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Απόζπαζμα
Από ηο 28ο Ππακηικό ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμαοςλίος έηοςρ 2020.
ΘΔΜΑ 1ο
Δνημέπωζη βια ηο ζσέδιο Ολοκληπωμένων Υωπικών Δπενδύζεων (ΟΥΔ)
ζηον Σαΰβεηο
Δζζδβδηέξ: η. Αεακάζζμξ Κζπεθυββμκαξ, η.Λζηυθαμξ Κδθζάημξ
Πήιενα, ηδκ 13η ημο ιδκυξ Ιοςλίος ημο έημοξ 2020, διένα Γεςηέπα ηαζ χνα
20:15,

ζημ Πνεςμαηικό Κένηπο Γήμος πάπηηρ (ζζυβεζμ αζαθζμεήηδξ), ζοκήθεε

ζε ηαηηζηή κεκλειζμένων ηων θςπών ζοκεδνίαζδ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο
άνενμο 10 παν.1 ηδξ Ξνάλδξ Λμιμεεηζημφ Ξενζεπμιέκμο (ΦΔΘ 55/Α/11-03-2020),
ηαζ

ηδξ ιε

Δζςηενζηχκ,

ανζε.πνςη.
ημ

33282/εβη.163/29-05-2020

Γδιμηζηυ

Ποιαμφθζμ

Γήιμο

εβηοηθίμο

Ππάνηδξ,

ημο πμονβείμο

ιεηά

απυ

ηδκ

ιε

ανζε.πνςη.:12610/09-07-2020 έββναθδ πνυζηθδζδ ημο Ξνμέδνμο αοημφ, πμο
δδιμζζεφεδηε ζημκ εζδζηυ πχνμ ακαημζκχζεςκ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Γήιμο ηαζ
βκςζημπμζήεδηε ζημ Γήιανπμ, ζημοξ δδιμηζημφξ ζοιαμφθμοξ ηαζ ζημοξ πνμέδνμοξ
ηςκ ημζκμηήηςκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 74 ημο Λ.4555/2018.
Ξνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ μ πνυεδνμξ δζαπίζηςζε υηζ απυ ηα 41 ιέθδ ημο
Γδιμηζημφ Ποιαμοθίμο ήηακ:
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

1.

Κμζνάβζαξ Ππονίδςκ (Ξνυεδνμξ Γ.Π.)

1.

Αβαείαξ Ξακαβζχηδξ

2.

Θανιμίνδξ Ηςάκκδξ (Ακηζπνυεδνμξ Γ.Π.)

2.

Εαπανάηδ-Ακαζηαζμπμφθμο
Γεςνβία

3.

Γνδβυνδ Γήιδηνα (Γναιιαηέαξ Γ.Π.)

3.

Ξαπακζημθάμο Γήιδηνα

4.

Ακαζηαζάημξ Ζθίαξ

5.

Απμζημθάημξ Γδιήηνζμξ

6.

Ανβεζηάημξ Γδιήηνζμξ

7.

Ανβεζηάημξ Πηαφνμξ

8.

Βαβζαηάημο –Γμβακηγή Αδαιακηία

9.

Βαηαθυπμοθμξ Κζπαήθ

10.

Βαθζχηδξ Δοάββεθμξ
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11.

Βθάπμξ Γεχνβζμξ

12.

Βθήηαξ Λζηυθαμξ

13.

Βμοκάζδξ Αθέλακδνμξ

14.

Γανάηδ Δθέκδ

15.

Γεδεδήιμο Γεςνβία

16.

Θαθμιμίνδξ Ακηχκζμξ

17.

Θακαηάημξ Σνήζημξ

18.

Θακεθθυπμοθμξ Γεχνβζμξ

19.

Θαπμκζημθυξ Γδιήηνζμξ

20.

Θανάκηγαθδ–Ξαπαζηαεάηδ–Πηαεάηδ
Ξακαβζχηα

21.

Θανθαφηδξ Αεακάζζμξ

22.

Θμκίδδξ Γεχνβζμξ ημο Βαζ.

23.

Θμκίδδξ Γεχνβζμξ ημο Ηςακ.

24.

Θμκηάημξ Ζθίαξ

25.

Θμονειπήξ Γεχνβζμξ

26.

Θμονηζμφκδξ Ξακαβζχηδξ

27.

Θονζαημφθζαξ Ξακαβζχηδξ

28.

Κακηγμονάκδξ Ηςάκκδξ

29.

Κεκμφηδξ Βαζίθεζμξ

30.

Κζπεθυββμκαξ Αεακάζζμξ

31.

Κπμοβάδδξ Σνήζημξ

32.

Ξαηζζθίααξ Θειζζημηθήξ

33.

Ξθεζχηαξ Σνήζημξ

34.

Ξνζζημφνδξ Ξακαβζχηδξ

35.

Πμοιάηδξ Ηςάκκδξ

36.

Πηαιάηδξ Θςκ/κμξ

37.

Ρζμφηθενδξ Λζηυθαμξ

38.

Φθχνμξ Λζηυθαμξ

Ο Γήμαπσορ

Κορ Πέηπορ Γούκαρ πποζήλθε καηά

ηη διάπκεια ηων ανακοινώζεων ,

δημαπσεύων ο Ανηιδήμαπσορ κορ Βακαλόποςλορ Μισαήλ.

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
Πμφπμξ Γεχνβζμξ – Αβ.Δζνήκδξ, Ιαιπνζακάημξ Ξακαβζχηδξ - Άνκδξ, Πμοπθένδξ
Γεχνβζμξ – Αβυνζακδξ, Ρζάηςκαξ Θςκ/κμξ- Βμνδυκζαξ, Πμοθηάκδξ Ακδνέαξ –
Ιμββάζηναξ,
ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
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Θαημφνμξ Γδιμζεέκδξ – Ππανηζαηχκ,Φθχνμξ Γεχνβζμξ - Αβ. Ακανβφνςκ, Ομφιπμξ
Γεχνβζμξ - Αβ.Θςκ/κμο, Ομγαηθήξ Γεχνβζμξ – Αβνζάκςκ, Οαζζζάξ Αεακάζζμξ –
Αβ.Ηςάκκμο, Εάαναξ Ξακαβζχηδξ – Αθεονμφξ, Θυκζανδξ Θςκζηακηίκμξ – Αιοηθχκ,
Ρνζακηαθοθθάημξ Ακηχκζμξ – Ακαανοηήξ, Γεςνβαηάημξ Λζηυθαμξ – Ακςβείςκ,
Φνζκηγίθαξ Διιακμοήθ – Αθοζζμφ, Κάνημξ Ακαζηάζζμξ – Βαιααημφξ, Πηνίθαξ
Θονζάημξ – Βαναίηζαξ, Φμονημφκδξ Ξακαβζχηδξ - Βαζζανά, Γζηαζάημξ Ξακαβζχηδξ –
Βαζζθζηήξ, Θαννάξ Πςηήνζμξ – Βμοηζάκςκ, Γδιανάξ Ηςάκκδξ - Βνεζεέκςκ, Γζάκκανδξ
Λζηυθαμξ - Γεςνβζηζίμο, Γενυκηγμξ Θςκζηακηίκμξ - Γημνζηζάξ, Θνδηζζιδθζυξ Γεχνβζμξ
– Γμνάκςκ, Πάθανδξ Γεχνβζμξ - Θεμθυβμο, - Γενυκηγμξ Ακάνβονμξ- Θαθθμκήξ,
Θμνίκδξ Λζηυθαμξ - Θαθοαίςκ Πμπάξ, Ακαζηαζάημξ Πανάκημξ – Θαιζκίςκ, Ληεαέημξ
Γεχνβζμξ – Θανοχκ, Ιαβακάξ Βαζίθεζμξ– Θαζημνείμο, Ξαπαδδιδηνάημξ Ακαζηάζζμξ Θεθαθά, Βθαπάηδξ Ιεςκίδαξ – Θθαδά, Ξαπαεεμδχνμο Θςκ/κμξ – Θμκζδίηζαξ,
Θμοηνάημξ Ζθίαξ - Ιεοημπχιαημξ,
Ξαπαθοιπένδξ Λζηυθαμξ – Ιμβηακίημο,
Βθαπμηςκζηακηήξ Γεχνβζμξ – Καβμφθαξ, Πηνμοιπέθμξ Γδιήηνζμξ – Κοζηνά,
Ξζεννμοηζάημξ
Ανζζημιέκδξ
–
Μδνμηαιπίμο,
Λαζηάημξ
Ξαναζηεοάξ
Ξαθαζμπακαβζάξ, Πηαονάημξ Ξενζηθήξ – Ξανμνείμο, Οαζζζάξ Ηςάκκδξ– Ξεθθάκαξ ,
Θμονειπήξ Ανζζηείδδξ- Ξενζαμθίςκ, Γέδε Θεμδχνα–Ξθαηάκαξ, Λζημθαηάημξ
Θςκζηακηίκμξ - Ξμθμαίηζδξ, Ιεμκηζίκδξ Κζπαήθ– Ξμηαιζάξ, Αεακαζμπμφθμο Θαθζαιμφνδ Κανία- Πεθθαζίαξ, Θμφνμξ Ξαφθμξ – Πημφναξ, Ρζάηςκα Κανία –
Πμοζηζάκςκ, Οζγάημξ Αεακάζζμξ - Ππανηζάξ, Κπέηεθδξ Ηςάκκδξ – Ρναπεγακηήξ,
Καοναηάημξ Σνήζημξ – Ρνφπδξ, Ξακαβάηδξ Ηςάκκδξ- Σνοζάθςκ

Πηδ ζοκεδνίαζδ παναανέεδηε δ οπάθθδθμξ ημο Αοημηεθμφξ Ριήιαημξ πμζηήνζλδξ
Αζνεηχκ ηαζ Ποθθμβζηχκ Ννβάκςκ Βένβαδμο Αζπαζία, βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ
πναηηζηχκ.
Ζ ζοκεδνίαζδ αζκηεμζημπήεδηε ηαζ δεκ έβζκε πνήζδ ιαβκδημθςκζηήξ ζοζηεοήξ.
ΠΡΟΔΛΔΤΔΙ - ΑΠΟΥΩΡΗΔΙ:

Απιθ. απόθαζηρ
131/13-07-2020
ΘΔΜΑ 1ο : Δνημέπωζη βια ηο ζσέδιο
Δπενδύζεων (ΟΥΔ) ζηον Σαΰβεηο

