
  
  
  

ΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΕΕΙΙ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΟΟΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ;;   
  
  
  
    ΣΣεε  µµιιαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ––  ππααρρωωδδίίαα  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  σσττιιςς  1111//88//22001155,,  ηη  
δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  έέφφεερρεε  εεκκ  ννέέοουυ  ππρροοςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττοο  θθέέµµαα  ττηηςς  λλήήψψηηςς  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  
ααππόό  ττοο  ΤΤΠΠκκ∆∆..  
    ΉΉτταανν  αακκρριιββώώςς  µµιιαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ––  ππααρρωωδδίίαα,,  ααφφοούύ,,  ααφφεεννόόςς  ήήτταανν  ππααρράάννοοµµηη,,  ααφφεεττέέρροουυ  
φφάάννηηκκεε  όόττιι  µµεεττάά  ααππόό  δδιιεερργγαασσίίεεςς  εείίχχαανν  ββρρεεθθεείί  οοιι  δδύύοο  ππρρόόσσθθεεττεεςς  ψψήήφφοοιι  πποουυ  
ααππααιιττοούύνντταανν  γγιιαα  νναα  εεγγκκρριιθθεείί  ηη  ααππόόφφαασσηη  µµεε  εεννιισσχχυυµµέέννηη  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα..  
    ΗΗ  ππααρρααννοοµµίίαα  έέγγκκεειιττααιι  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  ααφφοούύ  οο  ΚΚααννοοννιισσµµόόςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  
δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  εείίννααιι  σσααφφήήςς  κκααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  33  ππααρρ..  33  ααννααφφέέρρεειι  ρρηηττάά  όόττιι  ««....ττοο  
δδηηµµοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο  σσυυννεεδδρριιάάζζεειι……γγ))  όόπποοττεε  ττοο  ζζηηττήήσσεειι  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ήή  ηη  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  
ΕΕππιιττρροοππήή,,  ήή  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  
εεννώώ  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  44  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  άάρρθθρροουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ρρηηττάά  τταα  εεξξήήςς::  ««  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  
υυππόό  σσττοοιιχχεείίαα  γγ))  κκααιι  δδ))  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααππααιιττεείίττααιι  γγρρααππττήή  ααίίττηησσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  
τταα  θθέέµµαατταα  πποουυ  θθαα  σσυυζζηηττηηθθοούύνν..  ΑΑνν  ττοο  σσυυµµββοούύλλιιοο  εεκκδδώώσσεειι  ααπποορρρριιππττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  εεππίί  
ττοουυ  ααιιττήήµµααττοοςς,,  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  εεππααννυυπποοββλληηθθεείί  ααίίττηηµµαα  γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  θθέέµµαα  ππρριινν  
ππααρρέέλλθθοουυνν  δδύύοο  ((22))  µµήήννεεςς  ααφφόόττοουυ  εεκκδδόόθθηηκκεε  ηη  ααπποορρρριιππττιικκήή  ααππόόφφαασσηη,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  
γγίίννεεττααιι  εεππίίκκλληησσηη  ννεεοοττέέρρωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν»»..  ΣΣττηηνν  ππρροοκκεειιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  υυππήήρρξξεε  
κκααννέένναα  ννεεόόττεερροο  σσττοοιιχχεείίοο..  
    ΈΈννααςς  αακκόόµµαα  πποολλύύ  ιισσχχυυρρόόςς  λλόόγγοοςς  ππααρρααννοοµµίίααςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  έέγγκκεειιττααιι  σσττηη  
σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηη  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  ττωωνν  δδηηµµοοττιικκώώνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  κκκκ  
ΑΑιικκααττεερρίίννηηςς  ΠΠοούύλλοουυ--ΚΚαασσττάάννηη  κκααιι  ΜΜεελλεεττίίοουυ  ΛΛέέλληη  σσττιιςς  σσυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  ττηηςς  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  2299ηηςς//66//22001155  κκααιι  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  
1111ηηςς//88//22001155,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηη  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  
δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοούύλλοουυ  κκ..  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΠΠααππααππααννοούύσσηη  σσττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  
σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  1111ηηςς//88//22001155..  
