
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ στον ένα μήνα 
πριν τις Εκλογές της 26ης Μαίου, τα 
Δημοτικά Συμβούλια «μπαίνουν στον 
πάγο», καθώς ξεκινούν οι αυστηροί 
περιορισμοί στη λήψη Αποφάσεων. 
Ταυτοχρόνως, συνεχίζεται εντεινόμε-
νη η «βροχή» Αποφάσεων, Εγκυκλί-
ων και Οδηγιών για κομβικές παραμέ-
τρους των εκλογικών αναμετρήσεων, 
όπως το «σπάσιμο» των τεσσάρων 
καλπών σε δύο αίθουσες, τη χρήση 
προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων 
από τους Υποψήφιους, τις μεταδημο-
τεύσεις Υποψήφιων, τη νόμιμη εκλο-
γική ηχορύπανση... 

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ «ΠΑΓΟ» ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
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Δημιουργήσαμε 
ένα Δήμο δυνατό, 

με στέρεη οικονομική 
βάση με ορθή διαχείριση

Πλήθος κόσμου 
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www.airetos.gr

«Επεξεργαστήκαμε το Σχέδιο 
Ελλάδα, το τεκμηριωμένο 
πρόγραμμά μας για την έξοδο 
από την κρίση. Εκεί πρωταγω-
νιστεί η Τ.Α. με προτάσεις συγκε-
κριμένες, σύγχρονες, ρεαλιστικές 
και υλοποιήσιμες», τονίζει 
στον AIRETO η πρόεδρος 
του Κινήματος Αλλαγής 
Φώφη Γεννηματά

ΣΕΛ. 20 | ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αυτό που λειτουργεί καταλυτικά στα μάτια των δημοτών σε προεκλογική περίοδο θα φαντα-
ζόταν κάποιος ότι είναι τα φυλλάδια των υποψηφίων, τα πανό και οι αφίσες στις κολώνες 
(που τυπικά απαγορεύονται) και φυσικά οι διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όχι όμως. Εδώ και πολλές δεκαετίες ένα είναι το μέσο που προειδοποιεί και τους πιο αμέ-
ριμνους ότι έρχονται εκλογές. Αυτό δεν είναι άλλο από την ασφαλτόστρωση. Χιλιάδες 
τόνοι πίσσας χύνονται λίγο πριν από τις Δημοτικές εκλογές. Μηχανήματα εμφανίζονται και 
σκάβουν, καθαρίζουν τους δρόμους και μέχρι το βράδυ έχει στρωθεί και η άσφαλτος. Εκατο-
ντάδες μέτρα με κορδέλες απαγορευτικές εκτρέπουν την κυκλοφορία, δημιουργούν κυκλο-
φοριακό χάος και σε περιοχές που δεν έχουν κίνηση στους δρόμους τους.

Ο απολογισμός είναι θετικός ή αρνητικός άραγε; Από τις αντιδράσεις των πολιτών φαίνεται 
ότι αυτό δεν μετράει πλέον θετικά ως μέθοδος επηρεασμού σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν και 
εκδηλώσεις αρνητικές που οδηγούν τους ψηφοφόρους σε άλλους δρόμους και πάντως σε 
καταψήφιση των Δημάρχων.

Είναι όμως ο ψηφοφόρος πολιτικοποιημένος και έτοιμος να κρίνει σωστά και να επιλέξει 
τους εκπροσώπους του στο Δήμο; Ας υποθέσουμε καλοπροαίρετα ότι είναι και επίσης να κρί-
νουμε και τη διάθεση των υποψήφιων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Περιφερειακών 
Συμβούλων ως διάθεση προσφοράς στο Κοινωνικό Σύνολο. Εδώ προκύπτει ένα θεμελιώδες 
ερώτημα. Που παρεμβαίνει το Κράτος; Μέσα από τη διαδικασία την οποία περιγράφει και την 
επιβάλει μέσα από νόμους και τροπολογίες.

Η πρώτη απάντηση είναι μα φυσικά από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Πως όμως είναι σωστή μια τέτοια διαδικασία όταν την ημέρα των εκλογών ο ψηφοφόρος θα 
μπαίνει σε δυο εκλογικά τμήματα; Γιατί θα πρέπει να υπάρχει κάλπη για Δημοτικές εκλογές, 
δίπλα κάλπη για τις Κοινοτικές και σε άλλη αίθουσα άλλες δύο για τις Περιφερειακές και τις 
Ευρωεκλογές;

Τι θα πράξει ο Δημότης; 

Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να προστεθεί και η διαφωνία της ΚΕΔΕ η οποία μι-
λάει για αντισυνταγματικότητα στη δημιουργία ενός ακόμα βαθμού Αυτοδιοίκησης αυτού των 
Κοινοτήτων. Ο φόβος είναι πλέον διατυπωμένος και αχνοφαίνεται.

Αν οι πολίτες μπουν στη διαδικασία να ψηφίσουν τέσσερις φορές περιμένοντας σε δύο ουρές 
τότε το πιο πιθανό είναι αυτό να συμβεί στις κάλπες της Περιφέρειας και των Ευρωεκλογών.
Άρα πάμε σε μια διαδικασία εκλογών με κάλπες δυο ταχυτήτων κάτι το οποίο εγκυμονεί κιν-
δύνους όχι τόσο για το αποτέλεσμα αλλά για την αξιοπιστία του Κράτους.

Η εποχική ασφαλτόστρωση 
και οι ατελείωτες κάλπες

Με ενότητα και αξι-
οπιστία προσώπων
Ολα αυτά που πραγμα-
τοποιήσαμε δεν ήταν 
αυτονόητα, λέει ο Σταύ-
ρος Κασιμάτης, Δήμαρ-
χος Κορυδαλλού

 ΣΕΛ 11

Να οικοδομήσουμε 
έναν Δήμο-πρότυπο
Με έργα πνοής βάλαμε 
τα θεμέλια τονίζει 
ο Δήμαρχος Λυκό-
βρυσης - Πεύκης, 
Τάσος Μαυρίδης

 ΣΕΛ 32

Πρώτα οι ανάγκες 
των δημοτών μας
Είμαστε κοντά στον 
πολίτη και δίνουμε λύ-
σεις, τονίζει ο Δήμαρ-
χος Βριλησσίων Ξένος 
Μανιατογιάννης

 ΣΕΛ 18

Αλλη νοοτροπία για 
μια «πράσινη πόλη»
Ο επιτυχημένος Δή-
μαρχος έχει μια φιλική 
πόλη, επισημαίνει ο υπο-
ψήφιος για το Δήμο Βύ-
ρωνα, Χρήστος Γώγος

 ΣΕΛ 12

Σεβασμός και στήρι-
ξη στον πολίτη
«Ο άνθρωπος στο επί-
κεντρο» η δέσμευση 
του υποψηφίου Δήμαρ-
χου Καλλιθέας Κώστα 
Ασκούνη

 ΣΕΛ 19

Λύσεις για το
κυκλοφοριακό
Παρεμβάσεις για κα-
λύτερη ποιότητα ζωής, 
σημειώνει ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
Γιώργος Καραμέρος

 ΣΕΛ 10

Πρωταγωνιστές 
είναι οι πολίτες
Γειτονιά, γειτονιά κατα-
γράφουμε τα προβλή-
ματα, λέει ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
Θεόδωρος Αμπατζόγλου 

 ΣΕΛ 14
ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ...
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Φ
θάνοντας πλέον στη 
μέση της προεκλο-
γικής περιόδου των 
αυτοδιοικητικών ε -
κλογών του Μαΐου, 
οι Δήμοι της Χώρας 
βρίσκονται ενώπιον 
της εκκίνησης των 

περιορισμών στη λήψη Αποφάσεων από τα 
Δημοτικά τους Συμβούλια. 

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο - ανάλυση 
του οποίου εγκαίρως παρουσίασε ο AIRETOS.
GR - προβλέπεται στην παρ.5 του αρ.65 του 
ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την 
παρ.2 του αρ.1 του ν.4257/2014. 

Σύμφωνα με αυτό, ένα μήνα πριν από 
τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την 
εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, 
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΜΟΝΟ 
(α) για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρό-
βλεπτης ανάγκης, καθώς και (β) για θέματα 
που αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδο-
τούμενων έργων.

Η εγκατάσταση των νέων Δημοτικών 
Αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου (περ.γ’ 
της παρ.4 του αρ.9 του Καλλικράτη, όπως αντι-
καταστάθηκε από το αρ.6 του Κλεισθένη). 
Συνεπώς, για τις επικείμενες εκλογές, κατά τα 
αναγραφόμενα στην αριθμ.12/2019 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η απαγόρευση 
ισχύει «από τις 25 Απριλίου 2019 και μέχρι 
την 31η Αυγούστου 2019».

Με τη θέσπιση των περιορισμών, όπως 

είχε εγγράφως επεξηγήσει το ΥΠΕΣ, ο νο-
μοθέτης επιθυμεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
μην αποφασίζει, κατά το οριζόμενο χρονικό 
διάστημα, για θέματα που θα δεσμεύσουν την 
επόμενη Δημοτική Αρχή, αλλά μόνο για αυτά 
τα οποία κρίνει, κατά περίπτωση, ότι εμπίπτουν 
στις ανωτέρω εξαιρετικές περιστάσεις. 

Το Υπουργείο μάλιστα έχει τονίσει ότι 
κατά τον έλεγχο νομιμότητας των Αποφάσεων, 
πρέπει να εξετάζεται και η νομιμότητα της 
αιτιολογίας για το εξαιρετικό των συνθηκών 
που δικαιολογούν, εντός του συγκεκριμένου 
διαστήματος, τη λήψη Απόφασης από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο.

Με δεδομένο ότι σε κάθε χρονιά 
εκλογικής αναμέτρησης προκύπτουν πολλά 
ερωτήματα, επισημαίνεται ότι η απαγόρευση 
αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι άλλα 
μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα του Δήμου. 
Δεν αναστέλλεται, δηλαδή, η λήψη Αποφάσεων 
από το Δήμαρχο, από την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, την Οικονομική Επιτροπή κλπ σύμφωνα 
με τις αρμοδιότητες εκάστου (και στο βαθμό 

βεβαίως που η λήψη τους δεν προϋποθέτει 
να αποφασίσει προηγουμένως το Δημοτικό 
Συμβούλιο για το θέμα).

Ειδικά όσον αφορά τις προθεσμίες 
ενεργειών κατά τα στάδια κατάρτισης του σχε-
δίου προϋπολογισμού του επόμενου έτους, στις 
εκλογές του 2014 το ΥΠΕΣ, με την αριθμ.24823 
Εγκύκλιό του, είχε επισημάνει ότι «οι ειδι-
κές προθεσμίες που τίθενται στο αρ.77 του 
ν.4172/2013 δεν αναιρούνται ή τροποποιού-
νται με τη γενικότερη διάταξη της παρ.5 του 
αρ. 65 του ν.3852/2010. Κατά συνέπεια, τα εκ 
του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις 
περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθε-
σμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία 
της απερχόμενης Δημοτικής αρχής. Σε κάθε 
περίπτωση, οι νέες Δημοτικές Αρχές που θα 
αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα 
να τροποποιήσουν το σχέδιο προϋπολογισμού».

Η νομολογία
Για την απαγόρευση έχει παραχθεί νομολογία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δεν δύνα-
ται να γενικευτεί ως δεδομένοι κανόνες, καθώς 
με τις Πράξεις στο πλαίσιο του προληπτικού 
ελέγχου δαπανών έχουν κριθεί νόμιμες ή μη οι 
δαπάνες ανά περίπτωση, βάσει της αιτιολογίας 
και των προσκομισθέντων παραστατικών σε 
κάθε υπό εξέταση υπόθεση.

Περαιτέρω, αναφορικά με τη λήψη 
Αποφάσεων από τα Διοικητικά Συμβούλια 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-
ου των Δήμων, το ΥΠΕΣ σε Εγκύκλιό του 

(αριθμ.56846/10.11.2010), υπό την ισχύ της 
όμοιου περιεχομένου παρ.6 του αρ.93 του 
Κώδικα Δήμων, είχε προβεί στην εξής ερμη-
νεία: «(...) Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι 
η δράση όλων των Ν.Π. του Δήμου πρέπει να 
ασκείται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτι-
κής που χαράσσει μια Δημοτική Αρχή, επιση-
μαίνουμε ότι οι Αποφάσεις των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ., κατά το 
διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των 
Δημοτικών Εκλογών και μέχρι την εγκατάστα-
ση των νέων Δημοτικών Αρχών, θα πρέπει να 
λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς 
που θέτει η νομοθεσία για το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο απο-
φασιστικό όργανο των Δήμων. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών 
Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να λαμβάνουν Αποφάσεις 
εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα 
που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης 
λειτουργίας των Ν.Π., την κάλυψη υποχρε-
ώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες 
που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, 
καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε 
έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης».

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι οι Αι-
ρετοί σε πρόσφατες Συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ 
υπογράμμισαν την ανάγκη επικαιροποίησης 
του σχετικού θεσμικού πλαισίου ειδικά όσον 
αφορά τις υπό εξέλιξη Προσκλήσεις των Προ-
γραμμάτων Φιλόδημος Ι – ΙΙ και την απρόσκο-
πτη υλοποίηση των έργων που εντάσσονται σε 
αυτά σε όλη τη Χώρα.

Ο νομοθέτης επιθυμεί 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
να μην αποφασίζει, κατά 
το οριζόμενο χρονικό 
διάστημα, για θέματα 
που θα δεσμεύσουν την 
επόμενη Δημοτική Αρχή
‘

Αναστολή λήψης αποφάσεων
λΟΓΩ ΠΡΟΕΚλΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
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Μ
ε κάθε δυνατό 
τρόπο προσπα-
θούν οι Υποψήφι-
οι των τεσσάρων 
καλπών της 26ης 
Μαΐου να προσελ-
κύσουν τους δυνη-
τικά ψηφοφόρους 

τους. Παραδοσιακές μέθοδοι, αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών, προσέγγιση από τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, όλα τα “όπλα” επιστρατεύονται 
στο “κυνήγι” της ψήφου. Πριν λίγες ημέρες, η 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα εξέδωσε κατευθυντήριες Οδηγί-
ες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινω-
νία. Με αυτές επιχειρείται η επικαιροποίηση 
της Οδηγίας 1/2010, λαμβάνοντας υπόψη τις 
νομοθετικές αλλαγές που μεσολάβησαν, τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδίως, την ισχύ του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 
Εξειδικεύονται, διακρινόμενοι σε τρεις κατη-
γορίες, οι κανόνες σύννομης επεξεργασίας 
προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας 
που πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους 
και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συμπερι-
λαμβανομένης της προεκλογικής, από πολιτικά 
κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, παρατά-
ξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ή υποψήφιους στις βουλευτικές 
εκλογές, τις ευρωεκλογές και στις εκλογές Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. 

Κατ’ αρχάς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν οι κανόνες για την 1η κατηγορία, 
που περιλαμβάνει: α) Σύντομα γραπτά μηνύματα 
(sms) και μηνύματα πολυμέσων (mms), β) Μη-
νύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 
γ) Ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω εφαρμογών 
ανταλλαγής μηνυμάτων υπηρεσιών “της κοινω-
νίας των πληροφοριών” π.χ Viber, What’s up, 
Skype, Facebook Messenger, FaceΤime, κλπ, 
δ) Επικοινωνία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ), 
ε) Αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις 
οποίες με την αποδοχή της κλήσης ακούγεται 
μαγνητοφωνημένο μήνυμα και στ’) Φωνητικά 
μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας 
αυτόματου τηλεφωνητή.

Οροι και προϋποθέσεις
Η Αρχή, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως επι-
τρέπεται η πολιτική επικοινωνία με χρήση ηλε-
κτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση 
και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των 
δεδομένων μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Tα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί 
νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης παρόμοιας 
επαφής με τα υποκείμενα των δεδομένων και 
το υποκείμενο κατά τη συλλογή ενημερώθη-
κε για τη χρήση τους με σκοπό την πολιτική 
επικοινωνία και δεν εξέφρασε αντίρρηση. Η 
προηγούμενη επαφή δεν είναι απαραίτητο να 
έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα, π.χ. είναι 
νόμιμη η αποστολή μηνυμάτων όταν τα στοι-
χεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλέχθηκαν 

στο πλαίσιο πρόσκλησης για συμμετοχή σε 
εκδήλωση ή δράση, ανεξαρτήτως του πολιτι-
κού χαρακτήρα της. Το αντίθετο ισχύει όταν 
τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο 
επαγγελματικής σχέσης, όπως π.χ. η χρήση του 
αρχείου πελατών από υποψήφιο. 
(β) O υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να πα-
ρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τη δυνατό-
τητα να ασκεί το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο 
εύκολο και σαφή, σε κάθε μήνυμα πολιτικής 
επικοινωνίας. Η σχέση φίλου ή ακολούθου σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης δικαιολογεί την 
αποστολή ενός πρώτου μηνύματος μέσω του 
οποίου ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποψήφιος 
ή κόμμα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, μπορεί 
να ζητήσει τη συγκατάθεση του υποκειμένου των 
δεδομένων για τη λήψη προσωπικών μηνυμάτων 
πολιτικού περιεχομένου δια του ίδιου μέσου 
κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάθε επικοινωνία απαιτείται να ανα-
φέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του 
αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του 

Η Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα εξέδωσε 
κατευθυντήριες 
Οδηγίες για τη σύννομη 
επεξεργασία στοιχείων 
με σκοπό την πολιτική 
επικοινωνία

‘

οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς και μια 
έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του 
μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της 
επικοινωνίας.

Περαιτέρω, όσον αφορά τη 2η κατηγο-
ρία, την πολιτική επικοινωνία μέσω ταχυδρομεί-
ου, οι εκλογικοί κατάλογοι αποτελούν νόμιμη 
πηγή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα 
κόμματα λαμβάνουν πλήρη σειρά των εκλογικών 
καταλόγων, οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, κάτο-
χοι αιρετών θέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και οι υποψήφιοι λαμβάνουν απόσπασμα για 
την εκλογική περιφέρεια, στην οποία έχουν 
εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι. Οι κατάλογοι χο-
ρηγούνται αποκλειστικώς για εκλογική χρήση, 
ενώ η παραχώρηση και η χρήση τους για άλλο 
σκοπό ή από οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύε-
ται. Απαγορεύεται η διαβίβαση των εκλογικών 
καταλόγων ή των αποσπασμάτων τους σε τρίτα 
πρόσωπα και επιβάλλεται η καταστροφή τους 
σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο να μην 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες μετά τη λήξη της 
προεκλογικής περιόδου. Ακόμη και όταν τα 
προσωπικά δεδομένα προέρχονται από νόμιμες 
πηγές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει πριν 
την πραγματοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας 
να συμβουλεύεται το μητρώο του αρ.13 παρ.3 
ν.2472/1997, που τηρεί η Αρχή και στο οποίο 
εγγράφονται όσα πρόσωπα δεν επιθυμούν τα 
στοιχεία τους να αποτελέσουν αντικείμενο επε-
ξεργασίας για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω 
ταχυδρομείου.