Ολοκληπωμένων

Υωπικών

Δζζδβδηέξ: η. Αεακάζζμξ Κζπεθυββμκαξ, η.Λζηυθαμξ Κδθζάημξ
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Θφνζε Κζπεθυββμκα έπεηε ημ θυβμ.
Θφνζε Κδθζάημ ακ εέθεηε ηαζ εζείξ εθάηε.
Μισελόββοναρ Αθανάζιορ: Θαθδζπένα ζε υθμοξ. Δβχ αζπμθμφιαζ ιε ημ εέια
ηδξ ΝΣΔ ηαη εκημθήκ ημο ηονίμο Γμφηα ηαζ ιε ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ημο ηονίμο
Ανβεζηάημο , ζοκενβάγμιαζ βζα αοηυ ιε ημκ ηφνζμ Κδθζάημ πνςηεφμκημξ ηαζ
δεοηενεφμκημξ ιε ημοξ ανιυδζμοξ ακηζδδιάνπμοξ , δ θάζδ είκαζ ζε ανπζηυ ζηάδζμ
. Ρζ είκαζ δ ΝΣΔ κα ζαξ πς ανπζηά. Ζ ΝΣΔ είκαζ ενβαθείμ πςνζηήξ ακάπηολδξ ,
μθμηθδνςιέκεξ πςνζηέξ επεκδφζεζξ , ελ μο ηαζ ημ ανηηζηυθελμ ηαζ ημ πθαίζζμ πμζμ
είκαζ ;Δίκαζ υηζ ζημπεφεζ ζηδ ζοκμθζηή ακηζιεηχπζζδ πνυκζςκ πνμαθδιάηςκ ιζαξ
πενζμπήξ ή ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πζεακχκ ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ , ηα
μπμία ιέπνζ ηχνα δεκ εηιεηαθθεουιαζηε επανηχξ. Σαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ πνέπεζ
κα έπεζ μθμηθδνςιέκμ παναηηήνα ηαζ πνέπεζ κα οπάνπεζ ζοκεηηζηυηδηα ηαζ
ζοιπθδνςιαηζηυηδηα. Ρζ ζδιαίκεζ αοηυ; Πδιαίκεζ μζ ηεθζηχξ επζθεβείζεξ δνάζεζξ
δεκ πνέπεζ κα είκαζ άζπεηεξ ιεηαλφ ημοξ πνέπεζ δ ιία κα ζοιπθδνχκεζ ηδκ άθθδ
ιε ζημπυ ηεθζηά κα οπάνπεζ ιζα ακάπηολδ δναζηδνζμηήηςκ δ μπμία ελοπδνεηείηαζ
ηαζ είκαζ οπάνπεζ επανηχξ δ δοκαηυηδηα κα δζεκενβδεεί ζε υθα ηα επίπεδα.
Δζδζηυηενα ηχνα βκςνίγμοιε βζα ηδκ ΝΣΔ Ρατβέημο λένμοιε υηζ είκαζ δείηκοα ημο
ηονίμο Γμφηα , ημο ηονίμο Βενμφηδ ηαζ πνςηίζηςξ ημο ηονίμο Λίηα , μ μπμίμξ
ηφνζμξ Λίηαξ ζε ιζα δζαδζηηοαηή ημο πμο έπεζ βίκεζ ζοκάκηδζδ ζηδκ μπμία εβχ δεκ
ζοιιεηείπα αέααζα ηυηε , είπε πνδζζιμπμζήζεζ ηδ δζαηφπςζδ ακαγςμβυκδζδ ημο
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μνεζκμφ υβημο ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοιε είκαζ υηζ ημ ζοκμθζηυ ένβμ εα έπεζ
φρμξ 25 εηαημιιονίςκ , δζηαζμφπμζ εα είκαζ μ Γήιμξ Θαθαιάηαξ ηαζ μ Γήιμξ
Ππάνηδξ , υηζ δ ανπζηή αμφθδζδ ημο Ξενζθενεζάνπδ είκαζ κα είκαζ επί ίζδξ υνμζξ δ
ηαηακμιή
ηςκ ημκδοθίςκ ζημοξ δφμ δήιμοξ ηαζ υηζ μζ άλμκεξ πνμηεναζυηδηαξ
αάζδ ημο ΝΞΔΞ είκαζ πενζαάθθμκ πμθζηζζιυξ ηαζ ηεθεοηαίμ ηα ζδζςηζηά ένβα ,
ηχνα δεκ λένς πυζμζ έπμοκ ελμζηείςζδ ιε αοηά , αθθά πενζαάθθμκ πμθζηζζιυξ
ζφιθςκα ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο Ξενζθενεζαημφ Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ.
Ξμζμ είκαζ ημ ζοκμθζηυ πμζυ ηαζ ηα πμζμζηά ; Ρα πμζμζηά λένμοιε υηζ ημ 10%
ιπμνεί κα είκαζ βζα ιεθέηεξ ηαζ αοηέξ μζ ιεθέηεξ εα πνέπεζ κα αθμνμφκ ζε ένβα ηα
μπμία εα οθμπμζδεμφκ ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ , δδθαδή δεκ ιπμνεί κα
δζεκενβδεεί ηάπμζα ιεθέηδ εκυρδ ΝΣΔ αθθά δ οθμπμίδζδ εα είκαζ ζημ ιέθθμκ. Θαζ
επίζδξ έπμοιε ηα ζδζςηζηά ένβα πμο έπμοκ ιέβζζημ υνζμ ημ 25% , αθθά αοηυ δεκ
είκαζ μνζζιέκμ ακεθαζηζηά , είκαζ ιέπνζ 25%. Ηδζςηζηά ένβα θακηαζηείηε υηζ ιπμνεί
κα είκαζ ηαζ ηάηζ ημ μπμίμ εα οθμπμζήζεζ έκαξ Πφθθμβμξ βζα ημ αμοκυ δεκ ζδιαίκεζ
απαναίηδηα δδθαδή υηζ αθμνά αηνζαχξ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα. Ρχνα πμζα
είκαζ ηα ζηάδζα ηδξ ηοπζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ποβπςνέζηε ιε ηχνα εα ημζηάς , πμζα
είκαζ ηα ζηάδζα ηδξ ηοπζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ζ ηοπζηή δζαδζηαζία έπεζ λεηζκήζεζ ηαευηζ
δ δζαπεζνζζηζηή ανπή έπεζ εηδχζεζ πνυζηθδζδ πνμξ ηάπμζμκ ηεπκζηυ ζφιαμοθμ
βζα κα ζοιαμοθεφζεζ ηδ δζαπεζνζζηζηή ανπή βζα ημ πενζεπυιεκμ ηάπμζαξ
πνυζηθδζδξ πνμξ ηδκ Ξενζθένεζα. Ζ Ξενζθένεζα εκ πνμηεζιέκς ζε αοηή ηδ
δζαδζηαζία είκαζ μ θμνέαξ μ μπμίμξ εα πςνίζεζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζηναηδβζηήξ
ημο πνμβνάιιαημξ , αοηυ εα ημ ηάκεζ δ Ξενζθένεζα, ημ ηάκεζ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ
ηδξ δζαπεζνζζηζηήξ ανπήξ. Όηακ αβεζ θμζπυκ αοηή δ πνυζηθδζδ οπμθμβίγμοιε
πενίπμο ημ Λμέιανζμ θμβζηά μ Ρεπκζηυξ Πφιαμοθμξ ή δεκ έπεζ ακαθάαεζ ηαευθμο
ημ ένβμ ή ημ ακέθααε μνζαηά ηζξ πνμδβμφιεκεξ ιένεξ ,ηδκ ηεθεοηαία θμνά πμο ημ
έθεβλα ήηακ πνζκ απυ έκα ηνζήιενμ, δ πνυζηθδζδ θμζπυκ αοηή εα αβεζ θμβζηά ημ
Λμέιανζμ , ηυηε εα ζπεφζεζ δ Ξενζθένεζα ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ
πνυζηθδζδξ ηαζ εα πεζ υηζ ημ ένβμ εέθμοιε είκαζ ζε αοημφξ ημοξ άλμκεξ
πνμηεναζυηδηαξ εέθμοιε κα είκαζ ζε αοηυ ημ φρμξ , ακαθένεζ ηάπμζεξ δνάζεζξ
αθθά αηνμεζβχξ υπζ ελεζδζηεοιέκα ηαζ υπζ ζε μνζζηζηή ιμνθή ηαζ εα ακαθένεηαζ
ηαζ δ πενζμπή πανέιααζδξ, δ μπμία επίζδξ δεκ έπεζ μνζζηεί. Ρυηε, υηακ δδθαδή
αβεζ δ ζηναηδβζηή βίκεζ απμδεηηή δ ζηναηδβζηή απυ ηδ δζαπεζνζζηζηή ανπή εα
λεηζκήζεζ ημ ανπζηυ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημ μπμίμ εα είκαζ δ δζααμφθεοζδ ημο
δήιμο ιε ημκ υιμνμ Γήιμ Θαθαιάηαξ ηαζ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πενζθενεζαηέξ
εκυηδηεξ ιε ηδ δζαπεζνζζηζηή ανπή ηαζ ιε ημοξ ηεπκζημφξ ζοιαμφθμοξ βζα κα
ηαεμνζζηεί ημ πενζεπυιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ , εζδζηυηενα , δδθαδή ζε επίπεδμ
δνάζεςκ , αοηά υθα πμο είπαιε είκαζ ιέπνζ ημ Γεηέιανζμ Ηακμοάνζμ, βζα κα
ηαηαθάαεηε, ιπαίκμοιε δδθαδή ζημ 2021, μζ πνμζηθήζεζξ , δ πνυζηθδζδ ιάθθμκ δ
μπμία εα εηδμεεί απυ ηδ δζαπεζνζζηζηή ανπή βζα ηζξ εζδζηέξ δνάζεζξ βζα υθα αοηά
πμο αημφιε ηνζβφνς ηαζ θέιε κα θηζάλμοιε ημ έκα ημ άθθμ ημ ηνίημ, αοηέξ είκαζ μζ
εζδζηέξ δνάζεζξ ηαζ μζ πνμζηθήζεζξ βζα αοηέξ ακαιέκμοιε κα αβμφκε ηάπμο ιεηαλφ
Απνζθίμο ηαζ Ημοκίμο ημο 2021, ακαθυβςξ ημο πυζμ έημζιμζ εα είιαζηε ειείξ ηαζ μ
ζοκδζηαζμφπμξ Γήιμξ Θαθαιάηαξ , ηυηε εα δμφιε πυηε εα ηαηαεέζμοιε πζα ηζξ
πνμηάζεζξ ιαξ βζα κα εκηαπεμφκ μζ πνμηάζεζξ ιαξ ζημ ενβαθείμ ηδξ ΝΣΔ , ζημ
πνυβναιια ηδξ πνδιαημδυηδζδξ. Αοηυ θμζπυκ ιάθθμκ εα εέθμοιε δομ –ηνεζξ
ιήκεξ ….ημ απχηαημ υνζμ βζα έβηνζζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ απυ ειάξ δνάζεςκ ,
δδθαδή ημ πνμκζηυ υνζμ ηαηά ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα έπμοιε οπμαάθθεζ ηζξ
πνμηάζεζξ ιαξ ηαζ κα έπμοκ εβηνζεεί αοηέξ απυ ηδ δζαπεζνζζηζηή ανπή είκαζ μ 12 μξ
ημο 2021, βζαηί ακ θφβμοιε πένα απυ αοηυ ηυηε πάκμοιε ηδκ οθζζηάιεκδ
πνμβναιιαηζηή πενίμδμ ηαζ πάιε ζηδκ επυιεκδ . Αθμφ βίκμοκ θμζπυκ μζ εβηνίζεζξ
βζα ηζξ εζδζηέξ δνάζεζξ οπάνλμοκ μζ εβηνίζεζξ απυ ηδ δζαπεζνζζηζηή ανπή ηυηε πάιε
ζηδκ επυιεκδ θάζδ δ μπμία ιπμνεί κα δζανηέζεζ ιέπνζ 15 ιήκεξ βεκζηά ιπμνεί κα
οπάνλμοκ παναηάζεζξ αθθά ακ ζαξ πς ηζ πενζθαιαάκεζ…..ιέζα ζε 15 ιήκεξ δεκ
βίκμκηαζ αοηά, βζαηί αηυια ηαζ ακ έπμοιε έημζιεξ ηζξ ιεθέηεξ υηακ εβηνζεμφκ μζ
πνμηεζκυιεκεξ δνάζεζξ εα πνέπεζ κα οπάνλμοκ δζαδζηαζίεξ δζαβςκζζιμφ βζα ηζξ
ακαεέζεζξ ηςκ ένβςκ ζημοξ ενβμθάαμοξ ηαζ εα πνέπεζ επίζδξ κα βίκεζ οθμπμίδζδ.
Αοηυ ημ υνζμ 15 ιήκεξ παίνκεζ ηαζ πανάηαζδ … ηαζ πνμζέληε ζε πενίπηςζδ ήδδ
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πμο έπμοιε έημζιεξ ηζξ ιεθέηεξ, βζαηί αθθζχξ αοηυ ημ δζάζηδια ηςκ 15 ιδκχκ εα
πνέπεζ κα εκηαπεεί ηαζ δ ζφκηαλδ ηςκ ιεθεηχκ. Ρχνα πμο ανζζηυιαζηε ιέπνζ
ηχνα, ηχνα είιαζηε ζημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ, ημ μπμίμ είκαζ υπςξ ζαξ
είπα υηζ δεκ έπμοιε ηακ αηυια ηζξ πνμδζαβναθέξ
βζα ηδ ζηναηδβζηή ημο
πνμβνάιιαημξ. Γδθαδή ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ειείξ πένα απυ ηα δφμ έββναθα πμο
ζαξ έζηεζθα ηα μπμία είκαζ ιζα εβηφηθζμξ ηδξ ΔΠΠΠ πμο αθμνά ζηζξ ΝΣΔ ζε
