ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 272
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 23374/2-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την στήριξη των θέσεων του Σωµατείου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας.
Εισηγήτρια: ∆ήµητρα Ροντογιάννη, Πρόεδρος Σωµατείου

1

Η Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας, κα ∆ήµητρα Ροντογιάννη, είπε
στο ∆ηµ. Συµβούλιο τα εξής:
«Καθηµερινά βιώνουµε την επίθεση που εκδηλώνεται απέναντι στο µεγαλύτερο τµήµα της
κοινωνίας από τις πολιτικές των κυβερνήσεων της κατεδάφισης των εργασιακών σχέσεων, του
ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, τις πολιτικές της διάλυσης της δηµόσιας Παιδείας και της
δηµόσιας Υγείας, τις κυβερνήσεις που εφαρµόζοντας νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπηρετούν τα µεγάλα
οικονοµικά συµφέροντα των εταιρικών οµίλων της Ε.Ε. και του ∆.Ν.Τ.
Τα Μνηµόνια επέβαλλαν µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τη βίαιη εσωτερική υποτίµηση:
αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τη δραµατική µείωση των µισθών, την κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, µε τις µαζικές απολύσεις εργαζοµένων σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, µε το
κλείσιµο χιλιάδων επιχειρήσεων, µε το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ ψηφίζοντας το νέο σκληρό αντιλαϊκό τρίτο Μνηµόνιο,
νοµιµοποιεί τα προηγούµενα και αναπαράγει το σύνολο των προτάσεων των δανειστών βυθίζοντας τα
ελληνικά νοικοκυριά σε βαθύτερη ύφεση-οικονοµική και κοινωνική- και µε σπουδή προχωρά στην πιστή
εφαρµογή του .
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε τα πολυνοµοσχέδια για τα προαπαιτούµενα των δανειστών ενόψει
της επόµενης δόσης του νέου δανείου:
- επεκτείνει και στο ∆ηµόσιο τις µειώσεις συντάξεων και τις αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης-που
είτε οδηγούν σε συντάξεις πείνας είτε σε αποκλεισµό από τη σύνταξη-, που έχει ήδη θεσπίσει για τον
ιδιωτικό Τοµέα.
-απαγορεύει στον υπολογαριασµό του ΑΚΑΓΕ, που χρηµατοδοτείται από κρατήσεις 3% - 10% στις
επικουρικές συντάξεις, να εκπληρώνει το στόχο για τον οποίο δηµιουργήθηκε, δηλαδή να χρηµατοδοτεί
τα ελλείµµατα των επικουρικών ταµείων, τα οποία πλέον οδηγούνται σε πλήρη εφαρµογή της «ρήτρας
του µηδενικού ελλείµµατος», δηλαδή σε νέες συνεχείς µειώσεις των επικουρικών συντάξεων και του
µερίσµατος που χορηγεί το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
-καταργεί ευνοϊκές για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους αντιµνηµονιακές ρυθµίσεις, που
περιλαµβάνονται στο νόµο 4331/2015, που ψήφισε η ίδια πριν από τρεις µήνες (30/6/2015).
- ενισχύει τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕ∆ .
-ενισχύει και συνεχίζει τη φοροκαταιγίδα που πλήττει τις εργατικές-λαϊκές οικογένειες, διατηρώντας τον
ΕΝΦΙΑ, θεσπίζοντας πιο αυστηρούς κανόνες για όσους εντάχθηκαν στις ρυθµίσεις των 100 δόσεων
-αυξάνει τις τιµές σε βασικά είδη εφαρµόζοντας ΦΠΑ 23%.
