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ΕΠΙΚΕΨΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

                   Σελ Σξίηε 24/5, ν Γήκαξρνο Κάζνπ  θ. Γ. Δξσηόθξηηνο, ζπλνδεπόκελνο 

από ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γ. Κνπξηαληάθε, ηνλ επηθεθαιή ηεο κεηνςεθίαο θ. Η. 

Γαιαλάθε θαη ηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θ. Β. Βηληηάδε, 

ηαμίδεςε ζηελ Αζήλα γηα επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηόζν ζην Γήκν, όζν θαη ζην λεζί επξύηεξα.   

Σν πξόγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ πεξηειάκβαλε: 

 

 Σεηάξηε πξσί, ε αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ άξρηζε ηηο ζπλαληήζεηο από ηελ  

ΔΔΑΑ (Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθπθιώζηκσλ) , όπνπ ζε αλαιπηηθή 

ζπλνκηιία κε ηνλ ππεύζπλν γηα ηνπο ΟΣΑ θ. θνπξιέηε, εμάληιεζε όιεο ηηο 

δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο, δεδνκέλνπ όηη γηα ην 2011 ηνπιάρηζηνλ, ε εηαηξεία δελ 

ζπλάπηεη λέεο ζπκβάζεηο. Ωζηόζν, γηα ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά αξκνδηόηεηαο ηεο 

εηαηξείαο (γπαιί, ραξηί, πιαζηηθό, αινπκίλην), εθόζνλ απηά ζπγθεληξώλνληαη κε 

κέξηκλα ηνπ Γήκνπ, ζα κεηαθέξνληαη εθηόο Κάζνπ κε επζύλε ηεο εηαηξείαο. 

 

 ηε ζπλέρεηα ε αληηπξνζσπεία επηζθέθηεθε ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο  

COSMOTE, όπνπ ηέζεθε βαζηθά ην αίηεκα ηεο άκεζεο απνκάθξπλζεο ηόζν ηεο 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, αξκνδηόηεηα ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο, όζν θαη ηεο 

απνκάθξπλζεο νιόθιεξνπ ηνπ ηζηνύ, αξκνδηόηεηαο ηνπ ΟΣΔ. Παξάιιεια, ε 

εηαηξεία δεζκεύηεθε λα εμεηάζεη ην ζέκα αλάγθεο θάιπςεο όινπ ηνπ λεζηνύ, κε 

ζήκα, ώζηε λα εμαιεηθζεί ην ζεκεξηλό πξόβιεκα.  

 

 Αξγόηεξα, ηελ ίδηα κέξα, ε αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ, ζπλνδεπόκελε από ηνλ  

Βνπιεπηή  ΠΑΟΚ Γσδεθαλήζνπ θ. Γ. Καζζάξα, είρε  ζπλάληεζε ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ , κε ηνλ γξακκαηέα θ. ηεθάλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ  ηα ζέκαηα: 

α) αλάγθεο άκεζεο ζηειέρσζεο ηνπ Γήκνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ.  β)ελαιιαθηηθώλ  ιύζεσλ (απνζπάζεσλ – κεηαηάμεσλ)  γ) 

έγθξηζεο  ρνξήγεζεο πξόζζεησλ αξκνδηνηήησλ ζε εξγαδόκελνπο ηνπ ΚΔΠ 

ΚΑΟΤ. Παξάιιεια   ν θ. ηεθάλνπ ππνζρέζεθε λα πινπνηήζεη ην ηαρύηεξν ηελ 

κεηάηαμε ηεο θ. Αηθ. Κακπνύξε από ην ΚΔΠ Αζήλαο ζην Γήκν Κάζνπ. Γηα ηηο 

ινηπέο ζέζεηο, δήισζε όηη πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ θάιπςε ηνπο ζα δνζεί, κέζσ 

κεηαηάμεσλ από ηνλ Γήκν Ρόδνπ .  

 



 Σελ επόκελε εκέξα, ε αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ, ζπλνδεπόκελε από ηνλ 

 ζπκπαηξηώηε καο θ. Ισζήθ Παπαδόπνπιν, ζπλαληήζεθε κε ηελ λέα δηνηθεηή ηεο 

ΤΠΑ, ηελ θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Φ θύξην ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ε 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηηξίνπ αεξνδξνκίνπ, νη νπνίεο 

έρνπλ παγώζεη ιόγσ νθεηιώλ πξνο ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν. Δπίζεο, ηέζεθε ην 

ζνβαξόηαην αίηεκα ηεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζκνύ ηεο 

πίζηαο ζηάζκεπζεο αεξνπιάλσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ. Η δηνηθεηήο ηεο ΤΠΑ 

ππνζρέζεθε γηα άκεζε αλάιεςε ελεξγεηώλ ηθαλνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ αηηεκάησλ 

θαη επηπιένλ ελεκεξώζεθε γηα ηελ αλάγθε δηαγξάκκηζεο ηνπ δηαδξόκνπ 

πξνζγείσζεο, αθνύ πξώηα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ιόγσ ηεο 

άζρεκεο θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη.   

 

  ηε ζπλέρεηα ε αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ επηζθέθηεθε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα  

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ θ. Φώηε Υαηδεκηράιε, κε ηνλ νπνίν ππήξμε 

κηα αλαιπηηθή ζπδήηεζε πάλσ ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηάο ηνπ, κε επίθεληξν ην 

πξόβιεκα ζηειέρσζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο. Ο 

θ. Υαηδεκηράιεο αλαθέξζεθε ζηηο ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο, πνπ ζα αξρίζνπλ λα 

πινπνηνύληαη κε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε θαη από ηηο νπνίεο αλακέλεηαη 

παλειιαδηθά ε επίιπζε ζε κεγάιν πνζνζηό πξνβιεκάησλ εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΟΣΑ, επίζεο ζπδεηήζεθε ην κεγάιν πξόβιεκα δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ.      

 

 Αξγόηεξα, ε αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ πήγε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο   

Δηαηξείαο Αλαθύθισζεο Ηιεθηξηθώλ πζθεπώλ, όπνπ είρε κηα νπζηαζηηθή 

ζπλάληεζε κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο, αθνύ, κεηά ηελ αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε γηα ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκν καο, πξνζδηνξίζηεθε 

επαθξηβώο θαη ε απαηηνύκελε κεζνδνινγία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζύκβαζεο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


