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    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 
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    Δέδες Κωνσταντίνος 
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    Κοντογιάννη - Βουτσά Αλέκα 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 
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    Στεργίου Ιωάννα 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για τη συμμετοχή του 

Δήμου Ωρωπού στις Τοπικές Δράσεις 

Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες 

Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς για την προγραμματική 

περίοδο 2007 - 2013, καθώς και τη 

συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον 

σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 

4019/2011 9 (ΦΕΚ 216 Α'-

30.09.2011). 

2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για τη συμμετοχή του 

Δήμου Ωρωπού στις Τοπικές Δράσεις 

Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες 

Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς για την Προγραμματική 

περίοδο 2007 - 2013, καθώς και τη 

συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον 

σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

με την ονομασία "Πάρνης" σύμφωνα 

με το άρθρο 18 του Νόμου 

4019/2011 9 (ΦΕΚ 216 Α'-

30.09.2011). 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και παρακαλώ τη Γραμματέα μας, την κα Βαρνάβα Ελένη, να 

προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ηλιάσκος απών. Φοργιάρης 

παρών. Παπαγιάννης παρών. Γιαννάς παρών. Μακρής παρών. Κοντογιάννη 

παρούσα. Τσεκρεζής παρών. Δάβρης παρών. Λεμπούσης απών. Λέκκας απών. 

Πέππας παρών. Νικολάου παρών. Ανυφαντής παρών. Βλάχος παρων. 

Γιαμαρέλος απών. Βασιλάκος Παναγιώτης απών. Πάντος παρών. Και περαστικά 

και σιδερένιος. Δεν τον βλέπω. Τις ευχές τις λέμε όμως. Μίχα παρούσα. 

Λάμπρου απών. Μπόρσης παρών. Ναι, παρών και ο κ.Λάμπρου. Σωτήρχος 

παρών. Τσάδαρης παρών. Μπατζάκας παρών. Οικονόμου απών. Λίτσας παρών. 

Ρούσσης παρών. Βελτανιώτης παρών. Δέδες απών. Καραγιάννης παρών. 

Ζαχαρίας απών. Γιασημάκης παρών. Αρμυριώτης παρών. Καλύβας απών. 

Οικονόμου απών. Βαρνάβα παρούσα. Λέκκας απών. Τσάκωνας παρών. Κιούσης 

παρών. Μαργέτα απούσα. Χασιώτης απών. Στεργίου απούσα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Κύριοι συνάδελφοι από την πρόσκληση που έχει διανεμηθεί 

αναγράφεται ότι η συνεδρίαση κρίνεται καταπείγουσα διότι η καταληκτική 

ημερομηνία της υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Ομάδες είναι η 5η Μαρτίου 

2012. Υπάρχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά στο έκτακτο του θέματος της 

συνεδρίασης;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι αν εγκρίνετε να γίνει η συνεδρίαση. Το Συμβούλιο 

εγκρίνει. 
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 ΘΕΜΑ 1ο 

 

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του 

Δήμου Ωρωπού στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για 

Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013, 

καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 

4019/2011 9 (ΦΕΚ 216 Α'-30.09.2011). 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του 

Δήμου Ωρωπού στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για 

Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική περίοδο 2007 - 2013, 

καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία "Πάρνης" σύμφωνα με το 

άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 9 (ΦΕΚ 216 Α'-30.09.2011). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να αργείτε κάθε φορά 4, 5 μήνες, να το φέρνετε 

παραμονή και να μας λέτε ότι είναι κατεπείγον. Εδώ πέρα... 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πότε ενημερωθήκατε γι' αυτό το θέμα;  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Παρα μία μέρα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κυριακού, έχετε να κάνετε κάποιο σχολιασμό για τις 

παρατηρήσεις των συναδέλφων; Ο κ.Κυριακού είναι εισηγητης του θέματος.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν, ήθελα να σας ενημερώσω ότι η διαχειριστική αρχή της 