    ΤΤαα  οοννόόµµαατταα  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  ήή  σσττεεννώώνν  σσυυγγγγεεννιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  ττοουυςς  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττηη  
λλίίσστταα  πποουυ  σσυυννοοδδεεύύεειι  ττοο  ααίίττηηµµαα  ττηηςς  λλήήψψηηςς  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  
κκοοµµµµάάττιι  ττοουυ  ααιιττήήµµααττοοςς..    
    ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  οο  ΚΚααννοοννιισσµµόόςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  εείίννααιι  
εεππίίσσηηςς  σσααφφήήςς,,  ααφφοούύ  ααννααφφέέρρεειι  σσττοο  άάρρθθρροο  1100,,  ππααρρ..  66::  ««  ∆∆ηηµµοοττιικκόόςς  σσύύµµββοουυλλοοςς  δδεενν  
µµπποορρεείί  νναα  µµεεττάάσσχχεειι  σσττηη  σσυυζζήήττηησσηη  εεννόόςς  θθέέµµααττοοςς  ήή    
σσττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ήή  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσεε    
γγννωωµµοοδδοοττιικκάά  σσυυλλλλοογγιικκάά  όόρργγαανναα,,  τταα  οοπποοίίαα  γγννωωµµοοδδοοττοούύνν  γγιιαα  θθέέµµαα  πποουυ  θθαα    
εειισσααχχθθεείί  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο,,  εεφφόόσσοονν  οο  ίίδδιιοοςς,,  οο//ηη  σσύύζζυυγγόόςς  ττοουυ  ήή    



σσυυγγγγεεννήήςς  ττοουυ  έέωωςς  ττοο  δδεεύύττεερροο  ββααθθµµόό  εεξξ  ααίίµµααττοοςς  ήή  εεξξ  ααγγχχιισσττεείίααςς  ήή  ππρρόόσσωωπποο    
ππρροοςς  ττοο  οοπποοίίοο  δδιιααττηηρρεείί  σσττεεννόό  δδεεσσµµόό,,  έέχχεειι  υυλλιικκόό  ήή  ηηθθιικκόό  σσυυµµφφέέρροονν..    
ΟΟ  δδηηµµοοττιικκόόςς  σσύύµµββοουυλλοοςς  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  έέχχεειι  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι    
ττοο  σσώώµµαα  γγιιαα  ττοο  κκώώλλυυµµαα  ααυυττόό  κκααιι  νναα  ααππέέχχεειι  ττόόσσοο  κκααττάά  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ    
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  θθέέµµααττοοςς  όόσσοο  κκααιι  κκααττάά  ττηη  λλήήψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς..  ΣΣεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή    
ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  ααππόόφφαασσηη  εείίννααιι  άάκκυυρρηη..  ΟΟ  σσύύµµββοουυλλοοςς  πποουυ  έέλλααββεε  µµέέρροοςς  σσττηη    
σσυυννεεδδρρίίαασσηη  δδιιααππρράάττττεειι  σσοοββααρρήή  ππααρράάββαασσηη  κκααθθήήκκοοννττοοςς  κκααιι  ττιιµµωωρρεείίττααιι  µµεε  ττηηνν    
πποοιιννήή  ττηηςς  ααρργγίίααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  άάρρθθρροο  223333  κκααιι  223344  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100»»..  
    ΟΟιι  ππααρρααππάάννωω  δδηηµµοοττιικκοοίί  σσύύµµββοουυλλοοιι  έέχχοουυνν  άάµµεεσσοο  υυλλιικκόό  σσυυµµφφέέρροονν  κκααιι  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  
µµηη  µµεεττέέχχοουυνν  σσεε  κκααµµίίαα  ααππόό  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  σσυυννεεδδρριιάάσσεειιςς..  
    ΌΌµµωωςς  ππέέρραα  ααππόό  ααυυττάά  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  οο  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  ααννέέππττυυξξεε  ττοονν  
δδεεκκάάλλοογγοο  ττοουυ  ψψεεύύδδοουυςς,,  ααφφοούύ  όόλλαα  σσεε  όόσσαα  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  εείίχχαανν  ωωςς  ββάάσσηη  ττοουυςς  ττοο  ψψέέµµαα..  
