
ΔΙΑΝΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ την προεκλογική 
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του Μαΐου, οι Υποψήφιοι και οι Συνδυασμοί υπόκει-
νται σε πολλαπλές υποχρεώσεις, απαγορεύσεις και 
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και διαδίκτυο, λειτουργία εκλογικών κέντρων, 
ανάρτηση αφισών, προώθηση εκλογικού υλικού, 
παραιτήσεις προς αποφυγή κωλυμάτων εκλογιμό-
τητας, κανόνες ενεργειών. Ο AIRETOS ξετυλίγει 
το θεσμικό πλέγμα που προδιαγράφει η νομοθεσία 
για τις δράσεις τους
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Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία των Αυτοδιοικητικών εκλογών και οι συνδυασμοί 
εντείνουν τις προσπάθειές τους.

«Ευχάριστoς» πονοκέφαλος είναι το κλείσιμο των ψηφοδελτίων με τις γυναίκες να 
αποτελούν το 40 % της σύνθεσής τους.

Ένα θέμα όμως το οποίο επηρρεάζει το κλίμα των Αυτοδιοικητικών εκλογών είναι οι 
Ευρωεκλογές.

Η ένταση στην Κεντρική πολιτική σκηνή φαίνεται να πολώνει το κλίμα,ιδιαίτερα όταν 
το τελευταίο διάστημα η σκανδαλολογία είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων με τις 
κατηγορίες στο δημόσιο διάλογο να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος.

Η μητέρα των μαχών για την Αυτοδιοίκηση είναι όπως όλα δείχνουν η Περιφέρεια 
Αττικής.

Αυτό συμβαίνει καθώς είναι ίσως η πρώτη φορά που οι υποψήφιοι που διεκδικούν 
την ηγεσία της Περιφέρειας διαθέτουν πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Η Ρένα Δούρου είναι η νυν Περιφερειάρχης η οποία καλείται να υπερασπιστεί το έργο 
της και να ανανεώσει τη θητεία της. Ο Γιάννης Σγουρός έχει διατελέσει Νομάρχης 
Αθήνας και Περιφερειάρχης Αττικής. Ο Γιώργος Πατούλης με την ιδιότητα του 
Δημάρχου Αμαρουσίου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ και με τις άλλες ιδιότητες όπως του 
Προέδρου του ΙΣΑ, από ότι φαίνεται κόβει πρώτος το νήμα. Είναι όμως ντέρμπι για 
τρείς και θα συγκεντρώσει έντονα τα χαρακτηριστικά της πόλωσης.

Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αυτοδιοίκηση δέχεται το πρώτο πλήγμα δυσαρέσκειας, 
κυρίως στους δήμους του Λεκανοπεδίου. Εκεί πέρα από τους εκλεγμένους Δημάρχους 
που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ και θα διεκδικήσουν άλλος με δυσκολία και αλλος 
με ευκολία την επανεκλογή τους, έχει διαπιστωθεί δυσκολία στο να κατεβάσει 
συνδυασμούς με αξιώσεις για να κερδίσει μεγαλύτερο αριθμό Δήμων.

Ο Δήμος της Αθήνας δε, δείχνει και την κατάσταση ανάγλυφα με τον Κώστα 
Μπακογιάννη να συσπειρώνει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και τον Παύλο 
Γερουλάνο να εξασφαλίζει την εισοδό του στο δεύτερο γύρο. Η υποψηφιότητα 
του κυρίου Ηλιόπουλου για τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τη δυσκολία που υπάρχει και η 
οποία προκύπτει από τη μη αναγνωρησιμότητα του προσώπου, από ότι φαίνεται θα 
συγκεντρώσει και την αποδοκιμασία της Κυβερνητικής πολιτικής. 

Ο καυτός μήνας Μάιος

Νέο κεφάλαιο 
με φρέσκες ιδέες 
για το Μαρούσι
Μετά από 12 χρόνια 
το Μαρούσι γυρίζει 
σελίδα, τονίζει ο υπο-
ψήφιος Δήμαρχος 
Γιώργος Καραμέρος

 ΣΕΛ 19

Το Μαρούσι 
της Νέας Εποχής...
Οι πολίτες καλούνται 
να επιλέξουν τον καλύ-
τερο και όχι τον φιλο, 
τονίζει ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Θεόδωρος 
Αμπατζόγλου

 ΣΕΛ 21

Ετοιμάζουμε το 
πρόγραμμα για την 
Αττική του 2030 
Ο υποψηφίος Περιφερει-
άρχης Γιάννης Σγουρός, 
έτοιμος να συνεχίσει 
το έργο που έμεινε 
στη μέση το 2014

 ΣΕΛ 17

Δίνουμε πνοή 
σε κάθε γειτονιά 
O υποψήφιος Δήμαρ-
χος Αθηναίων, Παύλος 
Γερουλάνος, εξηγεί πως 
μπορούμε να κάνουμε 
τη διαφορά για την 
Αθήνα που αγαπάμε

 ΣΕΛ 17

Debate για να μά-
θουν οι Γαλατσιώτες 
την αλήθεια
Ο υποψήφιος Δήμαρ-
χος Κώστας Ζώμπος, 
ζητά μία ανοιχτή συζή-
τηση για να μην μείνει 
τίποτα κρυφό

 ΣΕΛ 14

Οι 10 άξονες του 
προγράμματός μας 
για τη Νέα Ιωνία
Η Δέσποινα Θωμαΐδου, 
υποψήφια Δήμαρχος, 
παρουσιάζει τα βήματα 
για μια σύγχρονη και 
φιλική πόλη

 ΣΕΛ 14
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ... ΑΝΟΙΞΗ



3
12 Απριλίου  

2019

Αυτοδιοίκηση
θεμα

Σ
ημαντική παράμετρο της 
διενέργειας των αυτοδι-
οικητικών εκλογών αποτε-
λούν οι περιορισμοί στην 
παρουσία των υποψήφιων 
στα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης και το Διαδίκτυο.  
Κατ’ αρχάς, απαγορεύεται 

(περ.α’ παρ.2 αρ.6 ν.3870/2010, όπως αντι-
καταστάθηκε από την περ.α’ της παρ.4 του 
αρ.181 του ν.4261/2014) στους Επικεφαλής των 
Συνδυασμών, καθώς και στους υποψήφιους 
Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους 
να παρουσιάζουν, αμέσως ή εμμέσως, κάθε 
είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται 
από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λή-
ψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και 
ιστοσελίδες, εξαιρουμένων των προσωπικών 
ιστοσελίδων των υποψήφιων και των ιστοσε-
λίδων των Συνδυασμών.

Επιπλέον (περ.β’ παρ.2 αρ.6 ν.3870/ 
2010, όπως τροποποιήθηκε με την περ.β’ της 
παρ.4 του αρ.181 του ν.4261/2014) οι εμφα-
νίσεις των Επικεφαλής των Συνδυασμών, 
καθώς και των υποψήφιων Περιφερειακών 
και Δημοτικών Συμβούλων, σε πάσης φύσεως 
εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών 
ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, 
φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητι-
κών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε 
διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό 
οποιαδήποτε μορφή, κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου επιτρέπονται, ως εξής: 
(i) σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό 
εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση 
δύο φορές, (ii) σε κάθε ραδιοφωνικό ή τη-
λεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής 
εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση μία φορά, 
(iii) σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες 
επιτρέπεται μία εμφάνιση.

Ως “εμφανίσεις” θεωρούνται οι προσω-
πικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, 

η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσ-
σονται στα δελτία ειδήσεων, σε ψυχαγωγικά 
προγράμματα, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν 
αιτήματος τους, της προεκλογικής τους δρα-
στηριότητας.

Εξαίρεση προβλέπεται ειδικά για τους 
Επικεφαλής των Συνδυασμών. Ο νόμος ορίζει 
(περ.β.v. παρ.2 αρ.6) ότι είναι δυνατόν να με-
τέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις (α) χωρίς 
περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την 
ανακήρυξη των υποψήφιων και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, 
τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοί τους, 

(β) μετά την ανακήρυξη των Συνδυασμών, στις 
ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση 
για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχι-
στον των ανακηρυχθέντων, (γ) σε περίπτωση 
επαναληπτικής εκλογής, καλούνται υποχρε-
ωτικά οι Επικεφαλής των Συνδυασμών που 
συμμετέχουν.

Εξαίρεση ισχύει, επίσης, (περ.β.vi. 
παρ.2 αρ.6) για τις εμφανίσεις υποψήφιων 
που είναι Αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της 
Αυτοδιοίκησης. Οι εμφανίσεις αυτών δεν υπό-
κεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον 
οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γε-
γονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α. (π.χ. 
δηλώσεις και ενημέρωση εάν γίνει μια φυσική 
καταστροφή).

Επισημαίνεται πως (παρ.3 αρ.6) οι 
εμφανίσεις σε όλους τους προαναφερθέντες 
φορείς, οι οποίες πραγματοποιούνται έναντι 
οικονομικού ανταλλάγματος, “για μεν τους 
ανωτέρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση 
από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες 
ή νόμιμους εκπροσώπους των οικείων φορέων 
συνιστούν ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει 
ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους”.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο τι 
σημαίνει προεκλογική περίοδος για τους πε-
ριορισμούς εμφανίσεων. Η παρ.5 του αρ.6 
του ν.3870/2010, όπως προστέθηκε από το 
αρ.128 του ν.4249/2014, όρισε πως ειδικά για 
την εφαρμογή του αρ.6 (δηλαδή για όλα όσα 
προαναφέρθηκαν) προεκλογική περίοδος εί-
ναι το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, που 
προηγείται της ψηφοφορίας του Α' γύρου των 
αυτοδιοικητικών εκλογών. 

Υπογραμμίζονται, τέλος, οι αυστηρές 
ποινές που ισχύουν για τις περιπτώσεις μη 
τήρησης των απαγορεύσεων. Εις βάρος των 
υποψήφιων που παραβιάζουν τους περιορι-
σμούς, επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000,00 
έως 100.000,00 ευρώ (παρ.4 αρ.6). Στους 
ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους 
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών 
ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, 
υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων 
και ιστοσελίδων, που παραβιάζουν, κατά πε-
ρίπτωση, τις απαγορεύσεις της παρ.2 του αρ.6, 
επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000,00 μέχρι 
150.000,00 ευρώ (παρ.2 αρ.16 σε συνδυασμό 
με παρ.4.β. αρ.6). 

Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους 
εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλε-
οπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς 
και φορέων συνδρομητικών ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιμο επι-
βάλλεται με Απόφαση του Εθνικού Συμβουλί-
ου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών 
Παραβάσεων. Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής 
και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή 
του ανωτέρω προστίμου. Στους ιδιοκτήτες ή 
νόμιμους εκπροσώπους των διαδικτυακών 
φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν 
Απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής. Το πρό-
στιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, 
δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Απαγορεύεται να παρουσι-
άζουν, αμέσως ή εμμέσως, 
κάθε είδους εκπομπές, 
κατά τη διάρκεια της προε-
κλογικής περιόδου‘

Τι επιΤρεπεΤαι, Τι απαγορευεΤαι

Eμφανίσεις υποψήφιων στα ΜΜΕ
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Μ
ε νέα δεδοµένα 
καταρτίζονται οι 
Συνδυασµοί για 
τις Περιφερεια-
κές Εκλογές της 
26ης Μαΐου, κα-
θώς τα κωλύµατα 
εκλογιµότητας του 

Καλλικράτη (αρ.117 ν.3852/2010), αντικαταστά-
θηκαν µε τον Κλεισθένη (αρ.50 ν.4555/2018) 
και στη συνεχεία εκτενώς τροποποιήθηκαν µε 
το αρ.70 του ν.4604/2019.

∆εδοµένου του συνδυασµού των ανω-
τέρω νοµοθετικών ρυθµίσεων λοιπόν, δεν 
µπορούν να εκλεγούν Περιφερειάρχες ή Πε-
ριφερειακοί Σύµβουλοι:

I) ∆ικαστικοί λειτουργοί, Αξιωµατι-
κοί των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων 
Ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των 
γνωστών θρησκειών, καθώς και µέλη Ανεξαρτή-
των Αρχών του αρ.101Α Συντάγµατος ή Αρχών 
που χαρακτηρίζονται µε νόµο ως Ανεξάρτητες 
ή Ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προβλέπε-
ται από το νόµο η πλήρης και αποκλειστική 
τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ 
µέρους τους οποιουδήποτε άλλου δηµόσιου 
λειτουργήµατος ή καθηκόντων, αµειβόµενων 
ή µη, σε οποιαδήποτε θέση του ∆ηµόσιου Το-
µέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην 
Ανεξάρτητη Αρχή.

Κατ’ εξαίρεση: ∆ικαστικοί λειτουργοί 
και Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
των Σωµάτων Ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέ-
τησαν εντός των ορίων της Περιφέρειας στην 
οποία επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά 
τους τελευταίους 24 µήνες πριν τις εκλογές, 
µπορούν να είναι υποψήφιοι αν παραιτηθούν 
πριν την ανακήρυξη. 

Ειδικά για το 2019: το κώλυµα ως προς 
τα µέλη των Ανεξάρτητων Αρχών παύει να 
υπάρχει µε παραίτηση πριν την ανακήρυξη. 

II) ∆ιοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι 
∆.Σ., ∆ιευθύνοντες ή Εντεταλµένοι Σύµβουλοι 
των Ν.Π.∆.∆., των κρατικών Ν.Π.Ι.∆., των ∆η-
µοσίων Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων 
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα 
το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, 
καθώς και των πάσης φύσεως Ν.Π. της Περι-
φέρειας, οι οποίοι δεν είναι Αιρετοί της Αυ-
τοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω 
αξιώµατα, στις Περιφέρειες στα διοικητικά όρια 
των οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότητά τους, 
µέσα στο 18µηνο πριν τις εκλογές.

Ειδικά για φέτος: το κώλυµα για τα πρό-
σωπα που θέτουν υποψηφιότητα σε Περιφέρειες 
άλλες από εκείνες της έδρας των Ν.Π. στα οποία 
είναι ∆ιοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι ∆.Σ., 
∆ιευθύνοντες ή Εντεταλµένοι Σύµβουλοι, παύει 
µε παραίτηση πριν την ανακήρυξη.

III) Υπάλληλοι ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
Ι∆ΑΧ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων, Περιφερειών και 
Ν.Π. ενταγµένων στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, όπως ισχύει 12 µήνες πριν τις εκλο-
γές, οι οποίοι, µέσα στο 12µηνο πριν τις εκλογές, 
άσκησαν καθήκοντα Προϊσταµένου Γενικής ∆/
νσης ή ∆/νσης, στις Περιφερειακές Ενότητες 
στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η 
αρµοδιότητα των οργανικών τους µονάδων.

Στη ρύθµιση δεν υπάγονται οι ∆/ντές 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας-δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι ∆/ντές 
τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων 
ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.

Προσοχή: Ο ν.4604/2019 όρισε ότι το 
κώλυµα για Περιφερειακούς ∆/ντές Εκπαί-
δευσης, Προϊσταµένους ∆/νσεων Εκπαίδευ-
σης, ∆/ντές ιατρούς που προΐστανται Ιατρικής 

Κωλύματα εκλογιμότητας 
στις Περιφερειακές εκλογές
Υπηρεσίας και Κέντρων Υγείας, καθώς και 
για υπεύθυνους συντονιστές επιστηµονικής 
λειτουργίας Κέντρων Υγείας, αρχίζει από τις 
περιφερειακές εκλογές που θα ακολουθήσουν 
τις πρώτες εκλογές µετά την έναρξη ισχύος του. 
∆ηλαδή δεν ισχύει για το 2019.

IV) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης 
(III), υπάλληλοι ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ι∆ΑΧ 
στην ίδια Περιφέρεια και τα πάσης φύσεως Ν.Π. 
που έχει συστήσει ή όπου µετέχει η Περιφέρεια. 
Το κώλυµα αίρεται εφόσον παραιτηθούν πριν 
την ανακήρυξη. 

Προσοχή: Ο ν.4604/2019 όρισε ότι το 
κώλυµα αρχίζει από τις περιφερειακές εκλογές 
που θα ακολουθήσουν τις πρώτες εκλογές µετά 
την έναρξη ισχύος του. ∆ηλαδή δεν ισχύει για 
το 2019.

V) Όποιοι συνδέονται µε την οικεία 
Περιφέρεια, τα Ν.Π. της ή τα Ν.Π. όπου αυτή 
συµµετέχει, µε σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης 
έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δι-
καιώµατος εκµετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας µε 
αντικείµενο αξίας πάνω από 5.000,00 € ετησίως. 

∆εν αποτελεί κώλυµα ή ασυµβίβαστο 
η ιδιότητα µέλους της διοίκησης ή υπαλλήλου 
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών 
κοινής ωφέλειας, που συνδέονται µε την οι-
κεία Περιφέρεια, τα Ν.Π. της ή τα Ν.Π. όπου 
συµµετέχει, µε σύµβαση που είναι σχετική µε 
το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. ∆εν 
αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης 
αγοράς, εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων 

της Περιφέρειας, εφόσον έχει συναφθεί µε 
πλειοδοτική δηµοπρασία.

VI) Γενικοί ∆/ντές, ∆ιευθύνοντες Σύµ-
βουλοι, Πρόεδροι και µέλη ∆.Σ, διαχειριστές, 
µέτοχοι και εταίροι Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, 
που έχουν συµβληθεί µε την οικεία Περιφέρεια, 
τα Ν.Π. της ή τα Ν.Π. όπου συµµετέχει, εφόσον 
το ποσοστό συµµετοχής τους στις Εταιρείες 
υπερβαίνει το 5% του συνολικού κεφαλαίου, 
καθώς και εταίροι Προσωπικών Εταιρειών και 
κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβλη-
θεί µε την οικεία Περιφέρεια, τα Ν.Π. της ή τα 
Ν.Π. όπου συµµετέχει, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της περίπτωσης (V). Αν η οικεία 
Περιφέρεια συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο 
στην Επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται η 
ίδια, τα Ν.Π. της ή τα Ν.Π. όπου µετέχει, δεν 
υπάρχει ασυµβίβαστο για τους Αιρετούς της 
Περιφέρειας που µετέχουν στη διοίκηση της 
Επιχείρησης.

VII) Εκτελεστικοί Γραµµατείς Πε-
ριφερειών και ∆ικηγόροι µε έµµισθη εντολή 

Περιφερειών, στις Περιφέρειες όπου υπηρέ-
τησαν κατά την προηγούµενη των εκλογών 
αυτοδιοικητική περίοδο. 

Ειδικά για το 2019: το κώλυµα παύει µε 
παραίτηση πριν την ανακήρυξη. 

VIII) Όσοι ασκούν καθήκοντα Συ-
µπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ή 
Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και 
της Επιχείρησης µπορούν να είναι υποψήφιοι 
στις Περιφέρειες όπου υπηρετούν, εφόσον 
παραιτηθούν πριν την ανακήρυξη.

IX) Κώλυµα συντρέχει για όσους έχουν 
εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµά τους, 
ύστερα από αµετάκλητη καταδικαστική από-
φαση µε το εδάφιο γ΄ παρ.1 αρ.236 ν.3852/2010 
ως ισχύει, καθώς και για όσους έχουν εκπέσει 
από το αιρετό αξίωµά τους µε το αρ.233 του 
ίδιου νόµου, ύστερα από διάπραξη ενός από τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα του εν λόγω άρθρου. 

X) Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσω-
πο για την εκλογή του και ως Περιφερειάρχη 
και ως µέλους Περιφερειακού Συµβουλίου 
δεν επιτρέπεται. Υποψηφιότητα και στους δύο 
βαθµούς Αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του 
ενός αυτοδιοικητικά αξιώµατα στον ίδιο ή σε 
άλλο βαθµό Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. 

Τέλος, δεν µπορούν να είναι Περιφερει-
άρχες ή Περιφερειακοί Σύµβουλοι οι, από οποια-
δήποτε αιτία, οφειλέτες των Περιφερειών και των 
Ν.Π.∆.∆. αυτών. Αν οφειλέτης εκλεγεί, οφείλει 
να εξοφλήσει έως την ηµέρα εγκατάστασης των 
Περιφερειακών Αρχών (1η Σεπτεµβρίου).

Δεν μπορούν να είναι 
Περιφερειάρχες 
ή Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
οι, από οποιαδήποτε 
αιτία, οφειλέτες 
των Περιφερειών 
και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
‘
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Αρθρο
Ηλίας αποςτολοπουλος /Δημάρχος ΠάΠάγου–χολάργου

Η 
έξυπνη πόλη δεν είναι 
θέμα για τα περιοδι-
κά με τα εντυπωσιακά 
ρεπορτάζ από μεγάλες 
πόλεις του εξωτερικού. 
Σήμερα, όλοι πλέον δι-
αθέτουμε τα μέσα, την 
τεχνογνωσία και την 

ικανότητα να εκσυγχρονίσουμε τις πόλεις 
μας, να τις μετατρέψουμε σε έξυπνες πόλεις, 
σε πόλεις του μέλλοντος. Το μόνο που χρειά-
ζεται είναι η πολιτική βούληση και φυσικά η 
απόφαση, το πρώτο βήμα. Γιατί έξυπνη πόλη 
είναι η πόλη που διευκολύνει τον πολίτη, η 
πόλη που λειτουργεί προς όφελος του δημότη, 
η πόλη που κάνει την ζωή όλων μας πιο εύκολη. 
Και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος κάθε 
δημοτικής αρχής. 

Είναι όμως και η πόλη όπου ο πολίτης 
είναι ενεργός και συμμέτοχος, κρίνει, δια-
φωνεί, προτείνει και συμμετέχει. Πάντα για 
το καλό της πόλης. Για τον λόγο αυτόν αν 
κάποιος αντιμετωπίζει ως αντίπαλο τον δη-
μότη που ασκεί κριτική ή επισημαίνει λάθη 
και παραλείψεις, είναι λογικό να φοβάται να 
επενδύσει στις νέες τεχνολογίες και να χτίσει 
μία έξυπνη πόλη. Μόνο αν καταλάβουμε ότι 
ο μόνος αντίπαλος είναι τα προβλήματα της 
πόλης και είναι κοινός αντίπαλος της διοίκησης 
και των δημοτών, μόνο τότε θα είμαστε έτοιμοι 
για τις πόλεις του μέλλοντος. 

Διαφάνεια και λογοδοσία
Εμείς στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού επι-
χειρήσαμε από την πρώτη στιγμή να φτιάξου-
με μία διοίκηση φιλική προς όλους αλλά και 
ανοιχτή προς όλους. Αρχικά επικεντρωθήκαμε 
στην λογοδοσία της διοίκησης απέναντι στους 
δημότες και στην διαφάνεια. Ο κάθε φορο-
λογούμενος πολίτης έχει άμεση πρόσβαση 
στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου αφού τα 
ετήσια απολογιστικά στοιχεία και οι ισολογι-
σμοί είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα μας. 
Επιπλέον, ο κάθε πολίτης έχει την ευχέρεια 
να παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολο-
γισμού σε πραγματικό χρόνο, να έχει δηλαδή 
πρόσβαση σε πρωτογενή οικονομικά στοιχεία 
όπως αυτά διαμορφώνονται σε μηνιαία βάση. 
Έτσι μπορεί τελικά όποιος το επιθυμεί να 
ελέγξει την υλοποίηση του προϋπολογισμού 
μέσα στο χρόνο ανά πάσα στιγμή. 