Ειδικά, τέλος, για τις τηλεφωνικές κλή-
σεις, γίνεται μνεία στο σύστημα «opt-out», 
σύμφωνα με το οποίο τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν τις αντιρρή-
σεις τους για την επεξεργασία των δεδομένων 
τους, είτε ειδικά, απευθείας στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, είτε γενικά, μέσω της εγγρα-
φής τους στον ειδικό κατάλογο συνδρομητών 
του εκάστοτε παρόχου τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνί-
ας (παρ.2 αρ.11 ν. 3471/2006). Οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνουν από όλους 
τους παρόχους επικαιροποιημένα αντίγραφα 
των μητρώων του αρ.11 και να εξασφαλίζουν 
ότι έχουν διαθέσιμες τις δηλώσεις των συν-
δρομητών που έχουν πραγματοποιηθεί έως 
τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση 
της τηλεφωνικής κλήσης.

Το πλήρες κείμενο Οδηγιών είναι δι-
αθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής 
«www.dpa.gr» Ô «Θεματικές ενότητες» Ô 
«Προώθηση-Πολιτική Επικοινωνία»). 

Υποψήφιοι και Προσωπικά 
Δεδομένα Ψηφοφόρων 
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Δ
ιανύουμε ήδη το χρονι-
κό διάστημα εντός του 
οποίου επιτρέπονται οι 
μεταδημοτεύσεις εκεί-
νων που επιθυμούν να 
είναι υποψήφιοι στις 
Αυτοδιοικητικές Εκλο-
γές του Μαΐου. Όσον 

αφορά τις Δημοτικές Εκλογές, το αρ.13 του 
ν.3852/2010, ως ισχύει, ορίζει πως ένα από τα 
προσόντα εκλογιμότητας για τα αξιώματα του 
Δημάρχου, Δημοτικού Συμβούλου, Συμβούλου 
Κοινότητας και Προέδρου Κοινότητας είναι να 
είναι δημότης του οικείου Δήμου. Η νομοθεσία, 
όμως, δίνει τη δυνατότητα μεταδημότευσης 
ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας. Οι 
παράμετροι άσκησης του εν λόγω δικαιώμα-
τος προβλέπονται συνδυαστικά στο αρ.16 του 
Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006), στην παρ.5 του 
αρ.10 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) και στην 
παρ.3 του αρ.7 του Κλεισθένη (ν.4555/2018). 

Ειδικότερα, το δικαίωμα μπορεί να 
ασκηθεί από την 1η Απριλίου έως την προ-
ηγούμενη ημέρα της κατάθεσης στο αρμόδιο 
Δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των Συν-
δυασμών, δηλαδή έως την 4η/5/2019.

Επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για 
υποψήφιους: 

Ποιές είναι  
οι προθεσμίες.  
Ολες οι δυνατότητες 
και τα σημεία που 
χρειάζονται προσοχή‘

(I) Στους Δήμους των Νομών Αττικής 
και Θεσσαλονίκης. Π.χ. εγγεγραμμένος στο 
δημοτολόγιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών 
μπορεί να μεταδημοτεύσει στο Δήμο Κηφισιάς 
για να θέσει υποψηφιότητα σε αιρετό αξίωμα 
του Δήμου Κηφισιάς.

(II) Σε οποιοδήποτε Δήμο νομού, εφό-
σον σήμερα είναι γραμμένοι σε δημοτολόγιο 
ή Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο 
οποιουδήποτε άλλου Δήμου του ίδιου νομού. 
Π.χ. εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δή-
μου Μεσολογγίου μπορεί να μεταδημοτεύσει 

στο Δήμο Αγρινίου, εφόσον θέσει υποψηφιό-
τητα σε κάποιο από τα αιρετά αξιώματα του 
Δήμου Αγρινίου.

(III) Σε οποιοδήποτε Δήμο νομού, εφό-
σον κατά το παρελθόν ήταν γραμμένοι σε 
Μητρώο Αρρένων ή δημοτολόγιο ή εκλογικό 
κατάλογο οποιουδήποτε άλλου Δήμου του ίδιου 
νομού. Π.χ. εγγεγραμμένος παλαιότερα στο 
δημοτολόγιο του Δήμου Μεσολογγίου, που εί-
ναι τώρα εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του 
Δήμου Μυκόνου, μπορεί να μεταδημοτεύσει 
στο Δήμο Αγρινίου, εφόσον θέσει υποψηφι-

Πότε λήγουν οι 
Μεταδημοτεύσεις 
Υποψήφιων

ότητα σε κάποιο από τα αιρετά αξιώματα του 
Δήμου Αγρινίου.

Αμεσα εκτελεστή
Η Απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται υπο-
χρεωτικά μέσα στην ίδια προθεσμία (έως την 
4η/5/2019) και είναι αμέσως εκτελεστή. Παύει 
να ισχύει μετά την παρέλευση τριών μηνών από 
την ανακήρυξη των Συνδυασμών, εφόσον ο με-
ταδημοτεύσας δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος. 

Όσοι Υποψήφιοι επιλέξουν τη συγκε-
κριμένη διαδικασία, δεν θα μπορούν να ψηφί-
σουν στο νέο Δήμο όπου θέτουν υποψηφιότητα, 
επειδή η διαδικασία διενεργείται μετά την 28η 
Φεβρουαρίου. Όπως είχε εγκαίρως ενημερώ-
σει ο AIRETOS.GR, με αναλυτικά παραδείγ-
ματα, οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές 
του Μαΐου έκλεισαν την 28η Φεβρουαρίου.

Υπογραμμίζεται ότι υποψήφιος που 
δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπο-
ρεί να εξετάσει εάν πληροί τις προϋποθέσεις 
μεταδημότευσης βάσει των κλασσικών δια-
τάξεων που παγίως ισχύουν ανεξαρτήτως της 
εκλογικής περιόδου. Σύμφωνα με το αρ.15 του 
Κώδικα Δήμων, μπορεί να μεταδημοτεύσει εάν 
έχει διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο. Άλλως, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταδημότευση 
χωρίς την προϋπόθεση της διετίας: (α) του 
ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημο-
τικότητα του άλλου, (β) των πρώην συζύγων, 
λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν 
τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο, 
(γ) του ενήλικου, προκειμένου να αποκτήσει 
την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή 
οι γονείς του, δυνατότητα που παρέχεται για 
μια μόνο φορά.

Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις 
που ούτε με τις πάγιες δυνατότητες φθάνει 
στο Δήμο-“στόχο” επιθυμητής υποψηφιότητας, 
μπορεί να εξετασθεί ενδεχόμενη μεταδημότευ-
ση με τις πάγιες διατάξεις και εν συνεχεία η 
μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας σε άλλο 
Δήμο του νομού. 

Περαιτέρω, όσον αφορά τις Περιφε-
ρειακές Εκλογές, η νομοθεσία παρέχει και 
για αυτές δικαίωμα ειδικής μεταδημότευσης 
υποψήφιων. 

Σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.116 του 
Καλλικράτη ως ισχύει, σε συνδυασμό με την 
παρ.2 του αρ.48 του Κλεισθένη, στους υποψή-
φιους Περιφερειάρχες και Περιφερειακούς 
Συμβούλους που δεν είναι δημότες Δήμου της 
Περιφέρειας όπου ενδιαφέρονται να εκλε-
γούν, επιτρέπεται η μεταδημότευση σε Δήμο 
της οικείας Περιφέρειας. Για παράδειγμα, 
εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, που επιθυμεί να θέσει υποψη-
φιότητα ως Περιφερειακός Σύμβουλος στην 
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, μπορεί 
να μεταδημοτεύσει σε Δήμο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Το δικαίωμα ασκείται από την 1η Απρι-
λίου μέχρι την προηγούμενη μέρα της κατά-
θεσης στο αρμόδιο Δικαστήριο της δήλωσης 
κατάρτισης των Συνδυασμών. Η Απόφαση 
εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στην ίδια προ-
θεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή. 
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Ε
πιβεβαιώθηκε η ενημέρωση 
που είχε παρουσιάσει ο 
AIRETOS.GR πως ήταν 
οριστικός ο σχεδιασμός 
της Κυβέρνησης να σπά-
σει τις τέσσερις κάλπες 
των εκλογών του Μαΐου 
σε διαφορετικές αίθουσες, 

προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να αμβλύνει 
τις πρακτικές δυσχέρειες διεξαγωγής που 
ανακύπτουν.

Η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών για τον τρόπο κατάτμησης των εκλογικών 
τμημάτων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1366/19.4.2019).  Εκ-
δόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του αρ.118 του 
ν.4604/2019, με το οποίο προσφάτως δόθηκε 
η σχετική δυνατότητα στον ΥΠΕΣ.

Αναλυτικά, ο Αλέξης Χαρίτσης αποφά-
σισε ότι στις εκλογές της 26ης Μαΐου και τις 
τυχόν επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου, για τα 
εκλογικά τμήματα με αριθμό εγγεγραμμένων 
άνω των 300, συστήνονται ζεύγη εκλογικών 
τμημάτων, διακριτά σε “Α” και “Β”. Η αρίθ-
μηση κάθε ζεύγους είναι κοινή.  Με απλά 
λόγια, εάν π.χ. το 87ο εκλογικό τμήμα έχει 
περισσότερους από 300 ψηφοφόρους, σπάει 
και δημιουργούνται το 87Α και το 87Β.

Η ψηφοφορία για τις Ευρωεκλογές και 
τις Περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθεί στα 
εκλογικά τμήματα με τη διάκριση “Α”.  Η ψη-
φοφορία για τις Δημοτικές και τις Κοινοτικές 
εκλογές, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα 
με τη διάκριση “Β”.  Η άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος κάθε εκλογέα ολοκληρώνεται 
με την ψηφοφορία στα “Α” και “Β” τμήματα. 
Αναγκάζεται, δηλαδή, το εκλογικό σώμα να 
περιμένει σε δύο ουρές σε δύο διαφορετικές 
αίθουσες, για να ψηφίσει σε όλες τις κάλπες.

Η Απόφαση ρητώς ορίζει ότι τα διακρι-
τά “Α” και “Β” εκλογικά τμήματα στεγάζονται 
στο ίδιο εκλογικό κατάστημα και  σε συνεχό-
μενες αίθουσες, ώστε να προκύπτει και χωρο-
ταξικά η αλληλουχία τους.  Για παράδειγμα, 
ο ψηφοφόρος του 87Α και 87Β πρέπει να τα 
βρει στο ίδιο σχολείο και μάλιστα σε διπλανές 

«Σπάνε» οι τέσσερις 
κάλπες σε δύο αίθουσες
αίθουσες του σχολείου αυτού.

Σε κάθε ένα εκ των διακριτών “Α” και 
“Β” εκλογικών τμημάτων χορηγείται από ένα 
αντίγραφο του ίδιου εκλογικού καταλόγου. 

Στις Εφορευτικές Επιτροπές των εκλο-
γικών τμημάτων, τα οποία θα συγκροτηθούν 
στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, θα οριστούν δύο 
γραμματείς για την υποστήριξη του έργου τους. 

Οι εξαιρέσεις
Δύο εξαιρέσεις από την κατάτμηση προβλέπο-
νται στην Απόφαση.  Σύμφωνα με την πρώτη, οι 
Ευρωεκλογές, οι Περιφερειακές, οι Δημοτικές 
και οι Κοινοτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε 
ένα εκλογικό τμήμα, με τις ίδιες Εφορευτι-

κές Επιτροπές, τους ίδιους Αντιπροσώπους 
της Δικαστικής Αρχής, καθώς και τους ίδιους 
Εφόρους αντιπροσώπων, εφόσον ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων δεν υπερβαίνει τους 300. 

Ομοίως, κατά τη δεύτερη εξαίρεση, 
θα διεξαχθούν σε ένα εκλογικό τμήμα, με 
τις ίδιες Εφορευτικές Επιτροπές, τους ίδιους 
Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής, κα-
θώς και τους ίδιους Εφόρους αντιπροσώπων, 
οι Ευρωεκλογές, οι Περιφερειακές και οι 
Δημοτικές εκλογές στους Δήμους όπου δεν 
αναδεικνύονται Συμβούλια ή Πρόεδροι Κοι-
νότητας, δηλαδή στους Δήμους που δεν έχουν 
Κοινότητες. 

Στις Εφορευτικές Επιτροπές των τμη-
μάτων στις δύο αυτές εξαιρέσεις, θα οριστούν 
δύο γραμματείς για την υποστήριξη του έργου 
τους.

Μ
ε Κοινή Απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Προ-
στασίας του Πολίτη (ΑΔΑ: 
ΩΦ3Λ465ΧΘ7-19Ι) καθορί-

στηκαν οι λεπτομέρειες για το θόρυβο που 
νομίμως μπορούν να προκαλούν οι Συνδυασμοί 
κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλο-
γών και Αυτοδιοικητικών εκλογών.

Η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων 
από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα 
των Συνδυασμών, επιτρέπεται μόνο μία ημέρα 
πριν από τις προγραμματισμένες κεντρικές ή 
τοπικές συγκεντρώσεις και κατά την ημέρα 

της συγκέντρωσης ως εξής: 
α) 19.00-22.00 την προηγούμενη από τη 

συγκέντρωση ημέρα, β) 11.00-13.00 την ημέρα 
της συγκέντρωσης, γ) μία 1 ώρα και 30 λεπτά 
πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξής της 
δ) 15 λεπτά μετά τη λήξη της. 

Τις ώρες αυτές, επιτρέπεται η εκφώ-
νηση μόνο συνθημάτων. Κατ' εξαίρεση, είναι 
επιτρεπτή η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων 
και ασμάτων στις περιπτώσεις (γ) και (δ). Σε 
κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των 
μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής 
ησυχίας. 

Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η χρήση 
τους 1) σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές, κα-
θώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν 
από τους Συνδυασμούς σε χώρους που θα 
τους παραχωρηθούν από τους Δήμους, έστω 
και αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια 
εκλογικού κέντρου, 2) σε εκλογικά κέντρα, 
γραφεία και οχήματά τους, εφόσον γειτνιάζουν 
με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας ή 
σχολεία, 3) κατά την παραμονή και την ημέρα 
των Εκλογών.

Ο βαθμός της έντασης δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής. 

Ποια είναι τα επιτρεπτά όρια θορύβου 
Εκλογικά κΕντρά

Προβλέπεται, τέλος, δυνατότητα τροπο-
ποιήσεων των προαναφερθέντων, με Απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, όταν συντρέχουν 
αντικειμενικοί λόγοι, ύστερα από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής ή 
του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.

Συναφώς υπενθυμίζεται ότι τέταρτη 
κάλπη δεν θα υπήρχε και, συνεπώς, τα ανω-
τέρω θα είχαν αποφευχθεί και οι ψηφοφόροι 
δεν θα αναγκάζονταν να υπομείνουν δύο ουρές 
σε δύο διαφορετικές αίθουσες, εάν η τέταρτη 
κάλπη δεν είχε δημιουργηθεί με τον Κλεισθένη 
(ν.4555/2018).  Η ΚΕΔΕ μάλιστα έχει αναδεί-
ξει την αντισυνταγματικότητα του πλέγματος 
διατάξεων του Κλεισθένη για τις Κοινότητες ως 
αντίθετων με το αρ.102 του Συντάγματος που 
ορίζει ότι οι βαθμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στη Ελλάδα είναι δύο.

Το εκλογικό σώμα  
θα περιμένει σε δύο ουρές  

σε δύο διαφορετικές αίθουσες,  
για να ψηφίσει
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Δημόσια διοίκηση
θεμα

Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται ο 
Α’ κύκλος του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότη-
τας (ΕΣΚ) για το τρέχον 
έτος. Το εναρκτήριο λά-
κτισμα έδωσε κατεπεί-
γουσα Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 
Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7) που 

απηύθυνε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης σε όλους τους εμπλεκόμενους Φο-
ρείς, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και 
Β’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, 
μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν 
προηγηθεί ένας κύκλος Κινητικότητας για το 
2017 και δύο κύκλοι το 2018.

Συνοπτικά, τα στάδια εκάστου κύ-
κλου μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 1) 
Υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων/κά-
λυψης αναγκών από τους Φορείς Υποδοχής, 
2) Αξιολόγηση αιτημάτων από την Κεντρική 
Επιτροπή Κινητικότητας, 3) Ανακοίνωση των 
προς κάλυψη θέσεων και αναγκών, 4) Υποβολή 
αιτήσεων μετακίνησης από τους ενδιαφερόμε-
νους υπαλλήλους, 5) Έλεγχος προϋποθέσεων 
μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης, 6) 
Αξιολόγηση αιτήσεων από τα τριμελή όργανα 
των Φορέων Υποδοχής, 7) Οριστικοποίηση/
υλοποίηση της μετακίνησης.

Όπως κάθε φορά, έτσι και ο Α’ κύκλος 
του 2019 ξεκίνησε με συγκέντρωση αιτημάτων 
από τους Φορείς που επιθυμούν να λάβουν 
υπαλλήλους. Οι εποπτευόμενοι Φορείς των 
Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων κλήθηκαν να αποστείλουν στον επο-
πτεύοντα Φορέα τα αιτήματά τους για κάλυψη 
κενών θέσεων με μετάταξη και κάλυψη ανα-
γκών με απόσπαση. Τα αιτήματα αναφέρουν 
το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων για 
τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, 
καθώς και το σύνολο των οργανικών θέσεων 
στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα, προκει-
μένου η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας 
να διαμορφώνει ασφαλή κρίση ως προς την 
αναγκαιότητα.