επίπεδμ επζηνάηεζαξ ηαζ δ πνυζηθδζδ πμο οπάνπεζ απυ ηδ δζαπεζνζζηζηή ανπή πνμξ
ημκ ηεπκζηυ ζφιαμοθμ, πένα απυ αοηά δεκ οπάνπεζ ηίπμηε άθθμ, οπάνπμοκ ιυκμ
πνμθμνζηέξ εκδιενχζεζξ , λένμοιε ίζςξ πμζμζ εα είκαζ μζ άλμκεξ πνμηεναζυηδηαξ
λένμοιε πζα είκαζ ηα πμζμζηά, ηέημζα πνάβιαηα, αθθά υθα αοηά είκαζ ακεπίζδια.
Ρζ ηάκμοιε ειείξ ηχνα βζα ηδ δζαδζηαζία. Διείξ πνμζπαεμφιε κα αμδεήζμοιε ημοξ
ηεπκζημφξ ζοιαμφθμοξ , δδθαδή ημοξ ενβμθάαμοξ ηαη εκημθή ηδξ δζαπεζνζζηζηήξ
ανπήξ, κα δζεηπεναζχζμοκ ημ ένβμ ημοξ υζμ ηαθφηενα βίκεηαζ. Ρζ ζδιαίκεζ αοηυ;
Ξνμζπαεμφιε κα ζοβηεκηνχζμοιε ημ οπάνπςκ οθζηυ , ηονίςξ απυ ημ ζηθδνυ
πδνφκα ηςκ θμνέςκ, δδθαδή ημοξ ηναηζημφξ θμνείξ ημ δεοηενμαάειζμ ΝΡΑ , ημκ
πνςημαάειζμ ΝΡΑ , κα ημοξ δχζμοιε αοηυ ημ οθζηυ , αοηυ δεκ έπεζ ηεθεζχζεζ
αηυια ημ ηάκμοιε δφμ ιήκεξ ηχνα ηαζ εα ανβήζεζ κα ηεθεζχζεζ αηυια αθθά ημ
πνχημ ….ηδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ υηζ ζε δφμ ιήκεξ αθμφ ακαθάαεζ μ ηεπκζηυξ
ζφιαμοθμξ εα δχζεζ έκα πνχημ παναδμηέμ, απυ ημ μπμίμ ειείξ εα πάνμοιε ηζξ
πνχηεξ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ μζ πνμδζαβναθέξ βζα ηδ πενζμπή πανέιααζδξ, υπζ δ
μνζζηζηή επζθμβή ηδξ πανέιααζδξ ηαζ μζ πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ μνζζηζηή επζθμβή
ηδξ πενζμπήξ. Ρυηε εα ανπίζμοιε ηαζ ειείξ ζζβά –ζζβά
κα ιπαίκμοιε ζηδ
δζαδζηαζία ηςκ δνάζεςκ , πάθζ υιςξ ζε έκα βεκζηυ επίπεδμ, δδθαδή δεκ έπμοιε
ηχνα ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα κα ιπμφιε ζηδ δζαδζηαζία κα ζογδηήζμοιε εάκ εα
θηζάλμοιε ημ ηάδε ημ δείκα ηέθμξ πάκηςκ , ακ εα θηζάλμοιε ιμκμπάηζα , εάκ εα
θηζάλμοιε ιμοζεία, ακ εα αζπμθδεμφιε ιε αβνμδζαηνμθή ακ εα αζπμθδεμφιε ιε
μηζδήπμηε απ υθα αοηά. Γεκ έπεζ κυδια κα ημ ηάκμοιε αοηυ ηχνα βζαηί δεκ είκαζ
δ δζαδζηαζία ζε αοηή ηδ θάζδ ςνίιακζδξ. Μένς υηζ υθμζ ζαξ αημφηε δζάθμνα
πνέπεζ κα έπεηε οπυρδ ζαξ υηζ μζ πυνμζ βζα αοηυ ημ πνυβναιια υπςξ βζα υθα ηα
πνμβνάιιαηα είκαζ πεναζιέκμζ δεκ είκαζ ακελάκηθδημζ, βζα ειάξ ζημ ηθείζζιμ ζηδ
δζαδζηαζία εα είκαζ κα απμθαζίζμοιε ηζ εα ηάκμοιε ηαζ ηαοηυπνμκα αέααζα είκαζ
κα απμθαζίζμοιε ηζ δεκ εα ηάκμοιε βζαηί δεκ ιπμνμφιε κα ηα ηάκμοιε υθα. Ρχνα
έπς δζααάζεζ ηαζ εβχ δζάθμνεξ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ηυζμ ζημ δζηυ ιαξ ζημ
δζηυ ιαξ δήιμ ηέθμξ πάκηςκ υζμκ αθμνά ηαζ ζημκ υιμνμ δήιμ , εκηάλεζ αοηέξ μζ
πνμηάζεζξ λεπενκμφκ ηα 100 εηαημιιφνζα. Δδχ ειείξ είιαζηε 25 ηαζ βζα ημοξ δφμ
δήιμοξ βζα μθυηθδνδ ηδκ πενζμπή πανέιααζδξ δ μπμία δεκ λένμοιε αηυια πμζα
είκαζ. Γζα ηδ δζααμφθεοζδ. Ζ δζαδζηαζία δζααμφθεοζδξ μνίγεηαζ ηαζ αοηή ζημ
πενζεπυιεκμ ηδξ ζηναηδβζηήξ. Αηυια δεκ ηδκ έπμοιε θέιε εα ηδκ έπμοιε Λμέιανζμ
Γεηέιανζμ, ηχνα ειείξ έπμοιε λεηζκήζεζ ιζα άηοπδ δζαδζηαζία δζααμφθεοζδξ ,
ιπμνεί κα ηδκ ηάκμοιε ηαζ πζμ ηοπζηή , υπζ οπυ ηδκ έκκμζα ηδξ αζβίδαξ ηάπμζμο
ηακυκα δζηαίμο ή ηάπμζαξ εβηοηθίμο , αθθά κα ηδκ ηάκμοιε πζμ ηοπζηή κα ηδκ
ηάκμοιε βναπηή ηαζ κα ηδκ ακμίλμοιε πένακ απυ ημ ζηθδνυ πονήκα ηςκ θμνέςκ
….κα πάιε ζζβά –ζζβά ηαζ ζημοξ πνμέδνμοξ ηςκ ημζκμηήηςκ ζε ζοθθυβμοξ , ζε
θμζπμφξ θμνείξ ….υπςξ επζιεθδηήνζα η.θ.π.
υθα αοηά εα βίκμοκ ζζβά –ζζβά ,
πάκηςξ δ δζαδζηαζία είκαζ αηυια ζε ανπζηυ ζηάδζμ ηαζ εα ανπίζεζ κα ιπαίκεζ ζε ιζα
έηζζ δζακμιή ηνίζζιδ απυ ηδκ μπμία δεκ εα ιπμνμφιε κα έπμοιε πανεηηθίζεζξ ημ
Λμέιανζμ ηαζ ημ Γεηέιανζμ υηακ εα εβηνζεεί δ ζηναηδβζηή. Δβχ εεςνχ ιεβάθδ
εοηαζνία βζα ημκ Ρατβεημ αοηυ ημ πνυβναιια , βζα αοηυ ηαζ αζπμθήεδηα ηζυθαξ,
δεκ πζζηεφς υηζ πνέπεζ κα ιπμφιε ζηδ δζαδζηαζία μφηε κα ηαηακείιμοιε ημοξ
πυνμοξ κα ιδκ ηαηακείιμοιε ημοξ πυνμοξ ιε θάεμξ ηνζηήνζα , εδχ πνέπεζ κα
πεηφπμοιε ηδ δζεκένβεζα ηάπμζςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ αμοκυ ή ζημοξ μζηζζιμφξ
ημο αμοκμφ , ημ ιεβάθμ πνμκυιζμ ημο πνμβνάιιαημξ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο είκαζ υηζ
ιαξ ακαβηάγεζ κα ζοκηάλμοιε ιία ζηναηδβζηή βζα αοηή ηδκ πενζμπή πανέιααζδξ
ηδκ μπμία ιέπνζ ηχνα δεκ έπμοιε. Ακ πεηφπμοιε ημ πενζεπυιεκμ αοηήξ ηδξ
ζηναηδβζηήξ κα είκαζ εφζημπμ, ακ εοζημπήζμοιε ηαζ ειείξ ιε ηδ ζεζνά ιαξ ζηζξ
επζθμβέξ ηςκ δνάζεςκ πμο εα ηάκμοιε ηυηε εα ανπίζμοκ κα δζεκενβμφκηαζ
ηάπμζεξ δναζηδνζυηδηεξ ζημκ μνεζκυ υβημ ηαζ ζημοξ μζηζζιμφξ , μζ μπμίεξ εα
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ιπμνέζμοκ ζημ ιέθθμκ κα ζοιπαναζφνμοκ ηαζ άθθμοξ πυνμοξ μζ μπμίμζ εα
ηαθφρμοκ ηαζ άθθεξ ακάβηεξ μζ μπμίεξ πζεακχξ ζε αοηυ ημ πνχημ ζηάδζμ
αλζμπμίδζδξ ημο παναβςβζημφ ζοκηεθεζηή δεκ εα ζηακμπμζδεμφκ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Ήζμοκα θαηςκζηυξ , ηφνζε Κδθζάημ.
Μηλιάκορ Νικόλαορ:
Θφνζε Ξνυεδνε , ηφνζε δήιανπε , ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ
ηαθδζπένα ηα ααζζηά πνάβιαηα ηα είπε μ Θάκμξ , εβχ θίβα πνάβιαηα εέθς κα
πς, ιε υνζζε μ ημξ δήιανπμξ ζακ ζοκημκζζηή ηδξ μιάδαξ δμοθεζάξ , ημκ
εοπανζζηχ ηαζ δδιμζίςξ, δφμ ιήκεξ έπμοκ πενάζεζ απυ ηυηε πμο λεηζκήζαιε ηαζ
εεςνχ υηζ δ μιάδα ηαζ δ ηονίςξ μ ημξ Κζπεθυββμκαξ έπεζ ηάκεζ ιζα ζμαανή
δμοθεζά. Κπμνεί κα αημφβμκηαζ απυ πμθθμφξ υηζ δεκ ηάκμοιε ηάηζ , ήδδ ζηδ
δζαπεζνζζηζηή ανπή έπμοκ πάεζ πάνα πμθθά ηαζ ηονίςξ έπμοκ πάεζ υθα υζα είπα
ηάκεζ μζ πνμδβμφιεκμζ δήιανπμζ , μζ πνμδβμφιεκεξ δδιμηζηέξ ανπέξ ζε υθμοξ ημοξ
πνχδκ δήιμοξ ηαζ ηδ Λμιανπία. Πζβά –ζζβά ζοβηεκηνχκμκηαζ αηυια ζημζπεία ηα
μπμία εα ζηαθμφκ. Ξνέπεζ κα εοπανζζηήζμοιε ζδζαζηένςξ ημκ Ξενζθενεζάνπδ ηαζ
ημκ ηφνζμ Βενμφηδ δζυηζ έζης ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο δζυηζ πνέπεζ κα
βκςνίγμοιε υηζ δ ΝΣΔ λεηίκδζε
ημ ΄15 , δ εβηφηθζμξ αοηή
ζηδκ μπμία
ακαθένεδηε μ ημξ Κζπεθυββμκαξ ημ ΄15 ζηάθεδηε, αθθά δοζηοπχξ δ ΝΣΔ
Ρατβέημο δεκ πνμπχνδζε ιέπνζ ηυηε. Θεςνχ θμζπυκ έζης ηαζ ηχνα ηεθεζχκμκηαξ
ηαζ ηνέπμκηαξ εα πνμθάαμοιε βζαηί ιε ηδκ ειπεζνία πμο οπάνπεζ ηαζ ιε ηδκ
αμήεεζα πμο εεςνχ υηζ εα οπάνλεζ απ υθεξ ηζξ πθεονέξ εα ιπμνέζμοιε κα
ηάκμοιε πμθθά πνάβιαηα
βζα ηα πςνζά ημο Ρατβέημο ηαζ βζα ημκ Ρατβεημ
βεκζηυηενα. Βέααζα εεςνχ υηζ δεκ είκαζ ζςζηυ ηαζ πνέπμκ υηακ αηυια δεκ έπμοιε
βκχζδ
ηςκ πναβιάηςκ ηςκ ααζζηχκ πναβιάηςκ
ημο πνμβνάιιαημξ
κα
πνμηνέπμοιε ζε δδιυζζεξ ακαημζκχζεζξ , δζααμοθεφζεζξ , ηθήζεζξ ηηθ, αοηυ είκαζ
ηάηζ ημ μπμίμ υηακ εα ςνζιάζμοκ ηάπςξ ηα πνάβιαηα είκαζ εέια ηαεανά ηδξ
δδιμηζηήξ ανπήξ , ημο ηονίμο δδιάνπμο , κα μνβακχζεζ υθεξ αοηέξ ηζξ ζογδηήζεζξ
πμο πνέπεζ κα βίκμοκ ηαζ εα βίκμοκ, αθθά εεςνχ υηζ αοηή ηδ ζηζβιή είκαζ άηαζνμ
κα ιζθάιε βζα ένβα , βζα πνήιαηα , βζα ηα πάκηα πςνίξ κα έπμοιε αηυια ημοξ
ηεπκζημφξ ζοιαμφθμοξ. Παξ είπε μ ημξ Κζπεθυββμκαξ υηζ ηα πνάβιαηα είκαζ
ηεθείςξ ζηδκ ανπή , ειείξ απθά πνμζπαεμφιε κα ζοβηεκηνχζμοιε οθζηυ βζα κα
αμδεήζμοιε ημοξ ηεπκζημφξ ζοιαμφθμοξ ηαζ αέααζα δ δοζημθία ζε εζζαβςβζηά εα
είκαζ ημ κα αθαζνέζμοιε πνάβιαηα υηακ ιαξ δμεμφκ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ.
Γεκ εεςνχ υηζ ιπμνχ κα αμδεήζς ζε ηάηζ πενζζζυηενμ , οπάνπεζ δ ειπεζνία απυ
ηδκ ΝΣΔ Κάκδξ πμο ηνέπεζ απυ ημ ΄18 , εεςνχ υηζ εα είκαζ έκαξ ηαθυξ
ιπμφζμοθαξ βζα ειάξ , ανηεί κα παναιείκμοιε ζμαανμί , ιε ηδκ έκκμζα δδθαδή ημο
κα πνμζπαεήζμοιε ιε χνζιμ ηνυπμ έζης ηαζ ιε ηα πνήιαηα ηςκ ιεθεηχκ κα
ςνζιάζμοιε ηάπμζα πνάβιαηα
βζα κα ιπμνέζμοκ κα ηνέλμοκ βζαηί εα είκαζ
πζεζηζηά ηα πνάβιαηα απυ πθεονάξ πνμκμδζαβναιιάηςκ ιέπνζ πμο κα λεηζκήζεζ δ
ηαζκμφνβζα πενίμδμξ ημο κέμο ΔΠΞΑ αξ πμφιε. Αοηά ήεεθα κα πς δεκ λένς εάκ
πνεζάγεηαζ ηάηζ άθθμ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..):