Ο δήμος Παπάγου - Χολαργού  
στο κινητό
Δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον με 
ωράρια του παρελθόντος. Για τον λόγο αυτόν 
υλοποιήσαμε, με την βοήθεια της τεχνολογίας, 
έναν νέο, εύκολο τρόπο για να μπορούν οι 
δημότες να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες 
του δήμου όπως και όποτε θέλουν. 

Ξεκινήσαμε την λειτουργία της Άμεσης 
Γραμμής Επικοινωνίας του πολίτη. Καλώντας 
στον πενταψήφιο αριθμό 15800, οι πολίτες 
μπορούν να διατυπώσουν αιτήματα, ερωτήματα 
και ότι άλλο επιθυμούν καθημερινά από τις 
9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ αλλά και τα 
Σαββατοκύριακα κατά τις ώρες 16.00 – 22.00. 
Γιατί η λειτουργία ενός δήμου, δεν σταματά 

όταν κλείνουν τις πόρτες τους οι υπηρεσίες. 
Η επικοινωνία των πολιτών με τον δήμο δεν 
μπορεί να περιορίζεται τη σημερινή εποχή σε 
«ώρες γραφείου». 

Ψηφιακός ανασχηματισμός
Προσπαθώντας να αναβαθμίσουμε 

συνεχώς τους διαύλους και ξεπερνώντας τις 
παραδοσιακές μεθόδους, «ανοίξαμε» τρία 
νέα κανάλια επικοινωνίας με τους πολίτες. 

Τρεις ξεχωριστές εφαρμογές αποκλειστικά 
για τον δήμο Παπάγου – Χολαργού είναι δι-
αθέσιμες και μπορεί ο κάθε δημότης να τις 
κατεβάσει στο κινητό ή στο τάμπλετ και να 
τις χρησιμοποιήσει. 

• Η εφαρμογή Citify δίνει την ευχέρεια 
στον πολίτη οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να 
αναφέρει στον Δήμο οτιδήποτε δυσχεραίνει 
την καθημερινότητά του. Ένα χαλασμένο πα-
γκάκι, μία σπασμένη λάμπα, ένα εγκαταλελειμ-

Δεν μπορούμε να μιλάμε 
για το μέλλον με ωράρια 
του παρελθόντος. Με την 
βοήθεια της τεχνολογίας, 
οι δημότες μας πλέον 
μπορούν να επικοινωνούν 
με τις υπηρεσίες του δήμου 
όπως και όποτε θέλουν

‘

Μαζί για την έξυπνη πόλη μας
μένο αυτοκίνητο. Μπορεί να παρακολουθεί το 
αίτημά του όπως μεταφέρεται στην αντίστοιχη 
υπηρεσία και να ελέγχει την πρόοδό του, ελέγ-
χοντας ουσιαστικά τον ίδιο τον δήμο.

• Η εφαρμογή Green City ενημερώνει 
τους πολίτες για τις δυνατότητες και τα σημεία 
ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά, για μια σειρά 
ανακυκλώσιμων υλικών και ειδών. Επιπλέον 
ο κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί live 
τα δρομολόγια συλλογής των απορριμμάτων, 
αλλά και αυτά της δημοτικής συγκοινωνίας. 

• Η τρίτη και πιο φιλόδοξη εφαρμογή 
είναι το e-polis που ενισχύει την συμμετοχή των 
πολιτών στις αποφάσεις του Δήμου. Χωρίζεται 
σε τέσσερις διαφορετικές ενότητες, η κάθε μία 
με την δική της αξία. Έτσι ο πολίτης μπορεί 
να υποβάλει ψήφισμα για ένα θέμα τοπικού 
ενδιαφέροντος, να στηρίξει ή να απορρίψει μία 
ψηφοφορία που θέτει ο δήμος, να συμμετέχει 
στις ενεργές διαβουλεύσεις, εκφράζοντας την 
γνώμη του και, τέλος, να «ρίξει» την δική του 
ηλεκτρονική ιδέα για την πόλη. 

Με το βλέμμα στο μέλλον
Η ψηφιακή εποχή είναι εδώ, το διαδίκτυο 
και η χρήση των έξυπνων κινητών τηλεφώ-
νων έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ο 
κόσμος αλλάζει και οφείλουμε ως πόλη, ως 
πρωτοπόρα δημοτική αρχή να δείξουμε το 
δρόμο. Να δώσουμε στον πολίτη την ευκαιρία 
να επικοινωνεί με τον Δήμο με όποιον τρόπο 
αυτός θεωρεί πρόσφορο, να δώσουμε στον 
πολίτη την ευκαιρία να συνδιαμορφώσουμε 
την πόλη που θέλουμε. 

Το μέλλον όμως κρίνεται και από τις 
επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Ο νέος εκλο-
γικός νόμος μπορεί να λειτουργήσει ανασταλ-
τικά στην εύρυθμη λειτουργία του δήμου. Γι 
αυτό και η επιλογή όλων μας πρέπει να είναι 
ξεκάθαρη. Να επιλέξουμε από την  πρώτη 
Κυριακή τον Δήμαρχο που θεωρούμε καλύ-
τερο, ώστε να του δώσουμε ισχυρή εντολή να 
υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Ο νέος εκλο-
γικός νόμος δεν ευνοεί τη συνεργασία, ευνοεί 
τη συναλλαγή και τα παζάρια. 

Εμείς στον δήμο Παπάγου – Χολαργού 
την λογική των συνεργασιών και των συναι-
νέσεων την έχουμε από την πρώτη μέρα. Ο 
τρόπος που λειτουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια 
μέσα στο δημοτικό συμβούλιο το αποδεικνύει, 
το αποδεικνύουν τα συντριπτικά ποσοστά των 
ομόφωνων ή των αποφάσεων με διευρυμένη 
πλειοψηφία. Επιδιώξαμε τις μέγιστες συναινέ-
σεις και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και 
στην επόμενη θητεία. Και αυτό είναι δέσμευση. 
Για να συνεχίσουν να γίνονται τα πράγματα 
στο Δήμο μας κάθε μέρα καλύτερα. 
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Αυτοδιοίκηση
θεμα

Σ
την τελική ευθεία των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών, οι 
Υποψήφιοι υποχρεούνται 
να κινηθούν εντός του 
πλαισίου που καθορίζεται 
από την ισχύουσα νομοθε-
σία. Δεν είναι μόνο οι πε-
ριορισμοί εμφανίσεων στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο (βλ. 
σελ.3) και οι οικονομικοί κανόνες (βλ. σελ.10), 
αλλά η υλοποίηση σειράς άλλων ενεργειών υπό-
κειται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τους Περιφε-
ρειακούς και Δημοτικούς Συνδυασμούς (αρ.5 
ν.3870/2010 ως ισχύει), η δημιουργία εκλογικών 
κέντρων κατά την προεκλογική περίοδο, για μεν 
τις δημοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν 
του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια, για δε τις 
περιφερειακές εκλογές πέραν, επίσης, του ενός 
για κάθε εκλογική περιφέρεια. Για την Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου ο περιορισμός ισχύει για 
κάθε νομό. Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω 
των 100.000 κατοίκων ο περιορισμός ισχύει για 
κάθε Κοινότητα. 

Επιπλέον, απαγορεύεται στους Συνδυ-
ασμούς η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, 
πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου εί-
δους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή, μόνον, 
η τοποθέτηση αφισών εντός των χώρων που θα 
οριστούν με την παρ.3 του αρ.9 του ν.3023/2002, 
οι ρυθμίσεις του οποίου εφαρμόζονται και για 
τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές).

Οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντα-
σης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλο-
γικών κέντρων των Συνδυασμών, καθορίζεται 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται 
πάντως η χρήση τους τις ώρες κοινής ησυχίας, 
καθώς και όταν γειτνιάζουν με νοσηλευτικά 
ιδρύματα, οίκους ευγηρίας και σχολεία.

Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής 
ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και 
η διανομή τους από Υπηρεσίες του Δημόσιου 
και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δεν εμποδί-
ζονται οι Συνδυασμοί να διακινούν οι ίδιοι το 
σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή μέσω 
ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κλπ. 
Δεν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού 
υλικού με χρήση του συστήματος διακίνησης 
αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., 

Aφίσες, φυλλάδια
και εκλογικά κέντρα

των Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. 
των Ο.Τ.Α. και των Επιχειρήσεών τους. Η πα-
ραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων επισύ-
ρει πρόστιμο εις βάρος του Συνδυασμού από 
50.000,00 μέχρι 100.000,00 ευρώ.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τους 
Υποψήφιους Περιφερειακούς και Δημοτικούς 
Συμβούλους (αρ.6 ν.3870/2010 ως ισχύει), κα-
τά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται η 
λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων 
και εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή 
από τρίτους χάριν αυτών. Η παραχώρηση της 
χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων 
χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία 
εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και 
εντευκτηρίων, κάθε μορφής, για την προβολή 
υποψηφιότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για 
τους κύριους των ακινήτων, τους εκμισθωτές 
και τους μισθωτές αυτών, το οποίο τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Επιπλέον, απαγορεύεται η ανάρτηση ή 
επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδι-
ωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής 
αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, 
γιγαντοαφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου 
είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρό-
σκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής 
για την προβολή τους, καθώς και η χρήση χρω-
στικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε 
οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο. 

Αεροπανό
Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση κα-
θαίρεση των αεροπανό, πανό, καθώς και των 
γιγαντοαφισών και αφισών, την αποκόλληση 
των φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού, 
την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατα-
σκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες 
των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της υποχρέ-
ωσης αυτής από τους Δημάρχους τιμωρείται με 

Τ
ρεις αυτοδιοικητικές διατάξεις 
περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου 
που το Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας έθεσε σε επίσημη δημόσια 

διαβούλευση.  Με την 1η  (αρ.13) επεκτείνεται η 
χορήγηση της προβλεπόμενης στα αρ.93 και 182 
του Καλλικράτη ειδικής άδειας των Αιρετών στην 
Αυτοδιοίκηση, εκτός από τους Υπαξιωματικούς 
και στους οπλίτες και στους Ανθυπασπιστές των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπρόσθετα, θεσμοθετεί-
ται η κατ’ εξαίρεση μετάθεσή τους ή επιπλέον πα-
ραμονή τους στον τόπο όπου εκλέγονται, για όσο 
διαρκεί η θητεία τους. Ειδικότερα, το Ν/Σ τροπο-

ποιεί το αρ.31 του ν.4361/2016 ως εξής: «Ειδική 
άδεια Αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και αν-
θυπασπιστών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (1) Οι 
διατάξεις των παρ.1, 5 και 7 του αρ.93, καθώς και 
των παρ.1, 4 και 10 του αρ.182 του ν.3852/2010 
εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων.» Η 2η (παρ.9 αρ.17) 
μεταβάλλει το αρ.28 του ν.3421/2005 ως κάτωθι: 
«Αναβολή κατάταξης υποψήφιων Βουλευτών–
Ευρωβουλευτών-Περιφερειαρχών–Δημάρχων 
(1)Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υπο-
ψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, 

Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων.»  
Η 3η (παρ.14 αρ.17) αφορά την υποβολή υπο-
ψηφιότητας των φαντάρων για τα αξιώματα, 
μεταξύ άλλων, του Δημάρχου και του Περιφε-
ρειάρχη, με αλλαγή του αρ.45 του ν.3421/2005 
«Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις 
και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων 
Βουλευτών–Ευρωβουλευτών–Περιφερειαρχών 
–Δημάρχων (...)». Ήδη πάντως στο αρ.77 του 
ν.4604/2019 ψηφίστηκε σχετική τροποποίηση 
ως εξής «Στην παρ.1 του αρ.45 του ν.3421/2005, 
η λέξη “νομαρχών” αντικαθίσταται με τη λέξη 
“Περιφερειαρχών”».

Τι ισχύει για τους Αυτοδιοικητικούς Στρατιωτικούς 
ΝομοΣχέδιο Του υπουΡγέιου έθΝικήΣ ΆμυΝΆΣ

Τι προβλέπεται στο πλαίσιο 
που καθορίζεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία‘

φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Σημειώνεται 
ότι για τους Υποψήφιους Συμβούλους ισχύουν 
και δύο απαγορεύσεις που προαναφέραμε για 
τους Συνδυασμούς. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται 
η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων 
μέσω του τύπου, καθώς η διανομή τους από Υπη-
ρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα. Επίσης, δεν είναι επιτρεπτή η προώθηση 
προεκλογικού υλικού με χρήση του συστήματος 
διακίνησης αλληλογραφίας του Δημόσιου, των 
Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα, των 
Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ και των Επιχειρήσεων τους.

Υπογραμμίζεται ιδίως ότι ως προεκλογι-
κή περίοδος για τις ανωτέρω απαγορεύσεις προς 
τους Συνδυασμούς βάσει του αρ.5 του ν.3870/2010 
νοείται το δίμηνο πριν τις εκλογές (δηλαδή από 
25 Μαρτίου), ενώ προεκλογική περίοδος για τις 
απαγορεύσεις προς τους Υποψήφιους βάσει του 
αρ.6 είναι οι 30 ημέρες πριν τον Α’ γύρο (δηλαδή 
από 25 Απριλίου).
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Συνέντευξη
ΣταύροΣ ΚαΣιματηΣ / δήμαρχοΣ Κορυδαλλου 

«Μ
πορώ να κοιτάζω 
κατάματα τους 
πολίτες του Κο-
ρυδαλλού και να 
τους πω ότι "εμείς 
μπορούμε"», τονί-
ζει σε συνέντευξη 
του στον AIRETO, 

ο δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρoς Κασιμάτης. 
Για την πόλη ήταν μια δημιουργική θητεία καθώς 
όπως επισημαίνει και ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, 
«παρά την κρίση, έγιναν περισσότερα από ποτέ».

Ο κ. Κασιματης αναφέρεται και στην 
επέκταση του Μετρό και σημειώνει πόσο σπου-
δαίο είναι αυτό το γεγονός για τον Κορυδαλλό, 
καθώς βγάζει από την συγκοινωνιακή απομό-
νωση την πόλη και συμβάλλει στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας, της εμπορικής κίνησης και 
στην ανάπτυξη.

Είστε ένας έμπειρος και επιτυχημένος 
δήμαρχος. Γιατί διεκδικείτε από τους 
πολίτες του δήμου σας μία νέα θητεία; 

Στον Κορυδαλλό τα τελευταία χρόνια παρά 
την κρίση, έγιναν περισσότερα από ποτέ. Να 
αναφέρω ενδεικτικά και μόνο, το σύγχρονο 
Δημαρχείο που απέκτησε η πόλη μετά από 
67 χρόνια, το νέο Κλειστό Κολυμβητήριο, 
την κατεδάφιση τμήματος των φυλακών και 
τη δημιουργία πάρκου 10 στρεμμάτων, την 
επιτάχυνση της λειτουργίας του Μετρό κατά 
δύο με τρία χρόνια, έξι νέα σχολεία, έναν 
σύγχρονο, ιδιόκτητο Βρεφονηπιακό Σταθμό, 
αναπλάσεις πλατειών και δρόμων. Όλα αυτά 
έγιναν με συστηματική προσπάθεια, προετοι-
μασία, επιμονή και αγώνα.

 Μπορώ λοιπόν να κοιτάζω κατάματα 
τους πολίτες του Κορυδαλλού και να τους πω 
ότι «εμείς μπορούμε». Γιατί έχουμε αποδείξει 
ότι είμαστε η παράταξη που δημιουργεί. Και 
δημιουργεί με γνώμονα τις επόμενες γενιές 
και όχι τις επόμενες εκλογές. Η παράταξη 
που παράγει μετρήσιμο έργο για τους πολίτες 
και το μέλλον της πόλης. Η μεγάλη, ενωτική, 
ανεξάρτητη και πολυσυλλεκτική παράταξη, που 
μπορεί να εγγυηθεί ότι θα συνεχιστεί αυτή η 
δημιουργική πορεία, χωρίς κλυδωνισμούς. Με 
σταθερότητα και συνεργασία των πιο υγιών 
δυνάμεων της πόλης. Την συνεργασία όσων 
βάζουν το «εμείς» πάνω από το «εγώ» και τα 
μικροσυμφέροντα. 

Τα οικονομικά βρίσκονται στο επίκε-
ντρο και αυτής της εκλογικής αναμέ-
τρησης. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο 
Δήμος Κορυδαλλού;

Το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί του Δήμου 
την τελευταία διετία υπερψηφίστηκαν από 
τη μεγάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, αποδεικνύει την οικονομική σταθε-
ρότητα στην οποία βρίσκεται πλέον ο Δήμος 
Κορυδαλλού. Μετά από μεγάλη και συστη-
ματική προσπάθεια, ο Δήμος Κορυδαλλού 
εξυγιάνθηκε πλήρως οικονομικά. Δεν οφεί-
λει σε τρίτους ούτε ένα ευρώ, έχει μηδενικές 
οφειλές προς εργαζόμενους, έχει ρυθμίσει 

ασφάλεια και να δώσουμε έμφαση στα θέματα 
κοινωνικής πολιτικής, καθημερινότητας και 
ποιότητα ζωής. Ήδη, έχουμε βάλει σε προτε-
ραιότητα την κοινωνική πολιτική. Με δεκάδες 
δράσεις για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 
όπως κοινωνικό μαγειρείο, πρόγραμμα σίτισης 
κατ΄οίκον, ιματιοθήκη, κοινωνικό φαρμακείο, 
κοινωνικό φροντιστήριο κ.α, ενώ μειώσαμε 
κατά 50% τα δημοτικά τέλη, στους πολύτε-
κνους, στους τρίτεκνους, στους δικαιούχους του 
ΚΕΑ, ανάπηρους κλπ. Επίσης, καταργήσαμε 
τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς για το 
σύνολο των βρεφών και των παιδιών, με στόχο 
να ανακουφίσουμε οικονομικά τις οικογένειες 
αλλά κυρίως για να συμβάλλουμε στην στήριξη 
του οικογενειακού προγραμματισμού, σε μια 
εποχή υπογεννητικότητας. 

Η επέκταση του Μετρό στον Κορυδαλ-
λό βρίσκεται στην τελικά ευθεία. Πώς 
προετοιμάζεται η πόλη γι΄ αυτή τη με-
γάλη εξέλιξη;

Η επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό προς 
Πειραιά είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής 
που έχει γίνει σε ολόκληρο τον Πειραιά τα 
τελευταία 60 χρόνια. Για τον Κορυδαλλό και 
τους γειτονικούς Δήμους είναι μεγάλη επιτυχία 
η τμηματική παράδοση της γραμμής και των 
3 σταθμών, Αγ. Βαρβάρας, Κορυδαλλού και 
Νίκαιας. Αυτό το τμήμα, χωρίς να δημιουργεί 
προβλήματα καθυστερήσεων στον Πειραιά, θα 
είναι έτοιμο στις 30 Ιουνίου 2019. Το Μετρό 
βγάζει από την συγκοινωνιακή απομόνωση 
την πόλη μας και θα συμβάλλει στην αύξηση 
της επισκεψιμότητας, της εμπορικής κίνησης 
και στην ανάπτυξη της. Από την άλλη, επειδή 
είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η λειτουργία του 
να δημιουργήσει όχι μόνο εισροές αλλά και 
εκροές, ανασχεδιάζουμε το κέντρο της πόλης, 
ώστε να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό για κατοί-
κους και επισκέπτες. Κι αυτή η αναμόρφωση 
περιλαμβάνει τόσο την πλατεία Ελευθερίας, 
όπου θα λειτουργήσει ο Σταθμός, όσο και την 
ευρύτερη περιοχή. Ξεκινήσαμε περιφερειακά 
του κέντρου με την ανάπλαση μετά από 40 χρό-
νια της Δημητρακοπούλου, της πλατείας Μέμου 
και της οδού Ξενοφώντος και θα συνεχίσουμε 
με την Ταξιαρχών, την Αθηνάς και την πλατεία 
Ελευθερίας. Η διαμόρφωση της πλατείας περι-
λαμβάνει πράσινο με νέες φυτεύσεις, παιδική 
χαρά για παιδιά και βρέφη, σύγχρονο φωτισμό, 
καθιστικά, ενώ έντονο θα είναι και το υγρό 
στοιχείο. Παράλληλα, θα υπογειοποιηθούν οι 
κολώνες τη ΔΕΗ και ο εναέριος υποσταθμός, 
που βρίσκεται σήμερα στην προβολή του πεζό-
δρομου Αγ. Γεωργίου, ενώ θα τοποθετηθούν 
και βυθιζόμενοι κάδοι. Τέλος, προχωράμε στην 
προμήθεια δύο νέων, σύγχρονων mini bus για 
την συγκοινωνιακή σύνδεση του Μετρό με όλες 
τις γειτονιές της πόλης.

Ο Δήμος Κορυδαλλού 
εξυγιάνθηκε πλήρως 
οικονομικά.  
Δεν οφείλει σε τρίτους 
ούτε ένα ευρώ, έχει 
μηδενικές οφειλές  
προς εργαζόμενους, έχει 
ρυθμίσει τις δανειακές 
του υποχρεώσεις  
και διαθέτει πλέον  
και πλεόνασμα

‘

Μπορώ να κοιτάζω  
τους πολίτες στα μάτια

τις δανειακές του υποχρεώσεις και διαθέτει 
πλέον και πλεόνασμα. Και όσο είμαι Δήμαρ-
χος, δεν θα επιτρέψω να επιστρέψει ο Δήμος 
στην εποχή της υπερχρέωσης. Η οικονομική 
εξυγίανση που πετύχαμε, αποτυπώθηκε και 
στην έκθεση αξιολόγησης όλων των Δήμων 
της χώρας, που δημοσιεύθηκε στις αρχές 2019 

από το ίδρυμα «Φίλιππος Δραγούμης», στην 
οποία ο Κορυδαλλός βρίσκεται την πρώτη θέση 
στην κατηγορία «ετήσιο κόστος λειτουργίας 
του Δήμου ανά κάτοικο», επιβαρύνει δηλαδή 
λιγότερο από κάθε άλλον τους δημότες του. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πλέον 
να χαράξουμε το μέλλον της πόλης μας με 



ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΟΥ

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 2474 067
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ 15:00 - 19:00

ΤΩΡΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΗΡΘΕ ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ & ΖΕΦΥΡΙ
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Αυτοδιοίκηση
ΘΕΜΑ

Ε
χοντας εισέλθει στη δίμηνη 
προεκλογική περίοδο, αυ-
ξημένη χρειάζεται να είναι 
η προσοχή των Υποψήφι-
ων στις Αυτοδιοικητικές 
Εκλογές ως προς τη λήψη 
χρηματοδοτήσεων. Η νο-
μοθεσία θέτει συγκεκριμέ-

νους περιορισμούς στις πηγές και στα ανώτατα 
όρια, η παραβίαση των οποίων συνοδεύεται 
από την επιβολή υψηλών προστίμων και ποι-
νών, που περιλαμβάνουν τη φυλάκιση.

