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ΑΠΟΥΑΗ-ΨΗΥΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ
Σήμεοα, 10/01/2012, ρςημ αίθξσρα ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ ςξσ Δήμξσ
Αμσμςαίξσ, και έπειςα από ποχςξβξσλία ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ και ςχμ
ςξπικώμ τξοέχμ, ρσγκλήθηκε εσοεία ρύρκεφη ποξκειμέμξσ μα ρσζηςηθεί ςξ
θέμα ςηπ εμδευόμεμηπ σπξβάθμιρηπ ςξσ Υπξκαςαρςήμαςξπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ
Αμσμςαίξσ ρε αρταλιρςικό Γοατείξ.
Σςη ρύρκεφη ρσμμεςείυαμ ξι ενήπ τξοείπ:
1. Ο Βξσλεσςήπ ςξσ Νξμξύ Φλώοιμαπ, Κχμρςαμςιμίδηπ Δσρςάθιξπ
2. Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ
3. Ο Ποόεδοξπ Μίυξπ Κχμ/μξπ και ςξ Δ.Σ. Δογαζξμέμχμ Διξικηςικώμ
Υπαλλήλχμ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ Δσς. Μακεδξμίαπ
4. Ο Ποόεδοξπ ςξσ ΔΒΔ Φλώοιμαπ Σαπαλίδηπ Σάββαπ
5. Ο Ποόεδοξπ Μπίοξπ Σςέταμξπ και ξ Γ. Γοαμμαςέαπ ςξσ Δογαςικξύ
Κέμςοξσ Φλώοιμαπ Καοακόληπ Μιυάληπ
6. Ο Ποόεδοξπ Μπξύςρηπ Βαρίλειξπ και ςξ Δ.Σ. ςξσ Δμπξοικξύ
Σσλλόγξσ Αμσμςαίξσ
7. Δκποόρχπξπ ςηπ Ομξρπξμδίαπ Δμπξοικώμ Σσλλόγχμ Δσςικήπ και
Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ, Ηλίαπ Νικόλαξπ
8. Ο Ποόεδοξπ ςξσ Σχμαςείξσ Οικξδόμχμ Λευόβξσ, Μποάυξπ Πέςοξπ
9. Ο Δ/ςηπ και ξι εογαζόμεμξι ςξσ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ Αμσμςαίξσ
10. Δημόςεπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ
Έπειςα από διαλξγική ρσζήςηρη και παοάθερη ςχμ αμςικειμεμικώμ
δσρυεοειώμ πξσ θα επιτέοει μια ςέςξια επιλξγή, απξταρίρςηκαμ ξμότχμα
ςα ενήπ:
Να δηλώρξσμε ςημ ξνεία αμςίθερη ρε μια σπξβάθμιρη ςξσ ςξπικξύ
σπξκαςαρςήμαςξπ Αμσμςαίξσ ρε αρταλιρςικό Γοατείξ. Σε πεοίπςχρη πξσ
ποαγμαςξπξιηθεί μια ςέςξια απόταρη θα ποξβξύμε ρε δσμαμικέπ
κιμηςξπξιήρειπ. Δεμ μπξοεί μια αρταλιρςική πεοιξυή πξσ πεοιλαμβάμει ςξ
ρύμξλξ ςξσ Καλλικοαςικξύ Δήμξσ Αμσμςαίξσ μα ενσπηοεςηθεί από έμα
γοατείξ ςξσ ξπξίξσ η δοάρη θα είμαι αμαπξςελερμαςική.
Βάρει ςχμ αρταλιρςικώμ μεγεθώμ (10.000 άμερα και έμμερα
αρταλιρμέμξι)· ςξσ όγκξσ ςχμ επιυειοήρεχμ (1.000 απξγεγοαμμέμεπ και
αμαπόγοατεπ επιυειοήρειπ)· ςχμ ξικξδξμξςευμικώμ έογχμ (600 εμεογά
ιδιχςικά και 200 δημόρια)∙ ςξσ αοιθμξύ ςχμ ρσμςανιξύυχμ (πεοίπξσ 1.000
άςξμα) ςηπ παοξσρίαπ ςηπ ΔΔΗ (και χπ ξοσυείξ και χπ μξμάδα παοαγχγήπ
ηλεκςοικξύ οεύμαςξπ), η απξδσμάμχρη ςξσ ελεγκςικξύ και κξιμχμικξύ
οόλξσ ςξσ ΙΚΑ ρςξ Αμύμςαιξ, δημιξσογεί επιπλέξμ, και επασνάμει ςα ήδη
ςεοάρςια ποξβλήμαςα ρςημ πεοιξυή.

Θα είμαι επίρηπ δσρβάρςαυςξ ςξ κόρςξπ λόγχ ςχμ υιλιξμεςοικώμ
απξρςάρεχμ, από άπξφη υοημάςχμ και υοόμξσ, αρταλιρμέμχμ και
εογξδξςώμ ποξκειμέμξσ μα μεςαβαίμξσμ ρςημ πόλη ςηπ Φλώοιμαπ, η ξπξία
απέυει 36 υιλιόμεςοα από ςημ πόλη ςξσ Αμσμςαίξσ και 75 υιλιόμεςοα από ςιπ
ςξπικέπ κξιμόςηςεπ. Δπιπλέξμ θα ποέπει μα ςξμιρςξύμ ξι δσρμεμείπ καιοικέπ
ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξύμ ρςημ πεοιξυή ςξσλάυιρςξμ για 6 μήμεπ και ςξ
δύρκξλξ ξδικό δίκςσξ.
Η ςξπική κξιμχμία είμαι αμαρςαςχμέμη και εμείπ εκτοάζξσμε με ςξμ πιξ
ήπιξ λόγξ και ςοόπξ ασςή ςημ αγαμάκςηρη.
Με ςη βεβαιόςηςα όςι δεμ θα λάβεςε μια απόταρη πξσ θα δημιξσογήρει
οήγμαςα ρςξ κξιμχμικό ιρςό, ζηςξύμε μα λάβεςε ρξβαοά σπόφη ςιπ
αμηρσυίεπ μαπ, και μα μη ποξυχοήρεςε ρςημ παοαπάμχ αλλαγή
διαςηοώμςαπ ςη στιρςάμεμη δξμή λειςξσογίαπ ςξσ σπξκαςαρςήμαςξπ ςξσ
ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ρςξ Αμύμςαιξ.
Γοατείξ Τύπξσ
Δήμξσ Αμσμςαίξσ