Περιφέρειας Αττικής στις 15.2. μας ενημέρωσε εγγράφως για τη δυνατότητα 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα, στις 20.2. έγινε μια ημερίδα στο Ξενοδοχείο 

IMPERIA στην Αθήνα που παρεβρεθήκαμε και ενημερωθήκαμε επί των 

λεπτομερειών του Προγράμματος και όπως καταλαβαίνετε η προθεσμία από τις 

20, 21 Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Μαρτίου είναι πάρα πολύ πιεστική και για το 

σκοπό αυτό δυστυχώς αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε να γίνει έκτακτο 

Συμβούλιο. Αυτό προς διευκρίνιση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ο χρόνος υπήρχε πάντως, έτσι;   

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αφορά την Περιφέρεια; Αυτό είναι το ζητούμενο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπήρχε ο χρόνος. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Είναι και η Περιφέρεια μαζί μας στη σύναψη αυτής της 

συμβάσεως ή μόνο οι Δήμοι Μαραθώνος που λέει εδώ και Διονύσου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην μπούμε στην ουσία του θέματος τώρα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι, δεν μπαίνουμε. Απλώς λέμε ότι ενημερωθήκαμε προχθες 

στις 20. Αφορά τους Δήμους και το ξέρουμε από το Σεπτέμβρη.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Η Περιφέρεια είναι διαχειριστική αρχή. Δε συμμετέχει στο 

Πρόγραμμα, είναι η αρχή που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα. Αυτή η αρχή λοιπον 

μας ενημέρωσε επισήμως στις 20 Φεβρουαρίου.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οτι υπάρχει ένα Πρόγραμμα για τους Δήμους, σας ενημερωσε η 

Περιφέρεια, η διαχειριστική αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεν το ξέραμε.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Η πρόσκληση ήτανε, τι ακριβώς έγραφε; Προς ποιον απευθυνόταν η 

πρόσκληση για τη συνεδρίαση;  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Προς τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 

ΛΙΤΣΑΣ: Προς τους Δήμους. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Την έχω εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. Εχουμε κάτι άλλο; Κύριοι συνάδελφοι, εάν 

δεν υπάρχει αντίρρηση, οι ανακοινώσεις να ακολουθήσουν στην Τακτική 

Συνεδρίαση μετά.  

 Κύριε Κυριακού, οι συνάδελφοι έχουν τις εισηγήσεις. Εξηγήστε μας αν 

μπορείτε περιληπτικά για τα 2 θέματα τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το 

Πρόγραμμα και σε τι στοχεύει. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν, θα σας διαβασω επιγραμματικά τις πράξεις στις οποίες 

επικεντρώνεται το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, που ουσιαστικά πρόκειται για ένα 

Πρόγραμμα στο οποίο προτείνεται να συμμετάσχουμε με δύο διαφορετικές 

προτάσεις. Το αντικείμενο των πράξεων που αφορά το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με 

στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων 

τοπικών αναγκών και ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές 

παρέμβασης. Οι πράξεις αυτές αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων 

ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη 

διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 

μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές 

εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και 
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των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής για τη σύζευξη της προσφοράς 

και της ζήτησης εργασίας.  

 Εμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής 

μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης 

νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέσα από τα σχέδια 

δράσης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ωφελούμενοι 

που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα 

ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες 

της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά θα περιγράφονται στο σχέδιο 

δράσης. Δεύτερον, οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση ή 

επιχορήγηση από άλλα Προγράμματα θα προετοιμαστουν κατάλληλα για την 

ένταξη τους στο αντίστοιχο Πρόγραμμα. Και τρίτον, οι ωφελούμενοι που θα 

προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να 

καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.  

