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ΙΣΟΣΟΠΟ 
 
Αουή μαπ είμαι μα μημ αμξίγξσμε διάλξγξ με άςξμα πξσ μςοέπξμςαι μα 
σπξγοάφξσμ κείμεμά ςξσπ και επώμσμα μα σπεοαρπιρςξύμ ςημ γμώμη, ςιπ 
ιδέεπ και ςιπ θέρειπ ςξσπ. 

Να μημ δίμξσμε σπόρςαρη ρε λιβελξγοατήμαςα.  
Παοά ςαύςα ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ και η Διξίκηρη ςηπ Δ.Δ.Τ.Δ.Π.Α., ρεβόμεμξι 
ςημ αγχμία ςχμ δημξςώμ πξσ δεμ έυξσμ ρσμδεθεί με ςημ Τηλεθέομαμρη, 
θέλξσμε μα απξκαςαρςήρξσμε ςημ αλήθεια ρυεςικά με ςα φεσδή 
δημξριεύμαςα πξσ αμσπόγοατα αμαοςήθηκαμ ρε εμημεοχςικό ιρςόςξπξ ςηπ 
πεοιξυήπ μαπ.  
Αματεοόμαρςε ρε αμσπόγοατξ κίςοιμξ δημξρίεσμα με ςίςλξ «Ασθαιοερίεπ 
από ςξμ Ποόεδοξ ςηπ Δ.Δ.Τ.Δ.Π.Α.» ςξσ σπξγοάτξμςξπ χπ «μη κξλληςόπ ςξσ 
Παπαυοήρςξσ!!!».  
Μέρα από ςξ δημξρίεσμα ποξκύπςει όςι ξ αμώμσμξπ ρσμςάκςηπ θέςει εασςόμ 
αμςιποόρχπξ και ρύμβξσλξ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ ςηπ  Δ.Δ.Τ.Δ.Π.Α. 
και εκτοάζει άπξφη ραμ μα παοεβοίρκεςξ ρςιπ ρσμεδοιάρειπ.  
Τξ δημξρίεσμα από ςημ αουή έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ είμαι πηγή 
παοαπληοξτόοηρηπ πξσ ρκξπό έυει μα λαψκίρει και μα παοαρύοει ςξσπ 
δημόςεπ ρε ρσμπεοάρμαςα πξσ δεμ έυξσμ καμία ρυέρη με ςημ αλήθεια και ςα 
ποαγμαςικά γεγξμόςα. Να εκμεςαλλεσςεί ςημ αγαμάκςηρη ςχμ ρσμδημξςώμ 
μαπ λόγχ ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ ποξρδξκώμςαπ πξλιςικά ξτέλη και όυι 
μόμξ. 

Για ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ αλήθειαπ εμημεοώμξσμε ςξσπ ρσμδημόςεπ μαπ όςι 
ξι εμ λόγχ ρσμδέρειπ έποεπε μα έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί από ςημ 
ποξηγξύμεμη Διξίκηρη ςηπ ΔΔΤΔΠΑ, ρςξ έογξ ςηπ Β΄ Δπέκςαρηπ. Τημ 
παοάλειφη ασςή, πξσ έγιμε για λόγξσπ ςξσπ ξπξίξσπ δεμ μπξοξύμε μα  
ενηγήρξσμε, καλύφαμε με ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ 
ρσμδέρεχμ. 
Σε όςι ατξοά ρςη μξμιμόςηςα ςηπ ποάνηπ ρύμδερηπ, πξσ αματέοεςαι χπ 
ασθαιοερία ςξσ Ποξέδοξσ, ςα ποάγμαςα είμαι απλά: ξι ρσμδέρειπ ήςαμ 
εμςαγμέμεπ ρςημ αουική μελέςη ςξσ έογξσ και έυξσμ λητθεί απξτάρειπ ςξσ 
Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ για ςημ ποαγμαςξπξίηρή ςξσπ. Σσγκεκοιμέμα, ςξ 
Διξικηςικό Σσμβξύλιξ ςηπ ΔΔΤΔΠΑ ρςη ρσμεδοίαρή ςξσ ςηπ 13ηπ Ιξσλίξσ 
2011, απξτάριρε για ςημ έγκοιρη ςχμ δύξ (2) έογχμ με βάρη ςιπ μελέςεπ, 
είμαι αδύμαςξ μα γίμει καμία ρύμδερη «εμ αγμξία ςχμ μελώμ ςξσ ρσμβξσλίξσ 
ςηπ ΔΔΤΔΠΑ», όπχπ αματέοεςαι ρςξ εμ λόγχ ρσκξταμςικό κείμεμξ. Δηλαδή 
πξλύ απλά, ρςιπ απξτάρειπ με αοιθμό 61/2011 και 62/2011 ςξσ ΔΣ ςηπ 



