
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   ΔΣ 8-4-2020 

ΔΗΛΩΣΗ 

Στην παρούσα περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είναι σημαντικό, παράλληλα με την 
τήρηση των μέτρων προστασίας,  πρόληψης και αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού 
να πετύχουμε να μην γίνουν «εκπτώσεις» στην δημοκρατική και θεσμική λειτουργία του 
Δήμου, ούτε –στο μέτρο του δυνατού- στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, είναι απόλυτα αναγκαίο –η Διοίκηση να δείξει 
ισότιμα πνεύμα συνεργασίας με όλες τις παρατάξεις, προκειμένου να υπάρξει 
αποτελεσματικότητα στον κοινό στόχο της διασφάλισης της υγείας των δημοτών. 

Δυστυχώς, μόλις από την επιστολή του κ. Μαγιάκη προς το Σώμα για το σημερινό ΔΣ 
πληροφορηθήκαμε για πρώτη φορά την ήδη από 19-3-2020 σύσταση Ειδικής Επιτροπής με 
την επωνυμία «Ομάδα Διοίκησης Έργου » με σκοπό τον συντονισμό έκτακτης κατάστασης 
λόγω κορωνοϊού Covid-19. Πολύ λυπάμαι που η Δημοτική Αρχή κάνει διακριτική 
μεταχείριση των δημοτικών συνδυασμών μεταξύ των «συμπαθών» που λαμβάνουν 
προνομιακή ενημέρωση και δυνατότητα συμμετοχής, και των «λοιπών», όπως ο δικός μας, 
που συμπτωματικά και μόνο ενημερώνεται και ασφαλώς δεν του δίδεται η δυνατότητα 
οποιασδήποτε συμμετοχής. 

Παρόλο το ότι –όλως αντιθεσμικά και αντιδημοκρατικά- δεν μας δόθηκε καμία δυνατότητα 
συμμετοχής στις συλλογικές ενέργειες αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού, η 
παράταξή μας, με ευαισθησία και υπευθυνότητα : 

α) αρνήθηκε να καταστήσει το ευαίσθητο αυτό θέμα ως αντικείμενο δημοσιότητας και 
προβολής της, υποκαθιστώντας τους ειδικούς επιστήμονες και παριστάνοντας τους 
πανεπιστήμονες επί των αυτονοήτων. 

β) έχουμε ήδη –έστω και εν αγνοία της ύπαρξης της ΟΔΕ- καταθέσει δια ηλεκτρονικών 
επιστολών στη Διοίκηση προτάσεις, θέσεις, ερωτήματα και αιτήματα και θα συνεχίσουμε 
να το κάνουμε. Παράλληλα, συνεχίζουμε να συνομιλούμε με τους πολίτες.  

γ) ζητούμε, έστω και τώρα, η Διοίκηση να μας περιγράψει τα μέτρα που έχει έως τώρα 
λάβει και να μας κοινοποιήσει το σχέδιό της για το επόμενο διάστημα. 

δ) Καταθέτουμε ενώπιον του ΔΣ τις εξής επιπλέον προτάσεις από εκείνες που ήδη έχουμε 
καταθέσει επιστολικά στον κ. Δήμαρχο: 

 1) Να διεξάγονται τα ΔΣ και όλες οι συνεδριάσεις των δημοτικών επιτροπών με 
τηλεδιάσκεψη ή με σύστημα live streaming, ώστε η συγκυρία του κορωνοϊού να μην 
οδηγήσει σε αδιαφάνεια και έλλειμμα δημοκρατίας. 

 2) Να δημιουργηθεί ένα κέντρο υποδοχής πληροφορίας στο Δήμο με κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδομή (υπολογιστές, ίντερνετ με δυνατότητα επικοινωνίας με κάμερες και 
ειδικά λογισμικά (τύπου skype, viber, zoom κλπ), τετραψήφια τηλεφωνικά νούμερα, e – 
mail με άμεση και με κάθε τρόπο δημοσίευση της δημιουργίας του προκειμένου να 



συλλέγονται οι ανάγκες των δημοτών λόγω κορωνοϊού, να διακινούνται τα αιτήματα και να 
προωθούνται προς επίλυση στις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες (πχ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ). 

 3) Να διατεθούν στα σχολεία όλων των βαθμίδων υπολογιστές για την συνδρομή 
στην τηλε –εκπαίδευση, η οποία –αντίθετα από τις εκτιμήσεις του αρμόδιου Υπουργείου- 
δυστυχώς προχωρά με πολύ βραδείς ρυθμούς, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών. 

 4) Να εξετασθεί το κατά πόσο η Τοπική Μονάδα Υγείας του Αμαρουσίου (το πρώην 
ΙΚΑ) μπορεί να λειτουργήσει επί 24ώρου ως Πρωτοβάθμια Μονάδα Υγείας, ώστε να μην 
σωρεύονται δυνητικά ασθενείς πολίτες στα νοσοκομεία αναφοράς και στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, δυσχεραίνοντας το έργο των ιατρών. 

 5) Να εξετασθεί το κατά πόσο μπορούμε να παράσχουμε την συνδρομή μας στην 
διανομή φαρμάκων σε ευπαθείς πολίτες που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι. 

 6) Επειδή δυστυχώς, οι δημοσιευμένες παραινέσεις της Δημοτικής Αρχής 
αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων αυτή την περίοδο, δεν έχουν γίνει 
ευρύτερα γνωστές, ίσως θα πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση επί των κάδων αναφορικά με 
την απαγόρευση ανακύκλωσης δυνητικά μολυσμένων ειδών (γαντιών, μασκών κλπ) και με 
πληροφόρηση αναφορικά με το κάθε πότε απολυμαίνονται οι κάδοι. 

Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, μέλη της παράταξής μας και εγώ προσωπικά θα βρισκόμαστε 
στην διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή για εθελοντική συνεισφορά και υποστήριξη που τυχόν 
θα χρειαστούν για το συμφέρον των πολιτών της πόλης μας. 

 
Ευχόμαστε υγεία και δύναμη σε όλες και όλους που εργάζονται για κοινωφελείς σκοπούς 
αυτήν την περίοδο και απευθύνουμε τις θερμές ευχαριστίες μας ειδικότερα στους 
εργαζομένους του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

 

 

 

 

 