 Αυτά είναι περιληπτικά το τι περιλαμβάνουν οι δράσεις. Το Πρόγραμμα 

αυτό έχει σαν σκοπό να βοηθήσει άνεργους οι οποίοι ανήκουν σε κάποιες από 

τις παρακάτω κατηγορίες, όπως μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών, με 

χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες, 

παλινοστούντες, αιτούντες άσυλο και διάφορες άλλες κατηγορίες που χρίζουν 

ανάγκης. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αυτό προβλέπεται από το Νόμο 

4019/2011, στο άρθρο 18, ότι δικαιουχοι των πράξεων για τις Τοπικές Δράσεις 

Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Ομάδες και τοπικά σχέδια για την 

απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, 

ορίζονται Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
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που λειτουργούν με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και 

καλούνται Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Αυτές οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις 

επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν 

αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει. Κατά την 

υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης οι φορείς, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση εμείς, θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή 

καταστατικού σύστασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.  

 Γι' αυτό το σκοπό χρειαζόμαστε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ώστε να συμμετάσχει ο Δήμος με τους φορείς που αναφέρονται και στις δύο 

δράσεις στην ίδρυση κατ' αρχάς των αναγκαστικών συμπράξεων, με τη μορφή 

Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και στην περαιτέρω κατάθεση του 

φακέλου ώστε να ενταχθεί και ο Δήμος μας μέσα από τις διαδημοτικές αυτές 

συνεργασίες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.  

 Αυτά είχα να πω. Αν θέλετε κάποια διευκρίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα προσήλθαν ο κ.Λέκκας Ανδρέας, ο κ.Λέκκας 

Βασίλης και ο κ.Χασιώτης Μιχάλης και η κα Οικονόμου Κων/να.  

 Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν απορίες, διευκρινίσεις, τοποθετήσεις επί 

του θέματος; Ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κ.Κυριακού μας έκανε μια εισήγηση, είναι λίγο διαφορετική από την 

εισήγηση που έχουμε εμείς στα χέρια μας, λίγο διαφορετικά πράγματα μας 

είπατε. Αυτό όμως που βλέπουμε δεν ξέρουμε αν υπήρχε δυνατότητα να 

συμμετέχουν από την πλευρά του Δήμου μας κάποιοι άλλοι φορείς, γιατί 

βλέπουμε σε άλλες περιοχές συμμετέχουν και άλλοι φορείς σε ένα τέτοιο 

Πρόγραμμα. Είχαν ενημερωθεί αντίστοιχοι φορείς που μπορεί να λειτουργούν 

εδώ στο Δήμο για να συμμετέχουν; Και δε μιλάω για Μ.Κ.Ο., δεν είμαι τόσο 

υπέρ τέτοιας φιλοσοφίας, όσο φορέων που υπάρχουνε και στη δική μας την 
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περιοχή. Θα μπορούσαν ας πουμε να έχουνε μια δυνατότητα ξέροντας εκ των 

έσω, μέσα από την περιοχή μας, δυνατότητες που θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν. Γιατί μιλάμε κάτι που για να παράγει σαν Πρόγραμμα θα πρέπει 

να είναι καλά σχεδιασμένο, γιατί είναι πολύ ρευστό και απ' ότι καταλαβαίνω θα 

περάσει μέσα από την Κ.Ε.Δ.Ο.; Οχι λέτε; Μάλιστα. Γιατί γραφει μέσα η 

πρόσκληση, γι' αυτό ήθελα να δω την πρόσκληση, αναφέρεται για της 

Δημοτικές Επιχειρήσεις. Αυτό αναφέρει η πρόσκληση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό, είναι ουσιαστικό το εξής και 

γι' αυτό ζήτησα και την πρόσκληση, τη διαβίβαση της πρόσκλησης στις 

Δημοτικές Επιχειρήσεις. Αρα θα περάσει αυτο μέσα από την Κ.Ε.Δ.Ο ή θα είναι 

Πρόγραμμα του Δήμου;  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Οχι .. Πρόεδρε, να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βεβαίως. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Οχι, δε θα περάσει μέσα από την Κ.Ε.Δ.Ο. Και σ' αυτό που είπατε 

