθαζή καο είλαη λα ζηείινπκε 

επηζηήκνλα ν νπνίνο λα καο θέξεη θαη λα καο δηαηππψζεη ηεθκεξησκέλε άπνςε 

θαη αλαθέξνκαη ζε ρεκηθφ κεραληθφ, ζηνλ θ. Αξκπξηψηε, θαη ηα έμνδα ηεο 

κεηάβαζήο ηνπ θαη ηεο δηακνλήο ηνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ζπλδπαζκφ καο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γηαζεκάθε.  

 Ξαξαθαιψ ηελ θα Βαξλάβα λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θαηάινγν ησλ 

νκηιεηψλ. 

Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Γάβξεο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαη' αξρήλ, Ξξφεδξε, κηζφ ιεπηάθη, πξηλ κπνχκε ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο ζέισ λα δηεπθξηλίζσ θάηη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο θηηάμνπκε ηνλ θαηάινγν θαη ζα έρεηο ην ιφγν. 

 Ινηπφλ, ν θ. Σαζηψηεο, ε θα Πηεξγίνπ, ν θ. Γέδεο, ν θ. Θηνχζεο, ν θ. 

Αξκπξηψηεο, ε θα Θνληνγηάλλε, ν θ. Ρζεθξεδήο, ν θ. Ξέππαο, ν θ. Γηακαξέινο, 

ν θ. Βαζηιάθνο. Θη απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο ε θα Γηακαξέινπ, ν θ. 

Σξηζηνδνπιάθεο, ε θα Ρπξνβφιε, ν θ. Φαβιαδέιεο, ν θ. Γηαλλαθάθεο, ν θ. 

Κπαιφθαο. 

Θη απφ ηνπο Ππκβνχινπο, ε θα Βαξλάβα αθφκε.  

 Ινηπφλ, θχξηε Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. 

 Ππγγλψκε, θ. Ιίηζα, κηα ηνπνζέηεζε ζέιεη λα θάλεη ν θ. Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ λα δηεπθξηλίζσ θάηη. Θέισ λα κε αθνχζεηε δχν ιεπηά. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα ηη ιφγν έρνπκε λα γίλεηαη απηφο ν ρακφο; 

Γελ ζέιεηε λα ιεηηνπξγήζεη ην Ππκβνχιην; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ λα κε αθνχζεηε δχν ιεπηά. 

Ζ ζεκεξηλή δηαδηθαζία, ην ζεκεξηλφ ζέκα.. Θέιεηε λα κε αθνχζεηε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ θαη ηνπο θίινπο ζπκπνιίηεο καο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο λα αθνχγνληαη νη νκηιεηέο.  

 Ινηπφλ, αο ηνπνζεηεζεί ν θ. Ζιηάζθνο θαη ζα πάκε ζε δηάιεηκκα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ ζα πσ δχν θνπβέληεο. Ρν ζεκεξηλφ ζέκα ήξζε ζην 

Ππκβνχιην κεηά απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρακε, γηαηί; Γηαηί ππήξρε ε ζέιεζε 

θάπνηνη λα πάλε ζε θάπνηεο πεξηνρέο λα δνχλε βηνινγηθνχο ζην εμσηεξηθφ. 

Θχξηε Ξέππα, δελ ζα κε δηαθφπηεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ξέππα, είζηε απαξάδεθηνο! Θα βγείηε έμσ απφ ηελ 

αίζνπζα. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δζείο είζαζηε απαξάδεθηνο .. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, πεξάζηε έμσ, θ. Ξέππα, δελ έρεηε ην ιφγν. 

Λα κελ θαηαγξαθεί ηίπνηα ζηα πξαθηηθά. 

Θα αξλεζείηε εζείο λα ελεκεξσζεί ην Ππκβνχιην;  

Ρν 'εζχ' λα ην πάξεηε πίζσ. Λα ην πάξεηε πίζσ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Ξέππα, γηαηί δεκηνπξγείηε ζέκα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, δηάιεηκκα. 

 

 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, πέξαζαλ θαηά πνιχ ηα πέληε ιεπηά. 

Θχξηνη ζπλάδειθνη, θαζήζηε λα μεθηλήζνπκε.  

 Μαλαδηαβάδσ ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηαηί απ' νηη θαίλεηαη απφ 

αξθεηνχο απφ εκάο δελ έγηλε αληηιεπηφ. 

 Δίλαη έγθξηζε δαπάλεο, επαλαιακβάλσ, έγθξηζε δαπάλεο γηα κεηάβαζε 

Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ ζηε Γεξκαλία, πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνχλ 

εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δπεηδή απηή ε ηζηνξία μεθίλεζε κέζα απφ ηελ επηηξνπή γηαηί 

εμέθξαζαλ ηε ζέιεζε πνιινί λα πάλε γηα λα δνχλ απηφλ ηνλ βηνινγηθφ. Θη 

επεηδή ν Γηαζεκάθεο ν Γηψξγνο έθαλε ηελ πξφηαζε απηή θαη βιέπσ νηη ε 

πξφζεζε, ε δηάζεζε κάιινλ, ίζσο θάπνησλ, είλαη λα κελ βάινπκε θαη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζ' απηή ηε δηαδηθαζία, ίζσο, λα ην πσ θη αιιηψο, ζήκεξα 

δελ ρξεηάδεηαη θαη λα εγθξίλνπκε ηε δαπάλε. 

