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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Αρ. αποφάσεως : 188 
 
ΘΕΜΑ:   Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 

 Σήμερα την  30η  του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  14:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 23904/24-12-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  24-12-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα ένα  (31) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ.Αλεξάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης  Απών 

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα 

22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των  εξής 

θεμάτων  ως κατεπείγοντα  1. Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 2. 

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά). 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 

αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την 

ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 18
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εγκρίνει-κατά πλειοψηφία-

την ένταξη του 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 19
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίνει κατά 

πλειοψηφία -την ένταξη του  3
ο
 ΕΗΔ και τη συζήτησή του ως 1

ο
  (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 3
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
- Η Δημοτική Σύμβουλος κ.  Ε. Τοκατλίδη αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση του 7

ου
 (πλέον) θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

17
ουυ

 (πλέον) θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 18
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερησίας διάταξης απηύθυνε το λόγο 

στην κα. Α. Βίτσα, δημοτική σύμβουλο της  παράταξης (Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινοι) η  οποία  ανέπτυξε 

προφορικά τους λόγους της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την άμεση απόσυρση των κυβερνητικών σχεδίων για 

πανεπιστημιακή αστυνομία.  

Ακολούθως, το λόγο ζήτησε και έλαβε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ν. Καραγιάννης, ο οποίος μεταξύ άλλων στην 

τοποθέτησή του τόνισε: συμφωνούμε με το θέμα του ψηφίσματος που κατέθεσε η δημοτική παράταξη  (Πολίτες σε Δράση-

Οικολόγοι Πράσινοι) εντούτοις, προτείνουμε να γίνουν βελτιωτικές προσθήκες, ώστε να εμπλουτιστεί με τα στοιχεία, όπως 

τα προανέφερα αναλυτικά, τα οποία  προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο  ψήφισμα. 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής (Χαϊδάρι Ξανά) δήλωσαν αποχή. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης 

(Χαϊδάρι Ξανά)  κ. Δ.Τσατσαμπάς δήλωσε ότι  ψηφίζει υπέρ.  Ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση 

Χαϊδαρίου) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι ψηφίζουν υπέρ.  Ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, 

δήλωσε  ότι απέχουν. Ο  Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ. Ι. Θεοτοκάς,  δήλωσε ότι 

καταψηφίζει το θέμα. Ο Επικεφαλής της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ) κ. Κ. Ασπρογέρακας, 

δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ. Η  δημοτική Σύμβουλος της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ) κα Α. Γκανά-

Ρηγάκη, δήλωσε αποχή. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

- τις βελτιωτικές προσθήκες, επί του κειμένου του Ψηφίσματος,  

-τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών Συμβούλων,  

και 

 επί συμμετεχόντων (31) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (31) ψηφισάντων, (13) ψήφισαν υπέρ,  (1) ψήφισε κατά και 

(17)) δήλωσαν αποχή,    

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 

Την έκδοση ψηφίσματος, ως κατωτέρω: 

 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, 

προωθεί το δόγμα «νόμος και τάξη». Από τις επιθέσεις σε σινεμά και πλατείες, μέχρι την ακραία βία στις 

διαδηλώσεις και την εισβολή της αστυνομίας σε πανεπιστημιακό χώρο, η αστυνομοκρατία έχει γίνει η νέα 

κανονικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε 

κονδύλι ύψους 30.000.000  €  για την ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. και την πρόσληψη 1000 αστυνομικών με σκοπό να 

στελεχώσουν το νέο σώμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Την ίδια στιγμή οι φοιτητές/τριες δεν έχουν 

λάβει ακόμη τα συγγράμματα, δεν έχουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την τηλεκπαίδευση, 

πληρώνουν από την τσέπη τους δυσθεώρητα χρηματικά ποσά για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες τους, ενώ 
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όσοι διαμένουν στις εστίες απειλούνται με έξωση. Επιπλέον, πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την μείωση 

του προϋπολογισμού των ΑΕΙ κατά 7% σε σχέση με πέρσι και τα ΑΕΙ προσλαμβάνουν λιγότερους 

καθηγητές,  από όσους συνταξιοδοτούνται. 

Οι σχολές δεν έχουν ανάγκες από αστυνομικούς, αλλά από διδακτικό προσωπικό και υποδομές! Ούτε 
σκέψη για θέσπιση πανεπιστημιακής αστυνομίας, για κάρτες εισόδου και "face control" στα Ιδρύματα! 

Να πάψει ΤΩΡΑ κάθε συζήτηση για νέες αντιδραστικές αλλαγές στα Πανεπιστήμια!   

Να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης! 

Η ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς επιτήρησης. 

Οι φοιτητές δε γίνεται να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει εγκληματίες και παραβάτες αλλά ως οι αυριανοί 

επιστήμονες και εργαζόμενοι. 

Κάθε κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας πρέπει να ορθώσει το αναστημά του απέναντι στην αντιδραστική 

πολιτική της κυβέρνησης και να διεκδικώντας να δοθούν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι επιτακτική ανάγκη η χρηματοδοτική ενίσχυση των Πανεπιστημίων για την 

αντιμετώπιση των ψηφιακών ανισοτήτων, για την κάλυψη των φοιτητικών αναγκών και την ενίσχυση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με μόνιμο διδακτικό προσωπικό. 

 

 Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των κυβερνητικών σχεδίων για πανεπιστημιακή αστυνομία. 

 Διεκδικούμε το κονδύλι των 30 εκ. ευρώ να δοθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

πανδημίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την 

τηλεκπαίδευση στους φοιτητές υπολογιστές, δωρεάν ίντερνετ, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες και όλο το απαραίτητο υλικό για τα μαθήματα με ευθύνη του υπουργείου και των 

Ιδρυμάτων.  Να παρθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα και για να μπορέσουν να 

επαναλειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια με την άρση των μέτρων περιορισμού, να γυρίσουν οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες στα αμφιθέατρα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.  

Άμεσες προσλήψεις προσωπικού διδακτικού, διοικητικού, καθαριότητας, για τη φύλαξη και τη 

συντήρηση των Ιδρυμάτων και των εστιών. Αναβάθμιση υποδομών, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων. 
 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  31-12-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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