ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ
Αμύμςαιξ, 8 Αποιλίξσ 2011

ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΦΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΜΕ ΣΟΤ ΙΔΙΟΚΣΗΣΕ
TAXI ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
Σςημ αίθξσρα Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Αμσμςαίξσ ποαγμαςξπξιήθηκε
ρσμάμςηρη ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ, κξσ Μάκη Ιωρητίδη με ςξσπ ιδιξκςήςεπ
taxi ςηπ πεοιξυήπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ. Σςη ρσμάμςηρη ρσμμεςείυαμ ξ
Ποόεδοξπ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ, κξπ Γιάμμηπ Λιάρηπ και ξ αομόδιξπ
Αμςιδήμαουξπ, κξπ Κωμρςαμςίμξπ Μωσριάδηπ.
Η ρσμάμςηρη είυε ωπ αμςικείμεμξ ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ μεςατξοάπ ςωμ
μαθηςώμ για ςημ επόμεμη ρυξλική υοξμιά, αλλά και ςη διεοεύμηρη ςηπ
δσμαςόςηςαπ αμάπςσνηπ αρςικήπ ρσγκξιμωμίαπ και ρύμδερηπ όλωμ ςωμ
Κξιμξςήςωμ με ςξ Αμύμςαιξ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ ιδιξκςήςεπ taxi. Ο
Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ έθερε ςημ αρςική ρσγκξιμωμία ωπ έμαμ από ςξσπ
κύοιξσπ ρςόυξσπ ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ και επειδή με ςημ εμέογεια ασςή η
κύοια θιγόμεμη επαγγελμαςική καςηγξοία θα είμαι ξι ιδιξκςήςεπ taxi, ςξσπ
έκαμε μία πξλύ ρσγκεκοιμέμη ποόςαρη: μα αμαλάβξσμ ςη μεςατξοά ςωμ
μαθηςώμ και ςημ αρςική ρσγκξιμωμία, παοάλληλα με ςιπ δικέπ ςξσπ
επαγγελμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. Για ςξ ρκξπό ασςό ξ Δήμξπ μπξοεί μα
διαθέρει ςα μικοά λεωτξοεία καθώπ και ςξσπ πόοξσπ πξσ διαςίθεμςαι για ςη
μεςατξοά ςωμ μαθηςώμ, ρε έμαμ ρσλλξγικό τξοέα πξσ θα δημιξσογήρξσμ ξι
ιδιξκςήςεπ taxi. Σςόυξπ βέβαια είμαι η αρςική ρσγκξιμωμία μα λειςξσογεί
δωοεάμ ή με μικοό αμςίςιμξ, έςρι ώρςε μα μημ επιβαούμξμςαι ξι δημόςεπ και
μα σπάουει η μέγιρςη δσμαςή αμςαπξδξςικόςηςα ςωμ πόοωμ.
Όπωπ δήλωρε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κξπ Μάκηπ Ιωρητίδηπ «Έκαμα μία
καθαοά επιυειοημαςική ποόςαρη ρςξσπ ιδιξκςήςεπ taxi ςηπ πεοιξυήπ
Αμσμςαίξσ, ποξκειμέμξσ μα ωτεληθξύμ ξι δημόςεπ με ςημ έμαονη
λειςξσογίαπ ςηπ αρςικήπ ρσγκξιμωμίαπ, εμώ παοάλληλα κάπξιξι κάςξικξι ςηπ
πεοιξυήπ, ξι ιδιξκςήςεπ taxi, θα απξκξμίρξσμ ςα ξικξμξμικά ξτέλη από ςη
μεςατξοά ςωμ μαθηςώμ. Ενήγηρα ρςξσπ ιδιξκςήςεπ taxi όςι η αρςική
ρσγκξιμωμία, πξσ ταμςάζει ρςα μάςια ςξσπ ραμ απειλή, μπξοεί μα μεςαςοαπεί
ρε εσκαιοία με ςημ σλξπξίηρη ασςήπ ςηπ ποόςαρηπ. Είμαι ρςξ υέοι ςξσπ μα
διαποαγμαςεσςξύμε ςξσπ όοξσπ μίαπ εμδευόμεμηπ ρσμεογαρίαπ, έςρι ώρςε μα
είμαι όλξι ωτελημέμξι».
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