Αναλυτικότερα, το αρ.3 του ν.3870/2010, 
όπως ισχύει, ορίζει πως απαγορεύεται η χρημα-
τοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους 
Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συνδυασμούς, 
καθώς και προς τους Υποψήφιους Περιφερει-

ακούς και Δημοτικούς Συμβούλους από:
(I) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι 

οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ, για ποσό ανώ-
τερο των 1.000,00 ευρώ. Για το σκοπό αυτό, 
οι ΟΤΑ υποχρεούνται να παραδώσουν στους 
Επικεφαλής των αντίστοιχων Συνδυασμών 
καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των 
1.000,00 ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων 
γίνεται εντός 10 ημερών, αφότου υποβληθεί 
το σχετικό αίτημα.

(II) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι 
ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών 
εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή 
είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, 
εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών 
και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και 
από συζύγους και κατιόντες αυτών.

(III) Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλ-
ληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντίστοιχων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Δικαίου αυτών.

(IV) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι-
καίου. H εν λόγω απαγόρευση (IV) προστέ-
θηκε με το αρ.44 του ν.4472/2017.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων 
παροχών, κατά παράβαση των προηγούμενων 
περιπτώσεων, εκείνος που χρηματοδότησε ή 
προέβη στην παροχή τιμωρείται με φυλάκιση 
μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή από 
30.000,00 μέχρι 100.000,00 ευρώ. Με τις ίδιες 
ποινές τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι Δια-
χειριστές των Συνδυασμών ή οι Υποψήφιοι 
Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και 
οι Υποψήφιοι Σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την 

Πλαφόν και ποινές 
στη χρηματοδότηση 
υποψήφιων 

Η νομοθεσία θέτει 
συγκεκριμένους 
περιορισμούς, η παραβίαση 
των οποίων συνοδεύεται 
από την επιβολή υψηλών 
προστίμων και ποινών‘

παραμονή των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή 
αντίρρηση και αποδέχτηκαν την κατάθεση.

Επιπροσθέτως, ο νόμος προβλέπει ότι 
δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων 
με σκοπό τη χρηματοδότηση Συνδυασμών και 
Υποψήφιων. Στους λήπτες, οι οποίοι παραβι-
άζουν την απαγόρευση, επιβάλλεται πρόστιμο 
από 30.000,00 μέχρι 100.000,00 ευρώ.

Περαιτέρω, προχωρώντας στα όρια χρη-
ματοδότησης, βάσει του αρ.4 του ν.3870/2010 
(Α) η χρηματοδότηση Συνδυασμών, από το ίδιο 
πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 
ευρώ, (Β) η χρηματοδότηση Υποψήφιων Περι-
φερειακών και Δημοτικών Συμβούλων κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το 
ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το ποσό των 500,00 ευρώ.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά 
παράβαση των ανωτέρω δύο απαγορεύσεων, 
ο χρηματοδότης τιμωρείται με πρόστιμο που 
ορίζεται στο δεκαπλάσιο του υπερβάλλοντος 
των ορίων. Το πρόστιμο καταβάλουν και οι 
υπεύθυνοι Διαχειριστές των Συνδυασμών, 
καθώς και οι Επικεφαλής των Συνδυασμών 
και οι Υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι γνώριζαν, 
δεν εναντιώθηκαν με γραπτή δήλωσή τους για 
τη χρηματοδότηση. 

Αναλυτικές οδηγίες
Να σημειωθεί, τέλος, ότι όσον αφορά τη χο-
ρήγηση στους Συνδυασμούς καταστάσεων 
οφειλετών (δηλαδή για την προαναφερθείσα 
απαγόρευση Ι), το Υπουργείο Εσωτερικών είχε 
δώσει αναλυτικές οδηγίες με Εγκύκλιό του, 
στοχεύοντας στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και στη διασφάλιση της νομιμότη-
τας χορήγησης των σχετικών πληροφοριών. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο νόμος παραπέ-
μπει στην υποβολή σχετικού και προφανώς 
συγκεκριμένου αιτήματος για συγκεκριμένο 
πρόσωπο, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
τήρηση της απαγόρευσης χρηματοδότησης και 
όχι στην έκδοση και κυκλοφορία καταστάσεων 
με όλους τους οφειλέτες. 

Οι ΟΤΑ δεν πρέπει να εκδίδουν αυ-
τοβούλως καταστάσεις οφειλετών, αλλά να 
ερωτάται από τον Συνδυασμό ο οικείος ΟΤΑ 
αν ο καταθέτης είναι οφειλέτης για ποσό άνω 
των 1.000 ευρώ, χωρίς λοιπές λεπτομέρειες 
για περισσότερες οφειλές, το ύψος αυτών κλπ. 
Τόσο οι οικείοι ΟΤΑ όσο και οι ενδιαφερόμε-
νοι Υποψήφιοι, οφείλουν να συμμορφώνονται, 
κατά την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων 
και τη χρήση των χορηγούμενων στοιχείων, 
με τη σχετική περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η έννοια των εσόδων 
των Δημοτικών και Περιφερειακών Συνδυ-
ασμών τροποποιήθηκε με το πρόσφατο πο-
λυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Ενώ ως έσοδα ορίζονταν τα ποσά που προ-
έρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων, 
προστέθηκαν με το αρ.116 του ν.4604/2019 
και οι εισφορές πολιτικών κομμάτων ή/και 
συνασπισμών κομμάτων. 



Ο Γ. Πατούλης επισήμανε την ανάγκη 
θέσπισης ενός κεντρικού επιχειρησιακού 
σχεδιασμού με συγκεκριμένους κανόνες και 
προϋποθέσεις επιχειρησιακής λειτουργίας. 
Στο σχέδιο που παρουσίασε η Αυτοδιοίκηση 
και η Περιφέρεια Αττικής θα έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάρτιση ενός 
σχεδίου Πολιτικής Προστασίας

11Αυτοδιοίκηση
ΘΕΜΑ

Μ
ε τη φράση «δεσµεύ-
οµαι προσωπικά ότι 
θα ξεκινήσουµε από 
την πρώτη ηµέρα την 
προσπάθεια για να 
µην αισθάνεται κα-
νένας πολίτης απρο-
στάτευτος» έδωσε το 

στίγµα των προθέσεων του ο υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια 
της ανοιχτής εκδήλωσης που πραγµατοποίησε 
στις 31 Μαρτίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. 

Κεντρικό θέµα της εκδήλωσης ήταν η πα-
ρουσίαση των βασικών αξόνων των προτάσεων 
του συνδυασµού Νέα Αρχή για την Αττική για την 
Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση φυσικών 
καταστροφών.Ο Γ. Πατούλης αφού δεσµεύθη-
κε ότι η υφιστάµενη δραµατική κατάσταση θα 
αλλάξει στην Περιφέρεια Αττικής τόνισε ότι η 
Πολιτική Προστασία αποτελεί πρώτη προτεραι-
ότητα του και παρουσίασε τους 10 κεντρικούς 
άξονες του συνδυασµού Νέα Αρχή για την Αττική 
για µια αποτελεσµατική Πολιτική Προστασία 
και διαχείριση φυσικών καταστροφών. Μεταξύ 
αυτών των αξόνων είναι η πρόληψη, η σύνταξη 
επιχειρησιακού σχεδίου, η εφαρµογή έγκαιρων 
συστηµάτων ειδοποίησης και την εκπαίδευση 
εµπλεκόµενων στελεχών και την ενηµέρωση 
των ευπαθών οµάδων.

• Βγαίνουµε µπροστά για να δώσουµε 
λύσεις: Απευθυνόµενος στο πλήθος πολιτών, 

Δέκα βήματα-ασπίδα στις 
φυσικές καταστροφές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης και επικεφαλής του συνδυασμού Νέα Αρχή για την Αττική 
παρουσίασε στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας το σχέδιο του για την Πολιτική Προστασία 

βουλευτών, υποψήφιων και εθελοντικών οµά-
δων, υπογράµµισε ότι ο ίδιος ως επικεφαλής και 
όλοι οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύµβουλοι του 
συνδυασµού του δεσµεύονται ότι θα παράγουν 
έργο και θα είναι αποτελεσµατικοί. «Ζητούµε 
τη θετική ψήφο των πολιτών. ∆εν επενδύουµε 
στην αποτυχία των αντιπάλων µας. Βγαίνουµε 
µπροστά για να δώσουµε λύσεις και όχι να πά-
ρουµε αξιώµατα», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο 
Γ. Πατούλης ο οποίος τόνισε ότι την εξειδίκευση 
του Προγράµµατος Πολιτικής Προστασίας έχει 
αναλάβει Ειδική Επιστηµονική Οµάδα. 

• Οι προηγούµενες ∆ιοικήσεις της Πε-
ριφέρειας απέτυχαν να βρουν λύσεις: Αφού 
επισήµανε ότι οι προηγούµενες διοικήσεις της 
περιφέρειας απέτυχαν στην αποστολή τους, χα-
ρακτήρισε ως «εγκληµατική» την αµέλεια της 
περιφέρειας και της κεντρικής διοίκησης να 
µην αξιοποιηθεί το επιστηµονικό προσωπικό 
που διαθέτει η χώρα. 

• Για την επίλυση των προβληµάτων 
της Αττικής απαιτείται γνώση και διάθεση για 
σκληρή δουλειά: Ο Γ. Πατούλης στην οµιλία 
του υπογράµµισε: «Είµαι εδώ µαζί µε εκατο-
ντάδες φίλους και συνεργάτες, για να στείλουµε 
ένα ισχυρό µήνυµα ευθύνης, αισιοδοξίας και 
αυτοπεποίθησης. Το µήνυµα ότι µπορούµε να 
διορθώσουµε όλα όσα µας ενοχλούν και µας 
απειλούν. ∆ιαθέτουµε τη γνώση και µε σκληρή 
δουλειά θα δώσουµε λύσεις. Έχουµε καθήκον 
να µάθουµε από τα λάθη των προηγούµενων 

και να εξασφαλίσουµε στους πολίτες και στο 
περιβάλλον την βέλτιστη δυνατή προστασία. 

• Οι προϋποθέσεις και οι 10 άξονες 
του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και αντι-
µετώπισης των φυσικών καταστροφών: Ο Γ. 
Πατούλης επισήµανε την ανάγκη θέσπισης 
ενός κεντρικού επιχειρησιακού σχεδιασµού µε 
συγκεκριµένους κανόνες και προϋποθέσεις επι-
χειρησιακής λειτουργίας και προσδιόρισε τους 
10 κεντρικούς άξονες της πρότασης του. Στο 
σχέδιο αυτό η Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια 
Αττικής θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
κατάρτιση ενός σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. 
Το σχέδιο της Νέας Αρχής θα βασίζεται: στην 
έγκαιρη εκτίµηση και ανάλυση των κινδύνων, 
στη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας για το σύνολο της Αττικής, στη 
διαρκή επιµόρφωση των στελεχών της Αυτοδι-
οίκησης σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων και 
καταστροφών, στην υλοποίηση προγραµµάτων 
εκπαίδευσης και ενηµέρωσης στα σχολεία και 
τις τοπικές κοινωνίες. 

Το σχέδιο της Νέας Αρχής 
Σύµφωνα µε το Γ. Πατούλη το σχέδιο του συν-
δυασµού του περιλαµβάνει την υλοποίηση κατά 
προτεραιότητα όλων των αναγκαίων έργων για 
την αντιπληµµυρική θωράκιση των ∆ήµων της 
Αττικής, τη στενή και καθηµερινή συνεργασία 
της Περιφέρειας Αττικής, µε την εκάστοτε Κυ-
βέρνηση, προκειµένου να υλοποιηθούν µεγάλα 

έργα. Το µοντέλο πολιτικής προστασίας που 
προωθεί η Νέα Αρχή για την Αττική υπηρετείται 
από 10 βασικές θέσεις.
1. Εκτίµηση και Ανάλυση Κινδύνων
2.  Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Μητροπο-

λιτικής Πολιτικής Προστασίας
3.  ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε επιστηµονι-

κά, τεχνικά και επιχειρησιακά στοιχεία 
4.  Συστήµατα επικοινωνίας µεταξύ των εµπλε-

κοµένων φορέων 
5.  ∆ιαρκής επιµόρφωση του ανθρώπινου δυ-

ναµικού 
6.  Ειδική εκπαίδευση πολιτικής προστασίας, σε 

σχολεία και σε οµάδες πολιτών 
7.  Ασκήσεις ετοιµότητας σε κάθε ∆ήµο χωριστά 

και στην Περιφέρεια 
8.  Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, µε εγκατά-

σταση συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης
9.  Έγκαιρη προειδοποίηση µε SMS των κατοί-

κων για επερχόµενο κίνδυνο
10.  Εξασφάλιση πόρων, µε αξιοποίηση εθνικών 

και ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των 

παραπάνω δράσεων ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι 
απαιτούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις ενώ 
ανέφερε ότι Ειδική Επιστηµονική Οµάδα θα 
αναλάβει τη διαµόρφωση των θέσεων. Για την 
υλοποίηση του σχεδίου υπογράµµισε ότι θα δι-
εκδικήσει πιστώσεις, την αναβάθµιση του ρόλου 
των Συνδέσµων, την εξειδίκευση του ΕΣΠΑ 
2014-2020, την ενίσχυση και αξιοποίηση του 
εθελοντικού κινήµατος και την ανάπτυξη προ-
γραµµάτων ενίσχυσης της απασχόλησης και 
κοινωφελούς εργασίας. 

Τοποθετήσεις επιστημόνων 
Αναφορά στα θέµατα Πολιτικής Προστασίας 
και στις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν 
για την καλύτερη θωράκιση της Αττικής έκαναν 
στην εκδήλωση ο Ευθύµιος Λέκκας Καθηγητής 
∆υναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλο-
γίας και ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 
ΕΚΠΑ, ο Π. Μαρκετάκης Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. 
ε.α. Ειδικός Σύµβουλος Ασφαλείας, ο Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος συντονιστής του προγράµµα-
τος του συνδυασµού Νέα Αρχή για την Αττική, ο 
Βασίλης Πολίτης Υποναύαρχος ε.α. Πολεµικού 
Ναυτικού και ο Σωτήρης Γεωργακόπουλος Επί-
τιµος Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος. 

12 Απριλίου 
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Συνέντευξη
ΓιώρΓος ιώακειμιδης / πρόεδρός πεδΑ,  

δήμΑρχός ΝίκΑίΑς - Αγ. ί. ρεΝτή

Oι Δήμοι 
της Αττικής,  

ραχοκοκαλιά  
κάθε τοπικής 

κοινωνίας

«Σ
τα χρόνια της κρίσης αν 
δεν υπήρχε η αυτοδι-
οίκηση οι τοπικές κοι-
νωνίες θα την βίωναν 
με επαχθέστερες συνέ-
πειες», σημειώνει στον 
AIRETO o Γιώργος 
Ιωακειμίδης, δήμαρχος 

Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη και Πρόεδρος της Περι-
φερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Ο κ. Ιωα-
κειμίδης σημειώνει ότι οι Δήμοι στάθηκαν στο 
πλευρό των πολιτών και απέδειξαν με πειστικό 
τρόπο ότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά της κάθε 
τοπικής κοινωνίας.

Όσον αφορά τον Κλεισθένη εμφανίζε-
ται απαισιόδοξος σχετικά με τη λειτουργικότητά 
του και σημειώνει με νόημα ότι πρόκειται για 
έναν νόμο που ενώ χαρακτηρίζεται από υγιείς 
ανατροπές, πάσχει σε αρκετά σημεία του.

Τον Μάρτιο του 2018 στο έκτακτο Συ-
νέδριο της ΚΕΔΕ για τον επικείμενο, τό-
τε, «Κλεισθένη» του Πάνου Σκουρλέτη, 
ο δημόσιος λόγος σας χαρακτηρίστηκε 
ως προεόρτιο ανάμιξης σας στην πολιτι-
κή. Τελικά, δεν συνέβη αυτό. Γιατί;

Ποτέ δεν με απασχόλησε μια τέτοια σκέψη. 
Αυτοδιοικητικός ξεκίνησα πριν 36 χρόνια, 
αυτοδιοικητικός θα ολοκληρώσω τη δημόσια 
διαδρομή μου. Μη ξεχνάτε ότι απέναντι σας 
είμαι ως υποψήφιος Δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. 
Ι. Ρέντη. Όσοι, τότε, υπαινίσσονταν ευθέως ή 
πλαγίως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, άλλες σκέψεις 
είχαν κατά νου. Να ακυρώσουν απόψεις και 
προβλέψεις που δημόσια κατέθετα ως Πρόε-
δρος της Π.Ε.Δ.Α. σε σχέση με το κυοφορού-
μενο νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση και οι 
οποίες, δυστυχώς, επαληθεύτηκαν στο ακέραιο. 

Δηλαδή…;
Θα σας πω με δυο κουβέντες…. Η άποψη της 
πλειοψηφίας σε επίπεδο ΚΕΔΕ ήταν δεν συ-
ζητάμε, δεν ακούμε, όχι σε όλα. Υπήρχε μια 
εμμονή από πλευράς πλειοψηφίας στο σύστημα 
διακυβέρνησης που ίσχυε τα τελευταία χρόνια. 
Η δική μου άποψη και κάποιων ακόμη συναδέλ-
φων μου στην ΚΕΔΕ ήταν να διαμορφώσουμε 
μια τεκμηριωμένη συνολική πρόταση και με 
αυτή να πάμε στο υπουργείο να συζητήσουμε 
και να διαπραγματευθούμε. Δεν εισακούστηκα. 

Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει ένας νόμος 
που ενώ χαρακτηρίζεται από υγιείς ανατροπές, 
πάσχει σε αρκετά σημεία του.

Οπως….;
Η διακυβέρνηση των Δήμων. Υπήρχαν πολλά 
συστήματα απλής αναλογικής που θα μπορού-
σαμε να δούμε και να καταλήξουμε. Δηλαδή, 
εναλλακτικές προτάσεις που τουλάχιστον θα 
εξασφάλιζαν μια σοβαρή και πειστική δημο-
κρατική νομιμοποίηση ως προς την κυβερνη-
σιμότητα των Δήμων. Επικράτησε, τελικά, η 
άποψη της κυβέρνησης και μέλλει να δούμε 
στην πράξη πως θα προχωρήσει το σύστημα 
διακυβέρνησης που επιλέχθηκε και ήδη, ισχύει. 

Εσείς τι πιστεύετε…; Πως θα λειτουργή-
σει…;

Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος! Στους Δήμους 
που θα υπάρξει επαναληπτικής εκλογή, δηλα-
δή, δεύτερη Κυριακή, πλειοψηφία θα είναι η 
αντιπολίτευση. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις που θα 
είναι και πλειοψηφικές, εύχομαι να επικρατήσει 
το αυτοδιοικητικό πνεύμα, να προταχθεί, δηλα-
δή, το καλό της κοινωνίας των πολιτών και να 
ευδοκιμήσουν συνεργασίες που θα υπηρετούν 
αυτό το στόχο.

Στους περίπου 13 μήνες που βρίσκεστε 
στο τιμόνι της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Αττικής, ποια είναι η καταστα-
λαγμένη εμπειρία σας; Τι πετύχατε σε 
σχέση με τους στόχους που επιλέξατε 
να υπηρετήσετε; 

 Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας στην 
Π.Ε.Δ.Α. ήταν πέντε στον αριθμό. Συνεργασία, 
συνεχής διάλογος, ανάδειξη προβλημάτων που 
δυσκόλευαν την λειτουργικότητα των Δήμων, δι-
εκδίκηση επίλυσης αυτών των προβλημάτων και 
υποβολή στην κεντρική διοίκηση του κράτους 
συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων προτάσεων 

Ποτέ δε με απασχόλησε η 
ανάμιξη μου στην πολιτκή. 
Αυτοδιοικητικός ξεκίνησα 
πριν 36 χρόνια, αυτοδιοι-
κητικός θα ολοκληρώσω 
τη δημόσια διαδρομή μου‘
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για σοβαρά ζητήµατα τα οποία αν και αφορούν 
ευθέως και τους 66 ∆ήµους της Αττικής, δεν 
µπορούν να υποστηριχθούν από ένα ή και δύο 
∆ήµους χωριστά.

Δηλαδή…;
Η αντιπληµµυρική προστασία σε όλο το λεκανο-
πέδιο της Αττικής. Η µετάλλαξη των κλιµατικών 
συνθηκών µε τις καταστρεπτικές συνέπειες 
που ζήσαµε από πληµµύρες και πυρκαγιές, η 
αντισεισµική θωράκιση της Αττικής, τα απορρίµ-
µατα και η ανακύκλωση σε επίπεδο συνολικής 
αντιµετώπισης και µια σειρά άλλων επιµέρους 
ζητηµάτων που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν 
από δύο και τρεις ∆ήµους, απαιτείται συνολική 
αντιµετώπιση.

…και πως μορφοποιήσατε ως Π.Ε.Δ.Α 
αυτή την αντιμετώπιση;

Αναθέσαµε τη σύνταξη µελετών σε αναγνωρισµέ-
νους στην ύλη τους επιστήµονες, τις παρουσιάσα-
µε στους ∆ήµους της Αττικής µε αλλεπάλληλες 
Ηµερίδες στο χώρο της Π.Ε.∆.Α, τις συζητήσαµε 
µε τους ∆ηµάρχους και µάλιστα παρόντων των 
αρµόδιων υπουργών και τις καταθέσαµε στην 
κυβέρνηση γιατί η συνέχεια είναι δική της υπό-
θεση. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στις µελέτες 
που ζητήσαµε, πήραµε και παρουσιάσαµε στους 
∆ήµους της Αττικής, συγκαταλέγονται κι αυτές 
για τα ακραία καιρικά φαινόµενα µε συγκε-
κριµένες προτάσεις σε επίπεδο πρόληψης και 
αντιµετώπισης, για τους σεισµούς και γενικότερα 
για την πολιτική προστασία.

Είχαµε, τέλος, την ευκαιρία να παρου-
σιάσουµε και να καταθέσουµε στην κυβέρνηση, 
δυστυχώς, δίχως να εισακουστούµε, µελέτη 
κατηγοριοποίησης των ∆ήµων, άλλο ένα κεφα-
λαιώδες ζήτηµα στο χώρο της αυτοδιοίκησης και 
όσοι υπηρετούν το χώρο αντιλαµβάνονται τη 
σηµασία αυτής της υπόθεσης. Η συγκεκριµένη 
µελέτη συντάχθηκε από δύο επιστήµονες εγνω-
σµένου κύρους και συζητήθηκε ενώπιον του 
τότε υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη 
µε τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού ∆ηµάρχων 
του λεκανοπεδίου.

Αναφερθήκατε σε «συνεχή διάλογο.» 
Προς ποια κατεύθυνση δρομολογήθηκε;

Μα, φυσικά προς την κατεύθυνση των συνα-
δέλφων µου ∆ηµάρχων του λεκανοπεδίου. Είχα 

την καλή ευκαιρία να επισκεφθώ περίπου 40 
∆ηµάρχους στις έδρες των ∆ήµων τους κι αν 
δεν µεσολαβούσαν οι εκλογές θα προλάβαινα 
να συναντηθώ και µε τους 66. Με όσους συνα-
ντήθηκα, είχαµε ένα ανοικτό, διεξοδικό και 
ειλικρινή διάλογο και θέλω να σας πω ότι από 
όσα άκουσα και είδα, εδραιώθηκε µέσα µου 
η πεποίθηση ότι στα χρόνια της κρίσης αν δεν 
υπήρχε η αυτοδιοίκηση οι τοπικές κοινωνίες θα 
την βίωναν µε επαχθέστερες συνέπειες. 

