
  
    ΓΓ..  ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ::   ΚΚΑΑΤΤΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆..ΣΣ..  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΩΩΝΝ  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ  
  
  
    ΥΥππόό  ττοο  ββάάρροοςς  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  γγεεγγοοννόόττωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  ιιδδιιααίίττεερραα  ννοοσσηηρρήή    
ααττµµόόσσφφααιιρραα  σσττηη  χχώώρραα  µµααςς,,  γγεεµµάάττηη  ααγγωωννίίαα  κκααιι  ααββεεββααιιόόττηητταα,,  κκααλλοούύµµαασσττεε  όόλλοοιι  νναα  
σσττααθθµµίίσσοουυµµεε  ττιιςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυµµεε  ππρροολληηππττιικκάά  ώώσσττεε  νναα  
ππρροοσσττααττέέψψοουυµµεε  ττοο  σσππίίττιι  µµααςς,,  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  µµααςς..  
    ΑΑππόό  ααυυττήή  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  εεξξααιιρρεεθθεείί  οο  δδήήµµοοςς  µµααςς..  
    ΜΜεε  όόλλεεςς  ααυυττέέςς  ττιιςς  οοδδυυννηηρρέέςς  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  σσυυµµββεείί  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  δδιιάάσσττηηµµαα,,  οο  
δδήήµµοοςς  µµααςς  κκιιννδδυυννεεύύεειι  νναα  υυπποοσσττεείί  µµεεγγάάλλαα  ππλλήήγγµµαατταα,,  µµέέσσαα  ααππόό  ππεερριικκοοππέέςς  χχρρηηµµάάττωωνν  
πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  
κκρρααττιικκήή  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη..  
    ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς  δδοοµµέέςς  όόππωωςς  οοιι  ββρρεεφφοοννηηππιιαακκοοίί  κκααιι  οοιι  ππααιιδδιικκοοίί  σσττααθθµµοοίί  πποουυ  
χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύννττααιι  κκααττάά  8800%%  ααππόό  ττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ««ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  
ΣΣππίίττιι»»  πποουυ  χχρρηηµµααττοοδδοοττεείίττααιι  ααππόό  κκοοννδδύύλλιιαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕρργγαασσίίααςς,,  ββρρίίσσκκοοννττααιι  
κκυυρριιοολλεεκκττιικκάά  σσττοονν  ααέέρραα  κκααιι  εείίννααιι  άάγγννωωσσττοο  αανν  θθαα  µµπποορρέέσσοουυνν  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  νναα  
λλεειιττοουυρργγοούύνν  µµεεττάά  ττηη  δδιιαακκοοππήή  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς..    
    ΑΑκκόόµµαα  τταα  έέρργγαα  πποουυ  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύννττααιι  ααππόό  ττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  κκααιι  ααυυττήή  ττηη  σσττιιγγµµήή  έέχχοουυνν  
σσττααµµααττήήσσεειι,,  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  χχρρηηµµάάττωωνν  ααππόό  ττηηνν  ΚΚυυββέέρρννηησσηη  γγιιαα  
κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  άάµµεεσσωωνν  δδααννεειιαακκώώνν  κκααιι  µµιισσθθοολλοογγιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν,,  κκιιννδδυυννεεύύοουυνν  µµεε  
ααππέέννττααξξηη,,  ααφφοούύ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  µµέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοουυςς  ττοουυ  22001155..  
    ΓΓιιαα  όόλλαα  ααυυττάά  τταα  πποολλύύ  σσοοββααρράά  ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ  έέχχοουυνν  ππρροοκκύύψψεειι,,  ηη  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  έέχχεειι  
ππρροοααννααγγγγεείίλλεειι  έέκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  99//77//22001155..  