-απελευθερώνει τις κατασχέσεις ακινήτων
-διαλύει τον πρωτογενή τοµέα µε την κατάργηση προνοµίων των αγροτών αλλά και ειδικών ελληνικών
αγροτικών προϊόντων (π.χ. ελληνικός ζύθος)
Την ίδια στιγµή απαλλάσσουν τις ιδιωτικές εταιρείες που θα εκµεταλλευτούν την δηµόσια
περιουσία που περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕ∆ από ανταποδοτικά τέλη, από χρέη, από πρόστιµα και
αναδροµικά! Ενώ χαρίζουν εκατοµµύρια σε µονοπωλιακά µεγαθήρια, κυνηγούν τις ψευτοσυντάξεις των
υπερήλικων και προαναγγέλλουν την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών και φυσικά κατάργηση του
αντίστοιχου επιδόµατος καταδικάζοντας σε δουλειά µέχρι τον τάφο τα Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα
Την στιγµή που για τους ενοίκους της λίστας Λαγκάρντ προβλέπεται το ευεργέτηµα της
παραγραφής µόλις εκπνεύσει το 2015 αφού η Αθήνα δεν µπορεί να ….νοµοθετήσει µονοµερώς, την ίδια
στιγµή και στην απροθυµία τους να χτυπήσουν την φοροδιαφυγή σχεδιάζουν την υπαγωγή των
µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων σε µόνιµο καθεστώς κάπιταλ κοντρόλ.
Την ίδια στιγµή διαγράφει τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ καθώς και του ΟΣΕ προς το
Ελληνικό ∆ηµόσιο για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ιδιωτικοποίησή τους.
Την στιγµή που ο λαός µατώνει από τα σκληρά µνηµονιακά µέτρα, την στιγµή που η ανεργία
αγγίζει το 27%, που τεράστιο κοµµάτι της κοινωνίας βρίσκεται σε ακραία φτώχεια, παρέχουν κίνητρα για
την επιστροφή «µαύρου» χρήµατος από τις τράπεζες της Ελβετίας.
Και φυσικά κανένας λόγος για παιδεία, κοινωνική πρόνοια (περιορίζεται σε συσσίτια και κάρτες για
ψώνια) και υγεία. ∆εν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνει αντιληπτό ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ θα ολοκληρώσει ακολουθώντας το δρόµο των προκατόχων της την καταβύθιση του ∆ηµόσιου
Συστήµατος Υγείας στα πλαίσια της εφαρµογής των σκληρών νεοφιλελεύθερων µέτρων που
εµπεριέχονται στο 3ο Μνηµόνιο. Χαρακτηριστικό δείγµα αυτής της πολιτικής, µε σοβαρές επιπτώσεις στη
λειτουργία των ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων είναι η νέα κατακρήµνιση του ύψους της κρατικής
χρηµατοδότησης για το 2016.
Οι ∆ήµοι παραµένουν βασικός στόχος αφού τα οικονοµικά φιλέτα της διαχείρισης απορριµµάτων,
των κοινωνικών δοµών, της ύδρευσης κ.α αποτελούν δικές µας αρµοδιότητες. Έτσι κανένας λόγος για
την ενίσχυση της χρηµατοδότησης που έχει µειωθεί από το 2010 µέχρι και 60%, ουδείς λόγος για άρση
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της απαγόρευσης των προσλήψεων, ενώ ταυτόχρονα νοµοθετούν τα ταµειακά διαθέσιµα να περιέρχονται
απευθείας σε ειδικό ταµείο απαξιώνοντας τον ίδιο τον θεσµό και το αυτοδιοίκητο , τους εργαζόµενους και
τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην κοινωνία, στους
πολίτες και στους εργαζόµενους οδηγώντας έτσι την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε λειτουργική, θεσµική και
οικονοµική κατάρρευση.
Το Σωµατείο Εργαζοµένων ΟΤΑ Νοµού Λευκάδας καταγγέλλουµε τις πολιτικές που δηµιούργησαν
και συντηρούν την φτωχοποίηση της κοινωνίας και διεκδικούµε:
-προστασία των ∆ηµόσιων Κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών-υγεία, παιδεία, πρόνοια
-µόνιµη σταθερή εργασία για όλους-κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας
-επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
-αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης των δήµων και προστασία του αυτοδιοίκητου
-άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων άµεσα-άµεση αξιοποίηση του αιτήµατος για πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού που κατ΄ εξαίρεση ισχύει για τους νησιωτικούς δήµους της Χώρας
-όχι στην κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών στους εργαζόµενους στους δήµους
-καµία µείωση µισθών-όχι στο νέο µισθολόγιο, άµεση απόδοση των µισθολογικών ωριµάνσεων σε όλους
τους εργαζόµενους στο δηµόσιο
- κανένας πλειστηριασµός, προστασία της πρώτης κατοικίας.