Οι ∆ήµοι στάθηκαν στο πλευρό των πο-
λιτών, υποστήριξαν µε επώδυνες θυσίες χιλιάδες 
ανθρώπους ευπαθών οµάδων και απέδειξαν µε 
πειστικό τρόπο ότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά 
της κάθε τοπικής κοινωνίας.

Πείτε μας λίγες κουβέντες για την υπο-
ψηφιότητα σας στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. 
Ρέντη. Ποια …τύχη βλέπετε να έχετε;

Για την …τύχη µου θα µιλήσουν οι δηµότες την 
ηµέρα της κάλπης. Οι ίδιοι θα αποφασίσουν. 
Μέσα µου έχω βαθιά την πίστη ότι δεν θα «δι-
ακοπεί» η πολύχρονη συνεργασία µας. Εκτιµώ 
ότι θα µε τιµήσουν και σε αυτές τις εκλογές 
γιατί και αυτοί και εγώ προσωπικά, αντέξαµε 
στα δύσκολα, χωρίς κανένα κόµµα στο πλευρό 
µας και σε πείσµα των καιρών, σταθήκαµε 
όρθιοι και µαζί ενώσαµε την Νίκαια και τον 
Άγιο Ιωάννη Ρέντη σε µια πόλη.

Ποια η οικονομική κατάσταση του Δή-
μου, γιατί όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, 
ειδικά η Νίκαια πριν τον ενιαίο Δήμο, 
ήταν στα όρια της πτώχευσης.

Να σας πω… Από τα 90 εκατοµµύρια € χρέος της 
Νίκαιας, σήµερα έχει αποµείνει µόνο το χρέος 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων που 
εξυπηρετείται µε 200.000 € κάθε µήνα και είναι 
µέσα στις δυνατότητές µας. Σκεφθείτε µόνο 
ότι όταν το 2011 από ∆ήµαρχος Αγ. Ι. Ρέντη 
εκλέχθηκα ∆ήµαρχος του ενιαίου Νίκαιας – Αγ. 
Ι. Ρέντη, ξεκίνησα τη θητεία µου πληρώνοντας 
680.000 € το µήνα! Σήµερα, ο ∆ήµος µας δεν 
χρωστάει σε κανένα προµηθευτή, είναι από 
τους πλέον αξιόπιστους της χώρας έχοντας ένα 
σεβαστό αποθεµατικό στο ταµείο του και για 
να ….ολοκληρώσω την απάντηση µου, η ενιαία 
πόλη µας έχει όλα τα ελκυστικά χαρακτηριστι-
κά για να την επισκεφθούν πολίτες που ζουν 
µακριά από τα διοικητικά όρια της. 

Η 
αυτοδιοίκηση είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι ο θεσμός που 
βρίσκεται πολύ πιο κοντά από όλους στον πολίτη. Είναι ο θεσμός 
που υπηρετεί την πόλη, το χωριό τη γειτονιά μας. 
Τα τελευταία 30 χρόνια έγιναν μεγάλες τομές στο χώρο αυτό. 

Κανείς δεν πρέπει ξεχνά ότι σε παλαιότερες εποχές, οι δήμοι ήταν υπεύθυνοι 
μόνο για τα σκουπίδια και τα νεκροταφεία.
Άλλαξαν πολλά από τότε. Από τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 
και εσχάτως τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σήμερα έχουν 

αρμοδιότητες, 
διαχειρίζονται σημαντικά 
κεφάλαια και προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι μικρά στρατηγεία 
και όσο και αν ακόμα 
εξαρτώνται από την 
κεντρική διοίκηση, 
όσο και αν έχουν 
αφαιρεθεί πόροι, όσο 
και αν τους εγκλωβίζουν 
στο λαβύρινθο της 
γραφειοκρατίας, έχουν 
τον τρόπο να διεκδικούν 
και να προασπίζουν την 
αυτονομία τους.
Πως; Μα με τον Δήμαρχο 
ή τον Περιφερειάρχη. 
Η πολιτική ηγεσία στους 
ΟΤΑ παίζει τον πρώτο και 
τον τελευταίο ρόλο στην 
εύρυθμη λειτουργιά τους. 
Αυτός μπορεί να εμπνεύσει 
και να ενεργοποιήσει 
τους υπαλλήλους, αυτός 
μπορεί να διαμορφώσει 
μια ισχυρή ομάδα 
αιρετών, αντιδημάρχων 
και αντιπεριφερειαρχών, 

αυτός μπορεί να δώσει όραμα στην περιοχή, μα και πάλι αυτός, μπορεί να 
οδηγήσει τον θεσμό που υπηρετεί, στο βούρκο και στη διαφθορά, όσο και αν 
πλέον υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας.
Ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης με τον Κλεισθένη κινδυνεύει να χάσει αυτή 
την πρωτοβουλία των κινήσεων, τη δύναμη του. Ο κόσμος ψηφίζει για Δήμαρχο 
και τελικά στο όνομα μια δήθεν καλύτερης αντιπροσώπευσης, είναι ορατός 
ο κίνδυνος να γίνει έρμαιο συναλλαγών ακόμη και κάτω από το τραπέζι.
Ποιος φοβάται τον ΑΙΡΕΤΟ και θέλει να τον αποδυναμώσει; Μα φυσικά πάντα 
ο αδύναμος. Αυτός που δεν έχει εμπιστοσύνη στο θεσμό, αυτός που δεν έχει 
δυνάμεις στο χώρο.
Στις εκλογές της 26ης Μαΐου δεν αρκεί να καταδικαστούν αυτές οι λογικές 
που θέλουν τους αιρετούς στη γωνία. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος ήδη από 
την Α' Κυριακή, στην ελαφρότητα της ψήφου που ήρθε ως αποτέλεσμα 
των μνημονίων και της απαξίωσης της πολιτικής ζωής του τόπου. Όχι άλλα 
«αστραφτερά» ονόματα που πάνω στην κρίση, ανέδειξαν την ακαταλληλότητα 
τους, όπως στη μεγάλη φωτιά στο Μάτι. Όχι άλλες δημόσιες σχέσεις.
Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες ισχυροί, αυτό είναι το ζητούμενο για το τοπικό καλό.

 
* Δημοσιογράφος - Δημιουργός του AIRETOS

 ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΟΣΔΟΓΑΝΗ *

Ποιος θέλει 
έναν αδύναμο 
Αιρετό;
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Κ
αλούμε σε debate τον 
Δήμαρχο Γαλατσίου. 
Τέρμα η σιωπή! Debate 
για να μάθει το Γαλάτσι 
την αλήθεια. Οι Γαλα-
τσιώτες μιλούν για τα 
προβλήματα της πόλης 
τους, ζητούν να μάθουν 

την αλήθεια και απαιτούν το αυτονόητο. Γι’ 
αυτό κι εμείς καλούμε τον δήμαρχο, Γιώργο 
Μαρκόπουλο, σε μία ανοιχτή συζήτηση-debate 
για να μην μείνει τίποτα κάτω από το χαλί.

Το Γαλάτσι έχει κουραστεί να βλέπει 
γειτονικούς δήμους να προοδεύουν και το ίδιο 
να μένει στάσιμο. Το Γαλάτσι είναι μία πόλη με 
δυνατότητες κι όμως, αδυνατεί να συμβαδίσει 
με το πνεύμα της εποχής. 

Ο συνδυασμός «Γαλάτσι. Ζούμε εδώ!» 
από την πρώτη μέρα, βγήκε στους δρόμους, 
συνομίλησε με Γαλατσιώτες και ζήτησε την 

γνώμη τους για την πόλη και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Σε 853 ηλεκτρονικά και 
έντυπα ερωτηματολογια είναι οι  απάντησεις 
που εσείς μας δώσατε.

Τα ποσοστά που δημοσιεύουμε σε κα-
θημερινά δελτία Τύπου είναι χαρακτηριστικά 
και τα συμπεράσματα δηλωτικά της απογοή-
τευσης των πολιτών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία, φοβάται να 
περπατήσει την νύχτα, είναι απογοητευμένη 
από την καθαριότητα, θεωρεί πως η πόλη δεν 
έχει καμία μέριμνα για τα ΑμΕΑ και, ανα-
γνωρίζει το κυκλοφοριακό ως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα του Γαλατσίου. 

Για όλα αυτά, αλλά και για τα επιμέ-
ρους σημαντικότατα προβλήματα, όπως η άθλια 
κατάσταση των σχολικών κτηρίων που θέτουν 
σε κίνδυνο ακόμα και την ζωή των μαθητών, 

η απαξίωση του πολιτισμού αλλά και η μη 
αξιοποίηση του Άλσους και του ΠΑΛΑΙ, δεν 
βλέπουμε καμία απάντηση από τον δήμαρχο. 
Τώρα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές θα 
περίμενε κανείς να μιλά, να σχολιάζει και 
έστω και προεκλογικά να αφουγκράζεται τις 
φωνές των Γαλατσιωτών. 

Έχει επιλέξει την σιωπή, ίσως από 
άμυνα. Εμείς θέλουμε να τον βγάλουμε από 
την δύσκολη θέση, να πάρουμε τον λόγο, να 
μιλήσουμε, να διαφωνήσουμε, και ίσως να 
συμφωνήσουμε και σε κάποια πράγματα. Θέ-
λουμε, όμως, να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για 
τα οικονομικά του δήμου, για τα έργα που δεν 
έγιναν και πρέπει να γίνουν για ευρωπαϊκά 
κονδύλια που θα μας βοηθήσουν να αλλάξουμε 
την πόλη μας αλλά και τα προβλήματα της 
καθημερινότητας. 

Ζητάμε ένα debate το οποίο θα μπο-
ρούν να δουν όλοι οι Γαλατσιώτες για να ακού-
σουν και να κρίνουν ποιος είναι πιο κοντά στην 
κοινωνία και ποιος επιτέλους θα εφαρμόσει 
το αυτονόητο σε αυτήν την πόλη.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Γαλατσίου

 
του ΚΩΣΤΑ ΖΩΜΠΟΥ*

Οι άξονες του προγράμματός μας, για μια σύγ-
χρονη και φιλική προς τους πολίτες Νέα Ιωνία, 
είναι οι εξής: 

1. Χωροταξία-Υποδομές-πέρίβαλλον
• Προγραμματίζουμε έγκαιρα τα Τεχνικά έργα 
και τις Υποδομές,
• Επαναπροσδιορίζουμε την πολιτική του Δή-
μου στο θέμα των χρήσεων της γης, 
• Εκπονούμε και εφαρμόζουμε κυκλοφοριακές 
μελέτες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την 
τόνωση του Εμπορικού κόσμου.

2. ποίοτητα Ζωης καί βέλτίωςη  
τοΥ αςτίκοΥ πέρίβαλλοντος
Βασικές μας επιλογές 
• η Συντήρηση και αναβάθμιση με καινοτόμες 
παρεμβάσεις των χώρων Πρασίνου στην πόλη 
μας, 
• η Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού απο-
θέματος του Δήμου μέσα από την δυνατότητα 
αυτοπαραγωγής των κτιρίων (Netmetering) 
• η Αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του 
Δήμου με έξυπνες εφαρμογές διευκόλυνσης 
των δημοτών (smartcities). 

3. αςφαλέία
• Επιδιώκουμε τη διαρκή συνεργασία με την 
Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη της 
εγκληματικότητας, 
• Προκρίνουμε την Εκπόνηση ενός ολοκληρω-
μένου Συστήματος Διαχείρισης και Φύλαξης 
όλων των Σχολικών Μονάδων 

• Προχωρούμε στη Σύσταση τοπικού Συμβου-
λίου κατά της εγκληματικότητας 

4. κοίνωνίκη πολίτίκη
Στις άμεσες ενέργειες μας 
• η Στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου 
μας (Κ.Α.Π.Η, Κοινωνική Υπηρεσία, Βοήθεια 
στο σπίτι, Κέντρο Πρόληψης Ίριδα) 
• ο Εκσυγχρονισμός της δομής και λειτουργίας 
του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φρο-
ντίδας Οικογένειας – “ΚΕΒΡΕΦΟ”, 
• η Ίδρυση πολυδύναμου Κέντρου Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης 

5. προωθηςη της καίνοτομίας καί 
της έξΥπηρέτηςης τοΥ πολίτη
Καθιερώνουμε 
• τη «Γραμμή του Δημότη» χωρίς χρέωση, 
• την Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας πλη-
ροφοριών (Οδηγός πόλης) προς τους Δημότες. 
Ενεργοποιούμε όλες τις Δημοτικές Επιτροπές 
Διαβούλευσης και των Συλλογικών Φορέων. 

6. απαςΧοληςη
• Προχωρούμε στην Ίδρυση Δημοτικού Κέ-
ντρου Διασύνδεσης / Σταδιοδρομίας 
• Ενθαρρύνουμε την καινοτομία με Προστατευ-
όμενες Κυψέλες Επιχειρηματικότητας, Ανέργων 
Νέων Επιστημόνων στο πλαίσιο ενίσχυσης των 
νεοφυών (startup) επιχειρήσεων 

7. τοπίκη οίκονομία
• Στήριξη του Εμπορικού κόσμου της πόλης μας. 
• Δημιουργία Δημοτικής Επιτροπής Εμπορίου 
και Οικονομίας. Ανάπτυξη Διαδικτυακής Επι-
χειρηματικής πλατφόρμας. 
• Αναπροσαρμογή της πολιτικής των Δημοτι-
κών Τελών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις 
της πόλης μας.

8. πολίτίςμος
Ο Πολιτισμός αποτελεί ένα από τα σημαντι-
κότερα κεφάλαια του τόπου μας. Άμεσα προ-
χωράμε στην: 
• Ψηφιοποίηση και ανάδειξη μέσα από στοχευ-
μένες δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου μας, 
• στην Καθιέρωση θεσμών υπερτοπικού χαρα-

κτήρα με τα σημαντικά γεγονότα που προσδιό-
ρισαν την φυσιογνωμία της πόλης μας, 
• στην Εφαρμογή Ετήσιου Πολιτιστικού Προ-
γράμματος της πόλης μας, 
• στη Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη της 
Νέας Ιωνίας για τη χάραξη προσκυνηματικών 
δρόμων αστικού τύπου στην πόλη μας. 

9. αθλητίςμος
• Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων 
αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.
• Αναμόρφωση του κανονισμού χρήσης των 
αθλητικών εγκαταστάσεων. 
• Άρτιες υποδομές και κατάλληλο έμψυχο 
δυναμικό. 
• Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Αθλη-
τισμού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Τρίτη 
Ηλικία, ΑΜΕΑ κλπ).

10. παίδέία
• Ανασυγκρότηση των Σχολικών Επιτροπών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
• Ανοικτή επικοινωνία με τους Συλλόγους 
Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Συλλόγων 
Γονέων, τις Σχολικές Μονάδες και τα κατά 
τόπους Σωματεία των Εκπαιδευτικών. 
• Σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους επι-
στημονικούς φορείς ιδρύουμε: Παρατηρητήριο 
Ενδοσχολικής και Ενδοοικογενειακής Βίας, 
Κέντρο Διάγνωσης και Στήριξης των παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες.

* Επικεφαλής Παράταξης «Δύναμη Προοπτικής»
Υποψήφια Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

10 άξονες προγράμματος για τη Νέα Ιωνία

Debate για να μάθουν  
οι Γαλατσιώτες την αλήθεια

Το Γαλάτσι έχει κουραστεί 
να βλέπει γειτονικούς 
δήμους να προοδεύουν και 
το ίδιο να μένει στάσιμο‘

Δέσποινα ΘωμαΐΔου*
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του ραδιοφωνικού σταθμού στο δημαρχιακό 
μέγαρο του Ηρακλείου - Αττικής‘
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Μ
ε ένα μεγάλο πάρ-
τι στο «σπίτι του», 
στο 1ο υπόγειο του 
δημαρχιακού με-
γάρου Ηρακλείου 
Αττικής, ο Επικοι-
νωνία 94FM γιόρ-
τασε τα 31 χρόνια 

ελεύθερης ραδιοφωνίας και λειτουργίας του 
σταθμού της πόλης.

«Σ’ αυτή τη βραδιά που κάνει αρκετό 
κρύο είμαστε εδώ γιατί ο 9,40, ο Επικοινωνία 
FM, ένα δημοτικό ραδιόφωνο ζεσταίνει τις 
καρδιές μας εδώ και πολλά χρόνια! Θέλω 
πραγματικά να σας ευχαριστήσω εκ μέρους 
των συνεργατών μου, της δημοτικής αρχής, των 
εργαζομένων, του δημοτικού συμβουλίου, γιατί 
σ’ αυτή την πολύ χαρούμενη στιγμή για την 
πόλη, κλείνοντας 31 χρόνια λειτουργίας έδειξε 
ότι μπορούν οι δήμοι να πάνε τα πράγματα και 
αλλιώς. Έδειξε ότι πέρα από την εμπορευμα-
τοποίηση, πέρα από όλα αυτά που μετριούνται 
με χρήματα και με αριθμούς, υπάρχουν και 
πράγματα, υπάρχουν και δράσεις, οι οποίες 
όταν αγγίζουν την καρδιά των πολιτών έχουν 
και διάρκεια έχουν και ποιότητα», τόνισε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Μπάμπαλος.

Και πρόσθεσε: «Πέρα 
από τις μεγάλες δυσκολίες το 
ραδιόφωνο είναι εδώ, ζει, 
αναπνέει και έχει προοπτι-
κή και γι’ αυτό, λοιπόν, 
θα πω δυο πράγματα 
για τους εργαζόμενους. 
Έτσι, λοιπόν, αποφασί-
σαμε με τους συνεργάτες 
μου στο ραδιόφωνο, να 
τιμήσουμε το Γιώργο το 
Γρηγοριάδη για εκείνη την 
εξαιρετική, πρωτοποριακή, 
επαναστατική πρωτοβουλία 
του στα τέλη της δεκαετίας του 
1980, όπου το Ηράκλειο ανόρθωσε 
το ανάστημά του δίπλα σε πολύ μεγάλους 
δήμους, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, αλλά 
δείξαμε, ότι υπάρχουν οι μεγάλοι πληθυσμιακά 
δήμοι, αλλά υπάρχουν και δήμοι πληθυσμιακά 
μικρότεροι με πολύ μεγάλη περπατησιά».

Ο πρόεδρος του Επικοινωνία 94FM 
Μανώλης Κουτσογιαννάκης δήλωσε πολύ «μι-
κρός» αλλά συνάμα πολύ τυχερός που βρίσκε-
ται στη θέση του προέδρου ενός ιστορικού 
ραδιοφώνου.

«Δίνουμε το στίγμα να συνεχίσουμε 

O Επικοινωνία 94FM γιόρτασε τα 31
δυναμικά, έχοντας ανοιχτά τα 

μικρόφωνα στους φορείς, 
στους συλλόγους και τους 

πολίτες του δήμου μας 
και για τα επόμενα 30 
χρόνια», δήλωσε ο κ. 
Κουτσογιαννάκης, ενώ 
η προκάτοχός του και 
Αντιπρόεδρος της Ένω-
σης Δημοτικών ΜΜΕ 

Μαίρη Αρώνη αναφέρ-
θηκε στις προσπάθειες 

που κατέβαλλε και απέ-
δωσαν καρπούς, όπως εί-

πε, για την εξωστρέφεια του 
σταθμού πέρα από τα σύνορα του 

Ηρακλείου
Ο Γιώργος Γρηγοριάδης ευχαρίστησε 

το δήμαρχο για την τιμητική βράβευση και 
εξήρε τη συμβολή του Κυριάκου του Φιλιππίδη 
στην έναρξη λειτουργίας του Επικοινωνία 
94FM.

Ο δε κ. Φιλιππίδης γύρισε 31 χρόνια 
πίσω τους παρευρισκόμενους, εξιστορώντας 
πως λήφθηκε η απόφαση μετάβασης από την 
ραδιοπειρατεία στην ελεύθερη ραδιοφωνία!

Μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμό-

σφαιρα, εξάλλου, παρέλαβε την τιμητική 
πλακέτα του μακροβιότερου πρόεδρου του 
σταθμού Δημήτρη Καβούρη, η σύντροφος της 
ζωής του Αθανασία.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο 
πρώην πρόεδρος της Βουλής και προσωπι-
κός φίλος του αείμνηστου Δημήτρη Καβούρη 
Φίλιππος Πετσάλνικος, ο διευθυντής της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας 
Ζαχαριάδης, ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής 
Χατζηδάκης, ο πρώην Βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ  Δημήτρης Τσουκαλάς, οι υποψήφιοι 
δήμαρχοι Ηρακλείου Αττικής Γιώργος Πα-
παδημητρίου και Αιμιλία Τζίβα αντίστοιχα, 
ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ρή-
ξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο» Δημήτρης 
Ταβουλάρης, η υποψήφια δήμαρχος Νέας 
Ιωνίας Δέσποινα Θωμαΐδου, ο υποψήφιος 
δήμαρχος Λυκόβρυσης –Πεύκης Παναγιώτης 
Ιωάννου, ο υποψήφιος δήμαρχος Μεταμόρφω-
σης Βασίλης Καραβάκος, δεκάδες δημοτικοί 
και υποψήφιοι δημοτικοί και περιφερειακοί 
σύμβουλοι, τα μέλη του Δ.Σ. του Επικοινωνία 
94FM και ασφαλώς η δύναμη του σταθμού οι 
ακροατές του…!

Ευχετήρια επιστολή, τέλος, έστειλαν τα 
δημοτικά ραδιόφωνα Τρίπολης και Πειραιά.
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Ο Δήμος Σαρωνικού 
δε γυρίζει πίσω

Μ
ε «αέρα» νίκης πραγ-
µατοποιήθηκε την 
Κυριακή 17 Μαρ-
τίου η παρουσίαση 
των υποψηφίων ∆η-
µοτικών Συµβούλων 
του Συνδυασµού 
«Σαρωνικός Αύ-

ριο», µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο Σαρωνικού, 
κ. Γιώργο Σωφρόνη. Τόσο ο αριθµός των πολιτών 
που κατέκλυσαν τον Πολυχώρο «Ανθέλεια» στο 
Λαγονήσι, όσο και το κλίµα ενθουσιασµού που 
επικράτησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, δίνοντας ένα ισχυ-
ρό µήνυµα αισιοδοξίας ενόψει της εκλογικής 
αναµέτρησης του προσεχούς Μαΐου. 

