ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 354
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31225/14-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Ανδρέας
Μικρώνης Ζώης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 32/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Υπαλλήλων
Ο.Τ.Α. Ν.Λευκάδας.

2
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν.Λευκάδας, εκτός ημερήσιας διάταξης,
ζητά από το Δ.Σ. να διαβάσει ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και την έγκρισή
του από το Δ.Σ.
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στην ανάγνωση του ψηφίσματος.
Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είμαστε σε πολυήμερη κινητοποίηση όχι γιατί
το θέλουμε, αλλά γιατί αναγκαζόμαστε.

Δεν διεκδικούμε προνόμια, παρά μόνο την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών
μας, που εδώ και μήνες η Κυβέρνηση και η τρόικα μας αφαιρούν.
Πέρσι έλεγαν εμάς προνομιούχους, γιατί παίρναμε 1.000 και 1.200 ευρώ και γιατί είχαμε
σταθερή εργασία. Δεχθήκαμε επίθεση συντονισμένη, με στοιχεία ανακριβή και παραποιημένα.
Σκοπός να στραφεί η μία κοινωνική ομάδα κατά της άλλης. Μαζί με τη μείωση των δικών μας
μισθών μειώθηκαν και οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, καταργήθηκαν και καταργούνται οι Σ.Σ.Ε.,
αυξήθηκε η ανεργία και κλείνουν κατά δεκάδες μαγαζιά και βιοτεχνίες. Απολύονται Δημόσιοι και
Δημοτικοί υπάλληλοι και την ίδια στιγμή προωθούν την κατάργηση της Ε.Σ.Σ.Ε.
Η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, μας κατηγορεί ότι δεν δείχνουμε ευαισθησία
και ότι κινδυνεύει η Δημόσια υγεία από τα σκουπίδια που μένουν στους δρόμους.
Ποιοι; Αυτοί που επιβάλλουν χαράτσια σε ανέργους και ηλικιωμένους, εκδικούνται τους
πολύτεκνους,

απομυζούν

τους

συνταξιούχους

και επιδεικνύουν

πρωτοφανή

κοινωνική

αναλγησία. Απαντάμε ότι αυτό που κινδυνεύει σήμερα είναι η ψυχική υγεία, αλλά και η φυσική
υπόσταση των Ελλήνων, από τα βάρβαρα μέτρα της Κυβέρνησης. Η υγεία του λαού μας
κινδυνεύει απ’ την προσβολή της αξιοπρέπειάς του από μια εθελόδουλη Κυβέρνηση που έχει
παραδοθεί στους ξένους δανειστές και τοκογλύφους για να εκτελέσει το «συμβόλαιο θανάτου»
του Ελληνικού λαού και το ξεπούλημα της χώρας.
Τις τελευταίες ημέρες έχει τεθεί επί τάπητος το θέμα της ιδιωτικοποίησης των Υπηρεσιών
Καθαριότητας των δύο μεγαλύτερων Περιφερειών της χώρας, και σειρά παίρνουν και οι
υπόλοιπες. Νομοσχέδια συντάχτηκαν μέσα σε μία νύχτα, ιδιωτικές εταιρίες εμφανίστηκαν δήθεν
από το πουθενά προκειμένου να «σώσουν» τον απειλούμενο από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους
λαό, επιστρατεύοντας απορριμματοφόρα, που για κάποιον περίεργο λόγο διατηρούσαν στον
στόλο τους πλήρως επανδρωμένα. Η αποκομιδή ξεκίνησε από το πλέον νευραλγικό σημείο της
πρωτεύουσας, το ξενοδοχείο Hilton, τόνοι σκουπιδιών μεταφορτώνονται στην περιοχή του ΚΤΕΟ
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Ελληνικού,

εντός

κατοικημένης

περιοχής, υπογραμμίζοντας με τον πλέον προκλητικό

τρόπο το πώς αντιλαμβάνονται οι ιδιωτικές Εταιρίες την αποκομιδή.
Το Σωματείο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο
πολυνομοσχέδιο που προωθεί στην Βουλή η Κυβέρνηση και αφορά, μεταξύ πολλών άλλων,
στην δραστική περικοπή των μισθών των Δημοτικών Υπαλλήλων στο σύνολό τους, καθώς και
τον κατάπτυστο θεσμό της Εργασιακής Εφεδρείας. Καλούμε με το παρόν το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Λευκάδας να πάρει θέση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών Καθαριότητας
και την επικείμενη μετατροπή των Δήμων σε Ανώνυμες Εταιρίες εισπρακτικού χαρακτήρα. Σας
καλούμε τέλος να στηρίξετε τον αγώνα των Εργαζομένων, καθώς θεωρούμε ότι η διασφάλιση του
κοινωνικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. δεν αποτελεί αποκλειστικό πρόβλημα των Εργαζομένων, αλλά
αφορά και τους Αιρετούς».
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Η παράταξή μας στηρίζει σύσσωμη τα δικαιώματα των εργαζομένων στον Δήμο.
Δεν υπάρχει αντίρρηση στα σημεία του ψηφίσματος. Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν
ενεργά στη διοίκηση και διαχείριση του Δήμου. Η Διοίκηση πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό
προσωπικό του Δήμου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και τις δυνατότητες και δεξιότητες του καθενός.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Ο Καλλικράτης είναι η πρώτη παράγραφος ενός συμβολαίου θανάτου που
έχει υπογραφτεί για την Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορώ να ανεχθώ το ρόλο του παρατηρητή γι’ αυτά
που γίνονται, όποιος και αν είναι στην Κυβέρνηση. Προτείνω να υιοθετήσουμε πλήρως το
ψήφισμα των εργαζομένων και να το ψηφίσουμε ως δικό μας ψήφισμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρούμε τους εργαζόμενους του Δήμου μας συνεργάτες και συμπαραστάτες
στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος για την εξυπηρέτηση των Δημοτών.
Αναγνωρίζουμε τις σημαντικές απώλειες στα εισοδήματα των εργαζομένων,

ως

συνέπεια των δύσκολων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και σταθεροποίησης της χώρας
και είμαστε αλληλέγγυοι μαζί τους.
Το προσωπικό, που εργάζεται στις Υπηρεσίες των Δήμων και ιδιαίτερα στις Υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων να εξαιρεθεί της εφεδρείας.
Να γίνει ρύθμιση των δανείων όχι μόνο από το Τ.Π.Δ., το Τ.Τ. αλλά και προς τις ιδιωτικές
τράπεζες (επιμήκυνση, περίοδο χάριτος, αναστολή).
Δεσμευόμαστε να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση στον τομέα της Καθαριότητας, γιατί
το προσωπικό, που υπηρετεί στις Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα μαζί με τις προσλήψεις
8μηνιτών, επαρκεί.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
Ομόφωνα αποφασίζει
Αποδέχεται το παραπάνω ψήφισμα του Σωματείου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν.Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 354/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