-δίκαιο φορολογικό σύστηµα
-κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
-όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας-κατάργηση του ΤΑΙΠΕ∆
Σε αυτό το πλαίσιο καλούµε το δηµοτικό συµβούλιο να προβεί στη λήψη απόφασης στηρίζοντας
τα δίκαια αιτήµατά µας και να προχωρήσει σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια προς κάθε κατεύθυνση
στηρίζοντας τόσο τους εργαζόµενους όσο και το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, κ. Νίκος Σταµατέλλος.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια, κατέθεσε το ψήφισµα:
«Το πολυνοµοσχέδιο που υπερψηφίστηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τη Βουλή των
Ελλήνων, είναι επί της ουσίας αποτέλεσµα του δύσκολου συµβιβασµού ανάµεσα στην προηγούµενη
κυβέρνηση και τους δανειστές.
Ως ∆ήµος Λευκάδας εκφράζουµε την ρητή και κατηγορηµατική µας αντίθεση σε όλα τα νέα µέτρα
που πλήττουν τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα. Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι ΜΜΕ έχουν ήδη
πληρώσει και µε το παραπάνω το µερίδιό τους στην κρίση και καµία άλλη περικοπή σε µισθολογικά,
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα δεν µπορεί να γίνει ανεκτή.
Εκφράζουµε επίσης την πλήρη αντίθεσή µας σε κάθε νέο µέτρο που συνεχίζει το φαύλο κύκλο της
ύφεσης- λιτότητας και καταδικάζει τις αναπτυξιακές προοπτικές που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος µας. Η
επιµονή των δανειστών σε νέα υφεσιακά µέτρα είναι καταστροφική για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας
και κοινωνίας.
Συµµετέχουµε στον αγώνα για ανατροπή των µνηµονιακών διατάξεων των τελευταίων 5 ετών, για
επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων και
ανακατανοµή των φορολογικών βαρών, για ένα δίκαιο και αναλογικό φορολογικό σύστηµα.
Συµµετέχουµε στην προσπάθεια για ριζική αναδιάρθρωση του χρέους και για στροφή της οικονοµίας
µας σε έργα και επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.
∆ιεκδικούµε τα αιτήµατα των εργαζοµένων, όπως καταγράφονται στην ανωτέρω τοποθέτησή
τους και είναι τα εξής:
-προστασία των ∆ηµόσιων Κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών-υγεία, παιδεία, πρόνοια
-µόνιµη σταθερή εργασία για όλους-κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας
-επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
-αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης των δήµων και προστασία του αυτοδιοίκητου
-άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων άµεσα-άµεση αξιοποίηση του αιτήµατος για πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού που κατ΄ εξαίρεση ισχύει για τους νησιωτικούς δήµους της Χώρας
-όχι στην κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών στους εργαζόµενους στους δήµους
-καµία µείωση µισθών-όχι στο νέο µισθολόγιο, άµεση απόδοση των µισθολογικών ωριµάνσεων σε όλους
τους εργαζόµενους στο δηµόσιο
- κανένας πλειστηριασµός, προστασία της πρώτης κατοικίας.
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-δίκαιο φορολογικό σύστηµα
-κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
-όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας-κατάργηση του ΤΑΙΠΕ∆.»
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος είπε: Είµαστε θετικοί στο ψήφισµα των εργαζοµένων.
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς είπε: είµαστε αλληλέγγυοι στο ψήφισµα των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι
πρέπει να οργανωθούν και να παλέψουν παντού, αφού συνταχθούν µε το λαϊκό κίνηµα. Πρέπει σαν ∆.Σ.
να παίρνουµε θέση για τα προβλήµατα των εργαζοµένων.
Ο κ. Κούρτης Φίλιππος είπε: Σαν πολίτης και σαν δηµότης, συνεχίζω να πολεµάω αυτές τις πολιτικές
που µας έφεραν εδώ, απ΄ όπου και αν προέρχονται.