Δαλ έρεηε ηελ πξφζεζε φινη λα πάκε κε δηθά καο έμνδα, δελ ππάξρεη θαλέλα 

απνιχησο πξφβιεκα. Ρν ζέκα ήξζε σο εμήο. Γηαηί; γηαηί θη εγψ είπα φηη ζέισ 

λα πάσ λα ην δσ απηφ, γηα ην νπνίν δελ ην ερσ δεη, γηαηί έρσ πάεη, φπσο είπε ν 

θ. Σξηζηνδνπιάθεο, ππάξρνπλ πνιινί βηνινγηθνί γηα λα δνχκε θαη έρνπκε δεη 

αξθεηνχο, έρνπκε αθνχζεη πνιινχο. Γελ έρνπκε επηιέμεη ηίπνηα. Θαη άιισζηε ε 

επηινγή ηεο ηερλνινγίαο είλαη έλα ηξίην ζηάδην ζ' απηή ηε δηαδηθαζία. Γελ είλαη 

ηεο παξνχζεο. 

Νκσο γηα λα ελεκεξσζνχκε θη εκείο, γηαηί δελ είκαζηε πδξαπιηθνί κειεηεηέο, 

δελ μέξνπκε φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ 

θαη είλαη ινγηθφ λα κελ ηα μέξνπκε, πνιινί Γεκνηηθνί Πχκβνπινη είλαη θαη 

θαηλνχξηνη θαη δελ έρνπλ μαλαθνχζεη γη' απηά ηα ζέκαηα.  

Δκείο ινηπφλ, ήηαλ θαη ππνρξέσζή καο κέζα απφ απηή ηελ επηηξνπή ε νπνία 
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ζπζηάζεθε θαη εθπξνζσπεί φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φιεο ηηο παξαηάμεηο 

θαη θαη' επέθηαζε φιν ηνλ ηφπν, φιν ην Γήκν Υξσπνχ, ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη 

λα ελεκεξσζνχκε γηα θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηα μέξακε.  

 Απηφ ινηπφλ πνπ ζπλέβε φηαλ ήξζε ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θαη 

αθνχζηεθε ε ηερλνινγία ηεο ηερλνηξνπίαο, πέζηε ην φπσο ζέιεηε, θαη άξεζε ζε 

φινπο καο, ηνπο είπακε ινηπφλ 'σξαία καο ηα ιέηε, ζσζηά είλαη απηά, κάιινλ 

θαιά ηα ιέηε, αιιά ζέινπκε θαη λα ην δνχκε'. Νπσο έρνπκε δεη θαη άιινπο 

βηνινγηθνχο θάπνηνη απν εκάο, θάπνηνη. 

 Απηφ ινηπφλ ζήκεξα θάλνπκε. Γελ απνθαζίδνπκε γηα θακκία 

ρσξνζέηεζε, δελ απνθαζίδνπκε γηα ηίπνηα. Θαη θπζηθά ππνρξέσζή καο είλαη 

απηή ε δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή, γη' απηφ θαη ζπζηάζεθε θηφιαο, γηα λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη θαη ιάζνο εληππψζεηο ζε θάπνηνπο. Ππζηάζεθε γηα λα 

ελεκεξσζεί φζν γίλεηαη ην δπλαηφλ θαιχηεξα γηα ην ηη ζπκβαίλεη απηή ηε 

ζηηγκή φζνλ αθνξά ηνπο βηνινγηθνχο θαη λα ελεκεξψζνπκε θαη ηνλ θφζκν ζε 

πξψηε θάζε γηα λα κπνξέζνπκε θη εκείο λα πάξνπκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

απφθαζε. 

Δίκαζηε φινη, φιεο νη παξαηάμεηο ζ' απηή ηελ επηηξνπή, ελεκεξσλφκαζηε φινη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζέινπκε λα θαηαιήμνπκε. 

Κελ αθήλεηε, κελ δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο ιαλζαζκέλεο.  

 Δαλ ινηπφλ, ην μαλαιέσ, Ξξφεδξε, γηα λα θαηαιήμνπκε, εαλ ινηπφλ 

ππάξρεη ε πξφζεζε λα κελ γίλεη ε δαπάλε, ε νπνία είλαη θαη ρξνλνβφξα θαη 

δηαδηθαζηηθά δχζθνιε, λα κελ πάξνπκε ηελ απφθαζε ηεο δαπάλεο, ζήκεξα 

ιήγνπκε ην ζέκα, αλ απνθαζίζνπκε φπνηνη ζέινπλε λα πάλε.. 

ΓΑΒΟΖΠ: Γηαηί ην βάιαηε ηφηε; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κε ζπγρσξείο πνιχ, Γηψξγν, δελ ήζνπλ ζηελ επηηξνπή.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γάβξε, θαζήζηε. 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηψξγν, δελ ήζνπλ ζηελ επηηξνπή, δελ ήζνπλ ζηελ επηηξνπή.. 

Θάλεηο ιάζνο. Θχξηε Γηψξγν, ζα κε αθνχζεηο;  

Γη' απηφ ήξζε θαη ζην Ππκβνχιην, γη' απηφ ήξζε θαη ζην Ππκβνχιην. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γάβξε, ζα ζαο δψζσ ην ιφγν, θαζήζηε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θχξηε Γάβξε, δελ καο ιείπνπλ ηα ηαμίδηα, δφμα ησ Θεψ έρνπκε 

πάεη πνιιά, δελ έρνπκε αλάγθε. 

