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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Πειραιάς, 09-5-2019 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ      Αρ.Πρωτ: Γρ.Δημ.101/2019  

   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12-ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

T.K 18535   

e-mail: mayor@pireasnet.gr   

      ΠΡΟΣ    

Γραμματέα Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πάνο Σκουρλέτη 

    

 Αξιότιμε κύριε  Γραμματέα, 

 

 Ομολογώ ότι με έκπληξη λάβαμε την με ημερομηνία 8 Μαΐου  2019 επιστολής σας, 

αναφορικά με την άδικη κατά την άποψή σας απόφαση κατανομής των δημόσιων χώρων στον 

Πειραιά για την εγκατάσταση εκλογικών περιπτέρων των Συνδυασμών που συμμετέχουν στις 

Ευρωεκλογές, Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές.  Εκτιμώ, ότι η εν λόγω επιστολή 

ενδεχομένως να είναι προϊόν παραπληροφόρησης σε σχέση με την όλη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε. 

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24923/04-4-2019 Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, 

κ. Χαρίτση, καθ’ ύλη αρμόδιου για αυτά τα θέματα, καθορίζεται για τους Δήμους ο τρόπος χρήσης 

των χώρων που θα πρέπει να διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο σε όλα τα κόμματα, 

συνδυασμούς κομμάτων και παρατάξεων, που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία την 26
η
 

Μαΐου 2019.   Είναι γεγονός, ότι με την ανωτέρω Εγκύκλιο, ο αρμόδιος υπουργός δεν εξαιρεί 

κανένα κόμμα, συνδυασμό ή παράταξη που συμμετέχει τόσο στις Ευρωεκλογές, όσο και στις 

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές. 

 Στα πλαίσια λοιπόν της εν λόγω Εγκυκλίου, ο Δήμος Πειραιά, μέσω ανοικτής δημόσιας 

ανακοίνωσης/πρόσκλησης και όχι ονομαστικά, δεδομένου ότι προηγείται της κατακύρωσης των 

συμμετεχόντων στις εκλογές, προέβη σε σύγκλιση διαπαραταξιακής επιτροπής στις 18 Απριλίου 

2019 για τον καθορισμό των διατιθέμενων χώρων και προσήλθαν σε αυτήν οι εκπρόσωποι των 

κομμάτων και των παρατάξεων, που επιθυμούσαν. 

 Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι πριν την έναρξη των διαδικασιών της ανωτέρω 

επιτροπής, αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι, λόγω της προσέλευσης εκπροσώπων της «ΧΡΥΣΗΣ  

ΑΥΓΗΣ», οι εκπρόσωποι των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΜΕΡΑ 25, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.  Το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να  

εμποδίσει τη διαδικασία της κατανομής, η οποία ολοκληρώθηκε προφανώς με τους παρόντες στη  
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συνεδρίαση της επιτροπής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σχετικής Εγκυκλίου, καθώς με τα 

όσα ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  Στη συνέχεια το Πρακτικό της επιτροπής κατατέθηκε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και λήψη απόφασης κατά την ειδική συνεδρίαση αυτού την 

22
α
 Απριλίου 2019.   

 Κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22
α 

Απριλίου 2019, ο 

εκπρόσωπος της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε αποχωρήσει από την 

έναρξη της  συνεδρίασης της διαπαραταξιακής επιτροπής,  ζήτησε την εκ νέου και από μηδενική 

βάση επαναχωροθέτηση των σημείων που θα διατεθούν στα κόμματα και τις παρατάξεις. Παρόλο 

που εκμεταλλευόμενοι την πλειοψηφία θα μπορούσαμε να λάβουμε απόφαση με τα ήδη υπάρχοντα 

δεδομένα, αποδεχτήκαμε την εισήγηση του εκπροσώπου και συμφωνήσαμε στη διακοπή της 

συνεδρίασης, όπου μετά από μια ολιγόωρη συζήτηση, όχι φυσικά από μηδενική βάση, συνεχίστηκε 

και ολοκληρώθηκε με λήψη απόφασης της πλειοψηφίας του σώματος, συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 

316/22-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΔ3ΝΩΞΥ-ΧΡΣ). Με βάση την απόφαση διατέθηκαν χώροι και στους 

αποχωρήσαντες από τη διαπαραταξιακή επιτροπή. Δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει νέα κατανομή 

των χώρων, χωρίς να ληφθεί υπόψη το Πρακτικό της διαπαραταξιακής, το οποίο ήταν αποτέλεσμα 

εξαντλητικών διεργασιών συνδυασμών, κομμάτων και παρατάξεων, καθώς θα μπορούσαν  

κάλλιστα να εγερθούν ενστάσεις από τους συμμετέχοντες στη διαπαραταξιακή και μη 

συμμετέχοντες στη συνεδρίαση του Δ.Σ.  