Να σημειωθεί ότι προϋπόθεση συμμετο-
χής των Φορέων ως Υπηρεσιών Υποδοχής στο 
ΕΣΚ είναι, σύμφωνα με το αρ.4 του ν.4440/2016 
όπως ισχύει, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέ-
σεων εργασίας για όλες τις θέσεις του Φορέα 

(καλυμμένες και κενές), καθώς και η κατα-
χώριση των ως άνω στοιχείων, μαζί με την 
κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα, στο 
Ψηφιακό Οργανόγραμμα του αρ.16 του ίδιου 
νόμου.

Η προϋπόθεση που αφορά την έκδοση 
Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών 
τους (αρ.54 ν.4178/2013) δεν απαιτείται, σύμ-
φωνα το αρ.33 του ν.4531/2018, εφόσον με 
αιτιολογημένη Έκθεση του οικείου Φορέα, 
που εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, 
βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για 
τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφι-
στάμενες οργανικές διατάξεις. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα, βάσει 
των παρ.2 και 3 του αρ.6 του ν.4440/2016 ως 
ισχύουν, αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξι-
ολόγηση των αιτημάτων από την Κεντρική 
Επιτροπή Κινητικότητας και η δημοσιοποίηση 
του σχετικού Πίνακα με τις προσφερόμενες–
διαθέσιμες θέσεις, προκειμένου οι υπάλληλοι 
με τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα για τις προς κάλυψη θέσεις να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις.

Για την υλοποίηση του ΕΣΚ έχει δη-
μιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, 
ενταγμένη στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού του Ελληνικού Δημοσίου και διαθέσιμη 
στη διεύθυνση https://hr.apografi.gov.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι 4 πρΟθεΣμιεΣ 
τηΣ ΑξιΟλΟγηΣηΣ 
Εξειδικεύτηκαν τα επιμέρους χρονικά 
διαστήματα διεξαγωγής της Αξιολόγη-
σης του προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα 
για την αξιολογική περίοδο του 2018, 
με Εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης (ΑΔΑ: 9ΠΔΓ465ΧΘΨ-Ι6Χ). 
Μέχρι 12 Απριλίου οι Διευθύνσεις Δι-
οικητικού/Προσωπικού κλήθηκαν να 
καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τα αναγκαία 
στοιχεία. 
Από 15 Απριλίου έως 3 Μαΐου κάθε 
αξιολογούμενος, σύμφωνα πάντα με την 
Εγκύκλιο, συμπληρώνει και υποβάλλει 
την Έκθεση Αξιολόγησης. 
Τις χρονικές περιόδους 6 Μαΐου έως 7 
Ιουνίου και 10 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου, 
οι Α’ και Β’ Αξιολογητές αντιστοίχως, ως 
πρώτοι και δεύτεροι ιεραρχικά προϊστά-
μενοι, προβαίνουν στην αξιολόγηση των 
υφισταμένων τους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑδειΑ ΑνΑτρΟφηΣ 
τεκνΟυ
Εγκύκλιο αναφορικά με τη χορήγηση τρί-
μηνης άδειας ανατροφής τέκνου με πλή-
ρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης 
τρίτου τέκνου και άνω, εξέδωσε το Υπ. 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:  
ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ). 
Λαμβάνοντας υπόψη σχετική παρέμβαση 
του Συνηγόρου του Πολίτη, ανακάλεσε 
παλαιότερες οδηγίες του για το θέμα. 
Διευκρίνισε, λοιπόν, ότι στην περίπτω-
ση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, η 
τρίμηνη άδεια με αποδοχές χορηγείται 
αυτοτελώς για κάθε τέκνο ξεχωριστά 
(δηλαδή τρείς μήνες για το τρίτο παιδί, 
τρείς μήνες για το τέταρτο παιδί κ.ο.κ.) 
και όχι άπαξ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

κΑνΟνικΑ  
Οι ΑδειεΣ πΑρΑ  
τιΣ εκλΟγεΣ
Δημοσιεύθηκε και γι’ αυτές τις Ευρω-
εκλογές από το Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης η καθιερωμένη 
Εγκύκλιος (ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ) περί 
αδειών, γνωστοποιώντας ότι δεν θα εκ-
δοθεί Υπουργική Απόφαση ανάκλησης 
/ απαγόρευσης χορήγησης κανονικών 
αδειών. Υπενθυμίζεται ότι η παρ.1 του 
αρ.9 του ν.4255/2014 παρέχει δυνατό-
τητα στην Υπουργό να ενεργοποιήσει 
τέτοια απαγόρευση. 
Το Υπουργείο, λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι 
«δεν κρίνεται σκόπιμη η έκδοση της 
σχετικής Υ.Α. (...) οι κανονικές άδειες 
απουσίας των Υπαλλήλων του Δημο-
σίου Τομέα χορηγούνται λαμβάνοντας 
υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες εκά-
στου Φορέα, ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών». 
Ό,τι δηλαδή ίσχυσε και το 2014.

Κινητικότητα: Ξεκίνησε 
ο Α’ κύκλος για το 2019

Οι εποπτευόμενοι Φορείς 
στέλνουν τα αιτήματά τους 
για κάλυψη κενών θέσεων 
με μετάταξη και κάλυψη 
αναγκών με απόσπαση‘



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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10 Αρθρο
ΓιώρΓος Καραμέρος* 

Τ
ο κυκλοφοριακό πρόβλη-
μα για τις πόλεις κάθε 
μεγέθους αλλά και για 
το Μαρούσι προκύπτει 
βασικά από το γεγονός 
ότι αυτές σχεδιάστηκαν 
πριν από την εξάπλωση 
του αυτοκινήτου. Το πρό-

βλημα διογκώνεται συνεχώς με την αύξηση του 
πληθυσμού, των δραστηριοτήτων και της επιφά-
νειας των αστικών περιοχών, του αριθμού των 
οχημάτων που κυκλοφορούν και του βαθμού 
χρησιμοποίησής τους. Ιδιαίτερα στην πόλη μας 
οι υπερτοπικές χρήσεις και ο προβληματικός 
πολεοδομικλος σχεδιασμός κάνουν το πρόβλημα 
εκρηκτικό. Οι επιπτώσεις, πέρα από την συνεχώς 
αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση και την 
αντίστοιχη απώλεια χρόνου, είναι σοβαρές και 
στην ασφάλεια, την ατμοσφαιρική ρύπανση και 
γενικότερα στην ποιότητα ζωής. 

Στο #Ενωμένο Μαρούσι θα επιχειρή-
σουμε να αναστρέψουμε αυτήν την κατάσταση. 
Προτεραιότητά μας ο άνθρωπος και όχι τα οχή-
ματα. Με διαβούλευση, καινοτομία και ρεαλισμό 
καταγράφουμε τις βασικές ανάγκες κατοίκων 
και επισκεπτών, χρήσεων γης, κυκλοφοριακών 
αναγκών κλπ. ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο 
μοντέλο μετακινήσεων μέσα στην πόλη, που δε 
θα έχει ως κέντρο το αυτοκίνητο αλλά θα προάγει 
το περπάτημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοι-
νωνία και εν γένει τις συλλογικές μετακινήσεις, 
στοχεύοντας σε μια διαφορετική, κυκλοφοριακή 
οργάνωση της πόλης, πιο φιλικής στο περιβάλλον.

Σχεδιάζουμε παρεμβάσεις με βάση την 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης του αστικού ιστού, 
τη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής 
των πολιτών και την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Στοχεύουμε στην άμβλυνση της άναρχης 
στάθμευσης επιβάλλοντας περιορισμούς στις 
χαοτικές συνθήκες που υπάρχουν στο κέντρο 
σήμερα μέσα από τη χρήση έξυπνων συστημά-
των πληροφόρησης αποφεύγοντας τις άσκοπες 
κινήσεις μέσα στον αστικό ιστό.

Εμείς ως επόμενη διοίκηση του Δήμου 
Αμαρουσίου θα αμβλύνουμε το πρόβλημα εφαρ-
μόζοντας συγκεκριμένη πολιτική που βασίζεται 
στα εξής σημεία:
#  Αξιοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κι-

νητικότητας στην κατεύθυνση της Δημόσιας 
Συγκοινωνίας, Ποδηλάτου και κίνησης πεζού. 
Αναθεωρείται το κυκλοφοριακό πλαίσιο του 
Δήμου και η ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
μέσω του ΣΒΑΚ.

#   Επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας με 
γνώμονα την πλήρη κάλυψη της πόλης και 
ανασχεδιασμός των διαδρομών, ανάλογα με 
την υφιστάμενη ζήτηση και τις χρήσεις γης. 
Πλήρης εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 
οχημάτων, στάσεων και σημείων αναμονής.

#   Υποστήριξη και υιοθέτηση ευέλικτων πολιτι-
κών για τις δημοτικές μετακινήσεις που έχει 
αναπτύξει ο ιδιωτικός τομέας και ανταπο-
κρίνονται στις καινοτομίες των μεταφορών 
στη βάση της οικονομίας της ανταλλαγής και 
διαμοιρασμού (Κοινόχρηστα αυτοκίνητα, 
Ηλεκτροκίνητα Πατίνια και Ενεργοποίηση 
Δικτύου Κοινοχρήστων Ποδηλάτων). 

#   Αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου πο-

την δημιουργία κοινου Κέντρου Διαχείρισης 
της Κυκλοφορίας, το οποίο να έχει τη δυνα-
τότητα αυξομείωσης της χρονικής διάρκειας 
των φάσεων των σηματοδοτών ανάλογα με 
τον κυκλοφοριακό φόρτο των οδών

#   Στενή συνεργασία με την Τροχαία Κηφισιάς 
για την ύπαρξη ρυθμιστών τροχονόμων στις 
διασταυρώσεις στην Κηφισίας τις ωρες και 
μέρες αιχμής.

Στο #Ενωμένο Μαρούσι αξιολόγουμε 
το κυκλοφοριακό πρόβλημα ως το πιο κρίσιμο 
για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των 
επισκεπτών της πόλης μας και θα εργαστούμε 
σκληρά για αυτό από την πρώτη μέρα.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πως θα αμβλύνουμε 
το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα στο Μαρούσι

δηλατοδρόμων που ενσωματώνει τις ποδη-
λατικές διαδρομές του ΡΣΑ, τη σύνδεση με 
τα σχολεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το 
κέντρο του Δήμου, αλλά και τις ποδηλατι-
κές υποδομές των όμορων Δήμων ώστε να 
δημιουργηθούν μεγάλου μήκους διαδρομές.

#   Τέλος, συνδυάζουμε ιδιωτικές και δημόσιες 
μεταφορές με διαμόρφωση οργανωμένων χώ-
ρων στάθμευσης δυναμικότητας περίπου 500 
θέσεων, περιμετρικά της πόλης, για ενίσχυση 
του park-and-ride και της μετεπιβίβασης σε 
μέσα μαζικής μεταφοράς η/και χαμηλής όχλη-
σης μέσα, ενώ επιδιώκουμε την αξιοποίηση 
από τον Δήμο των περισσότερων από 3,000 
θέσεων στάθμευσης του ΟΑΚΑ, προκειμένου 
να σταθμεύουν οχήματα για μεγάλη διάρκεια.

#   Εκκίνηση λειτουργίας συστήματος ελεγχό-
μενης στάθμευσης και επέκτασής του χωρίς 
χρέωση για τους κατοίκους Αμαρουσίου . 
Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος παρακο-
λούθησης και ελέγχου χρόνου κατάληψης 
θέσεων – αντιμετώπιση παραβατικότητας. 

#   Συγκέντρωση - σε πραγματικό χρόνο -δεδο-
μένων αναφορικά με το φόρτο στην κίνηση 
οχημάτων και πεζών για την υιοθέτηση καλύ-
τερων πολιτικών διαχείρισης της κυκλοφορίας 
σε σημεία της πόλης.

#   Νέες πεζοδρομήσεις ιδιαίτερα στο κέντρο της 
πόλης αλλά και τοποθέτηση σηματοδοτών σε 
κρίσιμα σημεία στην Κοκκινιά και τον Σωρό 
αλλά και σε Άγιο Θωμά και Άγιο Νικόλαο

#   Συνεργασία με την Περιφερεια Αττικής για 

Σχεδιάζουμε παρεμβάσεις 
για τη διασφάλιση της καλύ-
τερης ποιότητας ζωής των 
πολιτών και την προστασία 
του περιβάλλοντος‘
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Αρθρο
ΣταύροΣ ΚαΣιματηΣ / δήμαρχοΣ Κορυδαλλου 

Ο
λα τα προηγούμενα χρό-
νια, τα περισσότερα σε 
συνθήκες οικονομικής 
κρίσης, έγιναν τα πε-
ρισσότερα και σημα-
ντικότερα έργα που 
δημιουργήθηκαν ποτέ 
στον Κορυδαλλό. Υπο-

δομές που είχε ανάγκη η πόλη και δεν είχαν 
πραγματοποιηθεί για δεκαετίες. Έργα που δεν 
κόστισαν ούτε ένα ευρώ στον Δήμο και στους 
δημότες. Υποδομές που αλλάζουν την ποιότητα 
ζωής, αναβαθμίζουν την πόλη μας, την κάνουν 
βιώσιμη και ανταγωνιστική. 

Το Δημαρχείο, το νέο Κλειστό Κολυμ-
βητήριο, το Πάρκο 10 στρεμμάτων σε τμήμα 
των πρώην Φυλακών, το Μετρό, ο ιδιόκτητος 
Παιδικός Σταθμός, τα έξι νέα σχολεία Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η 
ανάπλαση των 88 στρεμμάτων με τη δημιουργία 
χώρων περιπάτου μήκους 1 χιλιομέτρου, οι 
αναπλάσεις πλατειών, παιδικών χαρών και του 
οδικού δικτύου, βελτιώνουν την καθημερινότητα 
μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν επένδυση για 
το μέλλον της πόλης και των παιδιών μας.

Με τις δεκάδες κοινωνικές δράσεις, 
που στηρίζουν τους πιο αδύναμους, το έργο 
στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, την κατάρ-
γηση των τροφείων σε συνδυασμό με άριστες 
υπηρεσίες και συνθήκες στους Δημοτικούς 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, δείχνουμε καθη-
μερινά το ανθρώπινο, το κοινωνικό πρόσωπο 
της δημοτικής αρχής. Επιβεβαιώσαμε ότι η 
αυτοδιοίκηση διατήρησε την κοινωνική συνοχή 
και κράτησε τις πόλεις όρθιες. 

Πετύχαμε την οικονομική εξυγίανση 
του Δήμου βάζοντας τέλος σε μια πολιτική 
που υπονόμευε το μέλλον του και αποτελού-
σε τροχοπέδη για την ανάπτυξη του. Τώρα 
μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο στη 
βελτίωση της καθημερινότητας. Σε συνδυασμό 
με τα έργα υποδομής, που υλοποιούνται, χα-
ράσσουμε νέες προοπτικές για την ανάπτυξη 
του Κορυδαλλού. 

Όλα αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν 
ήταν αυτονόητα. Απαιτούσαν όραμα, διεκδι-
κητικότητα, μεθοδικότητα, γνώση, εμπειρία. 
Αποδείξαμε ότι τα διαθέτουμε. Αποδείξαμε ότι 
«εμείς μπορούμε!». Γι’ όλα αυτά είχα δεσμευθεί 
απέναντι στους δημότες και γι΄ αυτό μπορώ να 
τους κοιτάζω στα μάτια και να διεκδικώ και 
πάλι την εμπιστοσύνη τους.

Οι ερχόμενες Δημοτικές Εκλογές εί-
ναι οι πιο κρίσιμες των τελευταίων δεκαετιών. 
Η καθιέρωση της απλής αναλογικής απαιτεί 
συνεργασίες. Συνεργασίες σημαίνει αίσθημα 
ευθύνης, διάθεση συνεννόησης και σύνθεσης 
απόψεων, εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης. 

Η παρουσία μου στην αυτοδιοίκηση 
είναι γνωστή, διάφανη και κρυστάλλινη. Πο-
ρεύθηκα πάντα με γνώμονα τις αρχές και τις 
πεποιθήσεις μου, με γνώμονα τον άνθρωπο και 
τις ανάγκες του. 

Δεν φοβήθηκα ποτέ τον διάλογο και 
επιδίωξα την ενότητα σε όλα τα επίπεδα. Ενό-
τητα, που κάνω πράξη προεκλογικά, επιδιώκο-

με γνώμονα τις ανάγκες των δημοτών και το 
μέλλον της πόλης και όχι τη δημιουργία εντυ-
πώσεων και το προσωπικό όφελος. 

Τα επόμενα χρόνια ολοκληρώνονται και 
σχεδιάζονται σημαντικά έργα που θα κρίνουν 
την εξέλιξη της πόλης. Ο Δήμος Κορυδαλλού 
πρέπει να διοικηθεί με σταθερότητα και όχι με 
πιθανούς κραδασμούς, που θα θέσουν σε κίνδυ-
νο την καθημερινή λειτουργία και τις ανάγκες 
της πόλης και των κατοίκων της. 

Ανάμεσά τους: 
•   Η δημιουργία των Εθνικών εγκαταστάσεων 

Στίβου και των συνοδευτικών έργων στην 
έκταση των πρώην Λατομείων στο Σχιστό.

•   Οι αναπλάσεις των οδών Αθηνάς, Ταξιαρ-
χών, Θεσπιέων και Μπουμπουλίνας.

•   Η αλλαγή του οδοφωτισμού σε όλο τον Δήμο 
μας και η αντικατάστασή τους με λαμπτήρες 
LED για εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

•   Η ολοκλήρωση των εργασιών και η λειτουρ-
γία του Μετρό στην πλατεία Ελευθερίας, 
σε συνδυασμό με τα έργα ανάπλασης της 
Δημητρακοπούλου και της πλατείας Μέμου, 
θα αλλάξουν αισθητικά και λειτουργικά το 
κέντρο της πόλης μας. 

•   Η δρομολόγηση Mini Bus που θα συνδέσουν 
τον σταθμό Μετρό της πλατείας Ελευθερίας 
με τις γειτονιές της πόλης μας.

•   Η κατά 50% ανανέωση του στόλου καθαρι-
ότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού.

•   Η τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων στην 
πλατεία Ελευθερίας και σε άλλα κεντρικά 
σημεία της πόλης μας. 

•   Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην 
καθαριότητα, στις Τεχνικές Υπηρεσίες και 
στην Δημοτική Αστυνομία για την επανα-
λειτουργία της.

•   Η πλήρης θωράκιση της πόλης μας με την 
ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων 
στη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη.

•   Η ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων στο 
σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου μας. 

•   Διαδημοτική συνεργασία για την ανάπλαση 
της Γρ. Λαμπράκη (διαμόρφωση ποδηλατό-
δρομων κ.α). 