 Δπεηδή ππήξρε ινηπφλ ε πξφζεζε απφ πνιινχο λα πάλε θαη απ' φηη 

ζπδεηήζεθε ζέιακε λα ην βάινπκε ζαλ ζέκα Ππκβνπιίνπ, γη' απηφ θαη κπήθε. 

Γελ ην βάιακε γηα λα θαιχςνπκε ηε δαπάλε καο ληε θαη θαιά. Ρν Ππκβνχιην 

ζα απνθαζίζεη. Ρν Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη, θχξηε Γάβξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γάβξε, αθνχ ζα κηιήζεηε, έρεηε γξαθηεί ζηνλ θαηάινγν. 

Δίζηε νκηιεηήο, θχξηε Γάβξε. 

(δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γάβξε, ην Ππκβνχιην απνθαζίδεη. Γελ απνθαζίδεη θαλείο 

άιινο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη δίθην ν θ. Γάβξεο λα δηακαξηχξεηαη, είλαη ν κνλαδηθφο 

αλεμάξηεηνο Πχκβνπινο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο, θαη λα δηακαξηχξεηαη.. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δρεη δίθην λα δηακαξηχξεηαη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη λα δηαηππψζεη φπνηεο απφςεηο ζέιεη. Αιιά αο ζπκθσλήζνπκε 

ζην λα ιεηηνπξγήζεη ην Ππκβνχιην. 

Θχξηε Ζιηάζθν, κελ απαληήζεηε, ζαο παξαθαιψ. Θχξηε Γάβξε, ζαο παξαθαιψ. 

Δίζηε παιηφο ζηα Ππκβνχιηα, βνεζήζηε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.  

 Ινηπφλ, ελεκεξψλσ ηνπο ζπλαδέιθνπο.. 
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Γηαηί δελ καο βνεζάηε; Δζείο δελ έρεηε γξαθηεί σο νκηιεηήο, ηη ζέιεηε 

επηηέινπο ηψξα; 

(δηάινγνο) 

ΦΝΟΗΑΟΖΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, εγψ ζπκθσλψ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. 

Ζιηάζθνπ θαη λα ηειεηψζνπκε ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, κηζφ ιεπηφ, θ. Φνξηάξε .. 

(δηάινγνο) 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, ηζρχεη, βεβαίσο θαη ηζρχεη. Δμεηάδνπκε φιεο ηηο παξακέηξνπο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, παξαθαιψ, θ. Ζιηάζθν, φρη δηάινγν.  

 Ινηπφλ, θαζήζηε, θχξηε, θαζήζηε, ζαο παξαθαιψ.  

 Δίλαη 20 νκηιεηέο εδψ πέξα. Ξαξαθαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο .. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλ δελ ππάξρεη έγθξηζε δαπάλεο, δελ κηιάκε θαζφινπ.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δαλ πάξνπκε ηελ απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε πνπ 

έθαλα πξηλ, φηη αλ είλαη λα ελεκεξσζνχκε, ηα πιεξψλνπκε απφ ηελ ηζέπε καο, 

ηειεηψλεη ην ζέκα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δαλ ζπκθσλεί ην Ππκβνχιην φηη δελ εγθξίλεη ηε δαπάλε, ε 

ζπδήηεζε ζηακαηάεη εδψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νπνηνο ζέιεη λα πάεη, λα πάεη κε έμνδα δηθά ηνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Νπνηνο ζέιεη λα πάεη, λα πάεη κε έμνδα δηθά ηνπ. 

Ππκθσλνχκε κε ηνλ θ. Ζιηάζθν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, έρεη δεηήζεη ην ιφγν, φπσο ην δηθαηνχηαη, ν θ. Ιίηζαο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ππδεηάκε ην ζέκα ή δελ ην ζπδεηάκε; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα αθνχζνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Ιίηζα. Λα κελ ηελ 
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αθνχζνπκε; 

ΙΗΡΠΑΠ: Θνηηάμηε λα δείηε, ην ζέκα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζε φιν ην 

κεγάιν Γήκν θαη εηδηθά ζηνλ Υξσπφ πνπ έρεη έλα πξνβάδηζκα φπσο θαη ε 

πεξηνρή ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, είλαη ελα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Δλα ζέκα πνπ έρεη 

πάξα πνιιέο αληεγθιήζεηο εηδηθά εθεί πνπ ζα πάεη ίζσο ππνζεηηθά, ή ζε 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε ή ηέινο πάλησλ εθεί πνπ ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα 

γίλεη ε θαηάιεμε ρσξνζέηεζεο. 

 Ξήξακε κηα απφθαζε νκφθσλε γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα επηηξνπή ησλ 

αξρεγψλ ησλ παξαηάμεσλ. Λα απαληήζσ ιίγν ζε θάπνηνπο πψο ηέζεθε θαη ην 

ζέκα ηεο Γεξκαλίαο. Δίπε θάηη ν θ. Ζιηάζθνο θαη ν θ. Γηαζεκάθεο, λα 

μεθαζαξίζνπκε θάηη. 