    ΞΞεεκκίίννηησσεε  λλέέγγοοννττααςς  όόττιι  όόλλοοιι  οοιι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοοίί  ττωωνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  δδιιοοιικκήήσσεεωωνν  ήήτταανν  
ππλλαασσµµααττιικκοοίί  κκααιι  όόττιι  µµόόννοο  ααυυττόόςς  κκααττέέθθεεσσεε  ππρρααγγµµααττιικκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό..  ΜΜαα  αανν  ήήτταανν  
έέττσσιι  γγιιααττίί  δδεενν  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  οο  ππρρώώττοοςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ππααρράά  
εεππιισσττρράάφφηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΝΝοοµµιιµµόόττηηττααςς  πποουυ  εείίννααιι  ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααµµµµααττεείίαα  
ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς;;  ΕΕππιισσττρράάφφηηκκεε  γγιιααττίί  ήήτταανν  ππλλαασσµµααττιικκόόςς!!   ΑΑυυττόόςς  εείίννααιι  οο  
λλόόγγοοςς..    
    ΕΕίίππεε  εεππίίσσηηςς  όόττιι  εεάάνν  δδεενν  εεγγκκρριιθθεείί  οο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  ττοουυ  δδήήµµοουυ  γγιιαα  ττοο  22001155  δδεενν  θθαα  
µµπποορρέέσσοουυνν  νναα  εεννττααχχθθοούύνν  έέρργγαα  σσηηµµααννττιικκάά  όόππωωςς  ηη  ύύδδρρεευυσσηη  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς  σσττοονν  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  έέττσσιι  δδεενν  θθαα  εεκκττεελλεεσσττοούύνν..  ΨΨεευυδδέέσσττααττοο  
κκααιι  ααυυττόό,,  ααφφοούύ  αακκόόµµαα  κκιι  αανν  οο  δδήήµµοοςς  ττεεθθεείί  σσεε  κκααθθεεσσττώώςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  εεξξυυγγίίααννσσηηςς,,  έέρργγαα  
πποουυ  δδεενν  εεππιιββααρρύύννοουυνν  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  εεκκττεελλοούύννττααιι  κκααννοοννιικκάά,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  
σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  εεκκττεελλοούύννττααιι  κκααιι  ααυυττάά  πποουυ  εείίννααιι  σσεε  φφάάσσηη  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  κκααιι  
χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύννττααιι  ααππόό  άάλλλλοο  φφοορρέέαα  κκααιι  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ααππόό  ττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ..  
    ΠΠααρρεεµµππιιππττόόννττωωςς  οο  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς    οο  οοπποοίίοοςς  δδιιααλλααλλοούύσσεε  ππρροοεεκκλλοογγιικκάά  σσττοουυςς  δδηηµµόόττεεςς  
ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς  όόττιι  ««δδεενν  υυππάάρρχχεειι  µµεελλέέττηη»»  κκααιι  όόττιι  ««οο  ΜΜααρριιννάάκκηηςς  σσααςς  κκοορροοϊϊδδεεύύεειι  γγιιαα  νναα  
ππάάρρεειι  ττηηνν  ψψήήφφοο  σσααςς»»,,  ξξααφφννιικκάά  δδηηλλώώννεειι  όόττιι....  ««ππρρέέππεειι  άάµµεεσσαα  νναα  εεγγκκρριιθθεείί  οο  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  γγιιααττίί  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  ύύδδρρεευυσσηηςς  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς    ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ττοο  εεννττάάσσσσεειι  
σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  ααφφοούύ  έέχχεειι  ώώρριιµµηη  µµεελλέέττηη»»!!   ΠΠρροοεεκκλλοογγιικκάά  δδεενν  υυππήήρρχχεε  µµεελλέέττηη  
κκααιι  µµεεττεεκκλλοογγιικκάά  υυππάάρρχχεειι  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληη;;  ΜΜέέχχρριι  πποουυ  θθαα  φφττάάσσεειι  ηη  ααµµεεττρροοέέππεειιαα  σσααςς;;  
    ΟΟ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  σσυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ττοο  δδεεκκάάλλοογγοο  ττοουυ  ψψεεύύδδοουυςς  δδήήλλωωσσεε  όόττιι  ««....ααννττίί  νναα  
χχρρωωσσττάάµµεε  66..000000..000000  εευυρρώώ  σσττοουυςς  πποολλίίττεεςς  θθαα  τταα  χχρρωωσσττάάµµεε  σσττοο  ΤΤΠΠκκ∆∆»»!!       
