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ΘΕΜΑ: Υιοθέτηση και υπογραφή από τον Δήμο Λέσβου της Διακήρυξης της 

Βαρκελώνης για την  TTIP. 

 – Η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ – ΗΠΑ και οι συνέπειες της για την κοινωνία και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
 
 Ως αρμόδια Αντιδήμαρχος για την Κοινωνική Μέριμνα, ζητώ από το Σώμα 

την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Βαρκελώνης για την ΤΤΙΡ (η οποία 

επισυνάπτεται), δηλαδή την εμπορικής συμφωνία μεταξύ Ε.Ε και ΗΠΑ, μιας και οι 

συνέπειες της μπορεί να είναι ολέθριες  για την ζωή των πολιτών μας, για μια σειρά 

από λόγους, μεταξύ των οποίων: να υποβαθμιστούν οι ισχύοντες στα κράτη μέλη 

νομικοί κανόνες που διέπουν την προστασία της ζωής του πολίτη, την υγεία, την 

κοινωνική προστασία, την ασφάλεια των προϊόντων και των τροφίμων, την 

προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ιδιωτικής ζωής και βεβαίως 

την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.  

Επομένως είναι επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη και το ρόλο της Τ.Α. να πάρουμε 

θέση στον αγώνα για την ματαίωση των σχεδιασμών των τεχνοκρατών της Ε.Ε. και 

των Η.Π.Α. σχετικά με την T.T.I.P. 

Η T.T.I.P. είναι μια συμφωνία που διαπραγματεύονται στα κρυφά, χωρίς θεσμικές 

διαδικασίες, με την οποία επιδιώκουν να περιορίσουν τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, 

κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία δημόσιας ωφελείας, άρα και εμάς, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

Οφείλουμε να συνταχθούμε στον αγώνα που ήδη έχουν ξεκινήσει σε Ευρώπη και 

Αμερική εκατοντάδες Δήμοι, Περιφέρειες και πολιτείες, ανακηρύσσοντας τις 

περιοχές τους ως «T.T..I.P. FREE ZONES» ενώ σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις 

έχουν καταθέσει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών. 

Στο σκεπτικό ως αιτιολόγηση της συλλογικής μας απόφασης θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 

α) Να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα το σχέδιο της συμφωνίας και να τεθεί σε 

δημόσια διαβούλευση. 



β) Να απαλειφθούν διατάξεις που περιορίζουν το ρόλο της Τ.Α. – ιδιαίτερα σ’ ότι 

αφορά τη λήψη αποφάσεων στους τομείς προμηθειών και υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. 

γ) Οι ρυθμιστικοί κανόνες για τα τρόφιμα, την υγεία, τις κοινωνικές δομές, το 

περιβάλλον και την εργασία να βελτιώνουν τη σημερινή κατάσταση και όχι να την 

απαξιώνουν. 

δ) Να προβλέπονται ρυθμίσεις για την προστασία και ενίσχυση των κοινωνικών και 

οικονομικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο. 

ε) Ο προβλεπόμενος μηχανισμός επίλυσης διαφορών (ISDS) δεν πρέπει να 

υποκαθιστά την δικαιοσύνη και τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις της δημόσιας 

διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. 

ζ) Η τελική συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί με δημοκρατικό τρόπο σε ευρωπαϊκό 

και εθνικό επίπεδο. 

η) να συμμετέχει ο Δήμος Λέσβου στα εθνικά και διεθνή δίκτυα ανακηρύσσοντας την 

περιοχή μας “T.T.I.P. Free Zone”, υπογράφοντας βεβαίως την Διακήρυξη της 

Βαρκελώνης.  

Είναι προφανής η ανάγκη σύμπλευσης και υιοθέτησης εκ μέρους μας της Διακήρυξης 

της Βαρκελώνης και της ανάληψης πρωτοβουλίας τώρα, όπως και άλλοι Δήμοι της 

Χώρας μας έχουν πράξει με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της 

ασφάλειας της ζωής των δημοτών μας. Στην Ελλάδα έχουν πάρει σχετικές αποφάσεις 

και έχουν κηρύξει της περιοχές τους Ελεύθερες Ζώνες οι Δήμοι: Αιγάλεω, Κέρκυρας, 

Νέας Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνας, Αγίων Αναργύρων - Καματερού και η 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
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