    ΌΌµµωωςς  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ααυυττόό  εεµµεείίςς  ωωςς  δδήήµµοοςς  ττιι  κκάάννοουυµµεε;;  ΠΠοουυ  ββρριισσκκόόµµαασσττεε;;  
    ΤΤηη    δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  µµααςς  ττηηνν  έέχχοουυνν  ααππαασσχχοολλήήσσεειι  ααυυττάά  τταα  ζζηηττήήµµαατταα;;  
    ΈΈχχεειι  σσχχεεδδιιάάσσεειι  ππλλάάννοο  ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  έέκκτταακκττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψοουυνν;;  
    ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  ττόόσσοο  ττοο  λλααόό  όόσσοο  κκααιι  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  
δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  σσεε  κκααττεεππεείίγγοουυσσαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  πποουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  νναα  γγίίννεειι  άάµµεεσσαα..    
    ∆∆εενν  υυππάάρρχχοουυνν  χχρροοννιικκάά  ππεερριιθθώώρριιαα  γγιιαα    οολλιιγγωωρρίίαα..  
    ΗΗ  εεππόόµµεεννηη  µµέέρραα  ζζυυγγώώννεειι  κκααιι  δδεενν  ξξέέρροουυµµεε  αανν  θθαα  µµααςς  ββρρεειι  ωωςς  χχώώρραα  εεννττόόςς  ήή  εεκκττόόςς  ττοουυ  
εευυρρώώ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕυυρρωωζζώώννηηςς..  
    ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  έέχχεειι  ππρροοεεττοοιιµµαασσττεείί  γγιιαα  τταα  χχεειιρρόόττεερραα;;  
    ΈΈχχεειι  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  άάµµεεσσαα  ττόόσσοο  ττοουυςς  ααιιρρεεττοούύςς  όόσσοο  κκααιι  ττοο  λλααόό  γγιιαα  ττοουυςς  
κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  ππααρρααµµοοννεεύύοουυνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  πποουυ  έέχχεειι  
εεττοοιιµµάάσσεειι..  
    ΤΤιιςς  ηηµµέέρρεεςς  ααυυττέέςς  πποουυ  σσυυµµββααίίννοουυνν  ιισσττοορριικκέέςς  ααννααττρροοππέέςς  κκααιι  µµααςς  οοδδηηγγοούύνν  ωωςς  χχώώρραα  
γγιιαα  άάλλλληη  µµιιαα  φφοορράά  σσττοονν  ππάάττοο  ττοουυ  ββααρρεελλιιοούύ,,  εεµµεείίςς  ωωςς  δδήήµµοοςς  έέχχοουυµµεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  
νναα  εεκκφφρράάσσοουυµµεε  µµεε  ττοονν  ππιιοο  ππρρόόδδηηλλοο  ττρρόόπποο  ττηηνν  ααλλλληηλλεεγγγγύύηη  σσττοουυςς  σσυυννδδηηµµόόττεεςς  µµααςς,,  νναα  
πποούύµµεε  ττηηνν  ααλλήήθθεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοκκύύψψεειι  κκααιι  νναα  
ππρροοεεττοοιιµµαασσττοούύµµεε  γγιιαα  τταα  χχεειιρρόόττεερραα..  
    ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  µµααςς  έέππρρεεππεε  νναα  ττοο  εείίχχεε  κκάάννεειι  ααυυττόό  εεδδώώ  κκααιι  πποολλύύ  κκααιιρρόό..  
    ΌΌµµωωςς  αακκόόµµαα  κκααιι  ττώώρραα  δδεενν  εείίννααιι  ααρργγάά..  ΚΚααλλώώ  ττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο    νναα  ααννααλλάάββεειι  ττηηνν  
ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττηηςς  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  ππρριινν  νναα  εείίννααιι  ααρργγάά..  
    ΤΤοονν  κκααλλώώ  λλοοιιππόόνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  νναα  
κκααλλέέσσεειι  άάµµεεσσαα  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  σσεε  εεππεείίγγοουυσσαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  µµεε  θθέέµµαα  
««τταα  ππρροοββλλήήµµαατταα  κκααιι  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  εεγγκκυυµµοοννοούύνν  γγιιαα  ττοο  δδήήµµοο  µµααςς  λλόόγγωω  ττωωνν  
εεκκττάάκκττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττοουυςς»»,,  γγιιαα  ττοο  κκααλλόό  ττωωνν  δδηηµµοοττώώνν  
µµααςς,,  γγιιαα  ττοο  κκααλλόό  ττοουυ  ττόόπποουυ  µµααςς..  
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