πριν για τους φορείς, θα πρέπει ο καθε συμμετέχω στο Πρόγραμμα αυτό να 

διαθέτει διαχειριστική επάρκεια και αυτή τη στιγμή διαχειριστική επάρκεια 

διαθέτει μόνο ο Δήμος σαν Νομικό Πρόσωπο. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να 

πάει μέσα από την Κ.Ε.Δ.Ο. η οποία έχει ακόμη .. προβλήματα. Λοιπόν, πολλοί 

δε άλλοι Δήμοι, ακόμα και μ' αυτούς τους οποίους κάνουμε διαδημοτική 

συνεργασία συμμετέχουν οι ίδιοι οι Δήμοι σαν Νομικά Πρόσωπα και όχι οι 

Δημοτικές τους Επιχειρήσεις. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει ο ίδιος. Στο Δήμο Διονύσου, ειδικά 

επειδή έτυχε να ενημερωθώ για να συζητήσω μαζί τους, έχουν συστήσει μια 

Ανώνυμη Εταιρεία, την Ανέλιξη, στην οποία συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο 
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ο Δήμος, αλλά αυτή η εταιρεία είναι καιρό πριν φτιαγμένη και έχει διαχειριστική 

επάρκεια από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θα επιμείνω στο ερώτημα του κ.Λίτσα, επειδή όλα αυτά τα 

Προγράμματα από το παρελθόν απ' ότι ξέρουμε τρέχουνε μέσω αναπτυξιακών 

εταιρειών, να θυμίσω το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", θα πρέπει λοιπόν να 

το εξετάσουμε μην τυχόν χάσουμε το Πρόγραμμα ή ενταχθουμε και δεν 

μπορούμε να το υλοποιήσουμε εάν δεν έχουμε την κατάλληλη νομική μορφή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για την πρόταση που κάνετε και στα 2 θέματα για μας είναι 

ξεκάθαρο για ποιο λόγο το κάνετε. Μέσα από αυτή τη δραση μας μιλάτε για 

φροντίδα των ανέργων και μας περιγράφετε την ανεργία σαν ένα φαινόμενο το 

οποίο προκλήθηκε μέσα από μια συγκυρία και λέτε ότι θα συμμετέχετε μέσα σε 

μια δράση στην οποία θα προσπαθείτε να αμβλύνετε αν θέλετε το αποτέλεσμα, 

τα αποτελέσματα που προκαλεσε σε μια οικογένεια η ανεργία. Και μιλάτε για 

ανεργία. Μα καλά, για πείτε μας τώρα, εσείς που θέλετε να προστατεύσετε 

τους ανέργους, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στο Δήμο από τότε που αναλάβατε 

μέχρι σήμερα που έχουν αποχωρήσει; Πείτε μας. Μιλάτε για μέριμνα. Που να 

ξεκινήσω και που να τελειώσω στον 1 χρόνο; Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμους 

και τα τροφεία; Εμπορευματοποιηση των πάντων γύρω μας; Αύξηση τελών και 

φόρων; Αλλά αυτό που γίνεται φυσικά στη σύμπραξη των 3 Δήμων εδώ σην 

περιοχή δε γίνεται μόνο εδώ, γίνεται παντού. Υπάρχει ένας σχεδιασμός από την 

κεντρική διοίκηση που περνάει και στην τοπική διοίκηση για να αμβλύνονται αν 

θελετε τα αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής αυτής. Και ξέρετε όταν 

μιλάτε εσείς για εργαζόμενους και αν θέλετε όχι μόνιμη δουλειά αλλά 
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απασχόληση, τότε ακριβώς περιγράφετε το νέο καθεστώς, τα 550 ευρώ και 

κάποια απασχόληση.  