•   Η κατασκευή του 8ου Γυμνασίου στην οδό 
Σταματοπούλου και νέου Δημοτικού και 
Γυμνασίου στο Σχιστό.

•   Η ανέγερση Πολυχώρου στο χώρο του πα-
λιού 12ου Δημοτικού, Ηπείρου και Σάμου. 

•   Η ενίσχυση προγραμμάτων επιμόρφωσης 
και εκπαίδευσης ενηλίκων. 

•   Η δημιουργία Θερμοκοιτίδας επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας Επιχειρηματικότητας 
για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Η επόμενη τετραετία απαιτεί ανθρώ-
πους με εντιμότητα, με σύγχρονη αντίληψη, 
με δημοκρατικές ευαισθησίες, με ανθρώπινο 
πρόσωπο, με σεβασμό απέναντι στους πολίτες 
και τις ανάγκες τους. 

Καλώ τους πολίτες να αποφασίσουν 
με αίσθημα ευθύνης για να συνεχίσουμε όλοι 
μαζί τη δημιουργική πορεία της πόλης μας. Δε-
σμεύομαι ότι θα συνεχίσω με το ίδιο πάθος, την 
ίδια δημιουργική διάθεση και αγωνιστικότητα.

Ολα αυτά που 
πραγματοποιήσαμε 
δεν ήταν αυτονόητα. 
Απαιτούσαν όραμα, 
διεκδικητικότητα, 
μεθοδικότητα, γνώση, 
εμπειρία

‘

Με ενότητα δυνάμεων  
και αξιοπιστία προσώπων

ντας ευρείες συνεργασίες στη βάση αρχών και 
προγράμματος. Συνεργασίες, που ενισχύουν 
και ενδυναμώνουν τον ανεξάρτητο και πολυ-
συλλεκτικό χαρακτήρα του συνδυασμού μας 
«Πολίτες για τον Κορυδαλλό». 

Η επόμενη τετραετία απαιτεί μια δη-
μοτική αρχή, η οποία θα μπορεί με εντιμότητα 
και καθαρότητα να ξεπεράσει μικροκομματικές 
τακτικές, εγωϊσμούς, άγονες αντιπαραθέσεις για 
να επιβάλλει τις αναγκαίες συνθέσεις. 

Το ίδιο κρίσιμη είναι και η εκλογή Δη-
μοτικού Συμβουλίου, που θα διαθέτει αυτά τα 
χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί να αποφασίσει 
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12 Συνέντευξη
Χρήστοσ ΓώΓοσ*

Τ
ο εκλογικό του κέντρο 
δεσπόζει στην Χρυσο-
στόμου Σμύρνης, στο 
Βύρωνα. Τέσσερα εκλο-
γικά κέντρα στη σειρά, 
υποψήφιων Δημάρχων, 
που αποδεικνύουν τόσο 
τον πολιτικό πολιτισμό 

της περιοχής όσο και το ότι οι εκλογές στο 
Δήμο Βύρωνα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Με τον Χρήστο Γώγο, επικεφαλής της 
παράταξης «Νέα Εποχή Βύρωνα», μιλήσαμε 
για πολλά. Αλλά, ο ίδιος επέμενε να εστιά-
σουμε στις «πράσινες» πολιτικές που θέλει 
να εφαρμόσει στην πόλη του και τις οποίες 

εδώ και αρκετό καιρό εφαρμόζει στην καθη-
μερινότητά του.

Ηλεκτρικό όχημα, φωτοβολταϊκά στο 
σπίτι σας και ανεμογεννήτρια ακόμα 
και φυλλάδιο από ανακυκλωμένο χαρ-
τί. Κύριε Γώγο, τελικά τι θα οραματίζε-
στε για την πόλη σας;

Για μένα δεν πρόκειται περί οράματος. Αυτή 
είναι η ζωή μου, η καθημερινότητά μου. Δεν 
θα μπορούσα να φανταστώ να γεμίζουν οι 
δρόμοι και τα πεζοδρόμια με ντάνες από φυλ-
λάδια υποψηφίων. Σε αυτό το κομμάτι ήμουν 
αυστηρός. Φυλλάδια μόνο χέρι με χέρι ή στα 
γραμματοκιβώτια κι αυτός ήταν ο λόγος που 

το δικό μου- αλλά και αρκετών συμβούλων 
μου- είναι σε σχήμα καρτ ποστάλ και από 
ανακυκλωμένο χαρτί.

 Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μου έχει λύ-
σει τα χέρια. Εκτός του ότι είναι εύκολο και 
λειτουργικό, είναι οικονομικό και απόλυτα 
ασφαλές για το περιβάλλον. Επιβάλλεται ο ίδιος 
δώσω το παράδειγμα ώστε στο μέτρο που θα 
έχω τη δυνατότητα, ο στόλος των δημοτικών οχη-
μάτων θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά. Αυτό 
σημαίνει και σημεία φόρτισης μέσα στην πόλη. 
Εκτός από την οικονομία και το καθαρότερο 
περιβάλλον, τα οχήματα αυτά θα βοηθήσουν 
στο θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της 
ήπιας κυκλοφορίας, της στάθμευσης. Δεν είναι 

Αλλαγή νοοτροπίας  
για μια «πράσινη πόλη»

πολυτέλεια. Είναι ανάγκη και προτεραιότητα 
για τη βελτίωση της ζωής μας.

Μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα κάνουν 
μια πόλη «πράσινη»;

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η αλλαγή νοοτροπί-
ας. Καθαρή πόλη είναι η «πράσινη» πόλη. Εκεί 
που δεν συναντάς σκουπίδια στους δρόμους, 
τσίχλες και γόπες και χαρτιά. Εκεί που όποιος 
το κάνει, το πληρώνει. ‘Όλα αυτά, μαζί με το 
ελεύθερο internet, τα δωρεάν σημεία φόρτισης 
συσκευών, τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τα 
απλά, μαζί με τα σύγχρονα και «έξυπνα» λεω-
φορεία όπως το παράδειγμα των Τρικάλων, ο 
Βύρωνας θα έχει κερδίσει το στοίχημα από τις 
πρώτους μήνες που η Νέα Εποχή Βύρωνα θα 
διοικεί το Δήμο. Καταλαβαίνω πως σε πολλούς 
όλα αυτά ακούγονται «κινέζικα» όμως εμείς 
ήδη ζούμε έτσι, ήδη σκεφτόμαστε έτσι.

Επικουρικά, η «πράσινη ενέργεια, 
η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση στις 
σύγχρονες μορφές της και η ενεργειακή αξι-
οποίηση των απορριμμάτων, θα βοηθήσουν 
τους δημότες μας να αποκτήσουν οικολογική 
συνείδηση ώστε να αναπτυχθεί μια κουλτούρα 
ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα που αφο-
ρούν στο περιβάλλον. Η αρχή θα γίνει από τα 
σχολεία και τους μαθητές μας. Με ενημέρωση 
και σωστή εκπαίδευση. Όλα αυτά θα γίνουν 
με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
για την εκτέλεση πράσινων πολιτικών και την 
ανάπτυξη πράσινων δράσεων γενικότερα. Σύμ-
μαχοι μας σε αυτή την προσπάθεια θα είναι οι 
ίδιοι οι δημότες. Επιτέλους ο Βύρωνας θα έχει 
την ευκαιρία να γίνει μια Ευρωπαϊκή πόλη.

Σε μια εποχή που η κρίση έχει κορυ-
φωθεί και τα αποτελέσματά της είναι 
εμφανή στην καθημερινότητά μας, 
πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν είναι ουτο-
πικά;

Σαφώς και δεν είναι. Έχουμε βρει την εύκολη 
απάντηση. Για όλα πια φταίει η κρίση. Φταίει 
η κρίση που δεν χρησιμοποιούμε στον δημόσιο 
φωτισμό λάμπες led ή λάμπες οικονομίας; Φταί-
ει η κρίση που οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά 
Συμβούλια δεν σχεδιάζουν και δεν προωθούν 
πολιτικές αλλά σκύβουν το κεφάλι σε ότι τους 
προστάζει το κεντρικό κράτος; Σε αυτές τις 
εκλογές ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναδειχτεί σε ρυθ-
μιστικός παράγοντας της κοινωνικής ανάπτυ-
ξης. Στον Βύρωνα, θα τα πάμε όλα αλλιώς. 
Όλα από την αρχή. Οι πολιτικοί της παλιάς 
σχολής, ανεξαρτήτου ηλικίας έχουν ήδη χάσει 
το παιχνίδι και οι υποστηριχτές τους το τρένο 
της ανάπτυξης.

Τι σημαίνει για σας επιτυχημένος Δή-
μαρχος;

Θεωρώ πως είναι μία αίσθηση που έχει ο ψη-
φοφόρος τη στιγμή που ψηφίζει. Γνωρίζει ήδη 
τα αποτελέσματα της επιλογής του. Αν δεν 
έχει δει πρόγραμμα και ψηφίζει, ρισκάρει. Αν 
επιλέξει έναν άνθρωπο που μπορεί να δει μόλις 
λίγο πιο πέρα κι όχι το μέλλον, ρισκάρει. Για 
μένα επιτυχημένος Δήμαρχος είναι εκείνος που 
περνάει από μια πράσινη πόλη, φιλική στον 
δημότη και φθάνοντας στο γραφείο του.....

* Υποψήφιος Δήμαρχος Βύρωνα

Επιτυχημένος Δήμαρχος 
είναι εκείνος που περνάει 
από μια πράσινη 
και φιλική πόλη‘

Νέα έποχή ΒύρωΝα



Ο 
υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής  
Γ. Πατούλης πραγματοποίησε τη Μεγάλη 
Τετάρτη, επίσκεψη στον Αργοσαρωνικό 
προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα 
τρέχοντα τοπικά ζητήματα που απασχο-
λούν, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους 
πολίτες της περιοχής. Στο πλαίσιο της επί-
σκεψης του ο κ. Πατούλης συναντήθηκε με 

τους δημάρχους, τις λιμενικές και αστυνομικές αρχές, ιατρούς 
των Κέντρων υγείας, εκπροσώπους φορέων και της Εκκλησίας, 
επιχειρηματίες, πολίτες καθώς και με υποψήφιους δημάρχους 
του Πόρου, της Τροιζηνίας, των Μεθάνων, της Ύδρας και των 
Σπετσών. Κατά την επίσκεψη του συνοδευόταν από εκπροσώπους 
τοπικών φορέων, υποψήφιους περιφερειακούς και δημοτικούς 
συμβούλους. Μαζί του ήταν επίσης ο Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς 
και νήσων Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και ο Σπύρος Σπυρίδων, 
μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
των Περιφερειών, πρώην Περιφερειάρχης, πρώην Δήμαρχος 
και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ.

Κάνουμε μια Νέα Αρχή για να μην αισθάνονται οι κά-
τοικοι του Αργοσαρωνικού Πολίτες Β’ κατηγορίας. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων, η έλλειψη μεγάλων 
έργων (αποχέτευσης, όμβριων, κ.α.), η ελλιπής ακτοπλοϊκή 
διασύνδεση των νησιών, το προβληματικό οδικό δίκτυο, η υδρο-
δότηση και οι καθυστερήσεις -παρατάσεις έργων αποτελούν 
μερικά μόνο από τα προβλήματα που κατέγραψε ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης. 

Όπως επισήμανε μετά την επίσκεψή του στην περιοχή ο 
Γ. Πατούλης, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και οι κάτοικοι τους 
έχουν εγκαταλειφτεί από την Περιφέρεια Αττικής και πρόσθεσε:

«Κάνουμε μια Νέα Αρχή για να μην αισθάνονται οι 
κάτοικοι του Αργοσαρωνικού Πολίτες Β’ κατηγορίας. Όλα 
αυτά τα χρόνια αφέθηκαν στην τύχη τους, χωρίς σχέδιο, χωρίς 
πρόγραμμα. Βρίσκονται τόσο κοντά στην Αττική και συγχρόνως 
τόσο μακριά. Είναι δυνατόν, ειδικά το καλοκαίρι να μην μπορούν 
να επικοινωνήσουν ακτοπλοϊκά με τα άλλα νησιά; Δυστυχώς η 
περιφέρεια δεν υλοποίησε έργα ζωτικής σημασίας τα οποία θα 
αναβάθμιζαν τομείς όπως ο τουρισμός, η υγεία και η παιδεία.

Έχοντας πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα 
επισκέψεις και στα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως 
η Σαλαμίνα και η Αίγινα έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα 
προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. 

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν τεράστιες προοπτι-
κές ανάπτυξης αρκεί να τους δοθούν τα κατάλληλα αναπτυξιακά 
και χρηματοδοτικά εργαλεία. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει 
να υπάρξει ένα Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο 
θα προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που 
θα αφορούν θέματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η 

ακτοπλοϊκή διασύνδεση, η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού 
και η υλοποίηση μεγάλων έργων, 

Γνωρίζω ότι οι κάτοικοι του Σαρωνικού έχουν αδικηθεί 
και θα κάνω ότι είναι δυνατό να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. 
Οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να καταλάβουν ότι 
δεν είναι μόνοι τους. Μαζί θα διεκδικούμε την επίλυση των 
τοπικών προβλημάτων και θα βάλουμε τους στόχους για τις 
μεγάλες αλλαγές. Για μια Νέα Αρχή».

Ειδικότερα κατά την επίσκεψή του στον Αργοσαρωνικό 
ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής ενημερώθηκε για τα 
προβλήματα των παρακάτω περιοχών:

Πόρο 
Στον Πόρο ο Γ. Πατούλης αρχικά συναντήθηκε με το Δήμαρχο 
του Νησιού Γ. Δημητριάδη και με αντιδημάρχους. Στη συνέχεια 
συναντήθηκε με επιχειρηματίες, με τον Λιμενάρχη του νησιού, 
πολίτες, καταστηματάρχες και υποψήφιους. Ο δήμαρχος Πό-
ρου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε θέματα έργων υποδομών 
που υλοποιούνται με ευθύνη της περιφέρειας και κατήγγειλε 
ότι δίδονται συχνά αδικαιολόγητες παρατάσεις στην παράδο-
σής τους. Επίσης αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν 
σχετικά με έργα βιολογικού καθαρισμού και στο υπερβολικό 
κόστος καθημερινής μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ 
Φυλής. Ο κ. Δημητριάδης διατύπωσε την αντίθεσή του και στην 
ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών η οποία όπως σημείωσε οδηγεί 
στη «βιομηχανοποίηση του Σαρωνικού». 

Τροιζηνία –Μέθανα
Κατά την μετάβασή του στο Γαλατά ο Γ. Πατούλης είχε συνά-
ντηση με το δήμαρχο Τροιζηνίας –Μεθάνων Κ. Καραγιάννη, 
αντιδημάρχους και επικεφαλής δημοτικών συνδυασμών. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης ενημερώθηκε από το δήμαρχο για τα 
προβλήματα της περιοχής που αφορούν κυρίως στον τουρισμό, σε 
έργα υποδομών, ποιότητα ζωής και το πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην 
μη λειτουργία των ιαματικών πηγών των Μεθάνων γεγονός το 
οποίο έχει ως συνέπεια την κατακόρυφη πτώση του τουρισμού 
στην περιοχή. Την εικόνα εγκατάλειψης είχε την ευκαιρία να 
δει από κοντά ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της επίσκεψή 
του στα Μέθανα. Νωρίτερα επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας, 

όπου και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του καθώς και για τις 
ελλείψεις ειδικοτήτων ιατρικού προσωπικού. 

Με αφορμή την επίσκεψη του στο ΚΔΑΠ Τροιζηνίας-
Μεθάνων ο κ. Πατούλης δήλωσε τα εξής:

«Στηρίζουμε τους εργαζόμενους αναγνωρίζοντας το ση-
μαντικό έργο που προσφέρουν σε αυτές τις δομές και θα είμαστε 
στο πλευρό τους στην προσπάθεια που κάνουν να διεκδικήσουν 
την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των προγραμμάτων 
αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Για εμάς η στήριξη αυτών των δομών σε όλη την Περιφέ-
ρεια Αττικής είναι προτεραιότητα. Θα επενδύσουμε στη διεύ-
ρυνση τους μέσω χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια, 
αλλά και στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που 
παρέχουν σε χιλιάδες οικογένειες και ιδιαίτερα σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες.

Θα εργαστούμε για την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικών 
δομών με στόχο την ανακούφιση των πολιτών και τη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής τους» 

Ύδρα
Ο Γ. Πατούλης μετέβη στη συνέχεια στο νησί της Ύδρας όπου 
είχε συναντήσεις με το δήμαρχο Γ. Κουκουδάκη, αντιδημάρχους, 
το Σεβασιμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης 
Εφραίμ, με τις λιμενικές αρχές, με πολίτες και με υποψήφι-
ους. Στη συνάντηση που είχε με το δήμαρχο ενημερώθηκε για 
το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων καθώς και για τις 
δυσκολίες άμεσων παρεμβάσεων σε ζητήματα πολεοδομικά 
λόγω της εμπλοκής της εφορείας αρχαιοτήτων. Σε σχέση με 
τα απορρίμματα ο δήμαρχος έκανε αναφορά στη πρόταση του 
για αερόβια επεξεργασία η οποία όμως απορρίφθηκε, ενώ 
επισήμανε ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει το ειδικό πρόγραμμα 
βυθιζόμενων κάδων καθώς δεν έχει δοθεί το πράσινο φως από 
την εφορεία αρχαιοτήτων. Ο κ. Κουκουδάκης στη συνέχεια 
σημείωσε ότι το νησί αντιμετωπίζει πρόβλημα και σε επίπεδο 
ηλεκτροδότησης. Μάλιστα μετά το πρόσφατο μπλακάουτ που 
σημειώθηκε στη νησί διερευνάται η δυνατότητα εγκατάστασης 
ηλεκτρογεννήτριας στο εργοστάσιο αφαλάτωσης. Ωστόσο και 
σε αυτή τη περίπτωση, όπως ανέφερε μπαίνουν εμπόδια από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε ο Γ. Πατούλης με το 
Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ ενημερώ-
θηκε για το κοινωνικό έργο και την ανθρωπιστική προσφορά της 
Μητρόπολης. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τον ενημέρωσε 
και για τη λειτουργία δύο νοσοκομείων (Αίγινας και Ύδρας) τα 
οποία λειτουργούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις κληροδοτημάτων. 
Ο κ. Εφραίμ αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις που έχουν 
σημειωθεί στην έγκριση που έχει υποβάλει η Μητρόπολη στη 
περιφέρεια για την σύσταση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. 