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, µεταξύ 
άλλων, οι Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής 
µε την Ν.∆. κ.κ. Β. Οικονόµου και Γ. Βλάχος, ο 
εκπρόσωπος από το γραφείο του Βουλευτή Μ. 
Βορίδη, κ. Θ. ∆εληγιώργης, από το γραφείο 
του Βουλευτή Θ. Μπούρα, κ. Γ. Τσιγαρίδας, ο 
Γενικός ∆ιευθυντής της ΚΕ∆Ε κ. Ε. Πάνου, ο 
πρώην ∆ήµαρχος Μαρκοπούλου κ. Φ. Μαγου-

λάς, ο εκπρόσωπος από το Πράσινο Κίνηµα κ. 
Γ. Μακρής, ο Περιφερειακός Σύµβουλος Π. 
Ευαγγελίου, ο Πρόεδρος της ∆ΗΜ. Τ.Ο. Σαρω-
νικού της Ν.∆. κ. Σ. Χυσίρογλου, ο Πρόεδρος 
της ΟΝΝΕ∆ Σαρωνικού κ. Β. Κεσίδης, ο Αντι-
πρόεδρος της ∆ΗΜ. Τ.Ο. 3Β κ. Ν. Νανούρης, 
ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής µε την Ν.∆. κ. Σ. 
Κυµπουρόπουλος, ο Πολιτευτής µε την Ν.∆. κ. 
∆. Τσανικλίδης, ο Πολιτευτής µε την Ελληνική 
Λύση κ. Σ. Πετρόπουλος, οι υποψήφιοι Περι-
φερειακοί Σύµβουλοι µε τον Γ. Πατούλη κ.κ. Θ. 
Αυγερινός, ∆. Γιαρένης, ∆. Κιούκης, Ε. Κοσµίδη, 
Ι. Κουλουβράκη, ο υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύµβουλος µε τον Γ. Σγουρό κ. Μ. Πρέκας, η 
υποψήφια ∆ήµαρχος Ηλιούπολης κα Μ. Βρέκου, 
ο κ. Α. Μυτιληνάκης Στρατηγός εν αποστρατεία 
και µέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.∆. και 
πολλοί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων του 
∆ήµου Σαρωνικού. 

Ο ∆ήµαρχος Σαρωνικού και επικεφαλής 
του Συνδυασµού «Σαρωνικός Αύριο», κ. Γιώργος 
Σωφρόνης, κατά την οµιλία του αναφέρθηκε 
συνοπτικά στο έργο της δηµοτικής αρχής τα 
τελευταία 4,5 χρόνια, τονίζοντας ότι «σήµερα, 
µπορούµε να κοιτάζουµε τους συµπολίτες µας στα 
µάτια, ξέροντας ότι τιµήσαµε τις δεσµεύσεις µας. 
Είµαστε αυτοί που καταφέραµε να υλοποιήσουµε 
το πρόγραµµά µας στο σύνολό του, παρά την 
απουσία κρατικής χρηµατοδότησης, παρά τον 
πόλεµο που δεχθήκαµε σε κάθε µας βήµα. Είµα-
στε αυτοί που δώσαµε µε συνέπεια και ευθύνη τη 
µάχη της καθηµερινότητας, υλοποιώντας πάνω 
από 150 έργα και παρεµβάσεις, για να κάνουµε 
τη ζωή των συµπολιτών µας καλύτερη. Αυτό το 

έργο καλούµαστε να 
συνεχίσουµε. Και θα το 
συνεχίσουµε. Με νέο 
πρόγραµµα και σχέδιο, 
µε µια νέα, δυναµική 
οµάδα. Η δηµιουργική 
πορεία που ξεκίνησε το 
2014 δεν µπορεί να ανα-
κοπεί. Ο ∆ήµος Σαρωνικού 
δεν γυρίζει πίσω.»

Ο κ. Σωφρόνης διατύπωσε 
το δίληµµα των εκλογών του Μαΐου 
για το ∆ήµο Σαρωνικού, όπου – όπως είπε – 
«θα αντιπαρατεθούν δύο διαφορετικές αντι-
λήψεις και νοοτροπίες: αυτή της στασιµότητας, 
της απραξίας και του λαϊκισµού, µε αυτή της 
ευθύνης, της δηµιουργίας και της σύνθεσης». 

Αναφέρθηκε, επίσης, στο σχέδιο του 
Συνδυασµού «Σαρωνικός Αύριο» για την επό-
µενη τετραετία, τονίζοντας ότι «θα είναι η βάση 
µιας νέας προγραµµατικής συµφωνίας µε τους 
∆ηµότες, οι οποίοι ξέρουν ότι και αυτή τη φορά 
θα το υλοποιήσουµε στο σύνολό του.

«Έχουµε αποδείξει ότι βάζουµε πάνω 
από όλα τον τόπο µας. Ότι στην προσπάθεια 
να δώσουµε λύσεις στα προβλήµατα, δεν µας 
σταµατάει κανείς και τίποτα. Με πίστη, µε επι-
µονή, µε πείσµα, µέρα µε τη µέρα, καταφέραµε 
σε 4,5 χρόνια ό,τι δεν κατάφεραν σε δεκαετί-
ες οι προηγούµενοι. Αυτή τη δουλειά πρέπει 
να υπερασπιστούµε και να συνεχίσουµε, µε τη 
στήριξη και την εµπιστοσύνη των συµπολιτών 
µας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σωφρόνης.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τους 75 υπο-

ψηφίους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους του Συν-
δυασµού, ενώ έκλεισε 
την οµιλία του δίνοντας 
το µήνυµα της νίκης στις 
προσεχείς εκλογές: 

«Πάµε ξανά, για να κερ-
δίσουµε τη µάχη των εκλο-

γών. Για να συνεχίσουµε να 
αλλάζουµε προς το καλύτερο τη 

ζωή µας και τη µοίρα του τόπου 
µας. Πάµε ξανά, για να οδηγήσουµε 

το Σαρωνικό ακόµη πιο ψηλά.»

Αλφαβητικά οι υποψήφιοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Ακούσογλου Σάββας, Αλεξόπουλος Βασίλης, 
Αποστολοπούλου Μαργαρίτα, Αποστόλου Απο-
στόλης, Γκέραλης Σάββας, Γκίνης Σταµάτης, 
Γκουντάρας Γρηγόρης, Γρηγορόπουλος Κων-
σταντίνος, Γριζιώτης Αλέκος, ∆ιαµαντά Ντό-
ρα, ∆ούρος Παναγιώτης, Καρούµπαλη Ακριβή, 
Κεσίδης Σάββας, Κόλλια Μαρία, Κορωναίος 
Μιχαήλ, Κώνστας Μάνθος, Λαµπρόπουλος Απο-
στόλης, Λιοδακάκης ∆ηµήτρης, Μποστανίτης 
Αντώνης, Μπουκοβάλας Ηλίας, Παναγιωτοπού-
λου Τερέζα, Παπασταµέλου-Γκούµα Κατερίνα, 
Πιερράκου Μαρία, Ποντικάκη Αλεξάνδρα, 
Σαρρής Σοφοκλής, Συριανάκη Μάρθα, Τζαβίδας 
Γρηγόρης, Τσελέµης ∆ηµήτρης, Τσιρώνη Φω-
τεινή, Φρουζάκη Κωνσταντίνα, Χανδρινού Ίνα, 
Χαρακόπουλος Στέφανος, Χαρίτος Μανώλης, 
Χατζηβογιατζή-Καρβούνη Ευθαλία, Χατζηκυ-
ριάκος Αβραάµ

Αναβύσσου
Δαμιανού Δέσποινα, Ζουμπουρλής 
Μιλτιάδης, Καστρίτσης Γεώργιος, 
Κετέογλου Όλγα, Παναγιωτόπουλος 
Κωνσταντίνος, Χατζηκωστής Νικόλαος, 
Χατζημιχαηλίδου Κατερίνα

Καλυβίων
Γιαννακού-Ευσταθίου Τζένη, Γιαννούλας 
Κωνσταντίνος, Ζουγανέλης Νικόλαος, 
Κατραμάδου Δήμητρα, Κοκτσίδης Ιωάννης, 
Κολαξής Γεράσιμος, Κοντού Μαρία, Λάζαρη 
Λαμπρινή, Λαζαρίδου -Ντάφη Ελισάβετ, 
Μπιτχαβά Μαριάνθη, Μπουλαμάτση 
Κωνσταντίνα, Ντρένιου Σπυριδούλα 
(Ρούλα), Παπαδημητρίου Ελεωνόρα, 
Σκοπελίτης Άγγελος, Τσακάλης Φώτης

Κουβαρά
Γκίνη Αγγελική, Γκίνη Σπυριδούλα, 
Κίτσος Γιάννης, Μητρογιάννης Δημήτρης, 
Μητρογιάννης Ευάγγελος, 
Σόφος Δημήτρης

Παλαιάς Φώκαιας
Βούκουτα Αθανασία, Καλαφάτης Αργύρης, 
Καστριώτης Παναγιώτης, Μενεγάκης 
Αδάμ, Μύρικνα Γαρυφαλλιά, 
Παπουτσής Νάσος

Σαρωνίδας
Γαλάνης Νικόλαος, Δημητρίου-
Χατζηκωνσταντίνου Ζωή, Λιούτας 
Νικόλαος, Μπουζέας Άκης, Νικολοπούλου 
Φανή, Παπαγεωργίου Αθανάσιος

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μήνυμα νίκης στην παρου-
σίαση των υποψηφίων 
του Συνδυασμού «Σαρωνι-
κός Αύριο», με επικεφαλής 
τον Δήμαρχο Σαρωνικού, 
Γιώργο Σωφρόνη‘

Σε μία πρωτοφανή 
συγκέντρωση για 
τα δεδομένα, όχι μόνο 
του Δήμου Σαρωνικού 
αλλά και όλης 
της Αν. Αττικής, 
οι πολίτες του Δήμου, 
μετέτρεψαν την 
εκδήλωση σε  πρόκριμα 
για τις εκλογές 
του Μαΐου
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Η 
τελευταία τετραετία καθι-
στά στους πολίτες με τον 
πλέον ουσιαστικό τρόπο 
την αναγκαιότητα για μα-
κροπρόθεσμο στρατηγικό 
σχεδιασμό απαλλαγμένο 
από λαϊκισμούς και προ-
σωπικές επιδιώξεις. Η 

πορεία μας στην Αυτοδιοίκηση την τελευταία 
20ετία έχει αποδείξει την αφοσίωσή μας στην 
Αττική και στους πολίτες της. Έργα έγιναν πράξη 
και άλλα έμειναν στη μέση. Κυρίως, εμποδίστη-
κε η εφαρμογή ενός ευρύτερου σχεδίου για τη 
στρατηγική ανάπτυξη της Αττικής με την αλλαγή 
στην διοίκηση της Περιφέρειας το 2014. 

Η πορεία της τωρινής διοίκησης, η ανι-
κανότητα διαχείρισης, οι παλινωδίες και η ανευ-
θυνότητα, αλλά και η ξεκάθαρη έλλειψη σχεδίου 
και οράματος, οδήγησαν την εμβληματική αυτή 
περιφέρεια της χώρας στο αδιέξοδο και την 
διοίκηση στην ανυποληψία. Με λόγια όμως και 
με αποσπασματική προσέγγιση δεν μπορούμε να 

αναβαθμίσουμε την Περιφέρεια, να βελτιώσουμε 
την ποιότητα ζωής μας, να εκσυγχρονίσουμε τις 
υποδομές και να οραματιστούμε το αύριο με 
καλύτερους όρους για τα παιδιά μας. 

Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να απα-
ντήσουμε στην πρόκληση προετοιμάζοντας και 
παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη οραματική 
προσέγγιση για την απαραίτητη πορεία προς 
το μέλλον. Σήμερα. 

Το σχέδιό μας βάζει τέλος στον ερασι-
τεχνισμό, στον κομματισμό και στην ευνοιοκρα-
τία. Θίγει με καίριο τρόπο τα κακώς κείμενα, 
προσφέρει κοστολογημένες και επιστημονικά 
ορθές τεχνικές λύσεις με τρόπο τέτοιο, ώστε 
η κοινωνία να τις αγκαλιάσει και να βρεθεί 
αρωγός της προσπάθειάς μας να αλλάξουμε 
την εικόνα της εγκατάλειψης, της παραίτησης 
και της ισοπέδωσης. 

Δεν μπορούμε άλλο πια να αναλωνό-
μαστε σε ανέξοδες συζητήσεις. Η αβελτηρία, 
τα λάθη και η αμετροέπεια του παρελθόντος 

πρέπει να μας γίνουν μάθημα. Απαιτείται πνεύ-
μα συνεργασίας για την υπέρβαση. Μόνο με 
τις απαραίτητες συνέργειες μπορούμε και θα 
αλλάξουμε την εικόνα και την αναχρονιστική 
κατάσταση της Περιφέρειάς μας. 

Ζητούμενη είναι πλέον η θεσμική αλλα-
γή πλεύσης στην σχέση Κυβέρνησης - Περιφέ-
ρειας. Απαιτείται πλέον ένας νέος οικονομικός 
«μετα-μνημονιακός» προγραμματισμός, καθώς 
και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 
της Διοίκησης, της διαχείρισης του ανθρώ-
πινου δυναμικού, αλλά και των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 

Για τον λόγο αυτό, καταθέτουμε εντός 
των επομένων ημερών την πρότασή μας για 
την Αττική για την περίοδο 2020-2030. Για να 
λύσουμε τα προβλήματα, τα οποία δημιούρ-
γησε η τρέχουσα Περιφερειακή αρχή, για να 
αποτρέψουμε την οπισθοδρόμηση και την προ-
σχώρηση σε προτάσεις επιφανειακές. Για να 
δημιουργήσουμε την Αττική που αξίζει σε μας 
και στα παιδιά μας.

*Υποψηφίος Περιφερειάρχης Αττικής  
με την παράταξη «ΑνεξΑρτητη 

ΑΥτοδιοικηση Αττικησ»

 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ*

Το σχέδιο μας βάζει τέλος 
στον ερασιτεχνισμό‘

Π
ριν μερικές ημέρες, 
επιλέξαμε να ανακοι-
νώσουμε το όνομα της 
παράταξής μας ΑΘΗ-
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ από 
την Ομόνοια και τους 
30 πρώτους υποψηφίους 
δημοτικούς συμβούλους, 

οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στην ανοιχτή 
πλατφόρμα katevagiatinathina.gr, από τη γει-
τονιά της Κυψέλης, από όπου ανακοίνωσα και 
τη δική μου υποψηφιότητα, τον Οκτώβρη, για 
τον Δήμο Αθηναίων.

Με τους Αθηναίους και τις Αθηναίες 
που ήρθαν στο «ΡΟΜΑΝΤΣΟ», στην Ομόνοια, 
στις 20 του Μάρτη, είχα τη χαρά να μοιρα-
στώ το σκεπτικό που μας οδήγησε στο όνομα, 
ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, αλλά και στο μήνυμά 
μας «Δίνουμε πνοή σε κάθε γειτονιά». Όπως 
εξήγησα στους συνδημότες μας, «Εμείς, εγώ, 
εσείς, εσύ, είμαστε αυτοί που μπορούμε να κά-
νουμε τη διαφορά για την Αθήνα που αγαπάμε. 
Μόνο μαζί και μόνο με νοιάξιμο και γνώση 
για την πόλη και τις ανάγκες της μπορούμε να 
δώσουμε πνοή σε κάθε γειτονιά».

Στην 4η Συνάντηση Αθηναίων, στην 
Ομόνοια, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω 
και τους στόχους της παράταξης, για μια Αθή-
να Ζωντανή, με φροντισμένες και ασφαλείς 
γειτονιές, μια Αθήνα Δίκαιη, που δεν αφήνει 

κανέναν άνθρωπο και καμία γειτονιά πίσω, 
μια Αθήνα Λειτουργική, που βάζει πρώτα τον 
κάτοικο, την οικογένεια και τις ανάγκες των 
μεγαλύτερων, Δημιουργική, που δίνει πνοή 
στην τοπική οικονομία, και Συμμετοχική, όπου 
κάθε δημότης έχει λόγο. 

Λίγες μέρες μετά, ήρθε η 5η Συνάντηση 
Αθηναίων, στην Κυψέλη, στον κινηματογράφο 

Τριανόν, όπου επιλέξαμε να ανακοινώσουμε 
στους Κυψελιώτες, που προσήλθαν στο κάλε-
σμα για διάλογο για τα ζητήματα της γειτονιάς 
τους, τους 30 πρώτους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους με την παράταξή μας ΑΘΗΝΑ 
ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ. 

Είχα πει, από την αρχή, ότι 3 είναι τα 
κριτήρια για τη δική μας ομάδα: να αγαπά-

νε την Αθήνα, να φέρνουν γνώση, εμπειρία, 
δεξιότητα στην προσπάθειά μας και να είναι 
έτοιμοι να οργώσουν την πόλη και κάθε γειτο-
νιά. Είναι πολύ σημαντικό ένας δήμαρχος να 
μπορεί να επιλέξει τους σωστούς συνεργάτες. 
Κι εκεί που έγινε σοβαρό έργο τα προηγού-
μενα χρόνια, στην οικονομική εξυγίανση του 
Δήμου Αθηναίων και στις κοινωνικές δομές 
για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, εμείς 
επιλέξαμε να έχουμε στην ομάδα μας τους 
ανθρώπους που το έκαναν γιατί θέλουμε να 
υπάρχει μια συνέχεια.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, με παλμό 
και αισιοδοξία, παρουσιάσαμε, λοιπόν, αυ-
τούς τους ανθρώπους που ξεχώρισαν και θα 
στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά μας. Δώσαμε τον 
λόγο σε έναν-έναν για να τους γνωρίσουν όλοι 
και να μάθουν τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα 
και τι στόχο βάζουν οι ίδιοι για την επόμενη 
μέρα στην Αθήνα. 

Με τον ίδιο τρόπο, ενώπιον των Αθη-
ναίων, θα παρουσιάσουμε τις επόμενες εβδο-
μάδες και όλους όσοι θα είναι μαζί μας στον 
όμορφο αυτό αγώνα για να αλλάξουμε την 
πόλη μας, είτε ως υποψήφιοι δημοτικοί είτε ως 
υποψήφιοι διαμερισματικοί σύμβουλοι. Γιατί 
την αλλαγή που επιδιώκουμε  να φέρουμε στην 
Αθήνα, δε θα τη φέρει μόνος του κανείς. Θα 
τη φέρουμε όλοι μαζί, όσοι νοιαζόμαστε για 
την πόλη αυτή. 

* Υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων,  
επικεφαλής του συνδυασμού  

ΑΘηνΑ εισΑι εσΥ 

Δίνουμε πνοή σε κάθε γειτονιά
 

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ*

Ετοιμάζουμε το πρόγραμμα 
για την Αττική του 2030
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ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση	εργασίας	α)	καθ’	υπέρβαση	του	υποχρεωτικού	ωραρίου	(απο-
γευματινή	υπερωριακή	εργασία	και	υπερωριακή	εργασία	κατά	τις	νυχτερινές	ώρες	ή	
κατά	τις	Κυριακές	και	εξαιρέσιμες	ημέρες)	των	Μονίμων	Υπαλλήλων	και	Υπαλλήλων	με	
σχέση	εργασίας	ΙΔΑΧ	και	ΙΔΟΧ	και	β)	προς	συμπλήρωση	του	υποχρεωτικού	ωραρίου	
για	τους	υπαλλήλους	των	Διευθύνσεων	Περιβάλλοντος,	Πολιτικής	Προστασίας	και	
Τεχνικών	Υπηρεσιών	(μόνιμοι,	ΙΔΑΧ,	ΙΔΟΧ)	του	Δήμου	Βριλησσίων	για	το	έτος	2019.» 

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων

Έχοντας	υπόψη:
Την	αντιμετώπιση	των	εποχιακών,	έκτακτων	και	επειγουσών	αναγκών	των	Διευθύνσεων	
του	Δήμου	και	τις	σχετικές	διατάξεις
	 Διαπιστώνουμε	τη	συνδρομή	εποχιακών,	έκτακτων	και	επειγουσών	αναγκών	που	
επιβάλλουν	την	υπερωριακή	απασχόληση	των	μονίμων	καθώς	και	των	υπηρετούντων	
με	σχέση	εργασίας	ιδιωτικού	δικαίου	αορίστου	και	ορισμένου	χρόνου	υπαλλήλων	του	
Δήμου	Βριλησσίων	και	εγκρίνουμε	την	καθιέρωση	της	υπερωριακής	απασχόλησης	κατά	
τις	απογευματινές	ώρες	για	όλες	τις	Δ/νσεις	του	Δήμου,	τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες και νυχτερινές ώρες	καθώς	και	την	καθ’	υπέρβαση	της	εβδομαδιαίας	
υποχρεωτικής	εργασίας	και	την	εργασία	προς	συμπλήρωση	του	υποχρεωτικού	εβδομα-
διαίου	ωραρίου,	για	τους	εργαζόμενους	των	Διευθύνσεων	Περιβάλλοντος	και	Πολιτικής	
Προστασίας	και	Τεχνικών	Υπηρεσιών,	του	Δήμου	Βριλησσίων	που	λειτουργούν	σε	
εικοσιτετράωρη	και	επταήμερη	βάση	για	το	έτος	2019,	με	την	προβλεπόμενη	από	το	
Νόμο	αποζημίωση,	για	την	κάλυψη	των	προμνημονευόμενων	υπηρεσιακών	αναγκών,	
και	αναλυτικά	ως	εξής:

Α) ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ 
ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α1) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•	 Για	τη	Διεύθυνση Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών έως	σαράντα	
(40)	υπάλληλοι,	τέσσερις	(4)	Προϊστάμενοι	Τμημάτων	και	η	Προϊσταμένη	Δ/νσης	που	
υπηρετούν	με	σχέση	εργασίας	δημοσίου	δικαίου,	ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ	έως	120	ώρες	κατά	το	
πρώτο	εξάμηνο	και	έως	120	ώρες	για	το	δεύτερο	εξάμηνο	ανά	υπάλληλο.
•	 Για	τη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έως	δεκαεννέα	(19)	υπάλληλοι,	
τρείς	(3)	προϊστάμενοι	Τμημάτων	και	ο	Προϊστάμενος	Δ/νσης	που	υπηρετούν	με	σχέση	
εργασίας	δημοσίου	δικαίου	και	ΙΔΑΧ	έως	120	ώρες	κατά	το	πρώτο	εξάμηνο	και	έως	
120	ώρες	για	το	δεύτερο	εξάμηνο	ανά	υπάλληλο
•	 Για	τη	Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας έως	(98)	υπάλληλοι,	
δύο	(2)	Προϊστάμενοι	Τμημάτων	και	ο	Προϊστάμενος	Δ/νσης	που	υπηρετούν	με	σχέση	
εργασίας	δημοσίου	δικαίου,	ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ	έως	120	ώρες	κατά	το	πρώτο	εξάμηνο	και	έως	
120	ώρες	για	το	δεύτερο	εξάμηνο	ανά	υπάλληλο
•	 Για	τη	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έως	(35)	υπάλληλοι,	τέσσερις	(4)	Προ-
ϊστάμενοι	Τμημάτων	και	ο	Προϊστάμενος	Δ/νσης	που	υπηρετούν	με	σχέση	εργασίας	
δημοσίου	δικαίου,	ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ	έως	120	ώρες	κατά	το	πρώτο	εξάμηνο	και	έως	120	ώρες	
για	το	δεύτερο	εξάμηνο	ανά	υπάλληλο
	 Τα	παραπάνω	αναφερόμενα	όρια	αριθμού	υπαλλήλων	και	ωρών	απασχόλησης	ανά	
εξάμηνο	είναι	τα	ανώτερα	επιτρεπόμενα	και	δύναται	να	πραγματοποιηθούν	μόνο	εφό-
σον	το	επιβάλουν	οι	ανάγκες	της	κάθε	Υπηρεσίας,	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	πιστώσεις	
που	αναγράφονται	στον	προϋπολογισμό	του	Δήμου	για	κάθε	κατηγορία	προσωπικού	
(Δημοσίου	Δικαίου,	ΙΔΑΧ,	ΙΔΟΧ)	για	κάθε	υπηρεσία.
	 Επιτρέπεται	η	εναλλάξ	απασχόληση	των	υπαλλήλων,	με	την	προϋπόθεση	ότι	δε	
θα	γίνει	υπέρβαση	του	ανώτατου	αριθμού	ωρών/εξάμηνο	καθώς	και	του	συνολικού	
αριθμού	ωρών	που	προκύπτει-επιτρέπεται	για	την	κάθε	υπηρεσία.
	 Η	εν	λόγω	απασχόληση,	η	οποία	τεκμηριωμένα	δεν	είναι	δυνατόν	να	πραγματοποι-
ηθεί	εντός	του	ωραρίου	λειτουργίας	των	υπηρεσιών	και	τηρουμένων	των	διατάξεων	
του	άρθρου	20	του	Ν.4354/2015,	θα	βεβαιώνεται	αναλυτικά	και	θα	προκύπτει	και	
από	τα	μηνιαία	δελτία	εργασίας	που	θα	αποστέλλονται	στο	Γραφείο	Προσωπικού	και	
στο	Γραφείο	Μισθοδοσίας,	υπό	των	οικείων	Προϊσταμένων	Διευθύνσεων	του	Δήμου	
Βριλησσίων,	η	δε	σχετική	δαπάνη,	θα	βαρύνει	τις	πιστώσεις	του	ψηφισφθέντος	και	
υπό	έγκριση	προϋπολογισμού	έτους	2019.