Θφνζε δήιανπε έπεηε ημ θυβμ.

Γήμαπσορ: Θέθς κα εοπανζζηήζς εενιά ηαζ ημκ ηφνζμ Κζπεθυββμκα ηαζ ημκ ηφνζμ
Κδθζάημ βζα ηδκ πναβιαηζηά πμθφ ηαθή δμοθεζά πμο έπμοκ ήδδ ηάκεζ, αθέπεηε
υηζ ζακ δδιμηζηή ανπή πνμζπαεμφιε κα αλζμπμζήζμοιε υζμ ιπμνμφιε κα
εηιεηαθθεοημφιε ζηοβκά βζα κα ιαξ αμδεήζεζ ζηδκ πνμζπάεεζα έζης ηαζ ακ δεκ
ακήηεζ ζημ δζηυ ιαξ ζηεκυ ζοκδοαζιυ , ημ ίδζμ ηάκμοιε ηαζ ιε ηδκ πνμζπάεεζα
ακάπθαζδξ ημο Δονχηα, ακάπθαζδξ ημο πχνμο ημο αβάθιαημξ ημο Ιεςκίδα ηαζ
πθήεμξ άθθςκ πνςημαμοθζχκ, εεςνχ υιςξ Θάκμ ηαζ Λίημ υηζ εκχ δεκ έπμοιε
πάνεζ θεπημιένεζεξ
απυ ηδκ πενζθένεζα, πνέπεζ ειείξ απυ ιυκμζ ιαξ κα
ζοιπενζθενεμφιε επζεεηζηά , κμιίγς υηζ έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα ημοξ πμφιε υηζ
λένεηε αοηυ εέθμοιε ηαζ κα ημ επδνεάζμοιε πνζκ είκαζ πμθφ ανβά βζαηί ηαζ αοημί
ηχνα είκαζ ζημ ζηάδζμ ζπεδζαζιμφ, υηακ ηα ζπεδζάζμοκ ιε υηζ ημο ηαηεαάζεζ ημ
δζηυ ημοξ ημο ιοαθυ εα είκαζ ανβά ιεηά κα ιπμνέζμοιε κα ηα επδνεάζμοιε.
Ιμζπυκ εάκ εεςνήζμοιε υηζ έπμοιε ηάπμζα πνάβιαηα ηα μπμία ιπμνμφιε ηαζ ηα
εέθμοιε πναβιαηζηά αθήζηε ημ ηαζ ζε ειέκα εα ημ επζαάθθμοιε ηαζ εα ημ
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επδνεάζμοιε , ήδδ ηάπμζεξ ημοαέκηεξ πμο έπς ηάκεζ ηαζ αοημί ράπκμκηαζ , ακ
ιπμνέζμοιε ειείξ κα ημοξ ηαεμδδβήζμοιε άθθμ πμο δεκ εέθμοκ ηαζ αοημί, ιία
ζδέα ααζζηά είκαζ υηζ υ,ηζ ηάκμοιε κα ιδκ είκαζ έκα ιζηνμενβάηζ, κα ιδκ είκαζ έκα
ιζηνμενβάηζ, κα είκαζ ηάηζ πμο ιπμνεί κα έπεζ ιζα ζοκέπεζα, κα πνμζθένεζ ζηδκ
μζημκμιία
ηαζ κα αοημπνδιαημδμηείηαζ ζημ ….ακηί ζοκέπεζα κα θέεζ εκηάλεζ
θηζάλαιε ηάηζ ηχνα βζα κα θεζημονβήζμοιε εέθεζ ηυζα θεθηά κα ηνέπεζξ ζημ
δήιανπμ κα πάνεζξ ηάπμζα θεθηά παναπάκς ηαζ κα βίκεηαζ αοηυ ηάεε πνυκμ. Λα
βίκμοκ ηάπμζα πνάβιαηα ηα μπμία εα ιπμνέζμοιε κα ηα …… μνεζκή ηηδκμηνμθία
ίζςξ ηάπμζα ηέημζα πνάβιαηα κα ιπμνμφκ κα είκαζ ……ακ ημ πεηφπμοιε αοηυ
κμιίγς υηζ εα είιαζηε ιπνμζηά ηαζ απυ ημοξ άθθμοξ. Αθθά κα λένεηε υηζ
πενζιέκμοκ απυ ειάξ πζμ επζεεηζηή πμθζηζηή , κα ημοξ πμφιε έηζζ ηα εέθμοιε
ανέζηε ηνυπμ κα ηα ηάκεηε έηζζ , βζα αοηυ ίζςξ είκαζ απυ ηχνα ιζα ηαθή πενίμδμξ
κα ανπίζμοιε ηδ δζααμφθεοζδ ηαζ ιε ημοξ απθμφξ πμθίηεξ ηαζ ιε ημοξ πνμέδνμοξ ,
αθθά ιέζα ζηα πθαίζζα υηζ πνέπεζ κα είκαζ ηάηζ ζδιακηζηυ. Κδκ πεζξ υηζ υθα ηα
θεθηά εα είκαζ βζα κα ιμο θηζάλεζξ ηδ ανοζμφθα, ηδ ανοζμφθα ιπμνείξ κα ηδκ
θηζάλεζξ ηαζ ιυκμξ ζμο. Λα είκαζ πνάβιαηα πμο κα έπμοκ ηάπμζμ παναηηήνα πζμ
ειαθδιαηζηυ ηαζ μ μπμίμξ ιπμνεί κα ιπμνεί κα είκαζ ζημ ιέθθμκ
αοημπνδιαημδμημφιεκμξ. Πε ηάεε πενίπηςζδ Λίημ ηαζ Θάκμ ζαξ εοπανζζηχ εενιά
, ελαζνεηζηή δμοθεζά έπεηε ηάκεζ ιέπνζ ηχνα , κμιίγς υηζ ηδκ επυιεκδ εαδμιάδα
πνέπεζ κα πηοπήζμοιε Θαθαιάηα ηαζ Ρνίπμθδ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..):
Ανβεζηάημ εέθεηε ηάηζ ; Θφνζε Πμφπμ;