 Δγηλαλ ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο απηήο ηεο επηηξνπήο κε ηε Γεκνηηθή Αξρή 

λα είλαη απηή πνπ θαζνδεγεί, φπσο είλαη θαη ινγηθφ, θαη ήξζαλ θάπνηνη 

άλζξσπνη κε δηαδηθαζία, επέιεμε ε Γεκνηηθή Αξρή θαη σξαία ε δηαδηθαζία θαη 

ζηελ αξρή εηδηθά, έθεξε ηνλ πξψην κειεηεηή πνπ έθαλε ηε κειέηε. Κεηά καο 

έθεξε κηα άιιε εηαηξεία πνπ έρεη έλα εηδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζέιεη ιηγφηεξν 

ρψξν, κεηά ήξζε πάιη κηα ηξίηε εηαηξεία κε άιια ζπζηήκαηα πνπ εδξεχεη εδψ 

ζηελ Διιάδα, έρεη θάλεη θάπνηα άιια ζέκαηα. Θαη είρακε θαη κηα άιιε εηαηξεία 

κειεηεηψλ ζήκεξα πνπ καο είπε ηε δηθή ηεο άπνςε. 

 Δλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ δελ είλαη λα ην ζπδεηάκε έηζη ζην ειαθξχ, 

ζην πνιχ ειαθξχ. Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ερνπλ 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηε Γεξκαλία, είπαλ φηη είλαη θάπνπ ζηε Γεξκαλία, εγψ 

πξνζσπηθά ηνπο ξψηεζα ζε πνηα πεξηνρή ηεο Γεξκαλίαο θαη ηπραία είλαη ζε έλα 

κέξνο πνπ εγψ ην γλσξίδσ, πεγαίλσ ιφγσ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

πνιχ θνληά. Γειαδή ζην Ληχζειληνξθ γξάθεη ε πξφζθιεζε, εγψ εθεί είλαη ε 

έδξα πνπ πεγαίλνπκε. Ρνπο ιέσ ζα πάσ θαπνηα κέξα απν θεη αλ ηχρεη γηα ηε 

δνπιεηά κνπ, λα ην δσ. 
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 Δηζη μεθίλεζε νηη ζα πάκε λα ην δνχκε, κε έλα ζθεπηηθφ φηη είλαη εθεί θαη 

κπνξείηε λα ην δείηε. Γηαηί ηνπο είπακε, λα δνχκε θάηη, φηη 'σξαία απηά πνπ 

καο ιέηε, θχξηνη, αιιά δελ έρεηε θάηη λα καο δείμεηε, λα καο πείζεηε νηη ηα 

πξάγκαηα απηά επζηαζνχλ'. 

 Ρν ζθεπηηθφ ηεο επηηξνπήο, πνπ είπακε νηη μεθηλάκε απφ ην απφιπην 

κεδέλ, κε εηιηθξίλεηα φκσο κεηαμχ καο θαη πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο καο, έρεη λα 

θάλεη φηη ην πξαγκαηηθφ κεδέλ έρεη πνιιέο ζπληζηακέλεο. Δηδηθά γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ, γηαηί κηιάκε γηα ηε κειέηε ηνπ Υξσπνχ βαζηθά, πνπ ηεο 

ιείπεη λα γίλνπλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηα λα πξνρσξήζεη έλα έξγν θαη 

κηιάκε θαη γηα ηηο ππφινηπεο κειέηεο ή ηερλνινγίεο πνπ ζα θαηαιήμνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζηα άιια ρσξηά.  

πάξρεη έλα εξψηεκα ινηπφλ ζ' απηνχο ηνπο επηά πνπ απνθαζίζακε λα 

ζπκκεηέρνπκε ζε θείλε ηελ επηηξνπή, αξρηθφ θαη' αξρήλ αλ είλαη λα γίλνπλ δχν 

ζηνλ Υξσπφ κε ηνλ Απιψλα, έλα ή πεξηζζφηεξα. 

 Νη ηερλνινγίεο ινηπφλ ζε καο πνπ δελ είκαζηε ζρεηηθνί, εγψ εηδηθά 

δειψλσ νηη δελ είκαη ζρεηηθφο, δελ είλαη ην αληηθείκελφ κνπ απηφ, είλαη γηα λα 

δνχκε πνχ βξηζθφκαζηε, ηη γίλεηαη. Δρνπκε δεη ζηε δσή καο θάπνηα πξάγκαηα 

αιιά δελ είκαζηε θαη εηδηθνί. Θαη φηαλ καο ιέεη θάπνηνο φηη απην δελ ζα κπξίδεη, 

εγψ δελ πηζηεχσ θαλέλα, ζέισ λα πάσ λα ην δσ ν ίδηνο. 

 Ζ επηηξνπή ινηπφλ ζπζηάζεθε απφ ηνπο αξρεγνχο, φρη γηαηί πηζηεχσ νηη 

νη αξρεγνί είλαη θάηη παξαπάλσ, εηδηθά ζηνλ δηθφ κνπ ζπλδπαζκφ νη 

ζπλάδειθνί κνπ είλαη ηζάμηνη κε κέλα θαη θαιχηεξνη ζ' απηφ ην ζέκα γηαηί 

αζρνινχληαη κε ηερληθά ζέκαηα θαη ν θ. Γέδεο είλαη θαη κεραληθφο, εγψ είκαη 

γπκλαζηήο. 