 Εμείς, για μας είναι ξεκάθαρο και έχουμε ξεκαθαρίσει πως 

αντιλαμβανόμαστε το Δήμο και τελικά τι εφαρμόζει αυτός ο Δήμος. Βεβαίως και 

τα 2 θέματα τα καταψηφίζουμε, όμως διεκδικούμε την ύπαρξη φορέα κρατικού 

που αντιλαμβάνεται τον εργαζόμενο και τον άνεργο όχι σαν μια ευπαθή ομάδα, 

αλλά σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όλες τις δυνατότητες να ζήσει όπως του 

αξίζει και βεβαίως να του προστατεύει όχι μόνο το δικαίωμα στη δουλειά, στη 

μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά ό,τι απορρέι μέσα απ' αυτήν, τις διακοπές 

τους, τον ελεύθερο χρόνο, την άδεια του, όλα και βεβαίως καταψηφίζουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια παρατήρηση κ.Χασιώτη. Βεβαίως έχετε όλο το δικαίωμα. Γι' 

αυτό το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται ο Δήμος. Να το απεμπολίσουμε; 

Ωραία. Ο κ.Κιούσης.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κατ' αρχήν μια ερώτηση κ.Κυριακού. Αυτό το Πρόγραμμα είναι το 

περηβόητο Πρόγραμμα που για την Περιφέρεια Αττικής είναι 15,5 δις ή αφορά 

αποκλειστικά μόνο τους Δήμους; Το ξέρετε; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Αφορά Αναγκαστικές Συμπράξεις. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αναγκαστικές Συμπράξεις. Ωραια, άρα είναι αυτό νομίζω ότι για την 

Περιφέρεια Αττικής είναι το ύψος του 15, όχι δις, συγνώμη, 15 εκατ. ευρώ, 

15,5 εκατ. ευρώ. Ξέρετε ποιο είναι, πόσο θα είναι τα χρήματα που θα δοθούν; 

Οχι στο συγκεκριμένο, γενικά στην Αττική. Ποια είναι η έγκριση από την 

Ευρωπαϊκή Ενωση γι' αυτό το Πρόγραμμα; Ξέρετε;  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα με το τι δράσεις, τι δράσεις θα 

υποβληθούν. Δηλαδή υπάρχει ..   
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Αν ξέρετε .. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Υπάρχει ένα γενικό πλαφόν γύρω στα 60 εκατ.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αυτό είναι για όλη την Ελλάδα.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Αυτό για την Αττική.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Για την Αττική. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Από εκεί και μετά εξαρτάται αν θα υπερκαλυφθεί το ποσό ή όχι 

και αν θα περισσέψουν κονδύλια από άλλες Περιφέρειες.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Για την τελική χρηματοδότηση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι άλλη μια ερώτηση. Εδώ λέτε στην εισήγηση ότι εμείς πρέπει να 

συμμετέχουμε στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Σύμπραξη που είναι ο Δήμος 

Μαραθώνα. Το λέω καλά; Ο Δήμος Διονύσου, η Εξέλιξη Διονύσου Α.Ε., ο 

Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέα Μάκρης, η ΑΣΕΤ Τεχνολογική. Είναι αυτή η 

Σύμπραξη; Εκεί θέλουμε να συμμετέχουμε; Δε σας άκουσα κ.Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ναι λέω, πραφανώς.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, εγώ θέλω να το βεβαιώσω κ.Λίτσα, συγνώμη. Λοιπόν, άρα η 

επόμενη ερώτηση μου είναι: ο Δήμος Διονύσου δεν είπατε ότι έχει και την 

εταιρεία Εξέλιξη Διονύσου; Συμμετέχει με 2 συνιστώσες; Και ο Δήμος 

Μαραθώνα δεν έχει και τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Νέας Μάκρης; Φαντάζομαι 

είναι κάτι ξεχωριστό. Και κάτι άλλο. Ποια είναι η ΑΣΕΤ Τεχνολογική; Ξέρουμε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, δε λέει άλλους. Και άλλους που δεν έχουν υποβάλλει. Ξέρουμε 