Δοπανζζημφιε ηφνζε δήιανπε, ηφνζε

Απβειηάκορ ηαύπορ: ΝΣΔ ηαηανπάξ ζδιαίκεζ πμθφ πζμ εφημθδ πνδιαημδυηδζδ.
Πηέημιαζ ζε αοηυ πμο είπε μ Θάκμξ ζε υηζ αθμνά ηδκ ζδζςηζηή ζοιιεημπή, είκαζ
πμθφ ζδιακηζηυ αοηυ ιε ημκ ηνυπμ πμο ημ είπε ηζ δοκαηυηδηεξ οπάνπμοκ. Θεςνχ
υηζ πνάβιαηζ μ Ξενζθενεζάνπδξ έπεζ λεηαεανίζεζ απυ ηδκ ανπή εα είκαζ 12,5
….12,5 ηαζ δεκ ημ θέεζ ηχνα, βζαηί ηδ Ππάνηδ ηαζ βζα ηδκ Ιαηςκία πάκημηε ηαζ ζηα
Ποθθμβζηά Όνβακα πμο ζοιιεηείπαιε ζηδκ ΞΔΓ έδεζπκε ηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ
εοαζζεδζία πμο έπεζ βζα ηδκ Ιαηςκία, ηδ Ππάνηδ ηονίςξ αθθά ηαζ υθδ ηδ Ιαηςκία.
Άνα θμζπυκ πνέπεζ κα ημ δμφιε ηαζ κα ζοκημκζζημφιε επάκς βζαηί είκαζ δ πζμ
ζδιακηζηή πανέιααζδ ζημκ Ρατβεημ , εοιάιαζ , ακ εοιάηαζ μ ημξ Βαθζχηδξ ηυηε
πμο είπαιε ζημ ημονζζηζηυ ηυηε επάκς πμο είπακ δ Ιαηςκία , δ Κεζζδκία, ιε
ημοξ Λμιάνπεξ ηαζ θέβαιε ηαζ θέβαιε ηαζ ηεθζηά δεκ έβζκε ηίπμηα, εεςνχ υιςξ
ηχνα υηζ είκαζ άθθα ηα δεδμιέκα , ιπμνμφιε πνάβιαηζ εηεί κα πεηφπμοιε ηάηζ
ζδιακηζηυ αθθά εέθεζ πμθφ πνμζμπή ηαζ ζε αοηυ πμο είπε μ ημξ δήιανπμξ ηαζ ζε
αοηά πμο είπα μ Θάκμξ ηαζ μ Λίημξ μ Λίημξ ηαζ μ Θάκμξ. Ξζζηεφς υηζ είκαζ ιζα
ηαθή εοηαζνία , δεκ είκαζ ακηαβςκζζηζηυ ημ πνυβναιια αθθά δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ
πνέπεζ κα ηαηαεέζμοιε αίηδζδ. Ποιθςκχ βζα ηδκ επζεεηζηή πμθζηζηή πνέπεζ υιςξ
κα είιαζηε πμθφ πνμζεηηζημί υηακ εα ηάκμοιε ηδκ επζεεηζηή πμθζηζηή ςξ πνμξ ηζξ
επζθμβέξ πμο έπμοιε ηάκεζ βζα κα ηάκμοιε ηδκ επζεεηζηή πμθζηζηή, βζα κα έπμοιε
ηα απμηεθέζιαηα πμο επζεοιμφιε. Θαθφηενμ απυ ημ Θάκμ….ειείξ εα αμδεήζμοιε
ηαζ αμδεάιε εάκ ιαξ γδηήζεζ κα ημκ αμδεήζμοιε εα ημκ αμδεήζμοιε υπςξ ηαζ μ
Λίημξ ακ ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ είζαζηε ηαθμί ηαζ μζ δφμ. Δοπανζζηχ πμθφ.
Βαλιώηηρ Δςάββελορ: Θαηανπήκ κα εοπανζζηήζς ηφνζα ημ Λίημ ημ Κδθζάημ μ
μπμίμξ είκαζ ηαζ άιεζα ζοκενβάηδξ ημο δδιάνπμο βζα αοηά ηα εέιαηα ηαζ ημ Θάκμ
ζακ δδιμηζηυ ζφιαμοθμ μ μπμίμξ
έπμοκ ακαθάαεζ ημ ζοκημκζζιυ βζα
ηδκ
πανμοζίαζδ. Θεςνχ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ υηζ ηχνα είκαζ πμο πνέπεζ κα
πανέιαμοιε ηαζ εκηυξ εζζαβςβζηχκ ηαζ ίζςξ κα έπμοιε ηαεοζηενήζεζ πςνίξ κα
οπάνπεζ εοεφκδ ζημοξ εζζδβδηέξ βζα ηδκ ηαεοζηένδζδ πςνίξ κα δίκμκηαζ ιε
δοζημθία, ηαζ βζαηί ημ θές αοηυ, ήδδ δ Θαθαιάηα έπεζ ηάκεζ ηνεζξ ζοζηέρεζξ ζηδκ
πενζμπή. Ζ Θαθαιάηα είπε ιία αάζδ ηαζ πμζα ήηακ δ αάζδ , μ Γήιμξ Θαθαιάηαξ,
είπε ηάκεζ ιζα ιεθέηδ δ Ακαπηολζαηή ηδξ Κεζζδκίαξ ηαζ ιίθαβε βζα ημκ Ρατβεημ
ηαζ ιε αάζδ ηδ ιεθέηδ πνμπςνάεζ βζα κα οθμπμζήζεζ βζα κα
πνμθάαεζ ημ
ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ. Δηεί είκαζ δ μοζία. Θαζ ακ ηάηζ βναθηεί ζημ ζηναηδβζηυ
ζπεδζαζιυ εηεί εα οθμπμζήζμοιε. Θαζ ημ θές βζαηί ημ ΝΣΔ αθμνά ηδ αζχζζιδ
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αζηζηή ακάπηολδ πμο εηεί έπεζ πνμπςνήζεζ δ Ξενζθένεζα , λεηίκδζακ δφμ ένβα ηδξ
Θαθαιάηαξ ηαζ ημο Λαοπθίμο ηαζ Άνβμοξ, ιε 70 πζθζάδεξ πθδεοζιυ πμο είπε αάθεζ
υνζμ ηυηε εάκ εα ημ ηνέλεηε ηαζ ηχνα λακααβήηε μ δζαβςκζζιυξ αοηυξ πμο ηνέπεζ
ηαζ ζε άθθεξ πνςηεφμοζεξ. Έπεζ πάνεζ ημκδφθζ δδθαδή ηαζ ημ έπεζ εκζζπφζεζ.
πάνπεζ ηίκδοκμξ ημ ημκδφθζ αοηυ ηςκ 25 εηαημιιονίςκ εονχ πμο είκαζ εεηζηυ
εάκ δεκ πνμπςνήζεζ κα ημ απμννμθήζμοκ μζ αζηζηέξ πυθεζξ ηαζ κα ιείκμοκ θίβμ
έλς αθθά υιςξ εάκ δεκ έπμοιε ημ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ κα ιπεζ ηαζ ημιιάηζ
βζα ημ ΔΠΞΑ , ημ επυιεκμ εα πάζμοιε ημ παζπκίδζ. Θαηά ζοκέπεζα πνεζάγεηαζ
δζααμφθεοζδ ηαζ δ δζααμφθεοζδ ιε ηδκ ημζκςκία πζέγεζ ηαζ ημ ζπεδζαζιυ ημ
ζηναηδβζηυ πμο πνέπεζ κα βίκεζ ζηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ ηαζ ζίβμονα δεκ εα
αζπμθδεμφιε ιε ηδ ανφζδ ηαζ ιε αοηυ πμο είπε μ ημξ δήιανπμξ εα αζπμθδεμφιε
ιε ηδκ ακάπηολδ πμο εέθμοιε κα δχζμοιε ζημκ Ραΰβεημ. Ρμ ζίβμονμ είκαζ υηζ
αθμνά ημοξ δφμ δήιμοξ Θαθαιάηα …Ππάνηδ, δδθαδή δεκ ιπαίκεζ ζογήηδζδ βζα
πςνμηαλζηυ, πςνμηαλζηά έηθεζζε, βζαηί ιπμνεί κα ένεεζ ηάπμζμξ ….δ ιεθέηδ είπε
ακαηεεεί βζα ηέζζενζξ ιήκεξ δ εηαζνεία απυ ηδ Ιαιία κμιίγς δ μπμία εα θηζάλεζ
ηα ηεπκζηά δεθηία , αθθά θηζάπκεζ ηαζ ημ ζηαηζηυ ζπεδζαζιυ κα οπάνλμοκ πζέζεζξ
ηαζ κα θήλεζ, ήδδ ζηδκ Θαθαιάηα βίκεηαζ ζογήηδζδ κα ιπμοκ ηαζ άθθεξ δδιμηζηέξ
εκυηδηεξ ζημκ Ραΰβεημ…. δδιμηζηέξ εκυηδηεξ έλς απυ ημκ Ραΰβεημ , υπςξ ηαζ ζε
ειάξ δεκ ιπμνμφκ κα ιπμοκ δδιμηζηέξ εκυηδηεξ έλς απυ ημκ Ραΰβεημ, πνέπεζ
αοηυ κα ημ λεηαεανίζμοιε. Ξνέπεζ κα δμφιε ζηναηδβζηά , εηηυξ απ υηζ έπμοκ
ζοκάθεζα ηα ένβα ηζ εα ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάπηολδ ημο Ρατβέημο ημ πμονβείμ
Ξμθζηζζιμφ , δεκ ημοξ έααθε 25 εηαημιιφνζα ηαζ έπμοιε ηδ αανφηδηα ημ Κοζηνά
ζα Λαοανπίδα ζηδκ ακάπηολδ είκαζ μ Κοζηνάξ, ηζ εα ζοκεζζθένεζ ζημ πενζαάθθμκ
ημο πμονβείμο Γεςνβίαξ , ιε ιζηνμπνάβιαηα, οπήνπε ιζα ιεθέηδ ηαζ έκαξ
ζπεδζαζιυξ πμο είπε βίκεζ απυ παθζά απυ ηδκ Λμιανπζαηή Αοημδζμίηδζδ
πνμιεθέηεξ , οπήνπε δ ζογήηδζδ πμο είπαιε ηάκεζ πμο είπε μ ημξ Ανβεζηάημξ, μζ
δφμ Λμιανπίεξ ηυηε ηαζ είπε βίκεζ ιζα ιεθέηδ πμο είπαιε ζογδηήζεζ , αοηά πνέπεζ
κα ηα πάνμοιε βζα κα ιπμνέζμοιε κα ηάκμοιε ηαζ ηδ δζααμφθεοζδ ηαζ κα
πνμπςνήζμοιε ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ , ιεηά υθα ένπμκηαζ.
Λα ηάκμοιε ημ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ πμο πνμαθέπεζ δ δνάζδ , εα ςνζιάζμοιε ηζξ
ιεθέηεξ εα ηζξ ηνέλμοιε , εα αάθμοιε μνζζιέκεξ ιεθέηεξ πμο έπμοιε αθθά εα
ςνζιάζμοιε, εεςνχ
έηζζ πνέπεζ κα δμοθέρμοιε, ιαηάνζ κα ζοιιεηέπμοιε,
θοζζηά ειείξ είκαζ ηαζ μ ημξ Θμονειπήξ , ζφιαμοθμζ ηδξ πενζμπήξ ιαξ, δεκ είκαζ μζ
βκχζεζξ ιυκμ είκαζ ηαζ άθθεξ βκχζεζξ, είκαζ ηαζ μ ημξ Ξθεζχηαξ πμο αζπμθείηαζ,
είκαζ ηαζ μ ηφνζμξ Θμκίδδξ πμο είκαζ απυ ηδκ πενζμπή , εεςνχ υηζ πνέπεζ αοηυ κα
ημ δμφιε αθθά κα ιπμνέζεζ κα δμοθέρεζ δ επζηνμπή ηαζ κα θένεζ απμηέθεζια ,
αθθά ηφνζα υιςξ πνέπεζ κα ημ ζογδηήζμοιε ζηδκ ημζκςκία ηαζ δ ημζκςκία είκαζ
πμο εα πζέζεζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, εηεί έπμοιε ηαεοζηενήζεζ , πνέπεζ κα
πάιε ζηδκ ημζκςκία. Θα ημ ζογδηήζμοιε. Γεκ είκαζ υηζ ζμο ηάγμοιε ημ ένβμ ημ
ηάδε, αθθά πάιε κα δμφιε ιζα μθμηθδνςιέκδ πανέιααζδ ημ αθέπεζ ηαζ δ ημζκςκία
ηαζ ηφνζα πνέπεζ ζε αοηυ εδχ …εδχ έπμοιε πάνεζ ιεθέηεξ βζα ακειμβεκκήηνζεξ
ζηδκ πενζμπή ημο Ρατβέημο , έπμοκ πάνεζ εβηνίζεζξ, αοηέξ πςνμηαλζηά εα ηζξ
αάθμοιε ιέζα; Δβχ εεςνχ υπζ. Δηεί είκαζ δ ζηναηδβζηή πανέιααζδ αοηή πμο
πνέπεζ κα ηάκμοιε. Αοηά είπα κα πς ηαζ ζαξ εοπανζζημφιε βζα ηδκ εκδιένςζδ,
αθθά πνέπεζ άιεζα κα δνμιμθμβήζμοιε ηαζ δνάζεζξ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Θφνζε Βμοκάζδ έπεηε ημ θυβμ.
Βοςνάζηρ Αλέξανδπορ: Πίβμονα δεκ δζαθςκεί ηάπμζμξ απυ ηδ δζαδζηαζία αθθά
ιε δομ ημοαέκηεξ δεκ είκαζ ακάβηδ ….λεηζκάεζ ιζα ζογήηδζδ είκαζ ζημ ανπζηυ
ζηάδζμ
…ζημ ιέθθμκ εα ζογδηήζμοιε ηαζ εα απμθαζίζμοιε ηαζ εα δμφιε.
Ποιθςκχ ηαζ εβχ βζα υθα αοηά ηαζ υπςξ είπε ηαζ ηάπμζμξ εδχ είκαζ άηονμ κα
ζογδηάιε βζα ένβα ηηθ, αθέπμκηαξ ηαζ ηάκμκηαξ , ηαιζά θμνά ηαζ δ επζεεηζηή
πμθζηζηή δεκ λένς εάκ ιαξ αβεζ ζε ηαθυ πζζηεφς υηζ ηαζ ημ άθθμ πμο θέεζ ‘’δ
ηαθφηενδ επίεεζδ είκαζ ηαζ δ άιοκα΄΄ βζαηί ιδκ ηναηάιε ιεβάθμ ηαθάεζ ιπμνεί κα
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είκαζ θίβα ηα ηενάζζα πμο εα ιπμοκ ιέζα. Αοηά ιε θίβα θυβζα , εδχ είιαζηε ημ