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος είπε: Από το σηµερινό κείµενο που κατέθεσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ
Ν.Λευκάδας, απουσιάζει η αναφορά στις πολιτικές δυνάµεις που µε την πολιτική τους µας οδήγησαν
στην σηµερινή κατάσταση. Θεωρώ ότι ο χρόνος είναι αυτός που θα δείξει αρκετά πράγµατα. Προτείνω
να γίνει ένας συµψηφισµός των δύο ψηφισµάτων που κατατέθηκαν. Είµαστε στο πλευρό των
εργαζοµένων.
Η κα Κατωπόδη Ευανθία είπε: Θα είµαι στο πλευρό των εργαζοµένων µε την παρουσία µας. Για λόγους
αρχής όµως, ως δηµοτική σύµβουλος θα ψηφίσω παρών.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος είπε: Με οδηγό την εντιµότητα και την πολιτική ηθική µπορεί να βρεθεί ελπίδα
επιβίωσης για το λαό µας.
Η κα Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία είπε: Πρέπει να παλέψουµε όλοι µαζί ενωµένοι για να βοηθήσουµε τη
χώρα να βγει από αυτή τη κατάσταση.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων είπε: Συµφωνώ µε το τελευταίο κοµµάτι του κειµένου. Συµφωνώ µε το ψήφισµα
του κ, ∆ηµάρχου.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της πρότασης του Συλλόγου Εργαζοµένων ψήφισαν έξι (6) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Καββαδάς
Θωµάς, Γράψας Αθανάσιος, Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος, Σκληρός Φίλιππος και Κούρτης
Φίλιππος.
Λευκό ψήφισαν πέντε (5) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός Παναγιώτης,
Κατωπόδη Ευανθία και Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, ψήφισαν δέκα τέσσερις (14) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά
πλειοψηφία εγκρίνει το παρακάτω ψήφισµα:

«Το πολυνοµοσχέδιο που υπερψηφίστηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τη Βουλή των
Ελλήνων, είναι επί της ουσίας αποτέλεσµα του δύσκολου συµβιβασµού ανάµεσα στην προηγούµενη
κυβέρνηση και τους δανειστές.
Ως ∆ήµος Λευκάδας εκφράζουµε την ρητή και κατηγορηµατική µας αντίθεση σε όλα τα νέα µέτρα
που πλήττουν τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα. Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι ΜΜΕ έχουν ήδη
πληρώσει και µε το παραπάνω το µερίδιό τους στην κρίση και καµία άλλη περικοπή σε µισθολογικά,
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα δεν µπορεί να γίνει ανεκτή.
Εκφράζουµε επίσης την πλήρη αντίθεσή µας σε κάθε νέο µέτρο που συνεχίζει το φαύλο κύκλο της
ύφεσης- λιτότητας και καταδικάζει τις αναπτυξιακές προοπτικές που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος µας. Η
επιµονή των δανειστών σε νέα υφεσιακά µέτρα είναι καταστροφική για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας
και κοινωνίας.
Συµµετέχουµε στον αγώνα για ανατροπή των µνηµονιακών διατάξεων των τελευταίων 5 ετών, για
επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων και
ανακατανοµή των φορολογικών βαρών, για ένα δίκαιο και αναλογικό φορολογικό σύστηµα.
Συµµετέχουµε στην προσπάθεια για ριζική αναδιάρθρωση του χρέους και για στροφή της οικονοµίας
µας σε έργα και επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.
∆ιεκδικούµε τα αιτήµατα των εργαζοµένων:
-προστασία των ∆ηµόσιων Κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών-υγεία, παιδεία, πρόνοια
-µόνιµη σταθερή εργασία για όλους-κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας
-επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
-αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης των δήµων και προστασία του αυτοδιοίκητου
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-άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων άµεσα-άµεση αξιοποίηση του αιτήµατος για πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού που κατ΄ εξαίρεση ισχύει για τους νησιωτικούς δήµους της Χώρας
-όχι στην κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών στους εργαζόµενους στους δήµους
-καµία µείωση µισθών-όχι στο νέο µισθολόγιο, άµεση απόδοση των µισθολογικών ωριµάνσεων σε όλους
τους εργαζόµενους στο δηµόσιο
- κανένας πλειστηριασµός, προστασία της πρώτης κατοικίας.
-δίκαιο φορολογικό σύστηµα
-κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
-όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας-κατάργηση του ΤΑΙΠΕ∆.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 272/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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