  Από την ανάγνωση της απόφασης γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι παρά την άρνηση των 

εκπροσώπων σας να συμμετάσχουν σε διαδικασίες που όριζε η Εγκύκλιος του Υπουργού 

Εσωτερικών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Δημοτική Αρχή ήταν απόλυτα συνεργάσιμη και 

διαλλακτική.  Σε αντίθεση με τον συνυπογράφοντα την επιστολή σας, κ. Φωτιάδη, ο οποίος 

επέδειξε αδικαιολόγητη εμμονή και αδιαλλαξία για ένα και μόνο σημείο, το οποίο με 

δημοκρατικές διαδικασίες είχε ήδη παραχωρηθεί σε παράταξη που συμμετείχε στη συνεδρίαση της 

διαπαραταξιακής και δεν αποχώρησε (ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ), ενώ του προτεινόταν άλλη θέση 

στον ίδιο χώρο και πλησίον αυτής που επίμονα ζητούσε. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η κατανομή των χώρων δεν αφορά μόνο 

στη διάθεση των σημείων για τοποθέτηση περιπτέρων, για το οποίο γίνεται τόσο μεγάλο θέμα, 

αλλά και τη διάθεση των λοιπών χώρων για τους οποίους προφανώς δεν γίνεται κάποια αναφορά 

καθώς είναι προφανή τα στοιχεία πλουραλισμού και δημοκρατίας στη ληφθείσα απόφαση του 

συλλογικού μας οργάνου. 

Πέρα των ανωτέρω θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις βουλευτικές εκλογές του 

Σεπτεμβρίου 2015 (Απόφαση Δ.Σ. 339/07-9-2015, ΑΔΑ:7ΧΒ7ΩΞΥ-8Ν4), οι αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ήταν ομόφωνες παρά της συμμετοχής του κόμματος της  
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«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», με εξαίρεση την παράταξη ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ αποδεδειγμένα έγιναν 

αποδεκτές και από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ στην τότε διαπαραταξιακή, καθώς και από τους 

εκπροσώπους της παράταξης του ΛΙΜΑΝΙΟΥ της ΑΓΩΝΙΑΣ κατά την ομόφωνη έγκριση τους στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι τότε δεν επιδείκνυαν την ίδια αδιαλλαξία. 

Θα θέλαμε τέλος, λαμβανομένου υπόψη της διαμαρτυρίας σας, καθώς και της εμπειρίας σας 

από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών που και εσείς κατείχατε, να μας διευκρινίσετε εάν 

προβλέπεται διαδικασία με την οποία θα μπορούσε να αλλάξει μια απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, με την οποία καλύπτεται το σύνολο των αιτημάτων που νόμιμα κατατέθηκαν στην 

αρμόδια διαπαραταξιακή επιτροπή, επειδή δεν ικανοποιεί μια και μοναδική θέση ενός αιτήματος, 

το οποίο δεν κατατέθηκε βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας του αρμόδιου υπουργείου. Καθώς 

επίσης, αν τελικά όλα αυτά έχουν κάποιο νόημα, δεδομένου ότι παραχωρείται χώρος την Πλατεία 

Κοραή, αλλά σε πλησίον σημείο και όχι απλά σε αυτό που υποδεικνύει ο εκπρόσωπος σας. Μήπως 

η γενίκευση που κάνετε είναι υπερβολική και οδηγεί σε χαρακτηρισμούς ανεπίτρεπτους, όταν 

μιλάτε για ανισοτιμία στον εκλογικό αγώνα, εξαιτίας ενός και μοναδικού σημείου, όταν η απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά στο σύνολό της τριάντα εννέα (39) θέσεις περιπτέρων, τριάντα 

(30) θέσεις γκισέ, καθώς και πλείστον άλλων χώρων, για τους οποίους καμία διαφωνία ή αντίρρηση 

εκδηλώθηκε; 

Άλλωστε, αν υπήρχε σαφής πολιτική πρόθεση αποκλεισμού της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» από 

την κατανομή χώρων, αυτό θα μπορούσε να γίνει με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής 

αντίστοιχης με αυτή που αποκλείει τη «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» από την χρηματοδότηση των κομμάτων. 

Είναι νομίζω άδικο να εφαρμόζουν οι Δήμαρχοι την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της 

Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, να διαμαρτύρεται όχι σε αυτόν που έβγαλε την 

εγκύκλιο, αλλά σε αυτούς που εντέλει την εφαρμόζουν. 

Νομίζω ότι τόσο εγώ όσο και το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προβήκαμε 

και ενεργήσαμε σύμφωνα με αυτά που όριζε το αρμόδιο υπουργείο και ακολουθήσαμε όλες τις 

νόμιμες διαδικασίες με συναινετικό πνεύμα, όπως άλλωστε έχουμε κάνει σε όλες τις συνεδριάσεις 

του Σώματος.   Καλό θα ήταν κατά την άποψη μου να μην υιοθετούνται θέσεις και απόψεις που 

προσβάλλουν στο σύνολο τους τα συλλογικά όργανα ενός μεγάλου Δήμου και δημιουργούν απλά  

εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχει ουσία. 

 

Με εκτίμηση 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ  

Εσωτερική Διανομή: 

-Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Γ. Δαβάκη 

-Ε.Σ. κ. Ν. Καρβουνά  