Σπέτσες
Τελευταίος προορισμός της περιοδείας του υποψήφιου Περι-
φερειάρχη Αττικής ήταν οι Σπέτσες όπου είχε συνάντηση με 
το Δήμαρχο Σπετσών Π. Λυράκη, με τους Διοικητές της Αστυ-
νομίας και του Λιμενικού, με ιδιοκτήτες καταστημάτων καθώς 
και με υποψήφιους δημάρχους. Ο δήμαρχος Σπετσών αφού 
αναφέρθηκε στη στενή και δημιουργική συνεργασία που είχε 
με το κ. Πατούλη ως Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ, τόνισε 
την ανάγκη στενής συνεργασία των δήμων με την Περιφέρεια. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων και στην επιτακτική ανάγκη να βρεθεί άμεση 
λύση, ενώ σημείωσε ότι στα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πρέπει 
να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για το αποχετευτικό δίκτυο. Το 
απόγευμα της Μ. Τετάρτης ο Γ. Πατούλης παρακολούθησε τη 
λειτουργία (Ευχέλαιο) στον Ι. Ναό Αγίου Νικόλαου Σπετσών, 
ενώ αμέσως μετά ξεναγήθηκε στο Νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο 
Σπετσών από τον πατήρ Γρηγόριο Νανακούδη.
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Στον Αργοσαρωνικό  
δεν είναι Πολίτες  

Β’ κατηγορίας

ΓιώρΓος Πατούλης / Υποψήφιος περιφερειάρχής άττικής

Τα νησιά έχουν τεράστιες προοπτικές 
ανάπτυξης αλλά είναι εγκαταλελειμ-
μένα από την Περιφέρεια Αττικής 
- Απαιτείται η άμεση εφαρμογή ενός 
Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος‘
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ*

Γειτονιά, γειτονιά... ακούμε, κα-
ταγράφουμε και ανταλλάσουμε 
απόψεις για τα προβλήματα της 
πόλης. Στη "Νέα Εποχή" Πρωτα-
γωνιστές είναι οι πολίτες 

Γ
ια το συνδυασμό μας, και 
για όλες τις αποφάσεις μας, 
προτεραιότητα έχει η ανά-
γκη του πολίτη και της κάθε 
γειτονιάς και όχι τα συμφέ-
ροντα τρίτων ή ιδιοτελείς 
επιδιώξεις. Τα προβλήματα 
δεν λύνονται με ευχολόγια 

αλλά με συγκεκριμένες στοχευμένες ενέργειες 
που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες του 
σήμερα και του αύριο. Οι πολίτες όλων των γει-
τονιών που επισκεπτόμαστε, ανταποκρίνονται με 
θέρμη στο κάλεσμά μας. Αντιλαμβάνονται πως 
στο συνδυασμό μας γίνεται σοβαρή δουλειά από 
επιστήμονες και έμπειρους αυτοδιοικητικούς.

Με τους κατοίκους  των περιοχών Ανα-
βρύτων, Βορρέ και Νέας Λέσβου συζητήσαμε 
για τα θέματα του καθαρισμού του Άλσους 
Καρέλλα, για το ρέμα Σαπφούς, για το σχέδιο 
πόλης, για τις διανοίξεις οδών και το πολεοδο-
μικό γενικότερα. Το συμπέρασμα που αντλούμε 
είναι πως έργα θωράκισης της πόλης μας όπως 
το ρέμα Σαπφούς, με ευθύνη Περιφερειάρχη 
Δούρου και Αντιπεριφερειάρχη Καραμέρου, 
έχει καθυστερήσει υπερβολικά με αποτέλεσμα 
να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολι-
τών. Επιπλέον ο πολεοδομικός σχεδιασμός του 
Αμαρουσίου με σεβασμό στο πράσινο και τις 
ανάγκες των πολιτών απαιτεί σοβαρότητα και 
κοινωνική συναίνεση.

Ανταλλάσουμε απόψεις με εκπροσώπους 
του επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου 
του Αμαρουσίου. Καταγράφουμε απόψεις και 

Ο Διάλογος με 
τους Πολίτες 
συνεχίζεται... 

προβληματισμούς, εκθέτουμε το Όραμα μας για 
τις λύσεις που προτείνουμε για το κυκλοφοριακό, 
την πρόσβαση στο κέντρο, την στάθμευση, την 
κατάσταση στην Πόλη. Περπατούμε στις λαϊκές, 
επικοινωνούμε με τους ανθρώπους τις παραγω-
γής ακούμε προτάσεις από του πολίτες - κατανα-
λωτές. Συνομιλουμε με τους εργαζόμενους των 
Δημοτικών υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν την 
μετακίνηση και την καθαριότητα στο Δήμο μας.

Διαπιστώνουμε από κοινού τόσο τις ανά-
γκες για καλύτερη συντήρηση και αναβάθμιση 
του εξοπλισμού και των μέσων, αλλά και την 
ενίσχυση του προσωπικού που εμπλέκεται με 
τις Δημοτικές υπηρεσίες.

Τόσο οι υποδομές, όσο και το προσωπικό 
μπορούν να ενισχυθούν με κονδύλια της Ε.Ε. που 
αφορούν στις “έξυπνες” και “πράσινες” πόλεις.

Στο πρόγραμμά μας που θα ανακοινώ-
σουμε σύντομα, συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
δράσεις που θα υλοποιήσουμε προκειμένου ο 
Πολίτης να απολαμβάνει στο μέγιστο βαθμό 
την ανταποδοτικότητα των εισφορών του με 
“έξυπνους” και άμεσους μηχανισμούς. Ειδικά 
για την ευταξία του Πρασίνου θα δοθεί ιδιαί-
τερη προσοχή έτσι ώστε να προστατεύεται και 
να ελέγχεται υπό τους όρους της απρόσκοπτης 
επισκεψιμότητας (π.χ. κτήμα Καρέλλα) και της 
Πολιτικής Προστασίας.

Στο Μαρούσι της Νέας Εποχής ο Πολί-
της θα απολαμβάνει υψηλού επιπέδου Δημοτικές 
Υπηρεσίες και Παροχές.»

Ολο μαζί το Πρόγραμμα μας θα παρου-
σιαστεί σε ειδική εκδήλωση.

Στη δική μας πολιτική αντζέντα ο διάλο-
γος, η ανταλλαγή απόψεων, η συνδιαμόρφωση 
προτάσεων δ ε ν αποτελεί επικοινωνιακό τέ-
χνασμα, αλλά επιλογή και φιλοσοφία πολιτι-
κής_κουλτούρας και νοοτροπίας που βάζει τον 
Πολίτη Πρωταγωνιστή στην τοπική κοινωνία, 
για να αισθάνονται πλέον οι Πολίτες του Αμα-
ρουσίου οτι έχουν και λόγο και ρόλο στα τοπικά 
πράγματα καθημερινά κι όχι μόνο στις εκλογές 

Είναι βαθειά πεποίθηση μου οτι για να 

προχωρήσουμε μπροστά, για να αλλάξουμε 
όσα μας πληγώνουν ως κοινωνία, όπου ο πολί-
της πολλές φορές απογοητευμένος απαξιώνει 
τους πολιτικούς και την πολιτική, οτι πρέπει να 
αλλάξουμε καταρχήν νοοτροπία, όσοι απο μας 
ασχολούμαστε με τα κοινά, ιδιαίτερα στο χώρο 
της αυτοδιοίκησης.

Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον Πολίτη, 
να τον αφυπνίσουμε, να του δώσουμε ενεργό 
ρόλο, λόγο και συμμετοχή σε όσα αφορούν την 
ζωή του. Πρέπει να τον κάνουμε συνυπεύθυνο, 
συνδιαμορφωτή, συμμέτοχο ως Πολίτη καταρχήν 
στην αποτύπωση και καταγραφή των προβλη-
μάτων, αλλά και συνεργάτη στην προσπάθεια 
επίλυσης και υλοποίησης των όσων θα συνα-
ποφασισθούν.

Είναι ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκη-
σης, που δ ε ν ξεκινά απο πάνω προς τα κάτω, 
αλλά απο κάτω προς τα πάνω, δίνοντας περιεχό-
μενο και βάθος σε έννοιες όπως η διαβούλευση, 
η συναίνεση, η δημοκρατική λειτουργία, όπου 
κύτταρο της είναι ο κάθε Πολίτης χωριστά.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα χρησιμοποι-
ήσουμε και ψηφιακά εργαλεία, που θα δώσουν 

την δυνατότητα στον πολίτη εκτός απο το να 
διαβουλεύεται, να διαμαρτύρεται, να κατα-
γράφει ή να υποδεικνύει μόνο προβλήματα, 
να καταθέτει ενυπόγραφα και τις προτάσεις 
του που θα αποτελούν αντικείμενο έρευνας, 
επεξεργασίας και αξιολόγησης.

Ετσι ο Μαρουσιώτης και η Μαρουσιώ-
τισσα δ ε ν θα αισθάνεται οτι καλείται να συμ-
μετάσχει μια φορά στα 4 χρόνια για να επιλέξει 
Δήμαρχο ή τον Δημοτικό Σύμβουλο επιλογής 
του, αλλά οτι θα έχει καθημερινά λόγο για την 
περιοχή του και όχι μόνο, που θα εισακούεται 
και θα τυγχάνει και σεβασμού και αξιολόγησης 
απο τα αρμόδια θεσμικά όργανα και τις υπη-
ρεσίες του Δήμου.

Σας προσκαλώ λοιπόν μαζί μας σε αυ-
τή την όμορφη αυτοδιοικητική διαδρομή και 
περιμένω με χαρά απο όλους και όλες σας 
στις συναντήσεις μας στις γειτονιές μας, για 
να συνδιαμορφώσουμε  μια νέα προοπτική για 
το Μαρούσι μας, που θα φέρει μια Νέα_Εποχή 
στη σχέση μεταξύ δήμου και δημότη.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου



2 Μαΐου  
2019

15Αυτοδιοίκηση
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ/δήμαρχος Φυλής

Ε
δώ και πέντε χρόνια, μαζί 
με τους συνεργάτες μου και 
χάρη στη εμπιστοσύνη των 
δημοτών, υλοποιούμε ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο, με 
συγκεκριμένες προτεραι-
ότητες και στόχους. Τα 
αποτελέσματα της προ-

σπάθειάς μας είναι ήδη ορατά. Η σημερινή 
Δημοτική Αρχή υπηρετεί με συνέπεια κι ευ-
θύνη ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, που στόχο έχει 
να ανατρέψει όλα όσα δεν μας επέτρεπαν τα 
προηγούμενα χρόνια να έχουμε ως τόπος, 
ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη και καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 
συναντήσαμε, πετύχαμε πολλά. Σχεδιάσαμε και 
υλοποιήσαμε έργα σε κάθε γειτονιά.

Στηριζόμαστε στην ενότητα όλων των 
δημιουργικών δυνάμεων του Δήμου, στη συναί-
νεση και συνεργασία με όσους μοιραζόμαστε 
κοινές αρχές και αξίες.

Έχουμε το σχέδιο, αλλά έχουμε και τη 
δυνατότητα να γυρίσουμε σελίδα.

Να γίνουμε πρότυπο οικονομικής, κοι-
νωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Τα όσα κάναμε και σχεδιάζουμε να 
κάνουμε στο μέλλον, έχουν ένα στόχο: Να 
καταστήσουν το Δήμο Φυλής, τόπο ξεχωριστό. 
Πόλη που γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερη. 
Πόλη στην οποία αξίζει να ζούμε εμείς και 
τα παιδιά μας.

Εργο 
παντού, 
σε κάθε 
γειτονιά

ΑνΑπλΑσΕισ - ΥποδομΕσ
• Ξεκίνησε το έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου 
και ειδικότερα η ανάδειξη των εκκλησιών και μοναστηριών. Το συγκεκριμένο 
έργο, αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του θρησκευτικού τουρισμού  
προς την περιοχή.
• Ξεκίνησε το έργο για την ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής και την κατασκευή 
αγωγού ομβρίων υδάτων.
• Ξεκίνησε το έργο αστικής ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο των Άνω Λιοσίων. 
Το έργο καλύπτει επιφάνεια άνω των 20.000 τ.μ.
• Δημοπρατήθηκε η σύνδεση δικτύων ΒΙΟΠΑ με το υφιστάμενο δίκτυο Άνω 
Λιοσίων, το οποίο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
• Ξεκίνησε το έργο για την κατασκευή πεζογέφυρας στον οικισμό Γεννηματά.
• Ξεκίνησε το έργο για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ι.Μ. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Φυλής στη Χασιά.
• Δημοπρατήθηκε το έργο για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
συστήματος βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των 
απωλειών πόσιμου νερού στο Δήμο Φυλής.
• Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του Αιθρίου Αττικής Οδού στη Δ.Ε. Ζεφυρίου.
• Ανάπλαση περιοχής Αγ. Πέτρου.
• Ανάπλαση περιοχής Αγ. Γεωργίου.

ΑντιπλημμΥρικη προστΑσιΑ
• Ξεκίνησαν τα Αντιπλημμυρικά Έργα στις περιοχές Λίμνη 
και Ζωφριά.
• Έργα αποκατάστασης υδραυλικών έργων και οδοποιίας, 
στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής.
• Δημοπρατείται το έργο «Αγωγοί Ομβρίων προς το υπό δι-
ευθέτηση Ρέμα Εσχατιάς».
• Ξεκίνησε το έργο για την Αντιπλημμυρική προστασία του 
Αιγαίου Πελάγους.

δικτΥΑ ΑκΑθΑρτων
• Ολοκληρώθηκε το δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Πηγή 
του Δήμου Φυλής, μήκους περίπου 2 χλμ.
• Ολοκληρώθηκε το έργο για την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, 
στην Δ.Ε Φυλής.
• Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται το έργο «Αποχέτευση Ακα-
θάρτων Δ.Ε. Φυλής». Το υπό κατασκευή δίκτυο έχει μήκος 
6.500 χλμ και περιλαμβάνει 240 συνδέσεις.
• Ξεκίνησε το έργο για την επίλυση επειγόντων προβλημά-
των διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης.

οδοποιιΑ
• Ολοκληρώθηκαν τα έργα συντήρησης σε 52 οδούς του 
Δήμου Φυλής.
• Ανακατασκευάστηκαν 10 οδοί σε περιοχές των Άνω Λιοσί-
ων και του Ζεφυρίου.
• Προμηθευτήκαμε υλικά βελτίωσης οδοστρώματος οδικού 
δικτύου.
• Αποκαταστήσαμε ζημιές δημοτικής οδοποιίας σε 32 οδούς 
του Δήμου.
• Ολοκληρώθηκε το έργο συντήρησης οδοστρωμάτων σε 
85 οδούς, στις περιοχές Ζωφριά και Άγιο Νικόλαο. Το έργο 
καλύπτει συνολική έκταση 48.625 τ.μ.
• Ολοκληρώθηκε το έργο ασφαλτόστρωσης 76 οδών, στις 
περιοχές Ζεφύρι και Χασιά. Το έργο καλύπτει συνολική έκτα-
ση 50.318,50 τ.μ.
• Ξεκίνησε το έργο για αγροτική οδοποιία σε 20 οδούς στις 
περιοχές Άνω Λιόσια και Χασιά. Το έργο καλύπτει συνολική 
έκταση 27.300,50 τ.μ.
• Ολοκληρώθηκε το έργο για την επισκευή του οδοστρώμα-
τος σε 96 οδούς στην περιοχή των Άνω
Λιοσίων. Το έργο καλύπτει συνολική έκταση 52.771,50 τ.μ.
• Ξεκίνησε το έργο για τη συντήρηση οδοστρωμάτων σε 32 
οδούς στο Δήμο Φυλής. Το έργο καλύπτει συνολική έκταση 
47.500 τ.μ..
• Ξεκίνησε το έργο για την ανακατασκευή 6 οδών στην 
περιοχή Αγίου Ιωάννη του Δήμου Φυλής. Το έργο καλύπτει 
συνολική έκταση 1.450 τ.μ..
• Ξεκίνησε η διάνοιξη, κατασκευή και συντήρηση 61 αδιά-
νοικτων οδών και χωματόδρομων, καθώς και 43 οδών στις 
περιοχές Αγίου Νικολάου, Αγίου Γεωργίου, Δροσούπολης, 
Πανοράματος, Αγίου Ιωάννη, Λίμνη και Κέντρο της Δ.Ε. 
Άνω Λιοσίων, Ζωφριά Ι και ΙΙ της Δ.Ε. Ζεφυρίου και Χασιάς 
της Δ.Ε. Φυλής.
• Ολοκληρώθηκε το έργο για την ανακατασκευή τσιμεντό-
δρομων στην Δ.Ε Φυλής.
• Ξεκίνησε το έργο για την κατασκευή πεζόδρομων του Δή-
μου Φυλής.
• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πεζοδρομίων με κοινωφελή 
εργασία.
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Ο
ι Αυτοδιοικητικές 
Εκλογές της 26ης 
Μαΐου αποτελούν 
καθοριστικό σταθμό 
για την καθημερινή 
ζωή μας. Κάθε πο-
λίτης έχει τη δύνα-
μη να αποφασίσει 

για το μέλλον της πόλης του, τις αρχές με 
τις οποίες θα διοικείται, τις αξίες που θα 
υπηρετεί, τη στήριξη των πιο αδύναμων 
και τις αναπτυξιακές προοπτικές της. Οι 
Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να δι-
αδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
ανασυγκρότηση της Χώρας, με αξιοποίηση 
των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 
Στις Περιφέρειες και στους Δήμους δεν 
υπάρχει χώρος για φασίστες. Είναι προπύρ-
για Δημοκρατίας. Η προοδευτική αλλαγή 
που έχει ανάγκη η Χώρα, με ανατροπή των 
πολιτικών συσχετισμών ξεκινά από κάθε 
περιφέρεια της Χώρας. 

Στο Κίνημα Αλλαγής πιστεύουμε 
στο θεσμό της τοπικής δημοκρατίας και 
το έχουμε αποδείξει. Όλες οι ιστορικές 
Μεταρρυθμίσεις στην Τ.Α., αλλά και στο 
Κράτος γενικότερα, σχεδιάστηκαν, θεσπί-
στηκαν και προχώρησαν από τις Κυβερνή-
σεις του ΠΑΣΟΚ.

