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Τξ Δημξηικό Σρμβξύλιξ Ικαοίαπ για ηη διξικηηική μεηαοούθμιζη «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»

ηεκ ηειεοηαία ζοκεδνίαζε (6ε) ημο Δεμμηηθμύ ομβμύιημο Ιθανίαξ ζοδεηήζεθε ε ζέζε ημο
ζπεηηθά με ημ κμμμζπέδημ ημο Τπμονγείμο Εζςηενηθώκ «Κιεηζζέκεξ 1» θαη πήνε απόθαζε, με ηεκ
πιεημρεθία ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο κα ζηενίδεη ηεκ πνόηαζε πμο θαηέζεζε ε Δεμμηηθή Ανπή
ηεξ «Λασθήξ οζπείνςζεξ». Πημ ζογθεθνημέκα ηεκ πνόηαζε ζηήνηλακ μη Δεμμηηθμί ύμβμοιμη ηεξ
δεμμηηθήξ ανπήξ, ιεοθυ ρήθηζε ε πανάηαλε «ΑΠΙ», ε πανάηαλε «Ιθα.Ρη.Α» θαη ε πανάηαλε
«ΠΓΑ» (έθημξ εκόξ ζομβμύιμο πμο ημπμζεηήζεθε δειώκμκηαξ πανώκ), ρήθηζακ θαηά ηεξ πνυηαζεξ
πμο θαηέζεζε ε Δεμμηηθή Ανπή, ακαπηύζζμκηαξ ακαιοηηθά ηε ζέζε ημοξ επί ημο κμμμζπεδίμο
ζηηξ ημπμζεηήζεηξ ημοξ, πμο οπμζηενίδμοκ ζε γεκηθέξ γναμμέξ ηεκ πνυηαζε ημο Τπμονγείμο
Γζςηενηθχκ.
Ο Δήμξπ Ικαοίαπ απξοοίπηει ηξ Ν/Σ ηξρ Υπξρογείξρ Εζωηεοικώμ «Κλειζθέμηπ 1»
Παναθμιμοζώκηαξ ηεκ «δηαβμύιεοζε» πμο βνίζθεηαη ζε ελέιηλε ακάμεζα ζε Κοβένκεζε θαη
ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ πμο αθμνά ηεκ δημηθεηηθή μεηαννύζμηζε, ημκίδμομε ηα ελήξ :
Γηα εμάξ αοηή ε «ζοδήηεζε» ακελάνηεηα από ηεκ έθβαζε πμο ζα έπεη, είκαη μένμξ ημο πμιέμμο
πμο δέπεηαη μ ιαυξ μαξ. Σαοηόπνμκα εθηημμύμε ςξ ακαγθαία ηεκ απόννηρε ηεξ ακηηιασθήξ
πμιηηηθήξ, ακελάνηεηα από ημκ θοβενκεηηθό εθθναζηή θόκηνα ζηεκ ιμγηθή ημο «ζθάνε με αγά μξρ
μα αγιάζω». Από αοηή ηεκ ζθμπηά με βάζε ηηξ 197/2016 θαη 88-2017 απμθάζεηξ ημο
Δεμμηηθμφ ζομβμοιίμο Ιθανίαξ θαιμύμε υζμοξ απυ ημοξ αηνεημφξ επημέκμοκ κα έπμοκ ςξ
αθεηενία ημοξ ημκ αγχκα θαη ηηξ αγςκίεξ ημο ιαμφ, κα μεκ εγθιςβηζημφκ ζηε ιμγηθή γηα ημ
πχξ μη δήμμη ζα γίκμοκ πημ ιεηημονγηθμί θαη απμηειεζμαηηθμί ζηεκ πνμχζεζε μηαξ βαζηάξ
ακηηιασθήξ πμιηηηθήξ.
Να μεκ εγθιςβηζημύκ ζε δήζεκ ηδηαηηενόηεηεξ ηεξ Σμπηθήξ Δημίθεζεξ, ζε ηαπέξ πενί πάμοξ
θαη αθοβενκεζίαξ δήμςκ θαη πενηθενεηώκ θ.ά. Κάηη ηέημημ ζοζθμηίδεη ημκ ηαληθό παναθηήνα
ηςκ αιιαγώκ πμο πνμςζεί θαη ε ζεμενηκή θοβένκεζε, ημ δήζαμε με άιιμκ ηνόπμ -ελίζμο
απμπνμζακαημιηζηηθό- θαη ζηε θάζε πμο ήνζε θαη ρεθίζηεθε μ “Καλλικοάηηπ”.
