
Δήλωση Ελένης Μπελιά, δημοτικής συμβούλου- Προ Ημερήσιας Διάταξης ΔΣ 4/4/2018, για τα 

Πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου 4/4/2018 

 

Με αφορμή το σχόλιο του δημάρχου στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (28/3/2018), με το οποίο 

αναφερόταν στην αδελφή μου, Αρετή Μπελιά, επιχειρώντας να σπιλώσει τόσο εμένα όσο και 

εκείνη, και επειδή από τη διαδικασία δεν προβλεπόταν απάντηση από τη μεριά μου, έχω να 

δηλώσω τα εξής, ώστε να καταγραφούν στα Πρακτικά του ΔΣ αλλά και για να ενημερωθούν οι που 

παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και αναπαράγουν τα τεκταινόμενα: 

 

“Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος αντιλαμβάνεται τη σχέση Αιρετών-Δημόσιας Διοίκησης με βάση 

προσωπικές γνωριμίες ή συγγενικές σχέσεις. Πρόκειται για την πλέον παλαιοκομματική αντίληψη, 

όταν λογής λογής “φίλοι” διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των  “δικών τους”. Αυτό το σύστημα το 

έχει υπηρετήσει ο κ. Κονδύλης και συνεχίζει να το υπηρετεί, κατά πώς φαίνεται αφού ακόμα και οι 

κάδοι ανακύκλωσης διανέμονται από το γραφείο του.  

 

Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος αδυνατεί να κατανοήσει τον θεσμικό ρόλο των προσώπων που 

εμπλέκονται στην Πολιτική και τη Δημόσια Διοίκηση. Είναι προφανές ότι απεγνωσμένα ψάχνει να 

βρει κάτι για να σπιλώσει τη Δημοτική Κίνηση “ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι” και εμένα 

προσωπικά.  

 

Τώρα τα βάζει και με την αδελφή μου, Αρετή Μπελιά. Εγώ, λοιπόν, είμαι πολύ υπερήφανη για την 

αδελφή μου.   

 Υπηρετεί τη Δημόσια Διοίκηση επί τρεις δεκαετίες με συνέπεια, ζήλο, εργατικότητα και 

ανιδιοτέλεια.  

 Είναι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.  

 Έχει διατελέσει στο ΥΠΕΣ Διευθύντρια Οικονομικών ΟΤΑ, Διευθύντρια Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων ΟΤΑ, Διευθύντρια Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.  

 Έχει τιμηθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών με την ομάδα της με Έπαινο που έχει 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επειδή απέδειξαν εσφαλμένο λογιστικό 

υπολογισμό ύψους 880 εκατ. ευρώ (επαναλαμβάνω 880 εκατ. ευρώ) κατά τη 

διαπραγμάτευση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την Τρόικα το 2012, 

αποτρέποντας έτσι την ισόποση μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ΟΤΑ για τα 

έτη 2013-2014-2015.  

 Υπηρετεί από το 2013 στο ΣΕΕΔΔ, όπου, επειδή είναι δημότης Αλίμου, έχει δεοντολογικό 

ασυμβίβαστο με αναφορές που αφορούν τον Δήμο Αλίμου.  

 Εδώ και τουλάχιστον ενάμιση χρόνο έχει διατεθεί από το ΣΕΕΔΔ στην Εισαγγελία 

Εγκλημάτων Διαφθοράς. 

 

Ο  δήμαρχος δείχνει  πόσο πολύ θορυβημένος από τους ελέγχους που διενεργούνται όχι μόνον από 

τη Δημόσια Διοίκηση αλλά, πλέον, και από τη Δικαιοσύνη, που έχει χάσει την ψυχραιμία του αλλά 

και τον έλεγχο των δημόσιων σχολίων του.  

 

Υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά ότι τα ελεγκτικά σώματα διαπιστώνουν υπαρκτές παραβάσεις. Αν 

δεν υπήρχαν παραβάσεις, οι αναφορές θα έμπαιναν στο αρχείο.  

 

Τέλος, για την αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνω ότι το ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι έχει 

κάνει ΔΥΟ αναφορές στο ΣΕΕΔΔ. Πώς οι δύο ΑΝΑΦΟΡΕΣ  έγιναν “πολλές” ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

σύμφωνα με τη δήλωση του δημάρχου, μόνο ο ίδιος ο δήμαρχος μπορεί να απαντήσει.  

 

Απλώς είναι κι αυτό στο πλαίσιο της κατασυκοφάντησης του ΑΝΩ-ΚΑΤΩ.  

 