 Απν θεη θαη πέξα φκσο γηα λα δείμεη ηε ζνβαξφηεηα ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ηε ζνβαξφηεηα ηεο ππφζεζεο, αλέζεζε ζηνπο αξρεγνχο. Γπζηπρψο 
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ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππήξρε κηα αδπλακία ζε θάπνηνπο λα παξαζηαζνχλ. 

Δξγάδνληαη, ήηαλ ιίγν μαθληθά, θη εγψ έθαλα παξάπνλα ζηνλ θ. Ζιηάζθν, θη 

ίζσο φρη θφζκηα, νηη καο ην ιέεη ζήκεξα ην βξάδπ, αχξην ην πξσί δελ 

πξνιαβαίλσ λα πάξσ άδεηα απφ ηε δνπιεηά κνπ.  

 Απφ ηελ άιιε φκσο φια ηα πξάγκαηα έρνπλ θαη κηα ζεκαζία, νηη έρεη θαη 

κηα πνιηηηθή απφθαζε, γη' απηφ εηπακε λα πάλε φινη νη αξρεγνί, ζεκαηνδνηεί 

θάηη. Πηελ πνξεία ηέζεθε ην ζέκα φηη νη παξαηάμεηο κπνξνχλ λα 

εθπξνζσπεζνχλ. Θη αο πνχκε ζήκεξα ζπλεδξηάζακε ζηελ επηηξνπή, ήηαλ ε θα 

Πηεξγίνπ, εγψ, ήξζε ν θ. Γηαζεκάθεο θάπνηα ζηηγκή γηαηί δελ ηνλ είραλ 

ελεκεξψζεη ζσζηά θαη ππήξραλ θαη ηξεηο εθπξφζσπνη απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ. 

Νηθνλφκνπ. 

 Θέισ λα πσ ινηπφλ φηη δηαθξίλσ ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο έλα ζέκα 

πνπ ζηελ πνξεία δεκηνπξγεί αο πνχκε θαη κηα δπζθνιία φηη αλ θάζε κέξα 

αιιάδνπλ ηα πξφζσπα ηεο επηηξνπήο, ξσηάλε απηνί πνπ έξρνληαη γηα πξψηε 

θνξά ηα αξρηθά πνπ νη άιινη ηα έρνπλ θαηαιάβεη.  Θαη επεηδή θάπνηνη ζέινπκε 

λα πνχκε ππεχζπλα ζηνπο ζπκπνιίηεο καο ηελ άπνςή καο, ζην θάησ θάησ 

θάπνηνη καο ςεθίζαλε γηα λα εθθξάδνπκε απηή ηελ άπνςε. Θαη ε απφθαζε εδψ 

κέζα πάξζεθε γηα λα έρνπκε άπνςε θαη λα ηελ εθθέξνπκε. 

 Ρψξα, ην ζέκα ηεο Γεξκαλίαο κεηαμχ ζνβαξνχ αζηείνπ, πνπ είλαη θαη 

ζεκαληηθφ γηα λα έρνπκε κηα ελεκέξσζε, βεβαίσο θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεσζεί ν Γεκνο ηα έμνδα ηεο κεηάβαζεο, απιψο ηέζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία θαη κηα ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο πνπ πξνθαλψο απ' νηη 

θαηαιαβαίλσ.. 

Αλ θάπνηνπο δελ ηνπο ελδηαθέξεη, λα θάλνπλ ιίγν εζπρία. Γηαηί εγψ ζέισ λα 

μεθαζαξίζσ ηε ζέζε ηελ πξνζσπηθή ηε δηθή κνπ θαη ζην βαζκφ πνπ 

εθπξνζσπεί κηα παξάηαμε. Θέισ λα θαηαιάβνπλ θάπνηνη εδψ κέζα φηη φηαλ 

εγψ πξφηεηλα λα μεθηλήζνπκε πξαγκαηηθά λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα θάλνπκε 
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βηνινγηθφ, νηη ζέισ λα γίλεη βηνινγηθφο. Θαη ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζέκαηα λα 

μεθαζαξίζνπλ θάπνηνη θάπνηα πξάγκαηα, λα θηάζνπκε απηή ε επηηξνπή πνπ 

ζπλεδξηάδεη, πνπ εγψ ζα παξαθαιέζσ πάξα πνιπ λα βξίζθνληαη νη αξρεγνί ζ' 

απηή ηελ επηηξνπή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί εαλ είλαη έηζη, δειαδή λα 

εθπξνζσπνχκεζα θαη απφ θάπνηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ είλαη κέζα ζηελ 

παξάηαμε, ηνπιάρηζηνλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη. Πήκεξα αο πνχκε ζπλεδξίαδα 

εγψ ζε κηα επηηξνπή πνπ ήηαλ ηξεηο άλζξσπνη πνιχ αγαπεηνί, θίινη, αιιά 

θαλέλαο απφ απηνχο δελ ήηαλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο.  

 Ππγγλψκε, λα μεθαζαξίζνπκε θάηη. Δγψ κπήθα ζε κηα επηηξνπή θαη 

κεξηθνί ζεζκνί πξέπεη λα ηεξνχληαη, πνπ έπξεπε λα είλαη νη αξρεγνί. Ρν λα 

ιείπεη κηα κέξα, εγψ πξνζπάζεζα λα κελ ιείςσ θακκία κέξα, πνπ έρσ 

θαιχηεξνπο απφ κέλα λα κε αληηθαηαζηήζνπλ. Αιιά έρεη ηε ζεκαζία λα βγεη 

κηα απφθαζε πνπ λα αγθαιηάζεη ηελ θνηλσλία θαη λα πεη νηη θνηηάμηε λα δείηε, 

απηή είλαη ε απφθαζε ησλ αξρεγψλ φισλ ησλ παξαηάμεσλ πνπ δεζκεχεη θαη 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ.  