ζογδηάιε ζημ ιέθθμκ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Δοπανζζημφιε ηφνζε Βμοκάζδ ιζα
δζεοηνίκζζδ μθείθς κα ηάκς πνμξ ημ ζχια βζαηί αημφζηδηε πμθφ δ δζααμφθεοζδ
ηαζ ζςζηά ηαη ειέ αημφζηδηε, ηζξ επυιεκεξ ιένεξ εα ζοβηθδεεί δ επζηνμπή
δζααμφθεοζδξ , υπζ ηαηάθααα Βαββέθδ , απθά ηαζ ηχνα έπμοκ ηαθεζηεί είκαζ
εθάπζζημζ απ υηζ αθέπς, έπς ζοκεκκμδεεί ηαζ ιε ημ Θακάζδ ηαζ ιε ημκ Λίημ, εα
πανεονίζημκηαζ ιε ημ ααζζηυ εέια αοηυ κα εκδιενςεμφκ βζαηί εηεί ζοιιεηέπμοκ
ηαζ θμνείξ. Θα ήεεθα κα ηάκς ιζα ενχηδζδ
………………………………………….πανέιααζδ εηηυξ ιζηνμθχκμο……………………………….
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Αοηυ ιπμνχ κα ηάκς εβχ ανε Πηαφνμ.
Ρα οπυθμζπα εα ηα ηακμκίζμοκ μ Θακάζδξ ιε ημκ Λίημ. Δβχ ήεεθα κα ηάκς ιζα
ενχηδζδ, υηακ πήνα ημ εέια αθέπς 2014-2020 ηαζ εα ήεεθα κα ηάκς ιζα
ενχηδζδ υπςξ είπακ υθμζ δεκ απμηεθεί ιμιθή μφηε βζα ημκ Θακάζδ μφηε βζα ημκ
Λίημ, μφηε βζα ηδ δδιμηζηή ανπή, ανζζηυιαζηε ζημ 2020 ….ηυζα πνυκζα απυ ημ
΄14 βζαηί είδα ημ οπέβναθε ηάπμζμξ πμο ηυηε μφηε ηακ ήηακε αμοθεοηήξ ηαζ ιεηά
έβζκε αμοθεοηήξ ηαζ πμονβυξ. Θαζ έραπκα κα ανς είκαζ ημ ίδζμ εέια πμο
οπέβναθε ηυηε ηεθζηά είκαζ ημ ίδζμ πνυζςπμ. Ρμ εέια είκαζ βζαηί αοηή δ
ηαεοζηένδζδ, μζ άθθεξ ΝΣΔ, δεκ απμηεθεί ιμιθή βζα εζάξ Θάκμ, κα ημ
λεηαεανίζμοιε, ακ ημ λένεηε ηαζ μζ άθθεξ ΝΣΔ ακά ηδκ Δθθάδα έηζζ θεζημονβμφκ;
Μηλιάκορ Νικόλαορ: Θαζ ααζζηά
μζ Ξενζθένεζεξ ήηακ αοηέξ πμο ήηακ μζ
ζηναηδβζημί θμνέξ
βζα κα λεηζκήζμοκ μζ δζαδζηαζίεξ ηαζ βζα αοηυ είπα
πνμδβμοιέκςξ υηζ μθείθμοιε ημοθάπζζημκ κα πμφιε έκα εοπανζζηχ ζημκ
Ξενζθενεζάνπδ , μ μπμίμξ πναβιαηζηά έηνελε έζης ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή ηδκ
ΝΣΔ Ρατβέημο. Θα ιπμνμφζε κα είπε ηνέλεζ πνζκ ηέζζενα πνυκζα. Γζα ηάπμζμοξ
θυβμοξ δ ηυηε Ξενζθενεζαηή ανπή δεκ ημ έηνελε.
Καλομοίπηρ Ανηώνιορ: Λα νςηήζς εέθς ηάηζ,
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Λαζ νχηδζε Ακηχκδ.
Καλομοίπηρ Ανηώνιορ: Έπμοιε θηάζεζ ζηδ δζααμφθεοζδ πςνίξ κα λένμοιε αοηά
ηα θεθηά ζε πμζμοξ ημιείξ εα πάκε, ηζ εα πάιε κα δζααμοθεοημφιε; Θαζ δ εζζήβδζδ
δ ζδιενζκή ….δεκ οπάνπεζ ηεκηνζηά απυ επάκς ηζ εα πνμηείκεζ δ ηάεε πενζμπή. Θα
πνμηείκεζ ιακηνί; ιακηνί βζα αυζδα ; Βνοζμφθα ζημ πςνζυ; Θαθά κδπζαβςβείμ δεκ
οπάνπεζ πενίπηςζδ , πμζμξ ιένμξ εα πζάκεζ ημο Ρατβέημο; Απυ ηδ Ρνφπδ ηαζ πάκς
ή εα πζάκεζ απυ ηδκ Άνκα;
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Γήιμξ Ππάνηδξ Ακηχκδ.
Μηλιάκορ Νικόλαορ: Ιμβηακίημ –Άνκα.
Καλομοίπηρ Ανηώνιορ: Ιμβηακίημ -Άνκα, αοηά δεκ λένμοιε ηίπμηα. Ρζ άπμρδ εα
έπμοιε ζε πνχηδ θάζδ ακ ηαζ έπμοιε ηαζνυ αηυια. Γεκ οπάνπεζ εζζήβδζδ. Ρμ
είπακ ηαζ μζ εζζδβδηέξ, δεκ οπάνπεζ εζζήβδζδ ηίπμηα ηαζ θηάζαιε ζηζξ
δζααμοθεφζεζξ εοπανζζηχ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Θφνζε Κζπεθυββμκα έπεηε ημ θυβμ.
Μισελόββοναρ Αθανάζιορ: Α, μ ημξ Θμκίδδξ …
Κονίδηρ Γεώπβιορ ηος Βαζιλείος: Δοπανζζηχ ηφνζε Ξνυεδνε, κμιίγς υηζ μζ
πμθίηεξ είκαζ εκδιενςιέκμζ πνζκ απυ ειάξ, βζαηί ήδδ έπεζ αημοζηεί ζημ Μδνμηάιπζ
θεζημονβεί ιία μιάδα πμο ηάκεζ ηαεανζζιμφξ ηαζ ηαθά ηάκεζ, απθχξ εβχ δεκ
ήλενα ηαζ έδςζα ζοβπανδηήνζα ,ιπνάαμ ζημοξ εεεθμκηέξ πμο ιαξ έθεβε μ ημξ
δήιανπμξ, αθθά έπμοκ ηοηθμθμνήζεζ υηζ οπάνπεζ ηάπμζμ ημκδφθζ, πανά πμθφ
ζμαανυ. Δβχ εα ήεεθα , εα αημφζηε ηφνζε δήιανπε ηζ κα ηάκμοιε! Αξ αημοζηεί
δεκ είκαζ ρέιαηα. Απυ αοηυ ημ πνυβναιια ηαζ ημ λένμοιε ζοβηεηνζιέκα πνζκ απυ
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έκα ιήκα μ ημξ Καηνήξ είπε πεζ ζημκ πνυεδνμ ηδξ Άνκαξ υηζ ημ ημκδφθζ δεκ εα
θηάζεζ ιέπνζ εζάξ , εα παναιείκεζ, πμο εα παναιείκεζ, δεκ ηαηάθααα δδθαδή δεκ
πνέπεζ κα είκαζ ζηα υνζα ημο δήιμο; Θα ιείκμοκ ηάπμζμζ απέλς, εβχ εα ήεεθα κα
είιαζ ζηδκ επζηνμπή βζαηί πζζηεφς δεκ οπάνπεζ άθθμξ κα λένεζ ηα ιμκμπάηζα
ηαθφηενα απυ ειέκα , ηα ιμκμπάηζα ηςκ πνμβυκςκ ιαξ απυ εηεί πμο πενκάβακε μζ
παππμφδεξ ιαξ; Νζ βμκείξ ιαξ, πμο πδβαίκακε ζημ αμοκυ ιε ηα ιμοθάνζα απυ ηα
δζπυηαια ηαζ απυ ημκ Ανημοδζά ιέπνζ ημ Πμνυ ημοθάπζζημκ ηα λένς ηα ιμκμπάηζα
υθα, δεκ οπάνπεζ ηακέκα ιμκμπάηζ, εα ήεεθα κα είιαζ ζηδκ επζηνμπή. Δοπανζζηχ
πμθφ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Θφνζε Θμονειπή ηαζ κα αημφζμοιε ημκ
ηφνζμ Κζπεθυββμκα.
Κοςπεμπήρ Γεώπβιορ: Αημφιε αζθοηηζηυ ημ πνμκμδζάβναιια μπυηε πνέπεζ κα
ηνέλμοιε. Λα εοπανζζηήζμοιε ηαζ πάθζ ημοξ ηονίμοξ πμο ιαξ εκδιένςζακ, είκαζ
ζμαανυ ημ εέια, θακηάγεηαζ υηζ δ οθμπμίδζή ημο εα ηαθφρεζ ιεβάθεξ ακάβηεξ ηςκ
ηυπςκ εηεί πανέιααζδξ ηαζ υθμζ εοπυιαζηε κα είκαζ έζης ιζα νδπή ακάζπεζδ
ηονίςξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο
δδιμβναθζημφ πνμαθήιαημξ πμο ακαθένεηαζ
ηζυθαξ. Ν Πφιαμοθμξ έπεζ μνζζηεί απυ ηζξ 9-6, δ πνμηήνολδ ιάθθμκ, αηυια απ υηζ
αημφζηδηε δεκ έπεζ μνζζηεί ηαζ πμθφ ζςζηά ηφνζε Ξνυεδνε ζοιθςκμφιε απυθοηα
ειείξ πνέπεζ κα ημ ανμφιε, ειείξ πνέπεζ κα ημο πνμηείκμοιε ηαζ βζα κα ημ
ηάκμοιε αοηυ πνέπεζ κα λεηζκήζμοιε άιεζα δζααμφθεοζδ μζ ίδζμζ ειείξ απυ ιυκμζ
ιαξ ιε ημοξ Ποθθυβμοξ, ημοξ θμνείξ ηαζ ημοξ ηαημίημοξ. Ήδδ ηάπμζμζ ηαζ ημ είπε μ
ημξ Κδθζάημξ ειιέζςξ πνυθααακ ημ δήιμ ηαζ πμθφ ζςζηά ημ θέναηε ζήιενα κα
λεηζκήζμοιε ηαζ κα οπάνπεζ ακάθμβδ ζοκενβαζία ιε ημοξ θμνείξ ηαζ ιε ημοξ
ζοθθυβμοξ. Ρμ πνχημ αήια θμζπυκ είκαζ κα ηαεμνζζηεί μ ηυπμξ πανέιααζδξ. Ρμ
δεφηενμ ηαζ ιάθθμκ μ πνμζδζμνζζιυξ υθςκ αοηχκ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ πμο εα
ηεεμφκ ηαζ εα είκαζ πμθθέξ μζ πνμηεναζυηδηεξ, εέθεζ έκα βενυ θζθηνάνζζια ιεηά
βζαηί ημ ηάεε πςνζυ εα πνμηείκεζ δζάθμνα πνάβιαηα ηαζ ηαηυπζκ μ ιεθεηδηήξ ζε
ζοκενβαζία ιε ημ δήιμ κα πνμπςνήζεζ ζηδκ υθδ αοηή θάζδ. Διείξ είιαζηε
ανςβμί ζε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα , δεκ ημ ζογδηάιε , εζδζηά μζ ηαηαβυιεκμζ απυ ηζξ
εκυηδηεξ πμο εα είκαζ μζ ηυπμζ πανέιααζδξ ιεηά, μζ ημζκυηδηεξ ηαζ ηα ημπζηά
ζοιαμφθζα ηαζ μζ θμνείξ πνέπεζ κα έπμοκ ααζζηυ νυθμ, αοηυ εεςνμφιε πνέπεζ κα
οπάνλεζ ζοκεηηζηυηδηα πμο ημκίζαηε ηφνζε Κζπεθυββμκα ζηα ένβα θοζζηά ηαζ ζηζξ
πνμηάζεζξ ηαζ κα είκαζ ιζα εοηαζνία ακάζπεζδξ ηδξ ζζημνζηήξ ηαζ πενζαακημθμβζηήξ
ημο ζζημνζημφ ιαξ ημο ζζημνζημφ αοημφ μνεζκμφ υβημο. Ποιθςκμφιε θμζπυκ ιε
αοηή ηδκ άπμρδ ηαζ εα είιαζηε εδχ βζα ηάεε αμήεεζα. Δοπανζζηχ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Δοπανζζημφιε ηφνζε Θμονειπή.
Μηλιάκορ Νικόλαορ: Απθά εα ήεεθα κα πς ημ ελήξ, υηζ επεζδή εδχ ζε αοηή ηδκ
αίεμοζα οπάνπμοκ άκενςπμζ πμθφ έιπεζνμζ αοημδζμζηδηζηά , ημοξ μθείθμοιε
ημοθάπζζημκ έκα ζεααζιυ , δεκ ιπμνμφιε κα λεηζκάιε δζααμοθεφζεζξ πςνίξ κα έπεζ
εκδιενςεεί ημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ. Θαζ επίζδξ δεκ ιπμνείξ κα αβαίκεζξ ζε ιία
ζογήηδζδ ζε ηαθεκείμ ή ζε πθαηεία ιε μπμζμοζδήπμηε θμνείξ πςνίξ κα έπεζ πνχηα
απ υθα ζακ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ ζακ δδιμηζηή ανπή πανάλεζ μ ίδζμξ ηάπμζεξ
βναιιέξ πμο εα ηζκδεείξ , πμθφ δε πενζζζυηενμ υηακ δεκ έπεζξ πθδνμθυνδζδ. Κε
ηδ θμβζηή αοηή δεκ πνυθααε ηακείξ ημ δήιμ , απθά ζαξ είπα ηαζ πνμδβμοιέκςξ υηζ
δφμ ιήκεξ έπμοκ πενάζεζ απυ ηδκ διένα πμο βζα πνχηδ θμνά ζοβηεκηνςεήηαιε
κα ιάεμοιε απυ ηδκ Ξενζθένεζα ηζ αηνζαχξ εα βίκεζ . Ιμζπυκ, απθά ηαθυ είκαζ
υθμζ εδχ εζείξ ημοθάπζζημκ πμο είζαζηε εηθεβιέκμζ ηαζ ημ λένεηε πμθφ ηαθφηενα
