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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος για τη λήψη έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού.
Στη Λάρισα σήμερα, 07η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
έναρξης 14.00 μ.μ. και λήξης 21.00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνεδρίασε
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 13933/03-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και της με αρ. 40/31-03-2020 εγκυκλίου του
ΥΠΕΣ.
Συμμετείχαν δε από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2)
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9)
Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης
Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16)
Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης
Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 22) Καραλαριώτου
Ειρήνη, 23) Καφφές Θεόδωρος, 24) Κρίκης Πέτρος, 25) Λώλος Αχιλλέας, 26) Μαβίδης Δημήτριος,
27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μόρας Ευάγγελος, 29) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 30) Νασιώκας
Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξηρομερίτης Μάριος, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα,
34) Παναγιώτου Ιωάννης, 35) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 36) Παπαδούλης Γεώργιος, 37)
Παπαπαρίσης Απόστολος, 38) Παπαποστόλου Δημήτριος, 39) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 40) Σάπκας
Παναγιώτης, 41) Σούλτης Γεώργιος, 42) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 43) Τερζούδης Χρήστος, 44)
Τζατζάκης Φώτιος και 45) Τσιλιμίγκας Χρήστος
και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Κυριτσάκας Βάιος, 2) Πράπας
Αντώνιος, 3) Τάχος Δημήτριος και 4) Τσακίρης Μιχαήλ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων
49 συμμετείχαν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του
ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού
των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων με τη συμμετοχή του
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των
παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έκδοση
ψηφίσματος για τη λήψη έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
2. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε, από τη Λαϊκή Συσπείρωση, το οποίο έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ που αντιμετωπίζει την Υγεία ως εμπόρευμα,
αποδεικνύεται σήμερα με δραματικό τρόπο ότι είναι επικίνδυνη για το ύψιστο αγαθό της ζωής και
της υγείας του λαού.
Με αίσθημα ευθύνης παίρνουμε όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας των
συνανθρώπων μας. Θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και αυτή τη δοκιμασία με αλληλεγγύη,
οργάνωση και διεκδίκηση.
Δεν μένουμε σιωπηλοί στα μεγάλα κενά, στις μεγάλες τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στο
χώρο της υγείας, στα νοσοκομεία, στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας.
Δυναμώνουμε τη φωνή μας για μέτρα προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων, όλου του
ελληνικού λαού.
Εν μέσω πανδημίας κυβέρνηση και εργοδοσία μάτωσαν τους εργαζόμενους και στο μυαλό τους
έχουν να σαρώσουν όποιο εργασιακό δικαίωμα είχε μείνει όρθιο από την πολιτική όλων των
κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως με άθλιες αντεργατικές
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και επίσημη αναστολή ελέγχων από τους όποιους
υποτυπώδεις εποπτικούς κρατικούς μηχανισμούς είχαν απομείνει.
Οι απολύσεις ξεπέρασαν τις 100.000 μέσα σε λίγες μέρες, η εντατικοποίηση στα εργοστάσια
τροφίμων, στα σούπερ μάρκετ ξεπέρασε τα όρια της φυσικής αντοχής. Οι χώροι δουλειάς έγιναν
σημεία διασποράς του ιού με την παντελή έλλειψη μέτρων προφύλαξης εν μέσω πανδημίας, τις
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Αποκλειστική ευθύνη φέρουν η κυβέρνηση και η εργοδοσία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων απαιτεί ΕΔΩ και ΤΩΡΑ:
1. Άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές προσλήψεις γιατρών όλων των
ειδικοτήτων, με νοσηλευτικό προσωπικό.
2. Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα διαγνωστικά και τα
εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών νοσοκομείων. Το ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες
γιατρούς, που είναι επί το πλείστον έμπειροι επιστήμονες.
3. Να επιταχθούν τα αναγκαία υλικά για την υποδομή του δημόσιου συστήματος Υγείας και
για τον άμεσο εφοδιασμό των υγειονομικών.
4. Να στελεχωθεί επαρκώς η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι».
5. Να επιταχθούν ξενοδοχεία, στα οποία θα μπορούν να διαμένουν οι υγειονομικοί των
δημόσιων νοσοκομείων.
6. Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Άμεσες μαζικές προσλήψεις γιατρών εργασίας
και τεχνικών ασφαλείας και εντατικοί έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας. Πρόσθετες
Άδειες με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες, στις εγκυμονούσες.
7. Την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ. Να κηρυχτούν παράνομες
όλες οι απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές μεταβολές στις συμβάσεις,
στα ωράρια, στους μισθούς, στις εργασιακές σχέσεις.
8. Την αυτόματη κατάργηση τώρα όλων των απαράδεκτων απαγορεύσεων στην
συνδικαλιστική δράση, όπως το άρθρο 12 της ΠΝΠ που ανοίγει ξανά το δρόμο για επιτάξεις
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απεργών και κήρυξη πολιτικής επιστράτευσης σε κλάδους που διεκδικούν. Καμία ανοχή
στον περιορισμό των πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών. Το Δώρο Πάσχα να δοθεί
στο ακέραιο και στην ώρα του.
9. Για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και η απαγόρευση, να υπάρχει απαλλαγή
από τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο. Να μην υπάρχουν διακοπές
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών. Δεσμευόμαστε ότι ο Δ. Λαρισαίων δεν θα διακόψει
καμιά παροχή ύδρευσης και θα επανασυνδέσει άμεσα η ΔΕΥΑΛ παροχές ύδρευσης λαϊκών
κατοικιών.
10. Αναστολή πληρωμών για τους εργαζόμενους προς Δημόσιο, τράπεζες, κατάργηση
πλειστηριασμών κύριας κατοικίας και κατασχέσεων. Δεσμευόμαστε ότι ο Δ. Λαρισαίων δεν
θα προχωρήσει σε αναγκαστική κατάσχεση για οφειλές δημοτών, μικρομάγαζων και
αυτοαπασχολούμενων. Ότι δεν θα χαθεί καμιά ρύθμιση οφειλών.
11. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού.
12. Έκτακτη ενίσχυση των Δήμων με γενναία αύξηση των ΚΑΠ για την αντιμετώπιση της
επιδημίας του Κορονοϊού.
Λάρισα 6/04/2020
3. Την πρόταση των υπόλοιπων παρατάξεων για παραπομπή του θέματος στη Διαπαραταξιακή
Επιτροπή.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραπομπή του θέματος στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή για λήψη απόφασης .
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