 Νκσο αλ δελ ιεηηνπξγεί απηή ε επηηξνπή φπσο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη, 

κε αδπλακίεο πξαγκαηηθέο πνπ θαηαιαβαίλσ, ν θίινο ν Κηράιεο ν Σαζηψηεο 

είλαη εξγαδφκελνο, δελ κπνξεί λα πάξεη άδεηα γηα λα έξζεη, θαη έρεη έξζεη ν 

Κηράιεο, ζα πξέπεη φκσο πξαγκαηηθά λα ιεηηνπξγήζεη. Αιιηψο δελ ζα είλαη 

επηηξνπή ησλ αξρεγψλ, ζα είλαη κηα επηηξνπή πνπ θάπνηεο θνξέο ζπλεδξίαζε, 

θάπνηνη μέξνπλ κεξηθά θαη θάπνηνη μέξνπλ φια.  

Δγψ δελ είρα θακκία φξεμε λα πάσ ζηε Γεξκαλία, ζα ην ζπλδχαδα αλ ζέιεηε κε 

έλα πξνζσπηθφ επαγγεικαηηθφ ηαμίδη, αιιά ζα πξέπεη γηα λα έρσ πιήξε άπνςε, 

λα πάσ θαη ζηε Γεξκαλία θαη νπνπδήπνηε αιινχ. (δηάινγνο) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ δηαθφπηεηε, θ. Ρζεθξεδή. 

Θχξηε Ιίηζα, ζέισ λα ζαο παξαθαιέζσ ην εμήο.  
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ΙΗΡΠΑΠ: Δληαμεη, είλαη ζνβαξφ ζέκα, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεηε δίθην, δελ δηαθσλψ. Αιιά επεηδή .. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δηζη θη αιιηψο ε δεπηεξνινγία.. Αθνχζηε κε ιίγν, αθνχζηε κε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη 20 νκηιεηέο, λα κελ πάκε ζε δεπηεξνινγία. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γεπηεξνινγία δελ ζα ππάξρεη, αιιά λα ζαο πσ θάηη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξείηε καο ηελ ηειηθή ζαο ζέζε γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Αθνχζηε κε ιίγν. πάξρεη έλα ζέκα δενληνινγίαο. Νζνη ζέινπλ 

κπνξνχλ λα ην θαηαιάβνπλ. Γελ μεθηλήζακε θάπνηνη λα πάκε κε εξγνιάβνπο 

ληαξαβεξηηδήδεο βφιηα λα δνχκε ηελ πξακάηεηα ηνπο. Απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα καο ζηείιεη λα ην δνχκε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν. 

 Δκείο ζαλ παξάηαμε έρνπκε πάξεη κηα απφθαζε φηη ηηο επφκελεο εκέξεο 

ζα επηζθεθζνχκε λα δνχκε δέθα βηνινγηθνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. 

Πήκεξα θηφιαο κνπ πξφηεηλε ν θ. Βειηαληψηεο νηη πξέπεη λα πάκε θαη ζηελ 

Θξήηε λα δνχκε θάηη πξφηππν. 

Ινηπφλ, ζην βαζκφ πνπ  κπνξνχλ θάπνηνη, ζα ην θάλνπλ, ρσξίο έμνδα Γήκνπ, 

ρσξίο ηίπνηα. Θαη ππάξρνπλ θαη θνληηλφηεξνη λα πάκε λα δνχκε. Θαη λα δνχκε 

απηά πνπ αθνξνχλ ζε θάηη ηνλ Υξσπφ, ηηο πεξηνρέο καο. 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Θαπαλδξηηίνπ είλαη θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ θαη ηνπ Θαιάκνπ 

είλαη κηα ηδηαηηεξφηεηα, κπνξεί λα είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ ηειείσο, γηαηί είλαη κηα 

μερσξηζηή πεξηνρή κε πνιχ ιηγφηεξν θφζκν. Νκσο ε πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ, κηα 

πεξηνρή κε αλάπηπμε, πξέπεη λα θνηηάμνπκε λα κηιάκε ζνβαξά θαη ππεχζπλα. 

Απην δελ έρεη ζρέζε ν Υξσπφο κε ηνλ Θαιακν, είλαη δχν δηαθνξεηηθνί ηειείσο 

βηνινγηθνί. Ν έλαο είλαη γηα 20.000 θαηνίθνπο, 30.000 ν Θάιακνο, 40.000 αλ 

ζέιεηε, ν Υξσπφο κπνξεί λα θηάζεη πνιχ παξαπάλσ. Θαη εηδηθά αλ είλαη καδί κε 
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ηνλ Απιψλα, πάξα πνιχ παξαπάλσ θαη εηδηθά αλ κπνχλε θαη ηα ρσξηά ζηε κέζε 

ηα άιια, είλαη ηεξάζηην. 