ποια είναι; Αν δηλαδή οι αλλοι Δήμοι θα συμμετέχουν με 2, με 1; Σ' αυτήν την 

Κοινοπραξία ο Δήμος Ωρωπού πόσο ποσοστό θα έχει, έχουμε τέτοιες 

πληροφορίες; 'Η θα περιμένουμε την υπογραφή για να το δούμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κοιτάξτε, για να συμμετάσχει κάποιος στην Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη, έιπα και προηγουμένως στον κ.Λίτσα, θα πρέπει να διαθέτει 

διαχειριστική επάρκεια. Θα μπορούσαμε και εμείς αν καποιες άλλες νομικές 

μορφές, είτε σύλλογοι, είτε αναπτυξιακή εταιρεία, είτε Κ.Ε.Δ.Ο., είτε οτιδήποτε 

άλλο είχε διαχειριστική επάρκεια θα μπορούσε δυνητικά ή θεωρητικά να 

συμμετάσχει. Αυτοι όλοι οι οποίοι αναφέρατα πριν έχουν διαχειριστική 

επάρκεια. Εχουν ξανακάνει Προγράμματα. Οσον αφορά την εταιρεία ΑΣΕΤ που 

είπατε, εγώ προσωπικά δεν τους γνωρίζω. Είναι εταιρεία η οποία είναι 

συμβουλευτική στο Δήμο του Μαραθώνα και είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει 

να εκπονήσει ένα κομμάτι από την πρόταση που θα γίνει συνολικά. Αυτή είναι 

η εταιρεία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορίστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Κιούση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν άκουσα τίποτα. Να σας πω, την πρώτη φορά που πήγα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει ο κ.Κιούσης. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. με τους Δημάρχους εκεί και συσκεφθήκαμε, με καλέσανε για 

να συμμετέχουμε και οι 3 Δήμοι να ενισχύσουμε την πρόταση μας για να την 

πάρουμε. Χαρακτηριστικά, οι τεχνοκράτες, γιατί ήταν καμιά δεκαριά εκεί πέρα, 

σύμβουλοι των Δημάρχων κλπ., είπανε ότι αν πάμε και οι 3 έχουμε 95% 

πιθανότητα να παρουμε το Πρόγραμμα για την βοήθεια των κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων, ανέργων κλπ. που ανέλυσε φαντάζομαι ο κ.Κυριακού, εάν 

πάμε μόνοι μας ο καθένας δεν έχει σχεδόν καμία ελπίδα, γιατί ενισχύουμε πολύ 

την πρόταση μας. Είναι τόσο ο αριθμός των Προγραμμάτων που αναγκάζονται 

Δήμοι να κάνουνε συμπράξεις. Και είναι και χαρά μας και τιμή μας να 
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συμπράξουμε με τους γειτονικούς Δήμους για να πάρουμε αυτό το ποσόν να 

βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. Εκεί ήτανε και ένας 

εκπρόσωπος της ΑΣΕΤ, ο οποίος ήταν ο τεχνοκράτης και βοηθούσε στις 

απαντήσεις των ερωτήσεων και όλα αυτά που χρειαζότανε και πιθανώς να 

αναλάβουμε μέσω αυτών των εταιρειών σαν φορέας διαχείρισης να είναι η 

εταιρεία αυτή, για να ξεκινήσουμε το Πρόγραμμα και να συνεργαστεί οι 3 

Δήμοι. Με κάποια εταιρεία για να διεκπεραιώσει το Πρόγραμμα τεχνοκρατικά. 