Α2) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ  
‘Η ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

•	 Για το Τμήμα Καθαριότητας,	της	Δ/νσης	Περιβάλλοντος	και	Πολιτικής	Προστασίας	
και	για	τις	ανάγκες	της	πολιτικής	προστασίας,	έως	ογδόντα	(80)	υπάλληλοι	(μόνιμοι,	
ΙΔΑΧ,	ΙΔΟΧ)	και	του	Προϊσταμένου	Τμήματος	για	υπερωριακή	εργασία	καθ’	υπέρβαση	
της	εβδομαδιαίας	υποχρεωτικής	απασχόλησης	κατά	τις	Κυριακές	και	εξαιρέσιμες	και	
νυχτερινές	ώρες	για	το	έτος	2019	και	έως	180	ώρες	ανά	εξάμηνο	και	ανά	υπάλληλο	
και	για	τον	Προϊστάμενο	της	Δ/νσης	Περιβάλλοντος	και	Πολιτικής	Προστασίας,	έως	
180	ώρες	ανά	εξάμηνο.
•	 Για το Τμήμα Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου,	της	Δ/νσης	Περιβάλλοντος	
και	Πολιτικής	Προστασίας	έως	δεκαπέντε	(15)	υπάλληλοι	(μόνιμοι,	ΙΔΑΧ,	ΙΔΟΧ)	και	
του	Προϊσταμένου	Τμήματος	για	υπερωριακή	εργασία	καθ’	υπέρβαση	της	εβδομαδιαίας	
υποχρεωτικής	απασχόλησης	κατά	τις	Κυριακές	και	εξαιρέσιμες	και	νυχτερινές	ώρες	για	
το	έτος	2019,	και	έως	96	ώρες	ανά	εξάμηνο	και	ανά	υπάλληλο.
•	 Για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης,	της	Δ/νσης	
Τεχνικών	Υπηρεσιών	έως	δεκαοκτώ	(18)	υπάλληλοι	(μόνιμοι,	ΙΔΑΧ,	ΙΔΟΧ)	και	του	
Προϊσταμένου	Τμήματος	και	του	Προϊσταμένου	της	Διεύθυνσης	Τεχνικών	Υπηρεσιών	
για	υπερωριακή	εργασία	καθ’	υπέρβαση	της	εβδομαδιαίας	υποχρεωτικής	εργασίας	κατά	
τις	Κυριακές	και	εξαιρέσιμες	και	νυχτερινές	ώρες	για	το	έτος	2019,	και	έως	96	ώρες	
ανά	εξάμηνο	και	ανά	υπάλληλο.
•	 Για το Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών του Τμή-
ματος Υποδομών Πόλης της	Δ/νσης	Τεχνικών	Υπηρεσιών	του	Δήμου	Βριλησσίων	
έως	εφτά	(7)	εργαζόμενοι	μόνιμοι	και	ΙΔΑΧ	για	υπερωριακή	εργασία	καθ’	υπέρβαση	της	
εβδομαδιαίας	υποχρεωτικής	εργασίας	κατά	τις	Κυριακές	και	εξαιρέσιμες	και	νυχτερινές	
ώρες	για	το	έτος	2019,	και	έως	96	ώρες	ανά	εξάμηνο	και	ανά	υπάλληλο.	

Β) ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

•	 Για	τη	Δ/νση	Περιβάλλοντος	και	Πολιτικής	Προστασίας	που	λειτουργεί	σε	εικοσι-
τετράωρη	και	επταήμερη	βάση	και	για	τις	ανάγκες	της	πολιτικής	προστασίας	οι	κάτωθι	
υπάλληλοι,	οι	Προϊστάμενοι	Τμημάτων	και	ο	Προϊστάμενος	Δ/νσης	(μόνιμοι,	ΙΔΑΧ,	
ΙΔΟΧ)	για	εργασία	προς	συμπλήρωση	του	εβδομαδιαίου	υποχρεωτικού	ωραρίου	κατά	
τις	νυχτερινές	ώρες	ή	κατά	τις	Κυριακές	και	εξαιρέσιμες	μέρες	για	το	έτος	2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ

•	 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ	42	Υπάλληλοι

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΘΕΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
(άτομα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/
ΜΗΝΑ
(Ώρες)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ	&	
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ	/	
ΜΗΝΑ	(Ώρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Προϊστάμενος	
Τμήματος

1 90

3 ΔΕ	Διοικητικών 1 156 Γραφείο	Κί-
νησης

4 ΔΕ	Διοικητικών 1 132 Γραμματεία	
Πολ.	Προστα-
σίας

5 ΔΕ	Εποπτών	
καθαριότητας

1 66

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΘΕΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
(άτομα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/
ΜΗΝΑ
(Ώρες)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ	&	
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ	/	
ΜΗΝΑ	(Ώρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6 ΥΕ	Επιστατών	
Καθαριότητας

1 66 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

7 ΔΕ	Οδηγών 11 1452 130 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

8 ΔΕ	Χειριστών	
Σαρώθρων

3 396 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

9 ΔΕ	Μηχανοτε-
χνιτών

1 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

10 ΥΕ	Εργατών	Κα-
θαριότητας

21 1848 225 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

11 ΥΕ	Φυλάκων 1 176
  
 
•	 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΙΔΑΧ:	10	Υπάλληλοι

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΘΕΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
(άτομα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/
ΜΗΝΑ
(Ώρες)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ	&	
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ	/	
ΜΗΝΑ	(Ώρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1	 ΤΕ	Μηχανολό-
γων	Μηχανικών

1 22 18.75

2 ΔΕ	Χειριστών	
ΜΕ

2 264 18.75 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

3 ΔΕ	Οδηγών 4 528 18.75 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

4 ΥΕ	Εργατών	
Καθαριότητας

2 264 12.5 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

5 ΔΕ	Τεχν/	Συγκ/
σεων	&	Μετ.	
Κατασκ,

1 12.5

•	 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΙΔΟΧ:	27	υπάλληλοι

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΘΕΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
(άτομα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/
ΜΗΝΑ
(Ώρες)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ	&	
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ	/	
ΜΗΝΑ	(Ώρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΔΕ	Διοικητικών 1 22 18.75 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

1 ΔΕ	Οδηγών 6 528 70 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

2 ΥΕ	Εργατών	
Καθαριότητας

19 1584 200 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

3 ΔΕ	Χειριστών	
ΜΕ

1 22 18.75 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΗΣ
Γραφείο	Πρασίνου

•	 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ:	1	υπάλληλος

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΘΕΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
(άτομα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/
ΜΗΝΑ
(Ώρες)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ	&	
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ	/	
ΜΗΝΑ	(Ώρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΔΕ	Κηπουρών 1 88

•	 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΙΔΑΧ:	7	υπάλληλοι

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΘΕΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
(άτομα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/
ΜΗΝΑ
(Ώρες)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ	&	
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ	/	
ΜΗΝΑ	(Ώρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΥΕ	Τεχνίτης	
Υδραυλικός

1 44

2 ΥΕ	Εργατών	
Κήπων

6 264 51.2

Γραφείο	Συντήρησης	Ηλεκτρολογικών	Εγκαταστάσεων

•	 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ:	6	υπάλληλοι

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΘΕΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
(άτομα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/
ΜΗΝΑ
(Ώρες)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ	&	
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ	/	
ΜΗΝΑ	(Ώρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Προϊστάμενος	
Διεύθυνσης

1 90 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

2 Προϊστάμενος	
Τμήματος

1 10 8 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

3 ΠΕ	Χημικών 1 22 25.6 Διαχείριση	
αδέσποτων	
ζώων

4 ΤΕ	Ηλεκτρολό-
γοι	Μηχανικοί

1 44 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

5 ΔΕ	Ηλεκτρο-
λόγοι

2 132 25.6 Παρ/λα	Κα-
θήκ.	Πολ.	
Προστασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
•	 Για	το	Τμήμα	Ηλεκτρομηχανολογικών	Εγκαταστάσεων	Πόλης	της	Δ/νσης	Τεχνικών	
Υπηρεσιών	που	λειτουργεί	σε	εικοσιτετράωρη	και	επταήμερη	βάση	έως	δεκαεννιά	(19)	
υπάλληλοι	(μόνιμοι,	ΙΔΑΧ,	ΙΔΟΧ),	του	Προϊσταμένου	Τμήματος	και	του	Προϊσταμένου	
Δ/νσης	Τεχνικών	Υπηρεσιών	για	εργασία	προς	συμπλήρωση	του	εβδομαδιαίου	υποχρε-
ωτικού	ωραρίου	κατά	τις	νυχτερινές	ώρες	ή	κατά	τις	Κυριακές	και	εξαιρέσιμες	μέρες	
για	το	έτος	2019

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών*

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΠΡΟΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΤΟΥ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ	ΩΡΑΡΙ-
ΟΥ	(ΕΡΓΑΣΙΑ	ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ	ΚΑΙ	ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ	ΗΜΕΡΩΝ)	

ΤΟΥ	ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΤΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ελάχιστος	
αριθμός	
εργαζομέ-
νων	ανά	
περίπτωση

Κατηγορία	εξαιρέ-
σιμης	ή	νυχτερινής	

εργασίας

Αριθμός	
ημερών	

εξαιρέσιμης	
ή	νυχτερινής	
εργασίας
ετησίως

Αριθμός	ωρών	
εξαιρέσιμης	
ή	νυχτερινής	
εργασίας	

ανά	βάρδια	1 
ετησίως	κατ’	
ελάχιστον

Τελικός	Αριθ-
μός	ωρών	
εξαιρέσιμης	
ή	νυχτερινής	
εργασίας	ανά	
βάρδια2	ετη-

σίως

1 νυχτερινή	βάρδια	
εργάσιμης	ημέρας3 302 2.416 2.658

1 νυχτερινή	βάρδια	
Κυριακής3,	5 52 416 458

1
νυχτερινή	βάρδια	
ημέρας	επίσημης	

αργίας3,6
1 88 97

4
πρωινή-μεση-
μεριανή	βάρδια	
Κυριακής4,5

52 1.248 1.373

4

πρωινή-μεση-
μεριανή	βάρδια	
ημέρας	επίσημης	

αργίας4,6
11 264 290

ΣΥΝΟΛΟ	
ΩΡΩΝ 4.432 4.876

Οι	υπολογισμοί	έχουν	γίνει	ως	εξής:
1	γινόμενο:	(ελάχιστος	αριθμός	εργαζομένων	ανά	περίπτωση	όπως	περιγράφεται	προ-
ηγουμένως)	x	(αριθμός	ημερών	εξαιρέσιμης	ή	νυχτερινής	εργασίας)	x	(ώρες	εργασίας	
στην	συγκεκριμένη	κατηγορία).	]
2	Ο	υπολογιζόμενος	αριθμός	ωρών	για	την	απασχόληση	των	κατ’	ελάχιστο	απασχο-
λούμενων,	αυξημένος	κατά	10%,	προκειμένου	να	καλυφθούν	απρόβλεπτες	έκτακτες	
ανάγκες	εργασίας	περισσότερων	ατόμων.
3	Η	νυχτερινή	βάρδια	διαρκεί	8	ώρες.
4	Η	πρωινή-μεσημεριανή	βάρδια	διαρκεί	6,5	ώρες	για	τις	2	βάρδιες	συνεργείου	και	τη	
μία	βάρδια	αντλιοστασίου	και	4,5	ώρες	για	τη	δεύτερη	βάρδια	αντλιοστασίου	η	οποία	
εργάζεται	και	επιπλέον	2	ώρες	ανά	βάρδια	σε	νυκτερινή	ώρα.
5	Το	έτος	2019	έχει	πενήντα	δύο	(52)	Κυριακές,	εκ	των	οποίων	μία	(1)	Κυριακή	είναι	
Θεοφάνεια	(6/1/2019)	και	μία	(1)	Κυριακή	είναι	Πάσχα	(28/4/2019).	Επομένως,	ο	
υπολογισμός	γίνεται	για	πενήντα	(50)	Κυριακές.	
6	Επίσημες	ή	εθιμοτυπικές	αργίες	είναι	δεκατέσσερις	(15):
1.	 Πρωτοχρονιά	(1/1)
2.	 Θεοφάνια	(6/1)
3.	 Καθαρά	Δευτέρα	(11/3)
4.	 25η	Μαρτίου	(25/3)
5.	 Μεγάλη	Παρασκευή	(26/4)
6.	 Μεγάλο	Σάββατο	(27/4)
7.	 Άγιο	Πάσχα-	(28/4)
8.	 Δευτέρα	του	Πάσχα	(29/4)	

9.	 Πρωτομαγιά	(1/5)
10.	Ανάληψη	του	Κυρίου	(6/6)
11.	Αγίου	Πνεύματος	(17/6)
12.	Κοίμηση	της	Θεοτόκου	(15/8)
13.	28η	Οκτωβρίου	(28/10)
14.	Χριστούγεννα	(25/12)
15.	Δεύτερη	ημέρα	των	Χριστουγέννων	
(26/12)

Σημειώνεται	ότι	οι	ανωτέρω	ώρες	μπορούν	να	διαφοροποιηθούν	ανάλογα	με	τις	ανάγκες	
της	Διεύθυνσης	λόγω	απρόβλεπτων	και	κατεπειγουσών	αναγκών	των	Υπηρεσιών	κατά	
τη	διάρκεια	του	έτους	που	μπορεί	να	οφείλονται	σε	έκτακτα	φαινόμενα,	αλλαγές	στο	
νομοθετικό	πλαίσιο	ή	στον	τρόπο	λειτουργίας	των	εν	λόγω	Υπηρεσιών.
Η	υπερωριακή	απασχόληση	του	κάθε	υπαλλήλου	δύναται	να	ανέλθει	στις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά	εξάμηνο	για	τις	απογευματινές	ώρες	(έως	τις	22:00	μ.μ.)	και	στις	ενενήντα 
έξι (96) ώρες ανά	εξάμηνο	για	τις	νυχτερινές	ώρες	ή	κατά	τις	Κυριακές	και	εξαιρέσιμες	
ημέρες,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	περ.	Α2	του	άρθρου	20	του	Ν.	4354/2015.
Από	την	εφαρμογή	της	24ωρης	και	επταήμερης	λειτουργίας	του	Τμήματος	Ηλεκτρομη-
χανολογικών	Εγκαταστάσεων	Πόλης	(Υπηρεσία	Ύδρευσης),	του	Γραφείου	Κατασκευών	
και	Διαχείρισης	Έργων	Υποδομών	του	Τμήματος	Υποδομών	Πόλης	(Υπηρεσία	Αυτεπι-
στασίας)	και	της	Διεύθυνσης	Τεχνικών	Υπηρεσιών	του	Δήμου	Βριλησσίων,	θα	προκληθεί	
δαπάνη	σε	βάρος	των	κάτωθι	κωδικών	του	προϋπολογισμού	του	Δήμου	οικονομικού	
έτους	2019,	σύμφωνα	με	τη	σχετική	βεβαίωση	που	θα	χορηγηθεί	αρμοδίως	από	την	
Διεύθυνση	Οικονομικών	Υπηρεσιών	του	Δήμου,	προκειμένου	να	ληφθεί	η	σχετική	
Απόφαση	από	το	Δημοτικό	Συμβούλιο.
• Για το Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών του Τμήματος Υπο-
δομών Πόλης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων για εργασία προς 
συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες για το έτος 2019 οι κάτωθι εργαζόμενοι ως εξής: 
-	 Ένας	(1)	υπάλληλος	κλάδου	ΔΕ	Τεχνιτών	Υδραυλικών,
-	 Πέντε	(5)	υπάλληλοι	κλάδου	ΔΕ	Τεχνιτών	Οικοδόμων,
-	 Ένας	(1)	υπάλληλος	κλάδου	ΔΕ	Τεχνιτών	Ελαιοχρωματιστών,
-	 Ένας	(1)	υπάλληλος	κλάδου	ΠΕ	Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών	(υπεύθυνος	συνεργείων)	
Οι	ανωτέρω	ώρες	απασχόλησης/εξάμηνο	καθώς	και	ανά	μήνα	για	την	καθ’	υπέρβαση	
εργασία	είναι	τα	ανώτερα	επιτρεπόμενα	και	δύναται	να	πραγματοποιηθούν	μόνο	εφόσον	
το	επιβάλουν	οι	ανάγκες	της	Υπηρεσίας.	Οι	ανωτέρω	ώρες	μπορούν	να	διαφοροποιηθούν	
ανάλογα	με	τις	ανάγκες	της	Διεύθυνσης	λόγω	απρόβλεπτων	και	κατεπειγουσών	αναγκών	
των	Υπηρεσιών	κατά	τη	διάρκεια	του	έτους,	που	μπορούν	να	προκύψουν	από	έκτακτα	
φαινόμενα,	από	αλλαγές	στο	νομοθετικό	πλαίσιο	ή	στον	τρόπο	λειτουργίας	των	Υπηρεσιών.
Λόγω	της	υλοποίησης	εκκρεμοτήτων	διορισμών	μονίμου	προσωπικού	από	παλαιές	
προκηρύξεις,	ο	αριθμός	των	απασχολούμενων	υπαλλήλων	μπορεί	να	διαφοροποιηθεί.	
Επιτρέπεται	η	εναλλάξ	απασχόληση	των	υπαλλήλων,	με	την	προϋπόθεση	ότι	δε	θα	
γίνει	υπέρβαση	του	ανώτατου	αριθμού	ωρών/εξάμηνο	καθώς	και	ωρών/μήνα	για	την	
καθ’	υπέρβαση	εργασία	ανά	υπάλληλο,	καθώς	και	του	συνολικού	αριθμού	ωρών	που	
προκύπτει-επιτρέπεται	για	την	κάθε	υπηρεσία.
Η	εν	λόγω	απασχόληση,	η	οποία	τεκμηριωμένα	δεν	είναι	δυνατόν	να	πραγματοποιηθεί	
εντός	του	ωραρίου	λειτουργίας	των	υπηρεσιών	και	η	καθ’	υπέρβαση	εργασία	και	τηρου-
μένων	των	διατάξεων	του	άρθρου	20	του	Ν.4354/2015,	όπως	ισχύουν	θα	βεβαιώνεται	
αναλυτικά	και	θα	προκύπτει	και	από	τα	μηνιαία	δελτία	εργασίας	που	θα	αποστέλλονται	
στο	Γραφείο	Προσωπικού	και	στο	Γραφείο	Μισθοδοσίας,	υπό	των	οικείων	Προϊσταμένων	
Δ/νσης	του	Δήμου	Βριλησσίων,	η	δε	σχετική	δαπάνη,	θα	βαρύνει	τις	πιστώσεις	του	
ψηφισθέντος	και	υπό	έγκριση	προϋπολογισμού	έτους	2019	ως	εξής:
1.	 Υπηρεσία	10:	ΚΑ	6012	με	ποσό	17.068€
2.	 Υπηρεσία	10:	KA	6022	με	ποσό	17.068€
3.	 Υπηρεσία	15:	ΚΑ	6022	με	ποσό	1.000€
4.	 Υπηρεσία	20:	ΚΑ	6011	με	ποσό	43.980,36€
5.	 Υπηρεσία	20:	ΚΑ	6012	με	ποσό	64.800,08€
6.	 Υπηρεσία	20:	ΚΑ	6021	με	ποσό	12.566,04€
7.	 Υπηρεσία	20:	ΚΑ	6022	με	ποσό	21.159,44€
8.	 Υπηρεσία	20:	ΚΑ	6041	με	ποσό	25.987,44€
9.	 Υπηρεσία	20:	ΚΑ	6042	με	ποσό	38.182,36€
10.	Υπηρεσία	25:	ΚΑ	6011	με	ποσό	12.939,12€
11.	Υπηρεσία	25:	ΚΑ	6012	με	ποσό	13.587,00€
12.	Υπηρεσία	25:	ΚΑ	6021	με	ποσό	8.377,76€
13.	Υπηρεσία	25:	ΚΑ	6022	με	ποσό	5.068,16€
14.	Υπηρεσία	25:	ΚΑ	6041	με	ποσό	1.520,76€
15.	Υπηρεσία	25:	ΚΑ	6042	με	ποσό	1.774,18€
16.	Υπηρεσία	30:	ΚΑ	6011	με	ποσό	2.284,00€
17.	Υπηρεσία	30:	ΚΑ	6012	με	ποσό	2.000,00€
18.	Υπηρεσία	30:	ΚΑ	6021	με	ποσό	1.316,64€
19.	Υπηρεσία	30:	ΚΑ	6022	με	ποσό	1.000,00€
20.	Υπηρεσία	35:	ΚΑ	6011	με	ποσό	610.32€
21.	Υπηρεσία	35:	ΚΑ	6012	με	ποσό	6.500,00€
22.	Υπηρεσία	35:	ΚΑ	6021	με	ποσό	1.072.92€
23.	Υπηρεσία	35:	ΚΑ	6022	με	ποσό	13.373,00€
	 Η	κατανομή	των	ωρών	απασχόλησης	του	προσωπικού,	θα	γίνεται	κάθε	φορά	με	
Απόφαση	του	αρμοδίου	οργάνου	και	σύμφωνα	με	τις	ιδιαίτερες	ανάγκες	της	Υπηρεσίας,	
κατόπιν	ειδικής	αιτιολόγησης	των	Προϊσταμένων	Διεύθυνσης.
	 Η	ισχύς	της	απόφασης	αυτής	αρχίζει	από	τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

Ο	Δήμαρχος	Βριλησσίων	

Ξενοφών	Μανιατογιάννης
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Ε
ίναι πια σαφές, 50 
μέρες πριν τις δη-
μοτικές εκλογές, 
ότι μετά από 12 
χρόνια το Μαρούσι 
γυρίζει σελίδα. Οι 
δημότες είναι έτοι-
μοι να ανοίξουν ένα 

νέο κεφάλαιο, με νέους ανθρώπους, 
με φρέσκες ιδέες και αντιλήψεις. Αν-
θρώπους που έχουν αφήσει στο σπίτι 
τους τις κομματικές τους ταυτότητες και 
συντάχθηκαν στο  #Ενωμένο Μαρούσι 
για μια ανθεκτική,  ζωντανή, ψηφιακή 
και πιο πράσινη πόλη.

