
 

      Σύμφωνα με τη με αρ. 83/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λαρισαίων αποφασίστηκε η παραπομπή στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή της λήψης 
απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για τη λήψη έκτακτων μέτρων λόγω του 
κορωνοϊού και μετά από συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης της Διαπαραταξιακής 
Επιτροπής στις 28-04-2020, αποφασίστηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  η έκδοση του 
κάτωθι ψηφίσματος , με τη διαφωνία της Δημοτικής Παράταξης της Λαϊκής 
Συσπείρωσης.       

 
ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
Η μεγάλη υγειονομική κρίση του κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο απέδειξε περίτρανα 

την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός εύρωστου και δυνατού Δημόσιου συστήματος 
υγείας. Η Υγεία του λαού δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα.  
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. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων απαιτεί ΕΔΩ και ΤΩΡΑ: 

1. Άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές προσλήψεις 
γιατρών όλων των ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού, πέραν αυτών 
που έχουν ήδη γίνει τους τελευταίους 2 μήνες. 

2. Αν υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν 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 εφοδιαστούν άμεσα με όλα 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» και με το επιπλέον 
απαιτούμενο προσωπικό 

5. Να χρησιμοποιηθούν αν παραστεί ανάγκη  ξενοδοχεία, στα οποία θα μπορούν 
να διαμένουν οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων. 

6. Αύξηση των μέτρων  προστασίας στους χώρους δουλειάς. Να γίνουν 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. 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.  

8. Αναστολή πληρωμών για τους εργαζόμενους προς Δημόσιο, τράπεζες, 
αναστολή 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.  

9. Έκτακτη ενίσχυση των Δήμων με γενναία αύξηση των ΚΑΠ για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας του Κορωνοϊού.  

 
 

 
 