    ΣΣεε  πποοιιοουυςς  ννοοµµίίζζεειι  όόττιι  ααππεευυθθύύννεεττααιι;;  ΤΤαα  66..000000..000000  εευυρρώώ  ωωςς  δδάάννεειιοο  ααππόό  ττοο  ΤΤΠΠκκ∆∆  σσεε  
2255  χχρρόόννιιαα  µµεε  εεππιιττόόκκιιοο  44,,22%%  θθαα  φφττάάσσεειι  ππεερρίίπποουυ  σστταα  1144..000000..000000  εευυρρώώ!!   ΕΕίίννααιι  ττοο  ίίδδιιοο  κκ..  
ΣΣττααµµοούύλληη;;  ΚΚάάθθεε  οοιικκοογγέέννεειιαα  ττοουυ  δδήήµµοουυ  µµααςς  θθαα  εεππιιββααρρυυννθθεείί  κκααττάά  11..880000  εευυρρώώ  ππεερρίίπποουυ  
ααππόό  ααυυττόό  ττοο  δδάάννεειιοο..  ΚΚααιι  ρρωωττάάµµεε,,  εείίννααιι  ήή  δδεενν  εείίννααιι  άάλλλλοο  έένναα,,  --µµεεττάά  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  
δδηηµµοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν  κκααττάά  1133%%--,,  υυφφεεσσιιαακκόό  µµέέττρροο;;  ΑΑλλήήθθεειιαα,,  πποουυ  ττηηνν  ππάάεειι  ττηη  δδοουυλλεειιάά  οο  
ττύύπποοςς;;  
    ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  ττοουυ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληη  εείίννααιι    κκααθθααρράά  φφοορροοεειισσππρραακκττιικκήή  κκααιι  ααυυττόό  έέρρχχεεττααιι  νναα  ττοο  
εεππιιββεεββααιιώώσσεειι  ηη  εεππιιββοολλήή  ττοουυ  ττέέλλοουυςς  σσύύννδδεεσσηηςς  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  σσττοουυςς  
δδηηµµόόττεεςς  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάµµοουυ..  ΑΑννττίί  οο  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  νναα  φφέέρρεειι  ωωςς  ππρρόότταασσηη  ππρροοςς  ψψήήφφιισσηη  
ααππόό  ττοο  δδηηµµοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο  ττηη  λλήήψψηη  δδααννεείίοουυ  ααππόό  ττοο  ΤΤΠΠκκ∆∆  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττωωνν  
σσυυννδδέέσσεεωωνν  ττηηςς  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάµµοουυ  εεππέέλλεεξξεε  νναα  ππάάρρεειι  έένναα  δδάάννεειιοο  ––  
µµααϊϊµµοούύ  γγιιαα  νναα  ββοολλέέψψεειι  ττοουυςς  ηηµµέέττεερροουυςς..  
    ΠΠοοιιοοςς  θθαα  ααρρννιιόότταανν  νναα  ψψηηφφίίσσεειι  έένναα  δδάάννεειιοο  κκααθθααρράά  εεππεεννδδυυττιικκόό  όόππωωςς  εείίννααιι  ααυυττόό  ττηηςς  
κκαατταασσκκεευυήήςς  ττωωνν  σσυυννδδέέσσεεωωνν  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάµµοουυ;;  ΣΣυυγγχχρρόόννωωςς  θθαα  υυππήήρρχχεε  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  
νναα  ππλληηρρώώννοουυνν  κκάάθθεε  µµήήνναα  οοιι  δδηηµµόόττεεςς  πποολλύύ  λλιιγγόόττεερρηη  δδόόσσηη  κκααιι  σσεε  πποολλύύ  µµεεγγααλλύύττεερροο  
δδιιάάσσττηηµµαα  κκααιι  όόχχιι  νναα  ααιισσθθάάννοοννττααιι  σσφφιιχχττήή  σσττοο  λλααιιµµόό  ττηη  θθηηλλιιάά  ττηηςς  σσύύννττοοµµηηςς  
ααπποοππλληηρρωωµµήήςς  κκααιι  νναα  έέχχοουυνν  ξξεεσσηηκκωωθθεείί  όόλλοοιι..  