Μιλάμε τους τελευταίους μήνες 
με δημότες σε κάθε γωνιά του Αμαρου-
σίου. Από το Πολύδροσο και τη Νέα 
Λέσβο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, το ΚΑΤ 
και τους Αγίους Αναργύρους. Και φυσι-
κά από το κέντρο της πόλης μας μέχρι 
τα Ανάβρυτα, το Ψαλίδι, το Στούντιο 
Άλφα την Κοκκινιά, τον Σωρό, τη Νέα 
Φιλοθέη. Ανθρώπους με πραγματικές 
αγωνίες για την εικόνα της πόλης τους, 
για την ποιότητα της καθημερινότητάς 
τους, για το πως μεγαλώνουν τα παιδιά 
και τα εγγόνια τους.   

Συμβιβαζόμαστε με την ανοιχτή 
πληγή του κυκλοφοριακού που κατα-
στρέφει την ποιότητα ζωής στην πόλη;  
Ή μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης αστι-
κής κινητικότητας για όλο το Μαρούσι;  
Ένα καινοτόμο, ρεαλιστικό σχέδιο με 

επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα αυτο-
κίνητα. Με ουσιαστική αναβάθμιση της 
δημοτικής συγκοινωνίας, με νέα οχήματα 
και με ανασχεδιασμό δρομολογίων αλλά 
και με συνεχή πίεση προς την Αττικό 
Μετρό για τη γρήγορη υλοποίηση του 
δεύτερου τμήματος της γραμμής 4 του 
μετρό. 

 Θέλουμε ένα Μαρούσι που μένει 
στις δάφνες του ολυμπιακού παρελθό-
ντος και παραμένει στάσιμο χωρίς πλάνο 
ανάπτυξης ; 

Ή μας αξίζει μια πόλη που θα 
αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς 
για όλο το λεκανοπέδιο, μια πόλη που 
θα αποτελεί ένα παράδειγμα επιτυ-
χίας ισόρροπης ανάπτυξης με όχημα 
την καινοτομία και με συγκεκριμένο 
σχέδιο. Σχέδιο για το που θέλουμε να 
πάμε ως πόλη και ειδικότερα, πως θα 
το πετύχουμε. 

 Συμβιβαζόμαστε να ζούμε σε μια 
πόλη που στο κρίσιμο πεδίο της καθα-
ριότητας έχει μείνει πολύ πίσω με απο-
τέλεσμα να μην αρκεί η υπεράνθρωπη 
προσπάθεια των υπαλλήλων του δήμου; 

Με έλλειψη σαρώθρων και  πλυ-
στικών μηχανημάτων, βρώμικους κάδους 
και καμία προσπάθεια οργανωμένης 
ανακύκλωσης; 

Ή θέλουμε μια πόλη καθαρή, 
με ανανεωμένο στόλο ειδικών οχημά-
των και πρωτοπόρα στην ανακύκλωση; 

Και εννοώ όχι μόνο χαρτιού αλλά και 
βιοαποβλήτων.

 Δεν είναι θέμα απλά οικολογι-
κής συνείδησης, είναι θέμα και καλών 
πρακτικών που θα εφαρμόσουμε όπως 
αρμόζει σε μία σοβαρή πόλη. 

Και ακούμε το τελευταίο διάστη-
μα, για αριστερές ή δεξιές πολιτικές, 
για αριστερά και δεξιά διλήμματα από 
αυτούς που κουβαλώντας τα κομματικά 
τους χρίσματα, θέλουν να μεταφέρουν 
και στο Μαρούσι τον χειρότερο εαυτό 
του πολιτικού συστήματος και τη νοσηρό-
τητα του διχασμού που ζούμε στη χώρα. 

Υπάρχουν όμως αριστερά ή δε-
ξιά προβλήματα σε μια πόλη ώστε να 
υπάρχουν αριστερές ή δεξιές λύσεις; 

Η ποιότητα της καθημερινότητάς 
μας, μπαίνει σε αριστερό ή δεξιό ζύγι; 

Απαιτείται κάποιου είδους αρι-
στερή ή δεξιά κομματική σταδιοδρομία 
και νομιμοφροσύνη για να οργανώσεις 
μια πόλη καθαρή με συστήματα ανα-
κύκλωσης, σύγχρονα λεωφορεία και 
απορριμματοφόρα και με φωτισμό που 
σέβεται το περιβάλλον όπως τα συστή-
ματα LED; 

Είναι μήπως αριστερό το να με-
ταμορφώσεις μια πόλη σε κέντρο πο-
λιτισμού, προσελκύοντας παραστάσεις 
και καλλιτεχνικά δρώμενα και αναδει-
κνύοντας χώρους σαν αυτό που μας 
φιλοξενεί; Ή μήπως είναι δεξιό να δη-
μιουργήσουμε νέες αθλητικές υποδομές 
σε μια πόλη που κατά τ’ άλλα επαίρεται 
ότι είναι ολυμπιακή; 

Ορθή πολιτική
Και ναι είμαστε πλέον στο 2019, κι ας 
ξεφύγουμε από τις ιδεοληψίες τους πα-
ρελθόντος. Δεν είναι δεξιά πολιτική η 
σύμπραξη με τον υγιή ιδιωτικό τομέα 
για το καλό της πόλης και των ανθρώ-
πων της. Είναι η αυτονόητη και ορθή 
πολιτική. 

Και φυσικά, για να το πούμε πιο 
καθαρά, δεν θα μας λύσει ο κ. Τσίπρας 
ή ο κ. Μητσοτάκης ή άλλος πολιτικός 
αρχηγός το συγκοινωνιακό πρόβλημα 
που πνίγει κατοίκους και επισκέπτες της 
πόλης μας. Ένα σοβαρό, λειτουργικό 
και κοστολογημένο σχέδιο χρειάζεται, 
με διαβούλευση φυσικά με τις τοπικές 
κοινωνίες.

Απέναντι λοιπόν σε αυτούς που 
θέλουν να μας διχάζουν και που το μο-
ναδικό τους άγχος είναι αν το βράδυ 
των εκλογών στον χάρτη της Αττικής, 
το Μαρούσι θα εμφανίζεται με γαλάζιο, 
πράσινο ή κόκκινο χρώμα, τους απαντά-
με ότι το χρώμα δεν θα είναι ένα. 

Θα είναι η πολυχρωμία που θα 
συμβολίζει τον κάθε δημότη αυτής της 
πανέμορφης πόλης.

Ας δείξουμε εμείς πρώτοι το 
παράδειγμα της φυγής προς τα εμπρός 
όπως σημαίνει το σύμβολό μας. 

   Το σύμβολο του συνδυασμού 
#Ενωμένο Μαρούσι είναι η δίεση 
(αρχαία ελληνική λέξη 
ετυμολογούμενη από την πρόθεση 
διά και το ρήμα ίημι), που σημαίνει 
τρόπον τινά την διαφυγή.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Μας αξίζει μια πόλη 
που θα αποτελέσει 
ξανά σημείο αναφοράς 
για την Αττική‘

Νέο κεφάλαιο 
με φρέσκες 
ιδέες για  
το Μαρούσι

Αρθρο
ΓιώρΓος Καραμέρος* 
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Τ
ις πολιτικές του προτά-
σεις-δεσμεύσεις για την 
επόμενη τετραετία καθώς 
και το ψηφοδέλτιο της 
Παράταξής του «Ηρά-
κλειο Ανθρώπινη Πόλη», 
παρουσίασε ο δήμαρχος 
Ηρακλείου Αττικής, Νί-

κος Μπάμπαλος, στο κατάμεστο από κόσμο 
Δημοτικό Γήπεδο Μπάσκετ της πόλης, σε μια 
πολιτισμένη και ανθρώπινη, πολιτική εκδήλωση. 

Επιθυμώντας να συμβολίσει την πίστη 
του στη συλλογική ηγεσία και τον σεβασμό του 
στους/στις πολιτικούς/ες του συνεργάτες/ιδες, 
ο κ. Μπάμπαλος παρουσίασε στην αρχή της 
εκδήλωσης τους/τις υποψηφίους/ιες Δημοτικούς/
ες του Συμβούλους, προσκαλώντας τους/τες να 
σταθούν πλάι του στην εξέδρα κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του, καταχειροκροτούμενος από τις/
τους παριστάμενες/μένους. 

Κατά την ευσύνοπτη ανάπτυξη του 
πολιτικού του σχεδιασμού για την διοίκηση 
του Δήμου την επόμενη τετραετία, ο κ. Νίκος 
Μπάμπαλος χαρακτήρισε το Πρόγραμμά του 
ρεαλιστικό, μετρήσιμο, υπολογίσιμο και υλοποι-
ήσιμο. Οι πέντε βασικοί άξονες στους οποίους 
στηρίζεται το Πρόγραμμα και κάποιες από τις 
προτάσεις είναι: 

1 Νεολαία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός 
- Συνέχιση και διεύρυνση των υπαρχόντων μου-
σικών και πολιτιστικών εκπομπών στο Δημοτικό 
Ραδιόφωνο Επικοινωνία 94, με δημιουργούς, 
εκφωνητές/τριες και συμμετέχοντες/χουσες τα 
Δεκαπενταμελή Συμβούλια των σχολείων, γενι-
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ομάδες 
και δίκτυα εφήβων, αγοριών και κοριτσιών, 
ερασιτεχνών καλλιτεχνών, ομάδες φοιτητών/
τριών, καταρτιζομένων ΙΕΚ, και ομάδες της 
Κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. 
- Παραχώρηση δημοτικού χώρου στις νέες και 
τους νέους που θα τον αξιοποιήσουν όπως νο-
μίζουν.
- Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από τον Δήμο 
που θα προτείνουν οι νέοι/ες.
- Θέσπιση Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων.

Με τη συμμετοχή δυνάμεων 
από όλο το δημοκρατικό τόξο  

το ψηφοδέλτιο του ανεξάρτητου  
Νίκου Μπάμπαλου

- Πολιτιστική Ολυμπιάδα.
- Δημιουργία περισσότερων χώρων άθλησης. 
- Δημιουργία δημοτικής ραδιοφωνικής εκπο-
μπής, ανοιχτής σε όλους/ες τους δημότες/ισες
 ισσες, που επιθυμούν να παρουσιάσουν θέματα 
της γειτονιάς τους, της πόλης, κ.ά. 
- Πολιτιστικές και Αθλητικές δράσεις, ατομικές 
και ομαδικές, για όλες τις κοινωνικές 
 ομάδες και ηλικίες. 

2 Εξυπηρέτηση των Δημοτών- Κοινωνική 
Πολιτική, με έμφαση στην ασφάλεια των πο-
λιτών την ιατρική, ψυχολογική, οικονομική και 
κοινωνική υποστήριξη των ώριμων ανθρώπων, 
των παιδιών και όλων των ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων. 
-Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Προστατευ-
όμενης Φιλοξενίας Ηλικιωμένων.
-Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ψηφιοποίησης 
των παρεχόμενων Υπηρεσιών του Δήμου.

3 Περιβάλλον – Πράσινο –Οικολογικές και 
Ζωοφιλικές Δράσεις 
- Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων (παιδικές 
χαρές, παιδική χαρά για ΑμεΑ, επισκευές σε 

υπαίθριους και κλειστούς χώρους άθλησης και 
αθλοπαιδιών).
- Oλοκλήρωση έργων όπως η πεζοδρόμηση, 
σήμανση και φύλαξη των δρόμων στα 
 σχολεία της πόλης.
- Εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, απόκτηση 
ελεύθερων χώρων για τη δημιουργία πάρκων 
 αναψυχής και πολιτιστικών δράσεων.
- Προστασία και μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, 
δημιουργία δεύτερου πάρκου 
 κατοικίδιων ζώων και δημοτικού κυνοκομείου. 
- Παρουσίαση προγραμμάτων ανακύκλωσης 
σε όλα τα σχολεία και τους φορείς της πόλης, 
 συνέχιση και διεύρυνση της διανομής κάδων 
ανακύκλωσης οργανικών υλικών (υπολειμμά-
των επιλεγμένων τροφών, κ.λπ.- καφέ κάδοι). 

4 Τεχνικά Έργα
- Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των πεζο-
δρομίων και των οδοστρωμάτων της πόλης.
- Έναρξη, από την επομένη των εκλογών, των 
εγκεκριμένων ήδη από την Περιφέρεια έρ-
γων υποδομής, όπως είναι η διαπλάτυνση της 
λεωφόρου Ηρακλείου, ή/και μελετών όπως 
αυτών για την υπογειοποίηση της οδού Μελίνας 

Μερκούρη, με την ταυτόχρονη ενοποίηση των 
δύο πλευρών του Ηρακλείου και τη δημιουργία 
3.500 τμ χώρων πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής 
και ποδηλατοδρόμων. 
- Πράσινη, λειτουργική ενοποίηση, μέσω εκτε-
ταμένων πεζοδρομήσεων, των αθλητικών χώρων 
και των πλατειών από την κεντρική πλατεία του 
Ηρακλείου και κατά μήκος της λεωφόρου Κύμης 
ως την συμβολή της με την λεωφόρο Πλαπούτα. 
- Επίταση της, κοινής με τους όμορους δήμους, 
προσπάθειας για την διάνοιξη της Λεωφόρου 
Κύμης. 

5 Οικονομική Πολιτική
- Συνέχιση της εξυπηρέτησης ή/και περαιτέρω 
μείωση κληροδοτηθέντων οικονομικών υπο-
χρεώσεων, του δήμου και των δημοτών, όπως 
δάνεια και υψηλοί δημοτικοί φόροι.
- Κοινωνικά δίκαιες δημοτικές φοροαπαλλαγές 
πολιτών. 
- Εξασφάλιση περισσότερων κονδυλίων από 
το Ε.Σ.Π.Α., το Πράσινο Ταμείο, και άλλους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων πολι-
τών και κοινωνικών ομάδων. 

Μήνυμα εμπιστοσύνης  
από τους πολίτες

Μαζί με το Νίκο Μπάμπαλο, στην κεντρική σκηνή της εκδήλωσης πα-
ρουσίασης του ψηφοδελτίου της παράταξης Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη 
ανέβηκαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Από τη νυν ομάδα της δημοτικής αρχής οι: Χρυσούλα Αγγελοπούλου 
– Λοβάτι, Δέσποινα Αϊβατζίδου – Ποριώτου, Μάνος Βαβουράκης, Δη-
μήτρης Δημητρόπουλος, Μαριάννα Ζούρου, Αντώνης Καρανικόλας, 
Μανώλης Κουτσογιαννάκης, Ηλίας Μοσχονάς, Νίκος Μπαρμπούνης, 
Γιώργος Οικονομίδης, Ασημίνα Παναγιωτάκοπουλου, Γιώργος Πέτρου, 
Νίκος Σπυρόπουλος, Δημήτρης Τσεκούρας, Ηλίας Χαλκής.
Οι υποψήφιοι που έρχονται να προσθέσουν στην ομάδα: Μαρία Αργυ-
ρίου, Ηλίας Ασπιώτης, Χρήστος Βλαχιώτης, Σάκης Γαλανάκος, Αντωνία 
Γκόγκου, Θεώδορος Γραμματικός, Κώστας Διαμαντής, Μαίρη Ιγγλέση, 

Έφη Κανλή, Κωνσταντίνος Κλειδαράς, Αλέξης Κοτσαρίνης, Λαμπρινή 
Ρουγγανάκου Κώτση, Κωνσταντίνος Μανωλάκης, Τάκης Μόλλας, Όλγα 
Μπελιμπασάκη, Θανάσης Μπούρας, Δημήτρης Μπουρουτζίκας, Φώτης 
Οικονόμου, Όλγα Παπακυριακού, Στάθης Παπουτσής, Μιχάλης Πυλα-
ρινός, Σάκης Σκαμνάκης, Χαρά Σκάρπου, Δημήτρης Σούφλας, Ματίνα 
Συνδουκά, Μαρία Τετράδη Σαπουντζή, Ηλίας Τσαπούρας, Μιχάλης Χε-
λιώτης, Ιωάννα Χατζηγιαννόγλου,
Ο Νίκος Μπάμπαλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια την Μαί-
ρη Αρώνη, τον Δημήτρη Κεϊμπίνο και τον Κωνσταντίνο Πέτσα, τρεις 
στενούς του συνεργάτες στην Παράταξή του, οι οποίοι για προσωπικούς 
λόγους δεν θα είναι υποψήφιοι, εκ νέου, αλλά εξακολουθούν να τον 
στηρίζουν πολιτικά και να τον τιμούν με τη φιλία τους.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΠΟΛΗ» 

20 Αυτοδιοίκηση
ΕΚΛΟΓΕΣ
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Β
ασική προεκλογική μας 
δέσμευση υπήρξε η πα-
ρέμβασή μας για ένα 
βιώσιμο αστικό και φυ-
σικό περιβάλλον, ξεκι-
νώντας από τις ανάγκες 
της πόλης μας αλλά και 
συνυπολόγιζοντας την 

συνεισφορά που οφείλουμε στο γενικότερα 
στο πανέμορφο περιβάλλον του τόπου μας και 
τη συνδρομή που οφείλουμε στη μάχη της περι-
βαλλοντικής υποβάθμισης της Αθήνας/Αττικής 
και εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Και το 
πράξαμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των 
καθηκόντων μας με συγκεκριμένες αποφάσεις 
και αποτελέσματα. Είμαστε ο πρώτος Δήμος 
που πιστέψαμε και εφαρμόσαμε σε όλη την 
έκταση των δημοτικών ορίων μας ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα Καθαριότητας και 
Διαλογής στην Πηγή, μέσω της υλοποίησης του 
ομόφωνα ψηφισμένου στο δημοτικό συμβούλιο 
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

Αποτέλεσμα: 
• Μείωση κατά 54% των ετήσιων 

απορριμάτων που θάβονται στη χωματερή 
• Προδιαλογή σε χωριστά ρεύματα 

κομποστοποίησης και ανακύκλωσης του 34% 
των ετήσιων απορριμμάτων. 

• Μείωση κατά 7.232 τόνους (50%), 
των ετήσιων προς ταφή απορριμμάτων μεταξύ 
2014-2018. 

• Μείωση κατά 300.000 ευρώ του πο-
σού που επιβαρύνεται ο Δήμος. 

• Μείωση δημοτικών τελών κατά 25% 
ως επιβράβευση των δημοτών και 13% των 
επιχειρήσεων για τη συμβολή τους στα απο-
τελέσματα. 

• Τόνωση της τοπικής αγοράς μέσω της 
εξαργύρωσης πόντων από την ανακύκλωση με 
τη δημιουργία και λειτουργία της δημοτικής δι-
αδικτυακής πλατφόρμας followgreen.gr/vrilissia 

Επιπλέον: 
- Δημιουργήσαμε το θεσμό της Εβδο-

μάδας Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της οποίας 
συνδημιουργήσαμε με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας την ετήσια δράση πεζοπορικής διά-
σχισης της ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου 
με προορισμό της το πάρκο της παραρεματίου 

- Εφαρμόσαμε πρωτοποριακά ολο-
κληρωμένη πολιτική για την προστασία και 
φροντίδα των αδέσποτων, σε συνεργασία με 
τους φορείς και τους εθελοντές της Κοινωνίας 
των Πολιτών (ΑΔΕΣΠΟΤΑ SOS, Felicity): 
τριπλασιασμός του ποσού του προϋπολογισμού 
μεταξύ 2014-2018 (από 5.000 σε 16.000 ευρώ), 
μείωση αδέσποτων σκύλων από 75 σε 25 με 
βασικό εργαλείο τις υιοθεσίες και την καλλι-
έργεια θετικού κλίματος στην τοπική κοινωνία 
για αυτές, επέκταση του προγράμματος στη 
φροντίδα γατών (πάνω από 100 στειρώσεις 
πλέον κάθε χρόνο), εξασφάλιση επιπλέον 

χρηματοδοτήσεων συναρμόδιων φορέων σε 
ετήσια βάση ως 3.000 ευρώ, 

- Αναβαθμίσαμε τον οδοκαθαρισμό της 
πόλης και εξασφαλίσαμε για τους εργαζόμε-
νους μέσα ατομικής προστασίας και γιατρό 
εργασίας. 

- Αναδιοργανώσαμε την Πολιτική Προ-
στασία με οχήματα και εξοπλισμό. 

- Εξασφαλίσαμε την τακτική συντήρηση 
του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων της 
καθαριότητας, με όλα τα οχήματα πια ασφαλι-
σμένα (ορισμένα πέρασαν έλεγχο από ΚΤΕΟ 
μετά απο...12 χρόνια). 

- Προχωρήσαμε σε αναπλάσεις πρα-
σίνου και τακτική φροντίδα του δημόσιου 
πρασίνου. 

- Φροντίζουμε τακτικά με αναγκαία 
προγράμματα κλαδεύσεων τα δέντρα της πόλης 
με αποτέλεσμα τον καλλωπισμό του πρασίνου 
και τη μείωση των πτώσεων των δέντρων και 
των προκαλούμενων ατυχημάτων. 

- Φροντίσαμε το δασικό πράσινο του 
Θεόκλητου στα Άνω Βριλήσσια με οργανωμένη 
πυροφύλαξη σε συνεργασία με τους εθελο-
ντές και με δενδροφυτεύσεις και σταθερά 
προγράμματα ποτισμάτων τη διάρκεια κάθε 
καλοκαιριού. 

- Απαλλαχθήκαμε τα υπέρογκα κόστη 
και τη χαμηλή αποδοτικότητα του οδοκαθαρι-
σμού των ιδιωτικών «φίλων» του παρελθόντος, 
όπου ενδεικτικά ο Δήμος μας κατά την περίοδο 
2002- 2006 πλήρωνε το χρόνο 350.000 ευρώ(!) 
και κατά την περίοδο 2006 – 2014 180.000 
ευρώ το χρόνο.

*Δήμαρχος Βριλησσίων

Το περιβάλλον είναι πολιτισμός
 

Του ΞΕΝΟυ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗ*

Μειώσαμε κατά 54% των 
ετήσιων απορριμάτων που 
θάβονται στη χωματερή‘

Τ
ο Μαρούσι της Νέας 
Εποχής θα διοικείται με 
απόλυτο σεβασμό στις 
ανάγκες των πολιτών. Ο 
Δήμαρχος και το δημο-
τικό συμβούλιο θα είναι 
υπηρέτες των πολιτών και 
όχι το αντίθετο. Το Μα-

ρούσι της Νέας Εποχής δεν θα έχει ιδιοκτήτες. 
Ιδιοκτήτης του Αμαρουσίου θα είναι ο Πολίτης.

Το Μαρούσι της Νέας Εποχής θα διέ-
πεται από απόλυτη διαφάνεια και έλεγχο όλων 
των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το Μαρούσι της Νέας Εποχής θα προ-
τεραιοποιεί τα έργα με μόνο γνώμονα την βελ-
τίωση της καθημερινότητας και την ασφάλεια 
των πολιτών. Στόχος της νέας Δημοτικής Αρχής 
είναι να λύσει προβλήματα που χρονίζουν όπως 
το κυκλοφοριακό, της στάθμευσης, της ευταξίας, 
του πρασίνου και να αναβαθμίσει κοινωνικές 
δομές και υπηρεσίες.

Στις προτεραιότητες της νέας Δημοτι-
κής Αρχής είναι παράλληλα τα μεγάλα έργα 
υποδομών και εκείνες οι πολιτικές που θα 
φέρουν ισόρροπη ανάπτυξη και νέες θέσεις 
εργασίας. Στο Μαρούσι της Νέας Εποχής οι 
δράσεις εξωστρέφειας με άξονες τον πολιτι-
σμό και τον αθλητισμό δηλαδή τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της πόλης, θα έχουν πρωτα-
γωνιστικό ρόλο.