απυ ειέκα πμο δεκ είιαζ, υηζ πνέπεζ κα ηδνμφιε ηαζ ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ μοζία
ζεααζιμφ απέκακηζ ζηα εεζιμεεηδιέκα υνβακα. Άνα θμζπυκ δεκ είκαζ δοκαηυκ ,
ηχνα εα είκαζ χνα απυ εδχ ηαζ πένα απυ ιία πνχηδ πθδνμθυνδζδ πμο είπαηε
ζήιενα, εα ημοαεκηζάζεηε πνμθακχξ ζηζξ πενζμπέξ ζαξ, ιεηά ηδκ ενπυιεκδ
εαδμιάδα εα έπμοιε υπςξ είπε ηαζ μ ημξ δήιανπμξ ιία ζογήηδζδ ιε ηάπμζμοξ
άθθμοξ θμνείξ ημ Γήιμ Θαθαιάηαξ πζεακυκ ή ηδκ Ξενζθένεζα, βζα κα ιπμνεί μ
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δήιμξ πθέμκ κα πανάλεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα βίκεζ δ δζααμφθεοζδ, κα
ηαθέζεζ πνμέδνμοξ κα ηαθέζεζ θμνείξ, κα λένμοιε ηζ εα θέιε ζημοξ ακενχπμοξ,
κα ιδκ θέιε αένα ηαζ ηονίςξ κα έπμοιε ζεααζιυ απέκακηζ ζε υθμοξ εζάξ , μζ
μπμίμζ αιδ ηζ άθθμ έπεηε ακαθςεεί ιζα γςή ιέζα ζε αοηή ηδκ αοημδζμζηδηζηή
αίεμοζα , δεκ είκαζ δοκαηυκ κα παναηάιπημοιε έκα δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ ηαζ κα
λεηζκάιε ημοαέκηα . Αοηυ ήεεθα κα πς ηαζ ηίπμηε άθθμ ηαζ ζαξ εοπανζζηχ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Θφνζε Κζπεθυββμκα.
Μισελόββοναρ Αθανάζιορ: Απ υηζ ζδιείςζα ….ζδιείςζα υηζ πνυθααα, μ ημξ
Βαθζχηδξ, ηφνζε Βαθζχηδ είπαηε κα πανέιαμοιε ηχνα ηαζ υηζ έπμοιε
ηαεοζηενήζεζ, κα ζαξ πς υηζ ζε δφμ ιήκεξ
κα έπεζ ακαθάαεζ μ ηεπκζηυξ
ζφιαμοθμξ, ηακμκζηά έπνεπε κα έπεζ ήδδ ακαθάαεζ, έπμοκ πανέθεεζ μζ πνμεεζιίεξ,
ημ εζημζαήιενμ πμο δίκεζ δ δζαπεζνζζηζηή ανπή ιεηά ηδκ ηαηάεεζδ ημο θαηέθμο
αθθά εάκ δεκ έπεζ ακαθάαεζ ηαζ ακαθάαεζ ζήιενα, αφνζμ, ιεεαφνζμ, έπμοιε έκα
πνχημ δίιδκμ πμο εα ιαξ δχζεζ ημ πνχημ παναδμηέμ, μπυηε ημ πενζεπυιεκμ
αοημφ, δεκ είκαζ μνζζηζηυ, μνζζηζημπμζείηαζ ιεηά ημ επυιεκμ δεφηενμ δίιδκμ πμο
εηεί ημ ηθείκμοιε ηαζ επεζδή έπεηε πναβιαηζηά ιζα εφθμβδ ακδζοπία ηαζ είπαηε
ακαθέναηε έκα ζηναηδβζηυ ζπέδζμ ημο Γήιμο Θαθαιάηαξ βζα ημκ Ραΰβεημ ηαζ ειείξ
έπμοιε ηαζ ημ έπμοιε ζηείθεζ ζημοξ Ποιαμφθμοξ, οπήνπε έκαξ ζηναηδβζηυξ
ζπεδζαζιυξ βζα ημκ μνεζκυ υβημ ημο Ρατβέημο ζοκμθζηά, ημ μπμίμ είπε ζοκηαπεεί
ημ 2000 πενίπμο ηαζ άθθμ έκα
…………………………………………………..πανέιααζδ εηηυξ ιζηνμθχκμο………………………..
Μισελόββοναρ Αθανάζιορ:
Α, ημ δζηυ ιαξ ςναία αοηυ ημ έπμοιε ζηείθεζ κα
λένεηε ημ έπμοιε ζηείθεζ αοηυ , επίζδξ έπμοιε ζηείθεζ υ,ηζ οπήνπε ακηίζημζπμ
οπήνπε βζα ημ Γήιμ Φάνζδμξ , ιζα ιεθέηδ πμο είπε βίκεζ ημ 2010 ηαζ αοηά εα ηα
λένεηε αοηά ημ πενζζζυηενμ οθζηυ απυ αοηά πμο είπακ δζαεέζζια ζε επίπεδμ
ζηναηδβζηυ ηα έπμοιε ήδδ ζηείθεζ ζημοξ ηεπκζημφξ ζοιαμφθμοξ ηαζ ιάθζζηα
ιενζηέξ ιένεξ ιυθζξ αθμφ αζπμθδεήηαιε ιε ημ εέια. Απθά ηχνα λένεηε ηαζ εζείξ
ιε ηδ ζεζνά ζαξ υηζ ειείξ πνμζπαεμφιε κα ιαγέρμοιε αοηυ ημ οθζηυ απυ πακημφ ,
δδθαδή απυ ηδ ΓΔΑΠ απυ ημ πμονβείμ Ξμθζηζζιμφ απυ ημκ Ξνμβναιιαηζζιυ ημο
δήιμο, απυ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ημο δεοηενμαάειμο ΝΡΑ , ηδξ Ξενζθενεζαηήξ
Δκυηδηαξ ή ηδξ πνχδκ Λμιανπίαξ, δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ υθμζ άιεζα, ηδκ Ρεπκζηή
πδνεζία ηαζ είκαζ θμβζηυ, ηάκαιε υθδ αοηή ηδκ πνμζπάεεζα κα ιαγέρμοιε ημ
οθζηυ. Ρχνα ημ ακ εα πάεζ ζημ επυιεκμ ΔΠΞΑ ή υπζ, πάκηα είκαζ έκαξ ηίκδοκμξ ,
απθά κα λένεηε υηζ δεκ απμηθεζζηζηά ζημ πένζ ιαξ ημ ακ εα ιείκεζ ζε αοηή ηδκ
πνμβναιιαηζηή πενίμδμ, ειείξ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε δζάθμνα πνάβιαηα απυ ηδκ
πθεονά ιαξ αθθά δεκ είκαζ απμθφηςξ ζημ πένζ ιαξ. Γζα ηδ δζααμφθεοζδ εα
απακηήζς ζοκμθζηά, βζα ημ Κοζηνά έπεηε δίηζμ δεκ ημ ζογδηάιε ιζθάιε ιε ημκ
ΔΞΝ πνμζπαεμφιε κα έπμοιε ιζα ζοκεκκυδζδ δδιζμονβζηή ηαζ βζα ηα ιέθδ ηδξ
επζηνμπήξ είκαζ ζημ πένζ ημο ηονίμο δδιάνπμο, ηχνα δεκ οπάνπεζ, οπάνπεζ
πςνμηαλζηυ βζα ηζξ ΑΞΔ δεκ οπάνπεζ υιςξ πςνμηαλζηυ βζα υθεξ ηζξ πζεακέξ
πνήζεζξ ζημκ μνεζκυ υβημ, οπάνπμοκ ηάπμζεξ δζαηάλεζξ απυ ημ 1980 πμο
ηαεμνίγμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνήζεςκ, αθθά δεκ οπάβμκηαζ ιέζα ζε ηάπμζμ
πςνμηαλζηυ. Νπυηε ηαζ αοηυ ημ έπμοιε ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ηφνζμ Θμκηάημ πνμ
ημ πανυκ πμο είκαζ μ πνμσζηάιεκμξ ηδξ Γ/κζδξ Γαζχκ. Ρχνα μ ημξ Βμοκάζδξ
δζαπίζηςζε επίζδξ υηζ είκαζ ανπζηυ ημ ζηάδζμ, βζα ηδκ επζεεηζηή πμθζηζηή, πμο
ακαθενεήηαηε υθμζ εκηάλεζ πάκηα ιπμνμφιε επζεεηζηά πνμζπαεμφιε ηαζ ειείξ κα
ημ ηάκμοιε αθθά ηαζ μζ πυνμζ μζ θζθμζμθζημί είκαζ πεπεναζιέκμζ, δδθαδή
αζπμθμφιαζηε ηάπμζεξ χνεξ ιε ……πάκηα οπάνπεζ ηαθφηενα ηαζ πνμζπαεμφιε
πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Ρχνα βζα αοηά πμο είπε μ ηφνζμξ Κμζνάβζαξ, ηφνζε
Κμζνάβζα έπεζ πάνεζ πανάηαζδ ημ πνυβναιια ηαζ αοηυ πμο ακαθέναιε ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα ςξ απχηαημ πνυκμ οθμπμίδζδξ πμο είκαζ δεηαπέκηε ιήκεξ ιεηά
ημκ 12μ ημο 2021 ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ 12μ ημο 2023 , απθά πάθζ ηαζ αοηυ
δεκ είκαζ απμθφηςξ ζημ πένζ ιαξ. Ν ηφνζμξ Θμκίδδξ είπε βζα ημ Μδνμηάιπζ ,δεκ
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έπς ζδέα ηφνζε Θμκίδδ εβχ ζε πμζα ημκδφθζα ακαθένμκηαζ , πάκηςξ ειείξ απυ ηδκ
πθεονά ιαξ , επεζδή ημ εέια ηδξ επζθμβήξ πανέιααζδξ είπηδηε ζοκμθζηά απυ
υθμοξ, δ πενζμπή πανέιααζδξ δεκ έπεζ ηαεμνζζηεί αηυια ηαζ μζ άθθεξ ΝΣΔ ηαζ
οπάνπμοκ πμθθέξ ΝΣΔ μζ μπμίεξ ηαηά ηακυκα είκαζ ζε ανπζηυ ζηάδζμ ζε υθδ ηδκ
επζηνάηεζα, δεκ έπμοκ έκακ ιπμφζμοθα, δδθαδή ζε άθθα ιένδ π.π. ζηδκ
Ξενζθένεζα Ζπείνμο , οπάνπεζ ΝΣΔ Ανπαίςκ Θεάηνςκ μπυηε οπάνπεζ ιζα πενζμπή δ
μπμία ζοκάδεζ ιε ηδ πςνμεέηδζδ αοηχκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ αθθά δεκ πζάκεζ υθδ
ηδκ Ήπεζνμ επεζδή ιέζα ζε υθδ ηδκ Ήπεζνμ είκαζ ηα εέαηνα αοηά, πζάκεζ ιυκμ ηα
εέαηνα πζεακέξ επζθάκεζεξ ηοηθμθμνίαξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ
ηηθ. Πηεθηείηε ηδκ Πακημνίκδ, οπάνπεζ άθθδ πμο είκαζ ζε ανπζηυ ζηάδζμ ανηεηά ηαζ
πενζθαιαάκεζ αηυια ηαζ απμηαηάζηαζδ εκυξ εοζίαξ ηάπμζςκ ηοηθζηχκ ηυιαςκ,
αοηυ δεκ ημ ηαεμνίγμοιε απυθοηα ειείξ, ειείξ θέιε ηδ βκχιδ ιαξ ζημοξ ηεπκζημφξ
ζοιαμφθμοξ, πνμζπαεμφιε κα ημοξ ηαεμδδβήζμοιε πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ
αθθά ημκ απμθαζζζηζηυ νυθμ ημκ έπεζ δ δζαπεζνζζηζηή ανπή. Ξάκηα ημ πζμ επζεεηζηά
αέααζα επακαθαιαάκς πάκηα βίκεηαζ. Ν ημξ Θμονειπήξ είπε βζα ηδ δζααμφθεοζδ
ηαζ βζα ηζξ πνμηεναζυηδηεξ, απθά ηφνζε Θμονειπή ζαξ ακέθενα δ ιυκδ πθδνμθμνία
πμο έπς ιέπνζ ηχνα είκαζ υηζ μζ άλμκεξ πνμηεναζυηδηαξ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ
πενζαάθθμκ πμθζηζζιυξ, ιε ημ πενζεπυιεκμ πμο αοημί μζ άλμκεξ πνμηεναζυηδηαξ
έπμοκ ζημ ΞΔΞ, ηχνα αοηυ πάθζ είκαζ άηοπδ πθδνμθμνία, υηακ αβεζ δ ζηναηδβζηή
εα ημ ιάεμοιε. Ρχνα ιζα ηεθεοηαία ακαθμνά πμζα είκαζ δ δζαδζηαζία πμο εα
αημθμοεήζεζ, ημ πενζεπυιεκμ ιάθθμκ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο εα αημθμοεήζεζ μ
ηεπκζηυξ ζφιαμοθμξ, κα πνμηείκεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαηάθθδθδξ πςνζηήξ
εκυηδηαξ – πενζμπήξ πανέιααζδξ κα ηα πνμηείκεζ ςξ παναηηδνζζηζηά, ιε αάζδ
αοηά ηα παναηηδνζζηζηά κα πνμπςνήζεζ ζε ιία πνυηαζδ πςνζηήξ εκυηδηαξ, ςναία
ημ έπεηε δζααάζεζ, αοηυ είκαζ ημ πνχημ παναδμηέμ, ζε δφμ ιήκεξ πενίπμο απυ
ηχνα, ημ δεφηενμ παναδμηέμ ζε ηέζζενζξ ιήκεξ απυ ηχνα εα μνζζηζημπμζήζεζ αοηά
ηα μπμία εα δζααμοθεοημφκ ζε έκα χνζιμ επίπεδμ ζημ πνχημ παναδμηέμ. Αοηά
εοπανζζηχ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων
Κζπεθυββμκα …..