Είναι πολύ δύσκολο, δεν υπαρχει υποδομή. Σε μας τουλάχιστον, δεν το 

συζητάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω να τοποθετηθώ στο θέμα. Εντελώς τυχαία χθες είχα ένα 

Συμβούλιο στο συνδικαλιστικό που συμμετέχω και υπήρχε αυτό το 

Πρόγραμμα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εκεί. Στο συνδικαλιστικό, ναι. Θέλω .. Εχει διαχειριστική επάρκεια, 

ναι. Θέλω να πω το εξής: αυτό που βλέπω είναι το εξής, ότι εκεί πρώτα απ' όλα 

θεωρούν ότι δεν είναι σίγουροι ότι θα παρει κανενας Πρόγραμμα, γιατί είναι 

λίγα τα λεφτά, πάρα πολλές οι προτάσεις. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ προσωπικά 

Δήμαρχε βλέπω ότι ο Δήμος Ωρωπού δέχεται ένα καπελωμα από τους Δήμους 

Μαραθώνα και Διονύσου. Είναι πολύ πιο μπροστά, χρησιμοποιούμε τη δικιά 

τους τεχνολογία, είναι παραπάνω αυτοί που θα συμπράξουν και αν ο κάθε ένας 

συμπράξει, γι' αυτό λέω, με το ίδιο ποσοστό ανά συμμετοχή ο Δήμος 

Μαραθώνα θα έχει 40%, ο Δήμος Διονύσου θα έχει 40%, με τις υπάρχουσες 

καταστάσεις, και ο Δήμος Ωρωπού 20%. Εκτός αν ο Δήμαρχος έχει κάνει 

συμφωνία με τους Δημαρχους, ότι ξέρετε κάτι, θα είναι δια 3 στους Δήμους. 

Επίσης εκεί μας ζητήθηκε ότι πρέπει να δώσουμε ανθρώπους που θα 

εκτελέσουν αυτό το Πρόγραμμα, γιατί αυτό το Πρόγραμμα και μάλιστα η 
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ημερομηνία ήταν καταληκτική, έλεγε ότι πρέπει να δοθούν και οι άνθρωποι που 

θα εκτελέσουν αυτό το Πρόγραμμα. Και τι σημαίνει αυτό; Οτι μπορεί αυτήν τη 

στιγμή κ.Κυριακού να υπαρχουν εδώ μέσα στο Δήμο μας 15 άνθρωποι που θα 

μπορούσαν να είναι οι επιμορφωτές, γιατί κάποιοι πρέπει να είναι οι 

επιμορφωτές. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι επιμορφωτές από την ΑΣΕΤ 

τεχνολογική εφόσον υπαρχει Κοινοπραξία του Δήμου.  

 Εμείς σαν συνδικαλιστικό δώσαμε 6 ανθρώπους, ζητούσαν τους τίτλους 

σπουδών τους, δεν ήταν απλό. Ηταν μια επίπονη διαδικασία για να βγει. Και 

ρωτάω όλα αυτά, εγώ είμαι υπέρ αυτών των Προγραμμάτων γιατί πρώτα απ' 

όλα και ανακουφίζουν κάποιους ανθρώπους και προσπαθούν να βοηθήσουν και 

το Δήμο, γιατί θα έχει κάποια έσοδα ο Δήμος, αλλά δεν είναι υπέρ να είμαστε 

να ουραγοί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.   

 Στην αίθουσα προσήλθαν ο κ.Λεμπούσης, ο κ.Ζαχαρίας και ο κ.Καλύβας.  

 Υπαρχουν άλλοι συναδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν επί του 

θέματος;  

 Ο κ.Πέππας. 

ΠΕΠΠΑΣ: Γεια σας και από μένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: ενώ η 

ανεργία και οι επιχειρήσεις κλείνουν, ποια είναι η πολιτική των Δήμων αυτών 

για να ανοίξουμε καμιά επιχείρηση και να βρει ο κόσμος δουλειά. Είναι πάλι ενα 

Πρόγραμμα το οποίο είναι για τον αέρα, από τα πολλά που έχουνε γίνει, με 

μόνο και μόνο κριτήριο να επωφεληθούν ορισμένα κυκλώματα. Και το λέω εδώ 

ευθέως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συναδελφοι. Υπάρχει κάποια 