Οι πολίτες στις εκλογές του Μαΐου κα-
λούνται να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. 
Να επιλέξουν τον καλύτερο και όχι τον φίλο.

Ο συνδυασμός μας έχει, την αποδεδειγ-
μένη ικανότητα, την επιστημονική κατάρτιση και 
την πολιτική τόλμη να δώσει στο Μαρούσι την 
ευμάρεια που του αξίζει και για το λόγο αυτό 
να συγκρουστεί με κόμματα και κυβερνήσεις.

Ως εκ τούτου καλώ τους άλλους δήθεν 
ανεξάρτητους υποψήφιους να ρίξουν τις μάσκες 
και να πουν στον κόσμο ποια κόμματα υποστη-
ρίζουν και να σταματήσουν να κοροϊδεύουν 
τους πολίτες.

Εγγυώμαι προσωπικά πως το Μαρούσι 
της Νέας Εποχής θα διοικηθεί σε κλίμα από-
λυτης πολιτικής συναίνεσης και με όλες τις 
συναλλαγές πάνω από το τραπέζι.

Γιατί πιστεύουμε στο 
ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! 
Στην ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ πιστεύουμε στον ενεργό 
πολίτη, στον πολίτη που μάχεται, διεκδικεί, 
οραματίζεται, στοχεύει και πετυχαίνει το κα-
λύτερο για το δημόσιο συμφέρον. Πεποίθηση 
μας είναι οτι στις εκλογές που πλησιάζουν, οι 
πολίτες γνωρίζουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, 
ως θεσμός, υπερασπίζεται σε τοπικό επίπεδο 
τη δημοκρατία, καθώς και την επίλυση ουσια-
στικών προβλημάτων των πολιτών. Για αυτό 
το λόγο, οι πολίτες πρέπει να είναι συμμέτο-
χοι στις αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς 
επηρεάζεται η καθημερινότητά τους, η οποία 
ή βελτιώνεται ή χειροτερεύει. Τα πρόσωπα, 
που επιλέγουν οι πολίτες, παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη σωστή λειτουργία των θεσμών. Ο 
ενεργός πολίτης λοιπόν είναι χρήσιμος, γιατί με 
την άμεση εμπλοκή και δραστηριοποίηση του 
χτίζει το μέλλον και για τις επερχόμενες γενεές.

Και η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ στο Μαρούσι που 
σχεδιάζουμε, θα έχει τον ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΟ, ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ & ΠΡΩΤΑΓΩ-
ΝΙΣΤΗ, όχι μόνο στις εκλογές κάθε 4 χρόνια.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Το Μαρούσι της Νέας Εποχής... 
 

Του θΕΟδωρΟυ ΑΜπΑΤζΟΓλΟυ*
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Κάρναβος  
ή Ασκούνης
Άγχος επικρατεί στο περιβάλλον του δη-
μάρχου Καλλιθέας κ. Δημήτρη Κάρναβου, 
όσο περνά ο καιρός. Ακούγεται ολοένα και 
πιο έντονα ότι ο πρώην δήμαρχος κ. Κώ-
στας Ασκούνης διεκδικεί ανοιχτά πέμπτη 
θητεία στην Καλλιθέα και θα πάρει το δή-
μο διότι έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 
τους «δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες»  
του Κάρναβου! Όσο πλησιάζουμε στις 
εκλογές, η αδρεναλίνη θα είναι στα ύψη!

Εχει ρεύμα  
ο Πλακεντάς
Μέσα στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο 
της Πτολεμαΐδας ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Εορδαίας κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 
παρουσίασε τις αρχές και τις βασικές 
προγραμματικές θέσεις της παράταξης 
«Ενωμένη Εορδαία» καθώς και τον κορμό 
του ψηφοδελτίου του με δυνατά ονόματα 
έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, αλλά και 
νέα άτομα με σημαντική παρουσία και 
δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία. 
Ο Παναγιώτης Πλακεντάς είναι αντιπεριφε-
ρειάρχης Κοζάνης και υποστηρίχθηκε από 
τους ΑΝΕΛ στις προηγούμενες περιφερει-
ακές εκλογές, αφού προηγουμένως είχε 
γίνει ο κακός χαμός μεταξύ των τοπικών 
παραγόντων της Ν.Δ.! Σήμερα ο κ. Πλακε-
ντάς φαίνεται πως έχει διαμορφώσει ένα 
διευρυμένο κεντροδεξιό ψηφοδέλτιο, το 
οποίο χαρακτηρίζεται ως υπερκομματικό 
και απολύτως πατριωτικό. Λέγεται μάλιστα 
ότι «ο Πλακεντάς είναι η μόνη δύναμη».

Μπέρδεμα με 
...συνωνυμία
Πέρα από την κινητοποίηση κατά την πα-
ρουσίαση του ψηφοδελτίου του ο Κώστας 
Μπακογιάννης άθελά του καταφέρνει να 
συσπειρώσει δυνάμεις για τον Παύλο Γε-
ρουλάνο. Αυτό συνέβη με το μπέρδεμα 
που προκλήθηκε σε ένα μεγάλο μερίδιο 
υποστηρικτών του Γιώργου Αποστολόπου-
λου του Παναγιώτη, βεβαίως βεβαίως. Τι 
συνέβη λοιπόν;;; Ο επί χρόνια Αντιδήμαρ-
χος και Δημοτικός Σύμβουλος του Γιώργου 
Καμίνη δέχεται τηλεφωνήματα από ψηφο-
φόρους του και τον ρωτάνε αν κατεβαίνει 
υποψήφιος με τον Κώστα Μπακογιάννη. 
Αιτία είναι η κάθοδος με τον υποψήφιο της 
Νέας Δημοκρατίας ενός άλλου δημοτικού 
συμβούλου από την παράταξη του Γιώργου 
Καμίνη ο οποίος ονομάζεται επίσης Γιώργος 
Αποστολόπουλος. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ο Γιώργος Αποστολόπουλος του Πα-
ναγιώτη αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο χιούμορ 
την όλη ιστορία καθώς όπως είπε και ο 
ίδιος φρεσκάρει την επαφή του με ένα με-
γάλο τμήμα των υποστηρικτών του.

Ταξιδεύοντας  
στην εκλογική  
του περιφέρεια
Τη Μεσσηνία - την εκλογική περιφέρεια, 
όπου πολλάκις έθεσε υποψηφιότητα, απο-
τυγχάνοντας πάντα να εκλεγεί - επισκέ-
φθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης 
Χαρίτσης, από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 
«για συναντήσεις με τοπικούς παραγωγι-
κούς φορείς». 
Συνοδευόταν από πέντε συνεργάτες, 
συγκεκριμένα τρεις μετακλητούς και δύο 
άτομα προσωπικό ασφαλείας. Έξοδα ημε-
ρήσιας αποζημίωσης, διανυκτέρευσης και 
κίνησης έλαβαν οι πέντε συνοδοί, αλλά και 
ο ίδιος. Στις 31/3, διαρκούσης της επίση-

μης μετακίνησης βάσει των Υπουργικών 
Αποφάσεων, ανήρτησε στο Facebook «Κυ-
ριακή μέρα για χαλάρωση και για μπάλα», 
βρέθηκε στο χωριό του, το Διαβολίτσι 
Μεσσηνίας, παρακολούθησε το τοπικό 
ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΟ Διαβολιτσίου 
και τον Εθνικό Μελιγαλά και τιμήθηκε από 
παράγοντες της Ομάδας. 
Την 1η Απριλίου ήταν ομιλητής στην Κα-
λαμάτα σε εκδήλωση που οργάνωσε η 
Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας. 
Επιπλέον, επισκέφθηκε χωριά του Ταϋγέ-
του που επλήγησαν από έντονα καιρικά 
φαινόμενα. 
Το ταξίδι στα πάτρια εδάφη κόστισε στον 
κρατικό προϋπολογισμό 1.680,65 ευρώ 
(ΑΔΑ Αποφάσεων: 6ΙΚΥ465ΧΘ7-2ΟΑ, 
97ΘΧ465ΧΘ7-Γ3Σ, Ψ630465ΧΘ7-Τ8Ο, 
ΩΜΟΚ465ΧΘ7-ΨΓ4).

Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης

Σαν βόμβα "έσκασε" στην τοπική κοινωνία του Δήμου Σαρωνικού η είδηση 
πως ο προηγούμενος επί και 24 χρόνια Δήμαρχος Καλυβίων και σημερινός 
αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, είχε αρνηθεί 
το 2002 την παραχώρηση από το Υπουργείο Τουρισμού στον τότε Δήμο 

Καλυβίων, των παραλιών που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. 
Το αξιοπερίεργο είναι πως η παραχώρηση αυτή χρονικά συνέπιπτε με τις κινητοποιήσεις που 
γίνονταν από πλευράς Δήμου Καλυβίων και με μπροστάρη τον Πέτρο Φιλίππου, σε βάρος της 
επένδυσης που υλοποιούσε στην περιοχή ο ιδιοκτήτης μεγάλης ξενοδοχειακής επιχείρησης του 
Λαγονησίου, με πρόσχημα την ανεμπόδιστη πρόσβαση των κατοίκων στις παραλίες του Δήμου. 
Για τις κινητοποιήσεις αυτές, που δημιούργησαν προβλήματα στην έγκαιρη ολοκλήρωση της 
επένδυσης, τα δικαστήρια επιδίκασαν αποζημίωση υπέρ του επιχειρηματία ύψους 80 εκ. ευρώ 
περίπου, τα οποία πλέον το Δημόσιο αφού τα κατέβαλλε, τα διεκδικεί με αγωγές του από τη 
σημερινή Διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού.

Κάτι έγινέ  
στην πάράλιά...
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κησης καθώς πάντα αποτελούσε δεξαμενή 
από την οποία μεταπήδησαν σημαντικά 
στελέχη στην Κεντρική Πολιτική σκηνή.
Έτσι λοιπόν στην Αττική εκλέχθηκαν και 
θα δώσουν τη μάχη και στους δύο βαθ-
μούς Αυτοδιοίκησης οι εξής:
Στην Περιφέρεια Αττικής με τον Γιάννη 
Σγουρό:
Στον Κεντρικό Τομέα ο Κώστας Αδαμό-
πουλος και ο Χρήστος Σωτηρόπουλος.
Στην Ανατολική και Βόρεια Αττική ο Γιάν-
νης Σμέρος.
Στον Βόρειο Τομέα η Έλσα Βεντούρα.
 

Κίνημα Αλλαγής  
και στους δήμους
Εν τω μεταξύ με αρκετά στελέχη της Κε-
ντρικής Επιτροπής συμμετέχει το Κίνημα 
Αλλαγής και στα Δημοτικά ψηφοδέλτια.
Ο Παντελής Καμάς κατεβαίνει υποψήφιος 
Δήμαρχος στο Δήμο Κερατσινίου-Δρα-
πετσώνας με τη στήριξη του Κινήματος 
Αλλαγής.
Στο Δήμο Πειραιά κατεβαίνουν υποψήφιοι 
με τον Γιάννη Μώραλη οι Δημήτρης Κα-
ρύδης και Ανδρέας Βεντούρης.
Στο Δήμο Ιλίου κατεβαίνει υποψήφια η 
Ανδριάνα Αλεβίζου με την παράταξη του 

νυν Δημάρχου Νίκου Ζενέτου.
Στο Δήμο Χαϊδαρίου κατεβαίνει υποψήφια 
η Αθηνά Μπούτση με τον υποψήφιο Δή-
μαρχο Βαγγέλη Ντηνιακό.
Στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου με τον 
Δήμαρχο Ανδρέα Ευθυμίου η Μαρία Τσέ-
λιου και ο Θανάσης Ντερέκας. 
Εκλέχτηκε και ο γραμματέας του Δήμου 
Μανώλης Αντωνάκος.
Στον Δήμο Αθηναίων με τον Παύλο Γε-
ρουλάνο θέτουν υποψηφιότητα οι Απο-
στολόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 
και η Νέλλη Παπαχελά.
Εκλέχτηκε ακόμη και ο πρώην δήμαρχος 
Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, ενώ δεν 
κατάφερε να εκλεγεί ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης Γιάννης Τσαπραλής.

Πήγαν και αυτοί  
στο Μέγαρο...
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επέλεξε 
το Υπουργείο Εσωτερικών για να 
πραγματοποιήσει εκδήλωση, την 26η 
Μαρτίου, με θέμα 
«Οι αρχειακές συλλογές του Υπουργείου 
Εσωτερικών και η σημασία τους για 
την έρευνα», σε συνδιοργάνωση με 
το Ίδρυμα της Βουλής και τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους. 
Η δαπάνη ενοικίασης της αίθουσας ανήλ-
θε στα 3.100,00 ευρώ (ΑΔΑ απευθείας 
ανάθεσης: 6ΖΝΡ465ΧΘ7-2ΓΓ). 
Η επιλογή του χώρου δεν απετέλεσε 
αντικείμενο αναφορών. Και όμως, πόσο 
πρόσφατα είναι τα επικριτικά σχόλια και 
οι ειρωνείες που είχε δεχθεί η ΚΕΔΕ, το 
ανώτατο θεσμικό όργανο των Αιρετών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της 
Χώρας, όταν πραγματοποίησε την 1η 
ημέρα του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου 
της στο Μέγαρο Μουσικής. 
Δύο μέτρα και δύο σταθμά, με τους 
Αιρετούς της Αυτοδιοίκησης να 
αποτελούν σταθερά το εύκολο “θύμα” 
της δημόσιας κριτικής...

Mεγάλη  
απογοήτευση
Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις  
του νυν δημάρχου Γαλατσίου, Γιώργου 
Μαρκόπουλου. Στελέχη αλλά και πρώην 
υποστηρικτές εναντιώνονται στις επιλογές 
των προσώπων που θέλει να εμφανίζει 
δίπλα του. 
Αφορμή η… πολυδιαφημισμένη συνερ-
γασία με τον Μανώλη Πρωτονοτάριο για 
τον οποίον συνεργάτες του δημάρχου 
Γαλατσίου δεν τον βλέπουν με καλό μάτι! 
Συγκεκριμένα αναφέρουν πως βλέπουν 
τον κ. Μαρκόπουλο να «πλαισιώνεται από 
το παλιό και το καταδικασμένο».

Έντονο αυτοδιοικητικό άρωμα έχει στη 
σύνθεσή της η Νέα Κεντρική Επιτροπή 
του Κινήματος Αλλαγής η οποία προέκυψε 
μετά από την ψηφοφορία της Κυριακής 31 
Μαρτίου, στο 2ο Συνέδριο.Το ΠΑΣΟΚ δια-
θέτει παράδοση στον χώρο της Αυτοδιοί-

Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης

ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

Αυτοδιοικητικό 
άρωμα στην Κ.Ε του 
Κινήματος Αλλαγής
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Σ
την εφαρμογή ενός στρα-
τηγικού προγράμματος με 
στόχο την αλλαγή του προ-
φίλ του Δήμου, αναφέρεται 
στη συνέντευξη του στον 
AIRETO, ο δήμαρχος Φυ-
λής Χρήστος Παππούς. Η 
όλη προσπάθεια εστιάζεται 

στη δημιουργία ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς, 
ψηφιακού και «πράσινου» Δήμου που θα βα-
σίσει την ανάπτυξή του στην αξιοποίηση του 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και της πολιτιστικής 
του κληρονομιάς.

Ο κ. Παππούς αναφέρεται ιδιαιτέρως 
στο έργο που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, ενώ κάνει ειδικές αναφορές στην 
κοινωνική πολιτική και στην προσπάθεια για την 
καταπολέμηση της παραβατικότητας.

Σε τι κατάσταση παραλάβατε το Δήμο  
το 2014;

Σε τραγική κατάσταση. Χρωστούσε 480 εκατ. 
ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. 
Αδυνατούσε να συντάξει προΰπολογισμό και 
τα βασικά του έσοδα είχαν κατασχεθεί από το 
Δημόσιο. Οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι, οι 
δρόμοι ήταν γεμάτοι σκουπίδια κι επικρατούσε 
πραγματικό χάος. Έργα είχαν να γίνουν από την 
προηγούμενη θητεία μου στο Δήμο Άνω Λιοσίων. 

Πείσαμε την Πολιτεία ότι υπήρχε λύση 
αν μας έδιναν τη δυνατότητα να λειτουργήσου-
με το Δήμο. Μας εμπιστεύτηκε και πετύχαμε 
μια ιστορική ρύθμιση του τεράστιου χρέους σε 
χρόνο που δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ στα 
παγκόσμια χρονικά.

Τι πετύχατε μέχρι σήμερα;
Μετά τη σωτηρία του Δήμου βάλαμε σε εφαρμογή 
ένα στρατηγικό σχέδιο με βασικούς άξονες την 
οικονομική ανάπτυξη, τα έργα υποδομής, την 
πάταξη της παραβατικότητας και την κοινωνική 
αλληλεγγύη. Προμετωπίδα αυτού του στρατηγικού 
προγράμματος είναι η αλλαγή του προφίλ του 
Δήμου, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, εξω-
στρεφούς, ψηφιακού και «πράσινου» Δήμου που 
θα βασίσει την ανάπτυξή του στην αξιοποίηση του 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και της πολιτιστικής 
του κληρονομιάς. Στα διοικητικά μας όρια βρίσκε-
ται το αρχαίο Φρούριο Φυλής, το τείχος ΔΕΜΑ 
κα πολλά ακόμα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος. Επίσης διαθέτουμε δύο μοναστήρια που 
αποτελούν πόλο έλξης για τους θρησκευομένους. 
Επιδιώκουμε, με στοχευμένες ενέργειες, την βελ-
τίωση της επισκεψιμότητας του Δήμου, μέσα από 
την τουριστική του προβολή σε συγκεκριμένα είδη 
τουρισμού, όπως ο εναλλακτικός, ο αρχαιολογικός, 
ο θρησκευτικός και ο γαστριμαργικός. 

Ποια έργα υποδομής βρίσκονται σε εξέ-
λιξη στο δήμο Φυλής;

Σήμερα, σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Αττικής έχουμε δρομολογήσει 16 μεγάλα 

Σήμερα η Κοινω-
νική Υπηρεσία 
έχει  10 χιλιάδες 
ωφελούμενους  
από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και 
το Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα

‘

Συνέντευξη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ / δήμαρχος Φυλής

Λιόσια. Δρομολογούμε την αποκατάσταση της 
Χωματερής με τη δημιουργία πόλου πρασίνου 
και ενεργειακού Πάρκου με ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας όπως οι ανεμογεννήτριες και τα 
φωτοβολταϊκά. Τέλος έχουμε σε εξέλιξη πολλά 
μικρότερης κλίμακας έργα που χρηματοδοτεί 
ο Δήμος 

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς 
τους δημότες, βρισκόσαστε σε υψηλή 
θέση. 

Ναι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης εφη-
μερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το οποίο αναφέρεται 
σε έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, ο Δήμος Φυλής βρίσκεται στη δέκατη θέση 
μεταξύ των 58 Δήμων της Αττικής στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες του. 
Πάμε καλά, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια. 

Έχετε τοποθετηθεί αρκετές φορές σχε-
τικά με τον ΧΥΤΑ Φυλής και για το ότι 
πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Τι πρέπει να 
γίνει;

Για μας η διαχείριση των απορριμμάτων στην 
περιοχή είναι παρελθόν, γιατί ο ΧΥΤΑ έχει 
κορεστεί και ο χρόνος λειτουργίας του είναι 
πλέον εξαιρετικά περιορισμένος. Από εκεί και 
πέρα η Πολιτεία και η Αυτοδιοίκηση πρέπει να 
αναζητήσουν άλλες λύσεις. Το πρόβλημα της δια-
χείρισης των απορριμμάτων δεν είναι πρόβλημα 
του Δήμου Φυλής, αλλά όλης της Αττικής. Για 
το Δήμο Φυλής, πλέον, το βάρος θα πέσει στην 
επούλωση των πληγών του περιβάλλοντος από 
την πενηντάχρονη λειτουργία της Χωματερής.

Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει ώστε 
να περιορίσετε την παραβατικότητα;

Η καταστολή της παραβατικότητας είναι αρμο-
διότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
και της Ελληνικής Αστυνομίας. Εμείς ως Δήμος, 
βλέποντας ότι το πρόβλημα στην περιοχή μας 
κινδύνευε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις 
προχωρήσαμε στη σύναψη συμφωνίας με το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πετύχαμε 
την κατ’ εξαίρεση λειτουργία δύο Αστυνομικών 
Τμημάτων στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο και την 
εγκατάσταση ειδικευμένων μονάδων της ΕΛΑΣ 
στην περιοχή του Δήμου, όπως της ΟΠΚΕ και της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής. Ο 
Δήμος παραχώρησε δωρεάν το ιδιόκτητο κτίριο 
του Ζεφυρίου για τη στέγαση του Αστυνομικού 
Τμήματος και διαμόρφωσε, με έξοδά του, το 
δημοτικό κτίριο της Πολεοδομίας για τη στέγαση 
της ΟΠΚΕ και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Δυτικής Αττικής. Επίσης, με δικά του έξοδα 
προχώρησε στην προμήθεια 8 ειδικών οχημά-
των 4Χ4 τα οποία παραχώρησε στην ΕΛΑΣ. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής μας είναι η 
παραβατικότητα και δίνουμε μάχη για να πάρουν 
ανάσα οι συνδημότες μας. Στηρίζουμε την Ελληνι-
κή Αστυνομία και θα βρεθούμε σκληρά απέναντι 
σε όσους πιστεύουν ότι μπορεί να συνεχιστεί η 
υποβάθμιση της ζωής όλων μας. 

Η οικονομική κρίση σε τι βαθμό έπληξε 
τους δημότες σας;

Ο Δήμος Φυλής είναι ένας λαϊκός Δήμος με 
πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Η οικονομική 
κρίση τον έπληξε ιδιαίτερα, καθώς ένα μεγάλο 
μέρος των κατοίκων δραστηριοποιείτο στην 
οικοδομή. Δημιουργήσαμε κοινωνικές δομές 
για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που βρέ-
θηκαν ανυπεράσπιστοι στην οικονομική κρίση. 
Σήμερα η Κοινωνική Υπηρεσία έχει περίπου 
10χιλ. ωφελούμενους σε τακτική βάση από το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα.

έργα συνολικού προϋπολογισμού 85 εκατ. ευρώ, 
ανάμεσα στα οποία 4 μεγάλα αντιπλημμυρικά, 3 
Παιδικοί Σταθμοί, έργα οδοποιΐας, ανάπλασης, 
ενεργειακής αναβάθμισης και ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε συνεργασία με 
την ΚΤΥΠ ΑΕ δημοπρατήθηκε, μέσω ΕΣΠΑ, 
η ανέγερση Ειδικού Γυμνασίου, ενώ βρίσκεται 
σε εξέλιξη η διαδικασία χρηματοδότησης από το 
ΕΣΠΑ της ανέγερσης ενός μεγάλου Δημοτικού 
Σχολείου και ενός Παιδικού Σταθμού στα Άνω 

Η Φυλή, ασφαλής, 
σύγχρονος, ψηφιακός 
και «πράσινος» Δήμος
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