ΔΔΤΔΠΑ, αματέοεςαι όλη η τιλξρξτία ςχμ μέχμ ρσμδέρεχμ και τσρικά 
σπάουει η ποόβλεφη για ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ρσμδέρειπ. 

Για όλεπ ςιπ ρσμδέρειπ πξσ έυει κάμει η ΔΔΤΔΠΑ σπάουει πλήοηπ διατάμεια 
και τσρικά πλήοηπ εμημέοχρη και απξτάρειπ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ 
ςηπ Δπιυείοηρηπ. Δίμαι ρςημ διάθερη ξπξιξσδήπξςε δημόςη θελήρει ξι 
απξτάρειπ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ πξσ ατξοξύμ ςημ έγκοιρη 
καςαρκεσήπ ςχμ δύξ (2) έογχμ όπξσ αματέοξμςαι, η καςαρκεσή 36 παοξυώμ 
ρςξ στιρςάμεμξ δίκςσξ και 15 παοξυώμ ρε μικοξεπεκςάρειπ ςξσ στιρςάμεμξσ 
δικςύξσ. 
Ποχςαουική  παοάμεςοξπ για ςα έογα πξσ σλξπξιήθηκαμ με ιδίξσπ πόοξσπ 
ςηπ Δπιυείοηρηπ ήςαμ η δσμαςόςηςα ςηπ Δπιυείοηρηπ μα αμςαπενέλθει 
ξικξμξμικά έςρι ώρςε ξι ρσμδέρειπ μα ξλξκληοχθξύμ και ξι 116 ξικξγέμειεπ 
μα κάμξσμ υοήρη ςηπ Τηλεθέομαμρηπ ςημ πεοίξδξ 2011-2012. 

Για μαπ δεμ σπάουξσμ «κξλληςξί» και «μη κξλληςξί». Όλξι ξι δημόςεπ έυξσμ 
ίρα δικαιώμαςα και σπξυοεώρειπ έμαμςι ςξσ Δήμξσ. Για ςξ λόγξ ασςό 
κιμξύμαρςε πάμςξςε με γμώμξμα ςξ κξιμό ρσμτέοξμ και πξςέ επιλεκςικά. 
Δπιποόρθεςα, θέλξσμε μα εμημεοώρξσμε ςξσπ πξλίςεπ όςι αρκξύμε ρςξ 
μέγιρςξ δσμαςό βαθμό πιέρειπ για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Τηλεθέομαμρηπ και 
ςη ρύμδερη όλχμ ςχμ δημξςώμ πξσ ζξσμ ρςξσπ ςοειπ ξικιρμξύπ. Η 
ποξρπάθεια ασςή γίμεςαι ρε δύρκξλξσπ καιοξύπ, αλλά με ςημ επιμξμή και ςη 
ρκληοή δξσλειά πιρςεύξσμε όςι θα πεςύυξσμε ασςό πξσ δεμ επιςεύυθηκε από 
ςημ ποξηγξύμεμη διξίκηρη ρε ρσμθήκεπ ξικξμξμικήπ εσοχρςίαπ ςηπ υώοαπ. 
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