(Ππόεδπορ

Γ..):

Αοηά,

εοπανζζημφιε

ηφνζε

……………………………………………..δζαημπή ζημκ ήπμ………………………………..
Βαλιώηηρ Δςάββελορ: ….ιπνάαμ πμο ηζξ ανήηαηε ηαζ ηζξ αλζμθμβήζαηε
μθείθμοιε…. …..(δζαημπή ήπμο….) ηαζ ζε αοηά ηα δφμ ηα ζοβηεηνζιέκα ηα μπμία
ιαξ ηαθφπημοκ ηάθθζζηα βζα ημκ Ραΰβεημ, ιαξ ηαθφπημκ ηάθθζζηα βζα ημκ Ραΰβεημ
ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα ζογδηήζμοιε κα ακμίλμοιε, πςνζηά είκαζ ζοβηεηνζιέκδ δ
δέζιεοζδ ηαζ μφηε πνέπεζ κα ζογδηάιε….. …..(δζαημπή ήπμο….)… ηαζ ημ Γήιμ
Ππάνηδξ …….αθθά δεκ ιπμνμφκ κα ακμίλμοκ ημ πενζεπυιεκμ μφηε ιαξ εκδζαθένεζ
εάκ ημ ΝΣΔ ηδξ Κάκδξ πνμπςνήζεζ ή δεκ πνμπςνήζεζ, ιαξ εκδζαθένεζ κα
πνμπςνήζεζ ημ δζηυ ιαξ ΝΣΔ, βζαηί είκαζ ακηαβςκζζηζηά ηα πνμβνάιιαηα ηαζ έηζζ
πνέπεζ κα θεζημονβήζμοιε. Θεςνχ πνέπεζ άιεζα κα ηνέλμοιε ηαζ δεκ είκαζ ιμιθή
ζημοξ ζοκαδέθθμοξ, πνέπεζ κα ηνέλμοιε βνήβμνα, κα ηνέλμοιε βνήβμνα κα
πνμθάαμοιε ηαηαζηάζεζξ ηαζ ιαηάνζ κα εκηαπεεί ζημ ΞΔΞ ηαζ κα πάιε ηα πνήιαηα
ζημ ΞΔΞ ημο 2023. Όιςξ επεζδή ηα πνμβνάιιαηα ηνέπμοκ
κα έπμοιε ιζα
δοκαιζηή
ιπμνεί κα ηάκεζ ιζα ακαεεχνδζδ ημο πνμβνάιιαημξ
λεηίκδζε
……δζαημπή ήπμο…… Γζα αοηυ
πνέπεζ κα επζδζχλμοιε κα θένμοιε
πυνμοξ
παναπάκς.
………………………………………………….δζαημπή ζημκ ήπμ…………………………………………
Βαλιώηηρ Δςάββελορ: Δίκαζ αοηυ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ζημκ πμθζηζζιυ, ημ κα
πμφιε ζηδκ ημζκςκία ιε ηδκ έκκμζα ηδξ δζααμφθεοζδξ, δεκ είκαζ ιε ηδκ επζηνμπή
δζααμφθεοζδξ είκαζ δζααμφθεοζδ ιε ηδκ ημζκςκία, ημ μπμίμ είκαζ δοκδηζηυ ηαζ
ιενζηέξ θμνέξ πνεζάγεηαζ κα ημ έπμοκ υηζ ημ γδηάκε ηαζ μζ θμνείξ βζα κα
οθμπμζδεεί έκα πνυβναιια.

Πρακτικό

28/13-07-2020
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Μηλιάκορ Νικόλαορ: Γζα κα θφβεζ αοηυ πμο είπε ηαζ μ ημξ Θμκίδδξ πμθφ ζςζηά
δεκ οπάνπμοκ πνήιαηα κα ιμζνάζεζ ηακείξ έπεηε απυθοημ δίηζμ ….δεκ ημ ζογδηάεζ
ηακέκαξ.
Βαλιώηηρ Δςάββελορ: Σνήιαηα ιεηά ημ ΄22 .
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..):
θεπηάηζ…

Θφνζε Ξθεζχηα έπεηε ημ θυβμ έκα

Πλειώηαρ Υπήζηορ: Αιέζςξ ζοιπθδνςιαηζηά ζε υζα εζπχεδηακ απυ υθμοξ,
επεζδή ημ ααζζηυ ηαζ ημ μοζζαζηζηυ είκαζ ημ ζπέδζμ υηακ απυ ημ ιεθεηδηή εα βίκεζ
ημ ζπέδζμ ζε αοηυ πμο είπε ηαζ μ ημξ Βαθζχηδξ, υηζ εηεί εα πνέπεζ ειείξ κα έπμοιε
πνμεημζιαζηεί ηαζ εηεί εάκ είκαζ δοκαηυκ εα πνέπεζ κα έπμοιε δχζεζ ημ ζηίβια ιαξ
ςξ δήιμξ ηζ εέθμοιε. Αοηυ υιςξ βζα κα ημ δχζμοιε εα πνέπεζ κα ηάκμοιε
ηάπμζεξ ηζκήζεζξ εα πνέπεζ κα ακαπηφλμοιε ημ δζάθμβμ ιε ημοξ θμνείξ, ιε ημοξ
πνμέδνμοξ,
ιε ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ πνμηεζιέκμο κα ιαξ
πνμηφρεζ αοηυ ……είκαζ ζίβμονμ υηζ εα έπμοιε πάνα πμθθά πθεμκεηηήιαηα, μφηςξ
ή άθθςξ βκςνίγμοιε πάνα πμθφ ηαθά υηζ αοημφ ημο είδμοξ μζ ιεθέηεξ είκαζ είδμοξ
ιεθέηεξ ζμουπ ιεθέηεξ δδθαδή είκαζ ιεθέηεξ πμο ελεηάγμοκ ηα δοκαηά ηα αδφκαηα
ζδιεία, ηζξ εοηαζνίεξ ηαζ ηζξ απεζθέξ, άνα θμζπυκ ιπμνμφιε κα πνμεημζιαζημφιε,
αοηυ πμο είπε μ ημξ Κζπεθυββμκαξ ηαζ μ Λίημξ μ Κδθζάημξ υηζ ήδδ έπμοιε ανπίζεζ
ηαζ ιαγεφμοιε οθζηυ, εηηυξ απυ ημ οθζηυ εα πνέπεζ κα πάιε κα δμφιε ηαζ ημοξ
ηαημίημοξ ηαζ ηαθυ είκαζ ππ. εβχ δεκ ήλενα υηζ ιαγεφεηε οθζηυ, κα ημζηάλς ηαζ
εβχ εάκ έπς κα ζαξ δχζς πνάβιαηα βζα ημκ Ραΰβεημ.
Μοιπάβιαρ πςπίδων (Ππόεδπορ Γ..): Ιμζπυκ εοπανζζημφιε ηαζ ημκ ηφνζμ
Κζπεθυββμκα ηαζ ημκ ηφνζμ Κδθζάημ, δ δμοθεζά είκαζ πμθφ ηαζ κα πνμπςνήζμοιε
ζημ δεφηενμ εέια. Ρμ επυιεκμ εέια.
Κονίδηρ Γεώπβιορ ηος Βαζιλ.: Δοπανζζηχ πμθφ ηφνζε πνυεδνε, εα ήεεθα εδχ
κα ηάκς ιζα πνυηαζδ, ηφνζε δήιανπε ιε αημφηε; Θα ήεεθα κα ηάκς ιζα πνυηαζδ
εάκ ιπμνέζμοιε αοηά ηα ημκδφθζα κα ηάκμοιε ηδ δζάκμζλδ ηδξ ααζζθζηήξ μδμφ
είκαζ μ δνυιμξ πμο ζοκδέεζ ηδ Ππάνηδ ιε ηδκ Θανδαιφθδ, πενκάεζ απυ ηα
Οζγυιαηα εδχ ηα δζηά ιαξ ηα πςνζά ημο Μδνμηαιπίμο , ημ εθθδκζηυ βεθφνζ ηαζ
αβαίκεζ ζηδ Γυθα …..ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ Θανδαιφθδ. Δοπανζζηχ πμθφ.
Γήμαπσορ: Ρμ έπμοιε οπυρδ ιαξ αοηυ είηε έηζζ είηε αθθζχξ είηε ζε ηέημζμ
πνυβναιια είηε ζε άθθμ ημ έπμοιε πνυβναιια αοηή ηδ ζφκδεζδ ιέζς Ρατβέημο.

Η παπούζα απόθαζη πήπε απιθμό
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Αθμφ ζοκηάπεδηε ηαζ ακαβκχζεδηε ημ πναηηζηυ αοηυ οπμβνάθεηαζ ςξ

Ν πνυεδνμξ Γ.Π.
Ππονίδςκ Γ. Κμζνάβζαξ
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αημθμφεςξ:

ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Θανιμίνδξ Ηςάκκδξ (Ακηζπνυεδνμξ Γ.Π.), Γνδβυνδ
Γήιδηνα (Γναιιαηέαξ Γ.Π.),
Ακαζηαζάημξ Ζθίαξ,
Απμζημθάημξ
Γδιήηνζμξ,
Ανβεζηάημξ
Γδιήηνζμξ,
Ανβεζηάημξ
Πηαφνμξ,
Βαβζαηάημο
–Γμβακηγή
Αδαιακηία,
Βαηαθυπμοθμξ
Κζπαήθ,
Βαθζχηδξ
Δοάββεθμξ, Βθάπμξ Γεχνβζμξ, Βθήηαξ Λζηυθαμξ,
Βμοκάζδξ Αθέλακδνμξ,
Γανάηδ Δθέκδ, Γεδεδήιμο
Γεςνβία,
Εαπανάηδ
–Ακαζηαζμπμφθμο
Γεςνβία,
Θαθμιμίνδξ
Ακηχκζμξ,
Θακαηάημξ
Σνήζημξ,
Θακεθθυπμοθμξ Γεχνβζμξ,
Θαπμκζημθυξ Γδιήηνζμξ,
Θανάκηγαθδ –Ξαπαζηαεάηδ –Πηαεάηδ Ξακαβζχηα,
Θανθαφηδξ Αεακάζζμξ, Θμκίδδξ Γεχνβζμξ ημο Βαζζθ.,
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Αηνζαέξ απυζπαζια
Ππάνηδ ……/…-07-2020
Ν πνυεδνμξ ημο Γ.Π.

Ππονίδςκ Γ. Κμζνάβζαξ

Πρακτικό
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Θμκίδδξ Γεχνβζμξ ημο Ηςακ., Θμκηάημξ Ζθίαξ,
Θμονειπήξ
Γεχνβζμξ,
Θμονηζμφκδξ
Ξακαβζχηδξ,
Θονζαημφθζαξ Ξακαβζχηδξ, Κακηγμονάκδξ Ηςάκκδξ,
Κεκμφηδξ
Βαζίθεζμξ,
Κζπεθυββμκαξ
Αεακάζζμξ,
Κπμοβάδδξ
Σνήζημξ,
Ξαηζζθίααξ
Θειζζημηθήξ,
Ξθεζχηαξ Σνήζημξ, Ξνζζημφνδξ Ξακαβζχηδξ, Πμοιάηδξ
Ηςάκκδξ, Ρζμφηθενδξ Λζηυθαμξ, Φθχνμξ Λζηυθαμξ
ΠΡΟΔΓΡΟΙ- ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
Πμφπμξ
Γεχνβζμξ
–
Αβ.Δζνήκδξ,
Ιαιπνζακάημξ
Ξακαβζχηδξ - Άνκδξ, Πμοπθένδξ Γεχνβζμξ – Αβυνζακδξ,
Ρζάηςκαξ Θςκ/κμξ- Βμνδυκζαξ, Πμοθηάκδξ Ακδνέαξ –
Ιμββάζηναξ
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