αντίρρηση; Οχι ο κ.Χασιώτης.  
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 Στην αίθουσα προσήλθε και ο κ.Δέδες. Οχι λοιπον ο κ.Χασιώτης. Το 

Συμβούλιο κατά πλειοψηφία .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Οχι και εγώ, ο Πέππας ο Παναγιώτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι και ο κ.Πέππας. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη 

συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη και ορίζει ως εκπρόσωπο 

τον Δήμαρχο κ.Ιωάννη Οικονομάκο με αναπληρωματικό μέλος τον κ.Δημήτριο 

Κυριακού.  

 Κύριοι συνάδελφοι, λύεται η έκτακτη συνεδρίαση. Ενα διάλειμμα 5 

λεπτών και θα ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τα 2 θέματα μαζί.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Κυριακέ, συγνώμη λίγο, το 2ο θέμα είναι παρεμφερές αλλά έχει 

λίγο διαφορετικό σκοπό και έχει άλλες εταιρείες μέσα, τελείως διαφορετικές. 

Τουλάχιστον να .. Μπορεί να έχουμε κάποιες ερωτήσεις να μας εξηγήσετε 

κάποια πραγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αν θυμάστε, είπα και τα 2 θέματα θα συζητηθούν.  

ΛΙΤΣΑΣ: Πάνε πακέτο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάνε πακέτο .. Δεν έφερε αντίρρηση το Σώμα. 

ΛΤΙΣΑΣ: Είναι διαφορετικό πράγμα. Θελουμε να κάνουμε ερωτήσεις τι 

ακριβώς είναι. Να μην ξέρουμε; Θα μας ρωτήσει κάποιος έξω κ.Πρόεδρε. Εμας 

μας ρωτάει και ο κόσμος, τι είναι αυτό το πράγμα; Τι είναι το άλλο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε να κάνετε καποιες ερωτήσεις, ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, να μας εξηγήσει λίγο τους φορείς που θα συμμετέχουνε. Ποιοι 

είναι. 
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(παρεμβασεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 2ο θέμα. Αναφέρονται στην εισήγηση. Δεν είναι; Γνωρίζετε 

εσείς κ.Κυριακού ποιοι είναι; Παρότι ψηφίστηκε, εντάξει, ας ενημερωθεί ο 

κ.Λίτσας. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κύριε Λίτσα, στο 2ο θέμα συμμετέχουνε ο Δήμος, ο Δήμος... 

Συμμετέχουνε ο Δήμος Διονύσου, έτσι; Οχι, το 2ο θέμα είναι αυτό που είναι η 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία "Πάρνης". Αυτό είναι το 2ο θέμα. Σ' 

αυτό το 2ο θέμα λοιπόν συμμετέχουνε ο Δήμος Διονύσου και η "Εξέλιξη" του 

Δήμου Διονύσου πάλι αναπτυξιακή εταιρεία, η "Νέστωρ Συμβουλευτική". Αυτή 

είναι πάλι μια εταιρεία συμβουλευτική, αντίστοιχη της "ΑΣΕΤ", η οποία αυτή θα 

κάνει την υποβολή του φακέλου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, γιατί θα 

γινουν δύο ξεχωριστές υποβολές. Η μια θα γινει με τους 3 Δήμους μαζί, θα 

γίνει με τους 3 Δήμους μαζί .. Στην Αθήνα, στην Αθήνα. Και επίσης είναι και το 

"Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού", το ΚΜΟΠ, το οποίο έχει αναλάβει 

και αυτό ένα κομμάτι. Αυτή είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Το "ΚΕΚ 

EUROTEAM" είναι ένα ΚΕΚ πιστοποιημένο στο οποίο θα γίνουνε όποια 

σεμινάρια χρειαστεί να γίνουν γιατί πρέπει να γίνουνε μόνο μέσω ΚΕΚ. Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι. 

 

 -------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 ------------------------- 
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