Ρίπκεη ζηάπηε ζηα μάηηα γηα ημκ ακηηιασθό παναθηήνα ηςκ αιιαγώκ πμο λεθίκεζακ πμιιά
πνόκηα πνηκ ηεκ θαπηηαιηζηηθή θνίζε θαη ζηόπμ έπμοκ κα πνμζανμόζμοκ πημ πηζηά ηεκ θναηηθή
θαη Σμπηθή Δημίθεζε ζηηξ ακάγθεξ ηεξ θαπηηαιηζηηθήξ ακάπηολεξ, πημ επζνηθά θαη αδηάθμνα
απέκακηη ζηηξ ιασθέξ ακάγθεξ.
Πηζηεύμκηαξ όηη πνεηάδεηαη κα δηαμμνθςζεί μηα πνόηαζε πμο μπμνεί κα απμηειέζεη έκα
ειάπηζημ θμηκυ δηεθδηθεηηθυ πιαίζημ γηα ηεκ ημπηθή δημίθεζε ηςκ κεζηώκ μαξ θαη όπη μόκμ.
Πνμηείκμομε κα θαιέζμομε ημοξ δεμυηεξ μαξ θαη όιμοξ ημοξ εθιεγμέκμοξ ζηεκ Σμπηθή θαη
πενηθενεηαθή Αοημδημίθεζε πμο εκδηαθένμκηαη γηα ηα θμηκςκηθά πνμβιήμαηα με θνηηήνημ ηεκ
ηθακμπμίεζε ηςκ ιασθχκ ακαγθχκ :
Να δειώζμομε ηεκ ακηίζεζε μαξ ζημ θοβενκεηηθό ζπέδημ κόμμο ιέγμκηαξ
«Όςι ζηξ παλιό και ηξ μέξ κύκλξ ηωμ αμηιδοαζηικώμ αμαηοξπώμ ζηημ Τξπική Διξίκηζη».

 Εκηείκμκηαξ ημκ αγώκα γηα απμθιεηζηηθά δςνεάκ ζύζηεμα ζημοξ βαζηθμύξ θμηκςκηθμύξ
ημμείξ (Υγεία, Πνόκμηα, Παηδεία) με πιήνε πνεμαημδόηεζε από ημ θνάημξ,
 Ακηηηαζζυμεκμη ζηε μεηαθμνά ανμμδημηήηςκ ζηεκ ημπηθή δημίθεζε πμο πνέπεη κα είκαη
εοζφκε ημο θεκηνηθμφ θνάημξ, γηαηί αοηυ ζα ζεμαίκεη ηειηθά μεηαθμνά ημο θυζημοξ ζηηξ
πιάηεξ ημο Λαμφ.
 Δηεθδηθμύμε ζηαζενή δμοιεηά με πιήνε δηθαηώμαηα γηα όιμοξ ημοξ ενγαδόμεκμοξ.
 Δηεθδηθμφμε κα ακαηναπεί ημ κμμμζεηηθυ πιαίζημ πμο θαζηζηά Δήμμοξ θαη
πενηθένεηεξ ζε πεδίμ επηπεηνεμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ.
 Δηεθδηθμύμε ζπεδηαζμό θαη οιμπμίεζε ζε θεκηνηθό πενηθενεηαθό θαη ημπηθό επίπεδμ,
οπμδμμώκ θαη μεπακηζμώκ δεμόζηαξ πνμζηαζίαξ από : Πιεμμύνεξ –πονθαγηέξ – ζεηζμμύξ άιιεξ θαηαζηνμθέξ από θαηνηθά θαηκόμεκα- Ρύπακζε ημο κενμύ θαη ημο αένα.
 Απαηημφμε δναζηηθή αφλεζε ηςκ θναηηθχκ δαπακχκ απυ ημκ πνμτπμιμγηζμυ, γηα
θμηκςκηθή πμιηηηθή, γηα εκίζποζε ηεξ ιασθήξ μηθμγέκεηαξ, γηα ηεκ ιεηημονγία ηςκ
δεμμηηθχκ οπενεζηχκ, (ζε δηαπείνηζε απμννημμάηωκ – οδάηωκ, θιπ)
 Δηεθδηθμύμε κα θαηανγεζεί θάζε είδμοξ ημπηθή θμνμιμγία, θάζε έμμεζε θμνμιμγία
(π.π Φ.Π.Α).
 Σέιμξ ζε όηη αθμνά ηεκ «ζοδήηεζε» γηα ημ ζφζηεμα εθιμγήξ υιςκ ηςκ μνγάκςκ ηεξ
Σμπηθήξ δημίθεζεξ, εμμέκμομε ζηεκ οπμζηήνηλε ηεξ πνόηαζεξ πμο έπμομε θαηαζέζεη πνηκ ημ
2010 κα γίκεηαη με πναγμαηηθή απιή ακαιμγηθή ζηε βάζε ηεξ ηζμηημίαξ ηεξ ρήθμο.
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