 Ινηπφλ, επίζεο ζέισ λα ζαο πσ θάηη. Δγψ κφλν ππέξκαρνο δελ ζα είκαη 

ηνπ Γαβξηήι. Δίκαη ν άλζξσπνο πνπ δεκηνχξγεζα ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα 

κε ηε ρσκαηεξή ηελ έθιεηζα θαη γίλεηαη ε αλάπιαζε ζήκεξα θαη γίλεηαη έλα 

έξγν, ζε πιήξε θφληξα θαη ηνπ δεκηνχξγεζα ηα κεγάια πξνβιήκαηα.  

Γελ κπνξεί φκσο, έρνπλ έξζεη φινη νη κειεηεηέο θαη έρνπλ απνδερζεί φηη έθαλε 

θάηη φηαλ πήξε κηα ρσξνζέηεζε, πνπ κπνξεί λα κελ έρεη θακκία ζρέζε κε ην 

φιν έξγν, κα θακκία ζρέζε, ην απνθαζίζακε εδψ. Γη' απηφ θαη πάκε λα δνχκε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Αιιηψο δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα πάκε ζηε Γεξκαλία. Αιιά 

είλαη κηα λέα ηερλνινγία πνπ απνθιείεη ηειείσο ρσξνζεηήζεηο ζπγθεθξηκέλεο.. 

Δπηηξέςηε κνπ, εγψ δελ ηα έρσ δεη, άκα κνπ πεί θάπνηνο, ζα πάσ θαη δίπια 

καο.  

Ινηπφλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζεθξεδή, ζαο παξαθαιψ. 

Αλ ζέιεηε, θ. Ιίηζα, νινθιεξψζηε ην ζέκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Δληάμεη. Ινηπφλ, μεθαζαξίδσ ινηπφλ θαη ιέσ φηη εκείο πάκε λα δνχκε 

θαη λέεο ηερλνινγίεο γηα έλα θαη κφλν ιφγν, γηαηί έρεη ακθηζβεηεζεί κηα 

ρσξνζέηεζε θαη απφ ηνπο πνιίηεο νηη δεκηνπξγεί πξφβιεκα θαη νηηδήπνηε θαη 

πάκε λα βξνχκε ιχζεηο άιιεο. Αιιά εληνιή εκείο γηα λα πάκε εηδηθά ζε ηέηνηα 

πξάγκαηα θαη αθήζακε θαη ην Γήκν λα έρεη ηνλ πξψην ιφγν, γηαηί αιιησο ζαλ 

παξαηάμεηο κπνξεί λα δηνξγαλψλνπκε εκεξίδεο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ιίηζα, δέθα ιεπηά κηιάηε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θέισ λα μεθαζαξίζσ ινηπφλ φηη λα πάκε θάπνπ εκείο, καο δίλεη 

εληνιή.. Θχξηε Ζιηάζθν..  
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 Λα μεθαζαξίζνπκε θαη λα κηιάκε κε εηιηθξίλεηα ζηνλ θφζκν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, θ. Ιίηζα, αλ είλαη λα θάλνπκε ζπδήηεζε επί ηνπ 

βηνινγηθνχ ζαλ ζέκα, δελ ζα ηειεηψζνπκε πνηέ. Δδψ ην ζέκα είλαη 

ζπγθεθξηκέλν, απνδνρή ηεο πίζησζεο ή φρη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη. 

Ινηπφλ, ην ζέκα απηφ δελ ζα ηειεηψζεη πνηέ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θχξηε Ξξφεδξε, είλαη μεθάζαξν.. Θχξηε Ληθνιάνπ, ζπγγλψκε ιίγν. 

Νζν αθνξά ην ζέκα ηεο ςήθηζεο ηεο πίζησζεο, είλαη μεθάζαξν νηη δελ 

ππάξρεη ζέκα πίζησζεο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρφηε δελ ζπδεηάκε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ππδεηάκε φκσο, θχξηε Ζιηάζθν, δενληνινγηθά φηη παίξλνπκε κηα, 

απνδερφκελνη ηε δηθή ζαο ηε ζπλάληεζε, λα ζπλαληήζνπκε θάπνηνπο 

αλζξψπνπο πνπ πξνθαλψο ηνπο έρεηε αμηνινγήζεη.. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γηαηί, εζείο δελ ήζαζηαλ; θη εκείο εθείλε ηελ εκέξα ηνπο 

γλσξίζακε, δελ θαηάιαβα.. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέσ, θ. Ζιηάζθν, γηα λα καο ηνπο θέξεηε εθεί λα κηιήζνπλε, θαη θαιά 

θάλαηε, γηαηί απηφο ήηαλ ν ξφινο ζαο, έρεηε αμηνινγήζεη νηη είλαη ζνβαξνί 

άλζξσπνη θαη θάηζακε ιίγν λα κηιήζνπκε καδί ηνπο, λα δνχκε θάπνηα 

πξάγκαηα. Απφ απηφ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία λα ελεκεξσζνχκε. Νπσο ήξζακε 

εδσ γηα λα ελεκεξσζνχκε, δελ είλαη ε αγσλία θάπνηνπ λα πάεη λα κάζεη πψο 

ιεηηνπξγνχλ νη βηνινγηθνί ζε φινλ ηνλ θφζκν. 