Μεταρρυθμίσεις αναρίθμητες που 
τολμήσαμε και προωθήσαμε, κόντρα στις 
σφοδρότατες αντιδράσεις από τις υπόλοιπες 
πολιτικές δυνάμεις τόσο εκ δεξιών όσο 
και εξ αριστερών. Οι μεγάλες τομές που 
έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 
έδωσαν υπόσταση στην αποκέντρωση και 
στην Αυτοδιοίκηση, ουσία και περιεχόμενο 
και αποτέλεσαν τη βάση για τον Καποδί-
στρια, τον Καλλικράτη, τις 13 αιρετές Πε-
ριφέρειες (που πλέον απέκτησαν όψιμους 
υποστηρικτές...). Τολμηρές παρεμβάσεις 
που υλοποιήσαμε μαζί με τους Αιρετούς 
της Τ.Α. 

Εμείς δεν θυμόμαστε τους ΟΤΑ μόνο 
στις εκλογές. Σεβόμαστε τους αιρετούς και 
τη δημοκρατική νομιμοποίηση τους. Δεν 
αποδομούμε αρμοδιότητες υπέρ ενός νέο-
συγκεντρωτικού μοντέλου. Δεν θεσπίζουμε 
διαρκώς απαλλαγές παραχωρησιούχων από 
δημοτικά τέλη ερήμην της Τ.Α. Είχαμε πά-
ντα ανοιχτό διάλογο με τα θεσμικά όργανά 
τους. Με άλλα λόγια, εμείς δεν επιχειρούμε 
να ελέγξουμε ή να “εξοντώσουμε” ό,τι δεν 
μπορούμε πολιτικά να υποτάξουμε, όπως οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Είναι γνωστό ότι η καρδιά του πο-

λιτικού μας χώρου διαχρονικά χτυπά σε 
αυτοδιοικητικό παλμό και, ταυτοχρόνως, το 
DNA της Τ.Α. έχει ανεξίτηλα σφραγιστεί 
από την Παράταξή μας.

Οι ισχυρές καταβολές, που έρχο-
νται από το χθες, αποτελούν την πυξίδα 
των σημερινών επιλογών μας για το αύριο, 
τόσο επιλογών σε προγράμματα όσο και 
σε πρόσωπα. Ισχύει και εδώ αυτό που λέω 
πάντα, ότι τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά 
από τις αναμνήσεις μας. 

Στο Κίνημα Αλλαγής επεξεργα-
στήκαμε το Σχέδιο Ελλάδα, το τεκμηρι-
ωμένο πρόγραμμά μας για την έξοδο από 
την κρίση. Εκεί πρωταγωνιστεί η Τ.Α. με 
προτάσεις συγκεκριμένες, σύγχρονες, ρε-
αλιστικές και υλοποιήσιμες. Θέσεις ανα-
τρεπτικές (μέρος των οποίων καταθέσαμε 
κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία για 
τη συνταγματική αναθεώρηση) ώστε να 
καταστεί επιτέλους η αυτοτέλεια των ΟΤΑ, 
από ευχολόγιο, πραγματικότητα. Ιδέες που 
επεξεργαστήκαμε και διαμορφώσαμε μαζί 
με τους Αιρετούς, αξιοποιώντας τις πολύ-
τιμες εμπειρίες, τις γνώσεις τους και τις 
απόψεις τους.

Γι' αυτό στηρίζουμε τον αγώνα που 
κάνουν τα πολυπληθή αυτοδιοικητικά στε-
λέχη της Παράταξής μας, που έχουν τη βού-
ληση και την αξιοσύνη να υπηρετήσουν τον 
τόπο τους και να αγωνιστούν, στη βάση των 
προγραμματικών κατευθύνσεων και αξιών 
που από κοινού πρεσβεύουμε. 

Στο Κίνημα Αλλαγής 
πιστεύουμε στο θεσμό  
της τοπικής δημοκρατίας 
και το έχουμε αποδείξει. 
Όλες οι ιστορικές Μεταρ-
ρυθμίσεις στην Τ.Α.,  
αλλά και στο Κράτος γενι-
κότερα, σχεδιάστηκαν, 
θεσπίστηκαν και προχώ-
ρησαν από τις Κυβερνή-
σεις του ΠΑΣΟΚ.
Μεταρρυθμίσεις αναρίθ-
μητες που τολμήσαμε και 
προωθήσαμε, κόντρα στις 
σφοδρότατες αντιδράσεις 
από τις υπόλοιπες πολιτι-
κές δυνάμεις

‘

Αρθρο
ΦώΦη Γεννηματα / πρόεδρός τόυ Κινήματός αλλαγής

Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής 
για ισχυρούς 
Δήμους και 
Περιφέρειες
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Οι επικείμενες εκλογές είναι οι πρώτες 
– και, είμαστε σίγουροι, οι τελευταίες 
- με το θεσμικό πλαίσιο του “Κλει-
σθένη”. Καταψηφίσαμε και από την 
πρώτη στιγμή τεκμηριώσαμε πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά στην εκλογική ήττα, 
κατασκεύασε ένα sui generis εκλογικό 
συνονθύλευμα, κομμένο και ραμμένο 
στα μέτρα των ισχνών μειοψηφιών, 
δηλαδή του εαυτού του. Επιχειρεί να 
καταστήσει τους ηττημένους της κάλ-
πης, εκβιαστικούς διαμορφωτές της 
ζωής των πόλεων. Να αποδυναμώσει 
τους Αιρετούς, θέτοντας την υλοποίη-
ση των Προγραμμάτων που ο λαός θα 
επιλέξει, υπό την αίρεση των πάσης 
προέλευσης (πολιτικής ή άλλης...) 

ορέξεων και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων. 
Να ξυπνήσει διχαστικές μνήμες του 
παρελθόντος, με την επαναφορά της 
παλιάς Κοινότητας, τη στιγμή που, 
αντιθέτως, η Χώρα έχει ανάγκη από 
συνένωση υγιών δυνάμεων στην κοινή 
προσπάθεια.
Ο νόμος “εκλογομαγειρείο” πρέπει να 
καταργηθεί. Έχω δεσμευτεί προσωπι-
κά ότι θα κάνω ό,τι θεσμικά περνάει 
από το χέρι μου. Το νέο πλαίσιο που 
άμεσα θα τον διαδεχθεί, οφείλει – σε 
συνεργασία με τους φορείς της Τ.Α. 
- να εξασφαλίζει μαζί με την δημοκρα-
τική εκπροσώπηση όλα τα αναγκαία 
θεσμικά αντίβαρα για να μπορούν να 
κυβερνηθούν οι Δήμοι με αποτελεσμα-

τικότητα προς όφελος των πολιτών. 
Πριν την κατάργησή του μεσολαβούν 
οι εκλογές. Είναι ο λαός, ο κάθε πο-
λίτης που με την ψήφο του, έχει την 
καθοριστική δύναμη να αποτρέψει, στο 
μέγιστο δυνατό, τα κλεισθένεια “τε-
χνάσματα”, δίνοντας από την Α’ Κυρια-
κή ισχυρές και σταθερές πλειοψηφίες 
άνω του 50%. Η μείωση των κινδύνων 
από τις πληγές της περιπέτειας του 
“Κλεισθένη”, προϋποθέτει – σε αυτές 
τις εκλογές περισσότερο από ποτέ - 
Αιρετούς με βαθιά γνώση, ικανότητα 
και ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, για να 
μειώσουν τις παρενέργειές του και να 
συμβάλουν εποικοδομητικά στην επό-
μενη μέρα.

Η 26η Μαίου αποτελεί ευκαιρία να ορ-
θώσουμε ένα αποφασιστικό “όχι” απέ-
ναντι στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, 
ένα ηχηρό “ναι” στην προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το διακύ-
βευμα δεν περιορίζεται στην κάλπη των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά 

αντιστοίχως στις τρεις αυτοδιοικητικές 
κάλπες. Το Κίνημα Αλλαγής έχει απο-
δείξει πως βρίσκεται αταλάντευτα και 
αδιαπραγμάτευτα απέναντι σε κάθε 
μορφή φασισμού. Και αυτή την αρχή 
υπηρετούν τα στελέχη μας σε όλη τη 
Χώρα. Στην Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει 
χώρος για φασίστες. Στο “κυνήγι του 

σταυρού” δεν δικαιολογούνται ...φωτο-
γραφήσεις με υμνητές των ναζιστών. 
Στην επιδίωξη πλειοψηφιών είναι απα-
ράδεκτα “δεκανίκια” με ακροδεξιούς 
κατά το πρότυπο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δεν 
χωρούν διακρίσεις στο δίχτυ προστασί-
ας των ΟΤΑ που οφείλει να αγκαλιάζει 
κάθε ανθρώπινη ψυχή στις πόλεις μας. 

Στο Κίνημα Αλλαγής τολμάμε και κοιτάμε με ειλικρίνεια στα μάτια κάθε πολίτη. 
Με τη γνώση και τις εμπειρίες των μεταρρυθμίσεων του χθες, με το προγραμμα-
τικό μας σχέδιο και την αποφασιστικότητά μας είμαστε έτοιμοι για την επανάστα-
ση στο Κράτος, για ακόμα πιο ισχυρούς ΟΤΑ. 
Πιστεύουμε ότι οι πολίτες - μακριά από τις σειρήνες του διχασμού, του λαϊκισμού, 
του τυχοδιωκτισμού, των προεκλογικών παραμυθιών– θα εμπιστευτούν το Κίνημα 
Αλλαγής ως τη θετική επιλογή σε όλες τις κάλπες του 2019. Θα είμαστε η έκπληξη 
των εκλογών. Μαζί μπορούμε να βάλουμε επιτέλους τέλος στις περιπέτειες και τα 
αδιέξοδα. Μπορούμε να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας για ένα καλύτερο μέλλον.

Ισχυρό ΚΙνημα 
αλλαγησ  

– η έΚπληξη στΙσ 
Καλπέσ τόυ 2019

γΙα Ισχυρη αυτόδΙόΙΚηση, μέ ΚυβέρνησΙμότητα  
ΚαΙ έπόυλωση των θέσμΙΚων “πληγων” τόυ συρΙΖα

στέΙλέ μηνυμα αλλαγησ γΙα Ισχυρό αυτόδΙόΙΚητΙΚό μέτωπό 
έναντΙα στό ρατσΙσμό ΚαΙ τη μΙσαλλόδόξΙα
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18 Αυτοδιοίκηση
ΘΕΜΑ

Μ
έσα από µια σειρά 
δράσεων και πρω-
τοβουλιών για τις 
ευπαθείς οµάδες 
στο ∆ήµο του, ο 
Ξένος Μανιατο-
γιάννης µας κά-
νει µια αναλυτική 

καταγραφή της Κοινωνικής Πολιτικής του, η 
οποία αποτελεί παράδειγµα για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. «Βασικός στόχος για τη ∆ηµο-
τική µας Αρχή είναι να στηρίζει έµπρακτα τους 
συνανθρώπους της κοινωνίας των Βριλησσίων, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ισότη-
τα και αλληλεγγύη, χωρίς αποκλεισµούς και 
διακρίσεις», τονίζει ο ∆ήµαρχος Βριλησσίων.

«Τα Κοινωνικά ιατρεία – Κοινωνικό 
Φαρµακείο αποτελούν µια αλληλέγγυα, πλήρως 
εθελοντική δοµή, που προσφέρει πρωτοβάθµια 
ιατροφαρµακευτική φροντίδα σε ανασφάλιστους, 
άπορους και άνεργους πολίτες µας. Επίσης στε-
κόµαστε δίπλα σε όλους τους δηµότες µας χωρίς 
οικονοµικά κριτήρια λειτουργώντας Ιατρείο 
Ψυχιατρικό – Νευρολογικό, Πόνου, Μνήµης, 
Κεφαλαλγίας, Θηλασµού και ∆ιατροφολογίας», 
αναφέρει ο ∆ήµαρχος κ. Μανιατογιάννης.

«Μια µη φαρµακευτική παρέµβαση που 
λειτουργεί προληπτικά και ενισχυτικά σε άτοµα 
µε φυσιολογική γνωστική λειτουργία ή ήπιες 
διαταραχές µνήµης. Στόχος µας η διατήρη-
ση αλλά και η ενίσχυση της µνήµης, µέσω της 
ενεργούς συµµετοχής των µελών στην οµάδα 
και της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Στο ∆ήµο 
µας ήδη λειτουργούν τρεις (3) οµάδες.

 Λειτουργούµε Κοινωνική Ιµατιοθήκη- 
Υποδηµατιοθήκη, ως συµπληρωµατική υποστή-
ριξη των ευάλωτων οµάδων πληθυσµού αλλά 
και φορέων που χρήζουν βοηθείας, µέσω της 
δωρεάν παροχής ειδών ένδυσης, υπόδησης και 
άλλων χρηστικών αντικειµένων καινούργιων ή 
µεταχειρισµένων σε καλή κατάσταση. Η δοµή 
στηρίζεται αποκλειστικά σε προσφορές συ-
µπολιτών µας.

 Η λειτουργία της σχολής Γονέων, που 
υλοποιείται για 4ή χρονιά στο ∆ήµο µας, έχει 
σκοπό την πρόληψη της ψυχικής υγείας του 
παιδιού και την προετοιµασία του γονέα στο 
δύσκολο έργο του. Μέσα από διάφορες θεµα-
τικές ενότητες βοηθά τους γονείς να νιώσουν 
περισσότερο επαρκείς στην άσκηση του γονικού 
ρόλου, µέσα από την παροχή γνώσεων, την 
πληροφόρηση αλλά και την απαραίτητη ψυχο-
λογική στήριξη. Αποτελεί χώρο ανταλλαγής 
εµπειριών και γνώσεων σχετικά µε το µεγάλω-
µα των παιδιών, χώρο πληροφόρησης για τις 
απόψεις της επιστήµης και χώρο όπου τίθενται 
οι βάσεις για µια αποτελεσµατική επικοινωνία 
γονέα – παιδιού.

Με κύριο 
γνώμονα 
τις ανάγκες 
των δημοτών μας

Να προσθέσουµε ότι λειτουργούµε το 
Κέντρο Κοινότητας στο ∆ήµο µας, δοµή που 
δηµιουργήθηκε µε σκοπό να φέρει τις Κοινωνι-
κές Υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη µέσα από 
µία εξατοµικευµένη ολιστική προσέγγιση. Ένα 
τοπικό σηµείο αναφοράς, υποδοχής, ενηµέρω-
σης, παροχής υπηρεσιών και διασύνδεσης των 
πολιτών µε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής 
και Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου µας 
(επίδοµα ενοικίου, ΚΕΑ, προνοιακά Επιδόµατα 
Αναπηρίας, κοινωνικό τιµολόγιο, βιβλιάριο 

ανασφαλίστων, ΤΕΒΑ, επίδοµα ανασφάλιστων 
υπερηλίκων κ.α.).

Οι ωφελούµενοι των κοινωνικών µας δο-
µών αγγίζουν τους 2.000. Είµαστε και προσπα-
θούµε κάθε µέρα να βρισκόµαστε κοντά στον 
πολίτη και να δίνουµε λύση στα προβλήµατά 
του. Θεωρούµε υποχρέωσή µας να σταθούµε 
δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. ∆ηµιουρ-
γήσαµε κοινωνικές δοµές, ώστε να είµαστε 
αλληλέγγυοι στην πράξη», τονίζει ο ∆ήµαρχος 
Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης.

Είμαστε και προσπαθούμε 
κάθε μέρα να βρισκόμαστε 
κοντά στον πολίτη 
και να δίνουμε λύση 
στα προβλήματά του‘

 Ενισχύουµε τις οικογένειες και τα 
ζευγάρια που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και 
προβλήµατα στις µεταξύ τους σχέσεις. Μέσω 
συγκεκριµένων συναντήσεων, υπό την εποπτεία 
ειδικού, που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση 
της επικοινωνίας και την µεταξύ των µελών 
κατανόηση, επιτυγχάνεται η εξοµάλυνση των 
προβληµάτων και των συγκρούσεων και η εύ-
ρεση ενός λειτουργικού τρόπου επικοινωνίας 
απαραίτητου για τα ζευγάρια, ώστε να µεταβούν 
οµαλά από τη µια φάση ζωής στην άλλη.

Ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα ενη-
µέρωσης και συµβουλευτικής στήριξης απευ-
θυνόµενο σε φροντιστές ασθενών µε νόσο 
Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές Άνοιας . Υλο-
ποιείται σε συνεργασία µε την Ψυχογηριατρική 
εταιρεία «Νέστωρ».

Αναβαθµίσαµε τις παροχές της κατ’ 
οίκον αυτής φροντίδας προς τους µοναχικούς 
µας κατοίκους, προσλαµβάνοντας (6) άτοµα 
προσωπικό από την ευαίσθητη ηλικιακή οµάδα 
55+ που αντιµετωπίζει έντονα το φαινόµενο 
της ανεργίας.

Αναβαθµίσαµε τη διαδηµοτική δοµή 
για ΑµεΑ, λέσχη «ΚΡΙΚΟΣ». ∆ηµιουργήσαµε 
ένα πολύ φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά µας 
και τους γονείς τους. Η µεταφορά των µελών 
πραγµατοποιείται µε ετήσια σύµβαση του Κοι-
νωνικού Οργανισµού και επόµενος στόχος µας 
είναι η δηµιουργία Στέγης υποστηριζόµενης 
διαβίωσης (ΣΥ∆), η διαδικασία της οποίας 
έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός 
του έτους.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
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Αυτοδιοίκηση
ΕΚΛΟΓΕΣ

Σ
το κατάμεστο εκλογικό κέ-
ντρο της παράταξης Προ-
οπτική Ζωής ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Καλλιθέας κ. 
Κώστας Ασκούνης παρου-
σίασε τους υποψήφιους 
Δημοτικούς Συμβούλους. 
Την παρουσίαση των υπο-

ψηφίων δημοτικών Συμβούλων έκανε ο Kαλλι-
θεάτης γιατρός Παναγιώτης Λούσκος και στη 
συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο κ. Ασκούνης ο 
οποίος ζήτησε την κατανόηση των παρευρισκο-
μένων μιας και ο χώρος ήταν μικρός τελικά 
για να χωρέσει τόσο πολύ κόσμο, αλλά όπως 
είπε, η καρδιά μας είναι μεγάλη.

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του 
υπ. Δημάρχου Καλλιθέας κ. Γιοβανίδη όπου 
ο ενωτικός του λόγος ενθουσίασε τους πολίτες 
της Καλλιθέας που παρακολουθούσαν την 
εκδήλωση.

