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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την συνεδρίαση του ΔΣ Μαραθώνα (δια περιφοράς) την Τρίτη 31/03/2020, η «Λαϊκή
Συσπείρωση Μαραθώνα» επισημαίνει τα εξής:
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και σχετική εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπονται οι
εξής τρόποι συνεδρίασης των δημοτικών συμβουλίων το διάστημα που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα
για τον κορονοϊό:
-Κεκλεισμένων των θυρών
-Δια περιφοράς
-Τηλεδιάσκεψη
Οι δημοτικές αρχές επιλέγουν, κατά κανόνα, την συνεδρίαση δια περιφοράς, όπου προκύπτουν ζητήματα
όπως:
-Δεν υπάρχει η δυνατότητα, η κάθε παράταξη και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, να γνωρίζει τις
τοποθετήσεις των υπολοίπων, παρά μόνο εκ των υστέρων, όταν δηλαδή αναρτηθούν οι αποφάσεις στη
Διαύγεια.
-Δεν υπάρχει η δυνατότητα, πρακτικά, να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια για τη συζήτηση εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, που έχουν το δικαίωμα να θέσουν οι παρατάξεις.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα», τόσο μέσα από ανακοινώσεις και το «Πλαίσιο Αιτημάτων» που έχει
καταθέσει δημόσια, όσο και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κ. Δήμαρχο, είχε ζητήσει και
τώρα πλέον απαιτεί, όπως και πολλοί συμπολίτες μας, να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση:
Στην επίταξη των μεγάλων διαγνωστικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα. Τα διαγνωστικά τεστ να
γίνονται δωρεάν σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια και τις κρατικές κατευθύνσεις.
Να ενταχθούν υποχρεωτικά οι ιδιώτες γιατροί, και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων πνευμονολογίας και
παθολογίας, στο Σχέδιο Ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και των Κ.Υ. Να αξιοποιηθούν για δωρεάν
περίθαλψη του λαού, όπου δεν απαιτείται νοσηλεία, στα ιατρεία τους και με κατ’οίκον επισκέψεις.
Επίσης, η παράταξή μας, πέρα από την πάγια θέση της των προηγούμενων χρόνων, απαίτησε να
ενισχυθούν με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και λειτουργία σε 24ωρη βάση τα Κ.Υ. Καπανδριτίου,
Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Σπάτων. Αυτό το ζήτησε έγκαιρα και εν’όψει της μετατροπής του Κ.Υ. Ραφήνας –
Πικερμίου σε κέντρο αναφοράς. Δυστυχώς όμως, ούτε η δημοτική αρχή Μαραθώνα, ούτε και οι άλλες
δημοτικές αρχές της περιοχής μας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις
κομματικές τους εντολές και ας ελπίσουμε ότι το «αδιάφορο σφύριγμά τους» σε αυτό το αίτημα των
επιστημόνων και όχι μόνο της «Λαϊκής Συσπείρωσης», δεν θα αποβεί μοιραίο μπροστά σε αυτήν τη

δύσκολη κατάσταση. Το 50% του μισθού του κ. Δημάρχου που λέει ότι θα δώσει είναι κάτι, δεν αρκεί από
μόνο του για να σώσει τον κόσμο σήμερα, αν δεν υπάρχουν κρατικές παρεμβάσεις ενίσχυσης του
δημόσιου χαρακτήρα της υγείας.
-Επίσης στις «συνεδριάσεις» αυτές δεν υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρημάτων
για σοβαρά θέματα, που δεν σχετίζονται με τα μέτρα για την προστασία από τον ιό, και οι δημοτικές
αρχές εντάσσουν στις ημερήσιες διατάξεις επικαλούμενες τις προθεσμίες που υπάρχουν.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα» έγκαιρα παρενέβη στην Οικονομική Επιτροπή και πρότεινε
συγκεκριμένα μέτρα, τόσο για τους ΕΒΕ, όσο και για τους αγρότες της περιοχής μας. Η Ο.Ε. δέχτηκε να
συμπεριλάβει στην εισήγηση την πρόταση της παράταξής μας, που αφορά τους αγρότες. Η δημοτική
αρχή προτίμησε στην απόφασή της αυτή, να μείνει στα στενά πλαίσια της ΠΝΠ που λέει: «για όσο
διάστημα οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές», σε αντίθεση με τις προτάσεις σωματείων ΕΒΕ,
αγροτών, εργαζομένων και άλλων.
Επίσης, για τα θέματα 2,3 και 4 της ημερήσιας διάταξης που αφορούν: α) το κοινωνικο παντοπωλείο,
β)το κοινωνικό φαρμακείο, η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα», ενώ θα ψηφίσει τις αποφάσεις του
προγράμματος για τα παραπάνω, δεν έχει τη δυνατότητα να συζητήσει και να ψηφιστεί αυτές οι δομές,
να μην λειτουργούν με βάση μόνο το ΕΣΠΑ, αλλά χρειάζεται να λειτουργήσουν πλέον και μετά τη λήξη
αυτών των προγραμμάτων και να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για το 4ο θέμα, το
«Κέντρο Κοινότητας» πιστεύουμε ότι οι υπάλληλοί του, θα πρέπει να είναι μόνιμοι και όχι ορισμένου
χρόνου, όπως υπάρχει στην εισήγηση.
Είναι προφανές ότι το διάστημα αυτό απαιτείται συμμόρφωση με τις επιστημονικές οδηγίες για την
προστασία του λαού μας. Αυτό όμως δε μπορεί να λειτουργεί ως πρόσχημα, για συνεδριάσεις
δημοτικών συμβουλίων-παρωδίες, με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε πιο πάνω.
Ζητάμε άμεσα να αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν (τηλεδιάσκεψη) και
αξιοποιούνται ήδη από το κεντρικό κράτος, την Περιφέρεια Αττικής και κάποιους Δήμους. Άλλωστε
προβλέπονται από την ΠΝΠ και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. Είναι ευθύνη του Υπουργείου να παράσχει την
απαραίτητη τεχνική συνδρομή στους Δήμους, για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία των ΔΣ,
παράλληλα με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας.
Οι συνεδριάσεις δια περιφοράς να περιοριστούν σε προφανώς επείγοντα ζητήματα.
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