Λα μεθαζαξίζνπκε ινηπφλ φηη είλαη εληνιή, έρεη πνιιή ζεκαζία, θχξηνη, θάπνηνη 

λα θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη δπλαηνλ εγψ λα δέρνκαη λα έξρεηαη έλαο πνπ 

πνπιάεη ηελ πξακάηεηα ηνπ θαη λα θάζνκαη λα κηιάσ καδί ηνπ θαη λα είκαη θαη 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο. Κνλν κε ηελ πξνυπφζεζε νηη ράλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

ελφο εξγνπ θαη φηη πξέπεη λα θνηηάμνπκε λα θάλνπκε ην θαιχηεξν γηα ηνλ ηφπν 

καο, λα αιιάμνπκε ρσξνζέηεζε, φια απηά ηα πξάγκαηα. Κνλν γη' απηφ ην ιφγν 
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ινηπφλ έρεη λφεκα απηφ πνπ θάλνπκε. Αιιηψο δελ είρε λφεκα, γηα κέλα 

πξνζσπηθά. 

 Απηή ινηπφλ είλαη κηα πξνζπάζεηα φισλ, ζέισ λα πηζηεχσ, πξαγκαηηθά, 

πνπ λνηαδνληαη λα γίλεη ην έξγν. Γηαηί έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία λα ραζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρψξα, είλαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απηφ; δελ λνκίδσ νηη είλαη. 

Ζ ζέζε ζαο ηειηθά.. 

Δίλαη πνιχ κεγάιν ην ζέκα, δελ ηειεηψλεη εδψ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Παο εμεγψ θαη ζαο ιέσ πάιη, δενληνινγηθά πξέπεη .. Αθνχζηε κε 

ιίγν.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη θαζε ζπλάδειθνο θαη θάζε ζπκπνιίηεο καο έρεη ηε δηθή ηνπ 

άπνςε. 

ΙΗΡΠΑΠ: Λα μεθαζαξίζνπκε φηη φινη ζα πξέπεη λα κπνξνχζαλ λα πάλε ζηε 

Γεξκαλία ή νπνπδήπνηε αιινχ, λα δνχλε πξάγκαηα γηα λα έρνπλ γλψζε ηη 

ςεθίδνπλ εδψ κέζα. Θέκα 2.500 έγθξηζε δελ ππάξρεη, ζα πάλε φινη κε δηθέο 

ηνπο δαπάλεο. Ρειείσζε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Νπφηε επί ηεο ςεθνθνξίαο, ην Πψκα δελ εγθξίλεη ηελ 

πίζησζε. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αλαβάιιεηαη ε ζπδήηεζε. Αλαβάιιεηαη ην ζέκα, δελ ην ζπδεηάκε. 

........: Νρη, θ. Ληθνιάνπ, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία. Ρν ιφγν. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μεθίλεζε θακκία δηαδηθαζία, ε ζπδήηεζε θεξχζζεηαη 

πεξαησζείζα. 

(ηαπηφρξνλνο δηάινγνο) 

ΙΗΡΠΑΠ: Νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή, πξέπεη 

λα κηιήζνπλ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ έρνπκε ζέκα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Γελ ζπδεηάκε, δελ 

ππάξρεη ζέκα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζην ζεκεξηλφ Ππκβνχιην. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δρεη δίθην ε θα Βαξλάβα, κηζφ ιεπηάθη, ερεη δίθην ε θα Βαξλάβα, 

δελ ςεθίδνπκε ηελ πίζησζε αιιά πξέπεη πνηνη ζέιεηε λα πάκε, θαλνλίζηε, 

πξέπεη αχξην ην πξσί, ην βξάδπ ζήκεξα, λα θιείζνπκε εηζηηήξηα. 

 Αθνχζηε κε ιηγάθη. Δπεηδή έρσ παηδεπηεί δπφκηζπ κέξεο γηα ην ζέκα κε 

ηα εηζηηήξηα θαη ηηο κεηαβάζεηο.. 

Νρη, φρη, δελ ςεθίδεηαη, δελ εγθξίλεηαη ην ζέκα απηφ, δελ πξνρσξάκε ζηελ 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο. Αιιά ζαο ην ιέσ θαη πάιη, πξέπεη λα κεξηκλήζεηε θαη 

κφλνη ζαο, πξέπεη λα θξνληίζεηε θαη κφλνη ζαο, γηαηί εγψ δελ έρσ ηε 

δπλαηφηεηα λα θξνληίζσ γηα φινπο φζνη ζέινπλ λα πάλε, δελ έρσ θαη ην 

ρξφλν. 

(αξ. απνθ. 72/2011) 

 

 ------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 ------------------------- 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 

 

 

 Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΒΑΟΛΑΒΑ - ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ 

 

 

 

 ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΦΝΟΓΗΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΓΗΑΛΛΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

ΚΑΘΟΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ   ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ - ΒΝΡΠΑ ΑΙΔΘΑ 

 

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΙΔΘΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ (απψλ) 

 

ΞΔΞΞΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΑΛΦΑΛΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

 

ΒΙΑΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΞΑΛΡΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

 

ΚΗΣΑ - ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ (απψλ) 

 

ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ 

 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΓΔΓΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 

ΘΑΙΒΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΠΗΓΔΟΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ 

 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ (απψλ)  ΘΗΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΚΑΟΓΔΡΑ ΔΙΔΛΖ (απνχζα)   ΣΑΠΗΥΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 
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