Ο κ. Ασκουνής ξεκίνησε την ομιλία του 
δεσμευόμενος ότι η πόλη θα γίνει καθαρή από 
τον πρώτο μήνα εάν οι πολίτες του δώσουν την 
εντολή να διοικήσει τον Δήμο, κατηγορώντας 
τον νυν δήμαρχο για ανικανότητα, τονίζοντας 
χαρακτηριστικά ότι ενώ η σημερινή διοίκηση 
είχε παραπάνω προσωπικό και μέσα δεν κα-
τάφερε να κρατήσει την πόλη καθαρή.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεγάλο 
θέμα του φωτισμού της πόλης συνδέοντάς το 
και με το θέμα της ασφάλειας. Ενημέρωσε 
τους πολίτες πως ενώ είχε παραδώσει στον νυν 
Δήμαρχο πλήρη καταγραφή όλων των φωτι-
στικών σωμάτων της πόλης εδώ και 5 χρόνια, 
ο κ. Κάρναβος δεν κατάφερε να προχωρήσει 
στην αντικατάσταση των λαμπών.

Το πρόγραμμα
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Ασκού-
νης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του 
προγράμματος της παράταξής του σε σχέση 
με την τοπική ανάπτυξη επισημαίνοντας πως 
φιλοδοξία του είναι τον ερχόμενο Μαϊο να 
ξεκινήσει ένας νέος παραγωγικός και δημι-
ουργικός κύκλος για την πόλη που θα συν-
δυάζει την αναβάθμιση και προστασία του 
περιβάλλοντος με την ισόρροπη ανάπτυξη 
της πόλης ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο η 
Καλλιθέα να λειτουργεί με δύο «ταχύτητες»: 
αυτής των αναπτυγμένων περιοχών που θα 
υποδέχονται τον μεγάλο όγκο της ανάπτυξης 
αλλά και την πίεση που αυτή θα προκαλέσει 
στο Κέντρο και τη Βόρεια Καλλιθέα που θα 
μείνουν στάσιμες.

Παράλληλα τόνισε πως ύψιστη προ-
τεραιότητα για την παράταξή του αποτελεί η 

Ηταν όλοι εκεί

Σεβασμός, αξιοπρέπεια 
και στήριξη στον πολίτη. 
Ο άνθρωπος στο επίκεντρο 
για μια καλύτερη ζωή‘

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση των υποψηφίων  
του Κώστα Ασκούνη

δυνατότητα ο Δήμος να στηρίξει με όλες του 
τις δυνάμεις τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλει-
σμό, την ανεργία και την φτώχεια με αίσθημα 
κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Το 
μήνυμά μας είπε είναι σεβασμός, αξιοπρέπεια 
και στήριξη στον πολίτη και στις ανάγκες του. 
Ο άνθρωπος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός 
μας για μια καλύτερη ζωή.

Ο κ. Ασκούνης κλείνοντας την ομιλία 
απευθυνόμενος στους υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους τους κάλεσε να διαδώσουν τα 
μηνύματα της παράταξης σε όλες τις γειτο-
νιές της πόλης, να μιλήσουν με τους πολίτες, 
να ακούσουν με προσοχή και σεβασμό τις 
προτάσεις τους, να αναπτύξουν στους πολίτες 
το πρόγραμμά μας και να τους μεταδώσουν 
πίστη και ελπίδα ότι αξίζουμε μια καλύτερη 
Καλλιθέα.

Ότι υπάρχει Προοπτική Ζωής στην 
πόλη μας.
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Συνέντευξη
Νίκη κεραμεως*

«Α
ν δεν έχουν μεσολαβή-
σει εθνικές εκλογές 
ως τις 26 Μαΐου, οι 
Ευρωεκλογές, εκτός 
από διαδικασία ανά-
δειξης εκπροσώπων 
μας στην Ευρωβου-
λή, θα είναι και δη-

μοψήφισμα με χαρακτήρα εθνικών εκλογών», 
σημειώνει σε συνέντευξη της στον AIRETO η  
Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας 
Δημοκρατίας Νίκη Κεραμέως.

Όπως δηλώνει, η Νέα Δημοκρατία  εί-
ναι έτοιμη να κυβερνήσει  και  έχει θέσει ως 
στόχο όχι μόνο να κερδίσει τις ευρωεκλογές, 
αλλά να κερδίσει με «μία ευρεία, καθαρή νίκη 
και στις εθνικές εκλογές».

Κυρία Κεραμέως, είναι έτοιμη να κυ-
βερνήσει η ΝΔ; 

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εδώ και καιρό 
σε εκλογική ετοιμότητα και επαγρύπνηση, 
έχοντας ήδη καταρτίσει συνεκτικό Κυβερνητικό 
Πρόγραμμα, με συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες, 
ρεαλιστικές προτάσεις για κάθε τομέα, και 
κινητοποιώντας τις δημιουργικές και παραγωγι-
κές δυνάμεις της κοινωνίας. Παράλληλα, η επό-
μενη Κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει 
τις δυσβάσταχτες δεσμεύσεις της απερχόμενης 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως τα πρωτογενή 
πλεονάσματα 3,5% ως το 2022 και 2% ως το 
2060, την εκχώρηση σχεδόν του συνόλου της 
δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο έως το 
2114, την εξάρτηση της χώρας μας από μία 
εκτεταμένη εποπτεία από τους «θεσμούς», την 
εκτίναξη του ύψους των οφειλών των ιδιωτών 
προς το Δημόσιο σε πάνω από 130 δις ευρώ, 
την ακύρωση της έκδοσης νέων εκκρεμών συ-
ντάξεων ύψους 795 εκ. από τον Προϋπολογισμό 
και τη μετάθεσή της στο επόμενο έτος. Εφόσον 
η Νέα Δημοκρατία κληθεί  να αναλάβει τη δι-
ακυβέρνηση της χώρας, θα απαντήσει σε όλες 
αυτές τις προκλήσεις με στροφή στην ανάπτυξη, 
προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Τελικά, πότε βλέπετε εκλογές; Η ΝΔ θα 
μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη 
Κυβέρνηση;

Προσωπική μου άποψη είναι ότι η εξουσιομα-
νής Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το 
χέρι της για να παραμείνει το μέγιστο δυνατό 
διάστημα στην ηγεσία της χώρας. Έχουμε 
γίνει μάρτυρες πρωτοφανών παρασκηνιακών 
μεθοδεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, 
ύστερα και από το «διαζύγιο» με τους ΑΝΕΛ. 
Σε κάθε περίπτωση, η εκλογική συντριβή του 
ΣΥΡΙΖΑ καταδεικνύεται από όλες τις δημο-
σκοπήσεις και από την έντονη δυσαρέσκεια των 
πολιτών για τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε 
όλα τα μείζονα για τη χώρα ζητήματα. Εμείς 
ωστόσο δεν εφησυχάζουμε και είμαστε έτοιμοι 
για την εκλογική αναμέτρηση οποτεδήποτε και 
αν αυτή λάβει χώρα. Η αυτοδυναμία της Νέας 
Δημοκρατίας είναι εφικτός στόχος, αλλά και 
απαραίτητη συνθήκη διατήρησης της κανονι-
κότητας και της κυβερνησιμότητας της χώρας.

Ποιος είναι ο πήχης που βάζετε για τις 
Ευρωεκλογές; Θεωρείτε ότι αποτελούν 
πρόκριμα για τις Εθνικές;

Αν δεν έχουν μεσολαβήσει εθνικές εκλογές 
ως τις 26 Μαΐου, οι Ευρωεκλογές, εκτός από 
διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων μας στην 
Ευρωβουλή, θα είναι και δημοψήφισμα με 
χαρακτήρα εθνικών εκλογών, καθώς από τον 

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την 
Παιδεία αφορά σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες και προτάσσει το τρίπτυχο αρι-
στεία – αξιοκρατία – αξιολόγηση, με στόχο 
την πρόσβαση όλων σε ποιοτική εκπαίδευση 
και την παροχή ίσων ευκαιριών, ανεξαρτήτως 
οικονομικής κατάστασης. Εκκινεί από τη βά-
ση της εκπαιδευτικής πυραμίδας, που είναι η 
ηλικία 0-6, χρόνια ιδιαιτέρως κρίσιμα για τη 
μετέπειτα εξέλιξη και μαθησιακή επίδοση του 
μαθητή. Ως προς την Πρωτοβάθμια/Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, θα δώσουμε μεγαλύτερη 
αυτονομία στις εκπαιδευτικές μονάδες και θα 
απελευθερώσουμε τους εκπαιδευτικούς από 
τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργεί-
ου: με έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων και 
ψηφιακών δεξιοτήτων, με νέες, δημιουργικές 
και διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και 
νέες εκπαιδευτικές θεματικές. Αλλάζει ριζικά 
η Επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε από λύση 
ανάγκης για λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή 
και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς, με 
στόχο τη μείωση της ανεργίας, την οικονομική 
μεγέθυνση, την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, στόχος μας 
είναι να δημιουργήσουμε ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, 
αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σύγχρονα, 
εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό με την αγορά 
εργασίας. Για να καταστεί η Ελλάδα περιφε-
ρειακό κέντρο εκπαίδευσης που θα προσελκύει 
φοιτητές από όλον τον κόσμο.

Στις ερχόμενες εκλογές μετακινείστε 
από το ψηφοδέλτιο της Επικρατείας 
στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών. 
Πώς υπαχθήκατε σε αυτή την εκλογική 
περιφέρεια;

Στις ερχόμενες εκλογές θα είμαι υποψήφια με 
τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια 
του Βόρειου Τομέα της -διασπασμένης πλέον- 
Β’ Αθηνών, κατόπιν απόφασης του Προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Θεωρώ ότι συνυπολογίστηκαν πολλοί παράγο-
ντες, μεταξύ των οποίων και η προσωπική μου 
προτίμηση, καθώς ζω, κινούμαι και δραστη-
ριοποιούμαι σε αυτές τις περιοχές, επομένως 
γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, 
τον κόσμο, τις ελλείψεις και τις δυνατότητες.

Τι διαφορετικό έχει η συγκεκριμένη πε-
ριφέρεια και τι εσείς, σε σχέση με τους 
συνυποψηφίους σας;

Το διαφοροποιητικό στοιχείο του βόρειου το-
μέα συνίσταται στο ότι πρόκειται για μία πολυ-
πληθή και ανομοιογενή εκλογική περιφέρεια, 
με ευρύ φάσμα προβλημάτων, ιδιαιτεροτήτων 
και προτεραιοτήτων, με αισθητές αποκλίσεις 
μεταξύ των 14 Δήμων της. Το διαφορετικό 
που κομίζω και το οποίο ευελπιστώ να δουν 
οι πολίτες στο πρόσωπό μου είναι η συνέπεια 
και εργατικότητα, η ακεραιότητα και η διάθεσή 
μου για προσφορά. Επιθυμώ να αγωνιστώ, 
με Πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να 
αλλάξει η χώρα σελίδα και να συνδιαμορφώ-
σουμε την Ελλάδα που αξίζουμε.

*Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχη 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ

Η προσφυγή στις κάλπες 
αποκτά πλέον χαρακτήρα 
εθνικών εκλογών‘

Δημοψήφισμα  
οι ευρωεκλογές
Σεπτέμβριο του 2015 είναι η πρώτη φορά που 
δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να εκφρά-
σουν τη βούλησή τους στην κάλπη. Θα είναι 
η πρώτη φορά που θα βρεθεί η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ προ των ευθυνών της, που οι πολίτες 
θα έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα σαφές 
μήνυμα αποδοκιμασίας των καταστροφικών 
πολιτικών της, του λαϊκισμού και του διχασμού 
που κυριάρχησαν με ευθύνη της στη χώρα τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια. Στόχος μας στη ΝΔ 
είναι όχι μόνο να κερδίσουμε τις ευρωεκλογές, 
αλλά να κερδίσουμε με μία ευρεία, καθαρή 
νίκη και στις εθνικές εκλογές.

Ως αρμόδια τομεάρχης Παιδείας της 
ΝΔ, πείτε μας τι προτίθεστε να αλλάξε-
τε στην εκπαίδευση εφόσον αναλάβετε 
τη διακυβέρνηση.
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Αυτοδιοίκηση
ΘΕΜΑ

Σ
ε κλίµα νίκης πραγµατοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια των τριών εκλογικών 
κέντρων της παράταξης «Σαρωνικός 
αύριο» στις ∆ηµοτικές Κοινότητες 
Κουβαρά, Καλυβίων και Αναβύσσου.
Η πρώτη εκδήλωση πραγµατοποιή-
θηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου, µε τα 
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου στον 

Κουβαρά. Την Παρασκευή 12 Απριλίου εγκαινιάστηκε 
το εκλογικό κέντρο στα Καλύβια, ενώ την Κυριακή 14 

Απριλίου πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού 
κέντρου στην Ανάβυσσο. 

Πλαισιωµένος από συνεργάτες, υποψηφίους δηµοτι-
κούς και τοπικούς συµβούλους, αλλά και εκατοντάδες πολίτες 
που έδωσαν δυναµικά το παρών και στις τρεις εκδηλώσεις, 
ο ∆ήµαρχος Σαρωνικού και επικεφαλής της παράταξης 
«Σαρωνικός αύριο», κ. Γιώργος Σωφρόνης, έστειλε µήνυµα 
συστράτευσης και νίκης ενόψει των εκλογών του Μαΐου. 

«Η προσέλευση και στις τρεις εκδηλώσεις, ξεπέρασε 
για µια ακόµη φορά τις προσδοκίες µας. Η παρουσία, ο 

ενθουσιασµός και η θερµή στήριξη των συµπολιτών µας, 
είναι η µεγαλύτερη πηγή δύναµης και αισιοδοξίας στην 
πορεία µας προς τις εκλογές. Επιβεβαιώνει ότι είµαστε 
η παράταξη που µπορεί να ενώσει τις δηµιουργικές δυ-
νάµεις του τόπου, η παράταξη που εκφράζει τη σύνθεση, 
την αποτελεσµατικότητα και την προοπτική. Όλοι µαζί 
δίνουµε τον αγώνα, µε στόχο µια καθαρή νίκη για το 
∆ήµο Σαρωνικού: µια ισχυρή εντολή, για να συνεχίσουµε 
να κάνουµε τον τόπο µας κάθε µέρα καλύτερο» δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Σωφρόνης. 

«ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ»

Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια 
των εκλογικών κέντρων
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Αυτοδιοίκηση
εκλογες

Χ
αρακτηριστικά στοιχεία 
«μοναδικότητας» στον 
αυτοδιοικητικό χάρτη 
της χώρας, συμπυκνώ-
νονται στην περίπτωση 
της υποψηφιότητας του 
Γιώργου Ιωακειμίδη 
στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. 

Ι. Ρέντη. Το 1994 κατεβαίνει στον Δήμο Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη και εκλέγεται με ποσοστό 60% 
στο δεύτερο γύρο, το 1998 κατεβαίνει με τη 
στήριξη του Σ.Υ.Ν και του ΠΑ.ΣΟ.Κ και τον 
ψηφίζει το 54% των πολιτών από τον πρώτο 
γύρο, το 2002 ανεβάζει το ποσοστό του κατά 10 
μονάδες και εκλέγεται και πάλι από τον πρώτο 
γύρο με ποσοστό 64% , το 2006 εκλέγεται με 
62,5% πάλι από τον πρώτο γύρο, το 2010 στον 
ενιαίο, πλέον, Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη εκλέγεται με 60,36%  και στις εκλογές 

του 2014 επανεκλέγεται για έκτη φορά Δήμαρ-
χος, με ποσοστό 62,3% πάλι στον πρώτο γύρο!

Σύνολο θητείας στο αξίωμα του Δημάρ-
χου περίπου 25 χρόνια και έπεται ….συνέχεια 
με μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος «ιδιαιτε-
ρότητα» το περιεχόμενο της οποίας θα άξιζε 
να διερευνηθεί από επαΐοντες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης!

Συγκεκριμένα, εκτίθεται για μια ακόμη 
φορά στις δημοτικές εκλογές του προσεχούς 
Μαΐου ως υποψήφιος Δήμαρχος Νίκαιας/Ρέντη 
έχοντας αυτή τη φορά την πολιτική υποστήριξη 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝ.
ΑΛ, το Ποτάμι και την ΔΗΜ.ΑΡ

Η πολυκομματική υποστήριξη του Γιώρ-
γου Ιωακειμίδη είναι αυτή που συνιστά την 
προαναφερόμενη «μοναδικότητα» και ασφαλώς 
είναι ιδιαίτερης σημασίας αλλά και συμβολι-
σμού, δεδομένου του κλίματος αντιπαράθεσης 

και πόλωσης που χαρακτηρίζει το σημερινό 
πολιτικό σκηνικό. 

Την πολυκομματική υποστήριξη της 
υποψηφιότητας του Γιώργου Ιωακειμίδη «επι-
κύρωσαν» με τον πλέον εύγλωττο τρόπο οι 
πολιτικοί εκπρόσωποι των παραπάνω πολιτικών 
κομμάτων που παραβρέθηκαν στην πρόσφατη 
εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων του 
συνδυασμού του στη Νίκαια. 

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι βουλευτές 
Β΄Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, Εύη Καρακώ-
στα και Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, ο πρ. 
αναπληρωτής, υπουργός Οικονομικών, Τρύ-
φων Αλεξιάδης και ο Γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ 
Πειραιά, Χρήστος Φωτιάδης, από τη Νέα 
Δημοκρατία, ο βουλευτής Β΄ Πειραιά,  Γιάν-
νης Τραγάκης , ο πρ. Βουλευτής Β’ Πειραιά, 
Αναστάσιος Νεράντζης και οι πολιτευτές της 
Ν.Δ. Σταυρούλα Βουτυράκου και Ανδρέας 

Πεντακομματική στήριξη  
στον Γιώργο Ιωακειμίδη!

Παλευρατζής, από το ΚΙΝ.ΑΛ, ο γραμματέας 
Επικοινωνίας και υποψήφιος Βουλευτής στη 
Β΄ Πειραιά, Σταμάτης Μαλέλης, ο υποψήφιος 
Βουλευτής Β΄ Πειραιά, Δημήτρης Διαμαντίδης, 
και ο πρ. Βουλευτής, Γιάννης  Διαμαντίδης, 
από την ΔΗΜ.ΑΡ ο Χάρης Μοβσεσιάν και 
τέλος ο Νίκος Τράκας, Πρόεδρος Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α & Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων 
Δήμου Νίκαιας-Ρέντη.