    ΟΟ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  έέφφτταασσεε  εεππίίσσηηςς  σσττοο  έέσσχχααττοο  σσηηµµεείίοο  σσυυµµππεερριιφφοορράάςς  µµεε  ττηηνν  
ττρροοµµοοκκρράάττηησσηη  ττωωνν  δδηηµµοοττιικκώώνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  µµεε  ττοο  ψψεευυδδέέσσττααττοο  εεππιιχχεείίρρηηµµαα  ττηηςς  
ααδδυυννααµµίίααςς  ππλληηρρωωµµήήςς  κκααιι  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  ααπποολλύύσσεεωωνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  δδήήµµοοςς  ττεεθθεείί  
σσεε  κκααθθεεσσττώώςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  εεξξυυγγίίααννσσηηςς..  ΌΌλλαα  ψψεευυδδέέσστταατταα!!   ΟΟιι  µµόόννοοιι  πποουυ  δδεενν  
κκιιννδδυυννεεύύοουυνν  ααππόό  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  κκααττάάσστταασσηη  εεππιιττήήρρηησσηηςς  εείίννααιι  οοιι  δδηηµµοοττιικκοοίί  υυππάάλλλληηλλοοιι,,  
ττόόσσοο  ττοουυ  δδήήµµοουυ,,  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  ννοοµµιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  κκιι  ααυυττόό  γγιιααττίί  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  
εεππιιττήήρρηησσηηςς  δδιιαασσφφααλλίίζζοοννττααιι  ππλλήήρρωωςς  οοιι  µµιισσθθοοίί  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν,,  εεννώώ  κκααννέέννααςς  ααππόό  
ααυυττοούύςς  δδεενν  κκιιννδδυυννεεύύεειι  οούύττεε  µµεε  µµεεττάάττααξξηη,,  ααφφοούύ  έέχχεειι  γγίίννεειι  ππρρόόσσφφαατταα  ηη  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  
έέχχεειι  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς..  
    ΜΜεε  όόππλλοο  ττοονν  ττρρόόµµοο  οο  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  έέσσυυρρεε  κκυυρριιοολλεεκκττιικκάά  ττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ττοουυ  
δδήήµµοουυ  κκααιι  ττοουυςς  µµεεττέέττρρεεψψεε  σσεε  ππεειιθθήήννιιαα  όόρργγαανναα  ττοουυ..  
    ΗΗ  εεππιιββοολλήή  εεννόόςς  αακκόόµµαα  φφοορροοεειισσππρραακκττιικκοούύ  µµέέττρροουυ  µµεε  σσααθθρρόό  υυππόόσσττρρωωµµαα  µµααςς  
ααννααγγκκάάζζεειι  νναα  ππρροοββοούύµµεε  σσεε  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  έέχχεειι  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  κκάάννεειι  κκάάθθεε  σσοοββααρρήή  
ααννττιιπποολλίίττεευυσσηη  όόππωωςς  ααυυττήή  ττηηςς  ππρροοσσφφυυγγήήςς  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  
ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααττάά  ττηηςς  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  ττηηςς  ααρρ..  ααπποοφφ..  110077//22001155  
ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  πποουυ  ααφφοορράά  σσττηη  λλήήψψηη  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  ααππόό  ττοο  ΤΤΠΠκκ∆∆..  
    ΌΌσσοο  γγιιαα  ττιιςς  ππρρόόσσφφααττεεςς    δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ΑΑννττιιδδηηµµάάρρχχοουυ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν((;;))  ττοουυ  δδήήµµοουυ,,  ττοο  
µµόόννοο  πποουυ  έέχχοουυµµεε  νναα  ααππααννττήήσσοουυµµεε  εείίννααιι  όόττιι  γγιιαα  νναα  µµπποορρεείί  νναα  αασσκκεείί  κκρριιττιικκήή  σσεε  
σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  µµεε  µµαακκρροοχχρρόόννιιαα  ππααρροουυσσίίαα  κκααιι  ττιιµµηηττιικκόό  ππααρρεελλθθόόνν  σστταα  έέδδρραανναα  ττοουυ  
δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοδδεείίξξεειι  ππρρώώτταα  όόττιι  µµπποορρεείί  νναα  σσυυννττάάξξεειι  έένναανν  
ιισσοοσσκκεελλιισσµµέέννοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  δδήήµµοουυ..  ΜΜεεττάά  µµπποορρεείί  νναα  µµιιλλήήσσεειι..  
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