Θεαματική η οικονομική 
ανάκαμψη του Δήμου 
Με το δικό της ταμείο για τα έργα που έχει 
ανάγκη η πόλη, προχωρά η Δημοτική Αρχή Νί-
καιας-Αγ. Ι. Ρέντη. Η σημερινή Δημοτική Αρχή 
γνωρίζοντας ότι η πόλη δεν είχε την πολυτέλεια 
των αντιπαραθέσεων,  προχώρησε και έθεσε σε 
εφαρμογή συγκεκριμένο σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης για τον Δήμο. Από την πρώτη στιγμή 
ανάληψης της ευθύνης της διοίκησης του ενιαίου 
Καλλικρατικού Δήμου, η πολιτική του Δημάρχου 
Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργου Ιωακειμίδη συνο-
ψίζεται σε τρεις λέξεις: Δημοκρατία, διαφάνεια, 
δουλειά. Δημοκρατία στη λήψη των αποφάσεων, 
διαφάνεια στις λειτουργίες και δουλειά στην 
καθημερινή πραγματικότητα.

Ο Γιώργος Ιωακειμίδης  
στον ΑΙΡΕΤΟ:
«Καταβάλλαμε σοβαρές προσπάθειες για το 
νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου αφού 
δυστυχώς βρεθήκαμε να κολυμπάμε χωρίς σω-
σίβιο σε έναν ωκεανό χρεών και περιπτώσεων 
κακοδιαχείρισης του δημοτικού χρήματος. Η 
κατάσταση αυτή συνιστούσε ουσιαστικά  «κινού-
μενη άμμο» για κάθε αναπτυξιακό εγχείρημα 
και γι’ αυτό έπρεπε να αναστραφεί. 

Πιστεύω ότι καταφέραμε σ ’αυτή την 
οκταετία και έχουμε απτά δείγματα μιας άλλης 
οικονομικής διαχείρισης που κλείνει τις ‘τρύπες’ 
του παρελθόντος, σέβεται το χρήμα των δημοτών 
και διαθέτει τους έστω και περιορισμένους 
πόρους σε κατευθύνσεις που εξυπηρετούν την 
πόλη. Η διαφάνεια σε κάθε μας επιλογή είναι 
σταθερός κανόνας της πολιτικής μας από τον 
οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποκλίνουμε, 
φέρνοντας ένα νέο πνεύμα χρηστής διοίκησης, 
φερεγγυότητας και αξιοκρατίας σε όλο το φά-
σμα των δημοτικών μας λειτουργιών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρέη του 
πρώην Δήμου Νίκαιας το 2011  προσέγγιζαν τα 
90 εκατ. ευρώ σε αντίθεση με τον Αγ. Ι. Ρέντη 
που είχε ένα αποθεματικό γύρω στα 10 εκατ. 
ευρώ. Ο Δήμος Νίκαιας πλήρωνε σε ενοικιάσεις 
χώρων 500 εκατ. ευρώ ετησίως και σήμερα αυτό 
το ποσό είναι περίπου 100.000 ευρώ.  Στο ποσό 
των 8.000 ευρώ έφτανε το κόστος του κάθε 
ωφελούμενου στα τμήματα πολιτισμού για τον 
Δήμο Νίκαιας.

Ο κίνδυνος χρεωκοπίας ξεπεράστηκε. 
Από τα 90 εκατ. ευρώ χρέος της Νίκαιας σήμερα 
έχει απομείνει μόνο το χρέος του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων που αποπληρώνεται 
με το μηνιαίο ποσό των 200.000 ευρώ ενώ το 
2010 ο Δήμος πλήρωνε κάθε μήνα 680.000 ευρώ. 

Σήμερα ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη 
δεν χρωστά σε κανένα προμηθευτή και είναι 
από τους πλέον αξιόπιστους της χώρας έχοντας 
ένα σεβαστό αποθεματικό στο Ταμείο του.

Μοναδική περίπτωση  
σε όλη την Ελλάδα  
ο υποψήφιος Δήμαρχος 
Νίκαιας - Ρέντη‘
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Αρθρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ*

Ο
ι τραγωδίες από τις πρω-
τοφανείς καταστροφές 
σε Μάτι και Μάνδρα 
επανέφεραν εµφατικά 
στο προσκήνιο τα δοµι-
κά και διαρθρωτικά προ-
βλήµατα δεκαετιών στον 
οικιστικό και χωροταξικό 

σχεδιασµό πολλών περιοχών της Αττικής, ιδίως 
στην Ανατολική και ∆υτική Αττική. 

Παράλληλα ανέδειξαν µε τον πλέον 
τραγικό τρόπο τα µεγάλα κενά στον µηχανισµό 
πρόληψης και προστασίας των πολιτών πριν 
και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ακραίων 
φαινοµένων, που πλέον λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής ενδέχεται να εµφανίζονται ολοένα 
και πιο συχνά στην Αττική. 

Για το λόγο αυτό και για να µην νιώ-
σουν ξανά οι πολίτες απροστάτευτοι ανα-
πτύσσουµε δράσεις που έχουν στο επίκεντρό 
τους, τη διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού : 
της ανθρώπινης ζωής, µε την υλοποίηση µιας 
δέσµης µέτρων άµεσης και µακροπρόθεσµης 
εφαρµογής σε τρία βασικά επίπεδα. 

Πρώτον ολοκληρώνουµε τον χωροτα-
ξικό σχεδιασµό της Αττικής και των νησιών. 
Είναι δεδοµένο ότι η Αττική έχει υποστεί έντο-
νη αστικοποίηση και µεγάλη αστική διάχυση 
στο πέρασµα του χρόνου, µε αποτέλεσµα να 
φαίνεται έντονη η ανάγκη για αναβάθµιση και 
επανασχεδιασµό του δοµηµένου και αδόµητου 
χώρου. 

Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχε-
διασµού µε την έγκριση των Τοπικών Χωρι-
κών Σχεδίων και των χρήσεων γης µαζί µε 
το Κτηµατολόγιο και τους ∆ασικούς Χάρτες 
αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για οποια-
δήποτε δράση η δραστηριότητα στο µέλλον, 
είτε αφορά έργο υποδοµής, είτε λειτουργία 
επιχείρησης.

Οι περιµετρικοί δρόµοι σε κάθε οι-
κιστικό ιστό που εντάσσεται στο σχέδιο, η 
ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, η άνετη 
κυκλοφορία των οχηµάτων εµπεδώνουν στους 
πολίτες αίσθηµα ασφάλειας και διαµορφώνουν 
συνείδηση νοµιµότητας.

∆εύτερον, αντιµετωπίζουµε στρατηγικά 
τα κενά στις αντιπληµµυρικές υποδοµές. Η 

Αναπτύσσουμε δράσεις 
με επίκεντρο 
τη διασφάλιση 
του υπέρτατου αγαθού, 
την ανθρώπινη ζωή‘

µειωθεί από τα 1280 χιλιόµετρα το 1945, σε 434. 
Εµείς πάντοτε, ως πολιτική από την 

πρώτη στιγµή που αναλάβαµε ρίξαµε µεγάλο 
βάρος στα αντιπληµµυρικά έργα στην Νοµαρ-
χία Αθηνών και στην Περιφέρεια Αττικής. 
Ολοκληρώνουµε τον αντιπληµµυρικό σχεδι-
ασµό για τη θωράκιση της Αττικής µε τρία 
βασικά σηµεία επέµβασης και προστασίας: 
α) διευθέτηση και προστασία ρεµάτων. Β) 
διαχείριση των ορεινών όγκων, γ) κατασκευή 
δικτύων οµβρίων.

Τρίτον ισχυροποιούµε την πολιτική 
προστασία. Παρά το γεγονός ότι εναπόκει-
ται στη νοµοθετική εξουσία η αναβάθµισή 
της επιχειρησιακής δυνατότητας του θεσµού, 
συµβάλλουµε στη βελτίωση της διαλειτουρ-
γικότητας όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
ώστε να µην κινδυνεύει η ζωή και περιουσία 
των πολιτών.

∆ηµιουργούµε χάρτες εκτίµησης κιν-
δύνων από διαφορετικούς τύπους κινδύνων 
και φυσικών καταστροφών όπως πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις, παγετούς, δασικές πυρκαγιές, 
όπου αυτοί δεν υφίστανται. Αναπτύσσουµε 
συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης µε χρή-
ση των νέων τεχνολογιών, αξιοποιούµε τον 
ν. 4325/2015 για τη διενέργεια προσλήψεων 
έκτακτου εποχικού προσωπικού για την πυ-
ρασφάλεια τους θερινούς µήνες, προτείνουµε 
λύσεις που µειώνουν τους παράγοντες κινδύνου 
όπως είναι η υπογειοποίηση καλωδίων της 
∆ΕΗ ΑΕ σε περιοχές µε έντονη µείξη δασικού 
και οικιστικού στοιχείου.

Με αυτά τα τρία βασικά σηµεία επεµ-
βάσεων επιδιώκουµε να καταστήσουµε την Ατ-
τική – περιφέρεια µε υψηλό επίπεδο πρόληψης 
και ασφάλειας από τους διάφορους κινδύνους 
που ελλοχεύουν. ∆ιότι όσο αυτονόητο είναι ότι 
η στρεβλή ανάπτυξη 50 ετών δεν διορθώνεται 
σε µια µέρα άλλο τόσο αυτονόητο είναι ότι 
δεν πρέπει να αφήσουµε τίποτα στην τύχη. 
∆ιορθώνουµε τα κακώς κείµενα µε σκληρή 
δουλειά και σχεδιασµό που υλοποιούµε άµεσα 
και χωρίς καµία χρονοτριβή.

*Υποψηφίος Περιφερειάρχης Αττικής 
με την παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Τρεις προτάσεις για να μην είναι 
οι πολίτες απροστάτευτοι

άναρχη οικιστική ανάπτυξη και η άκρατη τσι-
µεντοποίηση των δεκαετιών που προηγήθηκαν 
παραµόρφωσαν και κακοποίησαν το φυσικό 
περιβάλλον της Αττικής. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι σήµερα δεν µπορούν να εντοπισθούν 
περισσότερα από 70 από τα 700 ρέµατα που 
υπήρχαν. Το µήκος των ανοικτών ρεµάτων έχει 
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Αρθρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σε μνημονικές συνθήκες, 
με τόλμη και με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στον 
Δημότη ανοίξαμε όλα  
τα θέματα του Δήμου μας‘

Σχεδιάσαμε  
- πραγματοποιήσαμε  

- συνεχίζουμε

Π
έρασαν 4,5 χρόνια από την 
1η Σεπτεμβρίου 2014 όταν η 
Ανεξάρτητη Δημοτική μας 
Κίνηση «ΝΙΚΗ των Πολι-
τών Αγίας Παρασκευής», 
στην οποία συναντηθήκαμε 
πολίτες ακομμάτιστοι αλλά 
και από όλα τα δημοκρατικά 

κόμματα και μας ενώνει ένα κοινό όραμα - πλαίσιο 
αρχών για την πόλη, ανέλαβε καθήκοντα ως Δη-
μοτική Αρχή και ξεκίνησε να υλοποιεί το σχέδιο 
μας για την πόλη. 

Σε μνημονικές συνθήκες, με τόλμη και με 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Δημότη ανοίξαμε 
όλα τα θέματα του Δήμου μας. Στη βάση του συνε-
κτικού αναπτυξιακού στρατηγικού μας προγράμ-
ματος και εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις πάνω 
από 45 εκατ. ευρώ, έχουμε πετύχει αποτελέσματα 
που αλλάζουν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
Έτσι επιλύσαμε και επιλύουμε θέματα «αγκάθια» 
της πόλης μας: 
• Αποπερατώσαμε και λειτουργούμε ένα υπερ-
σύγχρονο σχολικό συγκρότημα 11.000τμ, προϋπο-
λογισμού 5,2 εκατ. ευρώ, που στεγάζει τα 1ο και 
2ο Επαγγελματικά Λύκεια (η κατασκευή του είχε 
διακοπεί το 2008). 
• Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την ανέγερση Δη-
μαρχείου που αποτελούσε στόχο πολλών Δημοτικών 
αρχών. Το έργο δημοπρατήθηκε και θα ξεκινήσει 
μέσα στο 2019. 
• Αποκτήσαμε το κτήμα (6.700 τμ) και την οικία 
Ιόλα (1600 τμ), χρόνιο αίτημα της πόλης και εξα-
σφαλίσαμε χρηματοδότηση ανάπλαση τους με 2,5 
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Με την ολοκλήρωση 
των εργασιών η Αγία Παρασκευή θα διαθέτει ένα 
κορυφαίο κέντρο Πολιτισμού, με ισχυρή δυνατότητα 
να αναδειχτεί σε ευρείας ακτινοβολίας τοπόσημο. 
• Τριπλασιάσαμε το δίκτυο αγωγών ομβρίων ανε-
βάζοντας την κάλυψη της πόλης από 13% σε 40%, 
με αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 8εκ.€, 
που προστατεύουν τη ζωή και τις περιουσίες των 
πολιτών. 
• Εκτελούμε τις διανοίξεις-πεζοδρομήσεις οδών 
στα Πευκάκια, ένα σημαντικό έργο υποδομής προ-
ϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ. 
• Δημοπρατήσαμε την ανάπλαση της οδού Αιγαίου 
Πελάγους, προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, που 
ξεκινά σύντομα και θα βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων και την εικόνα της περιοχής 
του Αι Γιάννη.
• Ξεκινάμε σύντομα την ανάπλαση των οδών πέριξ 
της Κεντρικής Πλατείας, προϋπολογισμού 863.500 
ευρώ, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2019. Το έργο 
ενώνει την Πλατεία με την αγορά, αναβαθμίζει την 
περιοχή αισθητικά και λειτουργικά.
• Αναβαθμίσαμε όλα τα Σχολεία της πόλης με 
πλήθος έργα και παρεμβάσεις συνολικού ύψους 

πλέον των 3 εκατ. ευρώ και ξεκινά σύντομα με 
χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ η ανέ-
γερση του 14ου Νηπιαγωγείου. 
• Αξιοποιούμε την επί χρόνια αδρανή Δημοτική 
περιουσία (κληροδοτήματα Γιαβάση, Πρίγγουρη, 
Ασημακόπουλου κ.α.)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
• Δώσαμε με επιτυχία την απαιτητική μάχη της 
καθημερινότητας σε κάθε τομέα: Αναβαθμίσαμε την 
καθαριότητα δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση 
με διαλογή στην πηγή (30 Γωνιές Ανακύκλωσης 5 
ρευμάτων, Κινητό Πράσινο Σημείο, 11 συστημάτα 
Βυθιζόμενων Κάδων κ.α.). Κάναμε ασφαλτοστρώ-
σεις 24 χλμ, κατασκευές-αναπλάσεις πεζοδρομίων 
14χλμ και αναπλάσεις πάρκων, πλατειών και ελεύ-
θερων χώρων. Αναπλάσαμε και πιστοποιήσαμε 
όλες τις Παιδικές Χαρές και ολοκληρώνουμε νέα. 
• Αναπλάσαμε και αδειοδοτήσαμε όλους τους 
Αθλητικούς χώρους.
• Δημιουργήσαμε ισχυρό Δίκτυο Κοινωνικής Προ-
στασίας με κοινωνικές δομές, μειώσεις 20% τα Δη-
μοτικά τέλη και πλήρη απαλλαγή ευάλωτων ομάδων, 
απαλλαγές από τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς, 
δεκάδες δράσεις πρόληψης και υγείας, κ.α.
• Επαναλειτουργήσαμε το Δημοτικό θερινό 
κινηματογράφο με ελεύθερη είσοδο, καθιερώ-
σαμε νέες Πολιτιστικές διοργανώσεις-θεσμούς 
(“Summertime” με την ΕΡΤ, Απόκριες-Καρναβάλι 
με τους συλλόγους της πόλης, Τέχνη στον κήπο του 
Ιόλα) και αναβαθμίσαμε τις δομές και τα προγράμ-
ματα πολιτισμού καθιστώντας την πόλη πυρήνα 
Πολιτιστικής Δημιουργίας.
• Βελτιώσαμε την εξυπηρέτηση την επικοινωνία 
και την συμμετοχή των πολιτών και εφαρμόσαμε 
πιλοτικά τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό. 

Δεκάδες ακόμη είναι τα μικρότερα έργα, 
τα προγράμματα και οι δράσεις, σε κάθε γειτονιά 
της πόλης και σε κάθε τομέα δράσης του Δήμου 
μας, που υλοποιήσαμε αυτά τα 4,5 χρόνια και που 
δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν στο παρόν άρθρο. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
Έχουμε κάνει πολλά, μένουν όμως και πολλά άλλα 
με κυριότερα όσα έχουμε ήδη δρομολογήσει, με 
σχεδιασμό και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 
για τα περισσότερα: Την ανέγερση νέου Νηπιαγω-
γείου και νέου Παιδικού Σταθμού, την ανάπλαση 
της πλατείας Αι Γιάννη και του πάρκου «Στ. Κώ-
τσης», την ολοκλήρωση μελέτης αποπεράτωσης του 
κολυμβητηρίου, την αλλαγή του οδοφωτισμού, τη 
μελέτη κατασκευής Αθλητικού Κέντρου στα Πευ-
κάκια, τη γενίκευση της ανακύκλωσης με διαλογή 
στην πηγή, την εκπόνηση και εφαρμογή ΣΒΑΚ, 
την ακόμη καλύτερη «έξυπνη πόλη», με εισαγωγή 
εφαρμογών σε όλους τους τομείς του Δήμου και τη 
δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Συνεχίζουμε λοιπόν μαζί με τους πολίτες, με 
σχέδιο, βούληση και αποφασιστικότητα τη μεγάλη 
προσπάθεια με στόχο να πάμε την Αγία Παρα-
σκευή ακόμα πιο μπροστά. Τώρα ακόμη πιο δυνατοί 
και σίγουροι, αφού έχουμε υλοποιήσει σημαντικό 
μέρος του προγράμματός μας και οι πολίτες μας 
εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο. 
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Αρθρο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α
πό τη θέση του Δη-
μάρχου Μοσχάτου-
Ταύρου, αλλά και ως 
υποψήφιος στις επόμε-
νες Δημοτικές Εκλογές, 
θέλω να ευχαριστήσω 
όλους τους συμπολίτες 
μας που εμπιστεύτηκαν 

το έργο μας. Ένα πολύπλευρο έργο που έχουμε 
υλοποιήσει σε όλους τους τομείς της καθημε-
ρινότητάς μας.  Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι 
γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε το στοίχημα 
της συνένωσης των δύο π. Δήμων μας, διαμορ-
φώνοντας πλέον κοινό αίσθημα και κοινή τοπική 
συνείδηση στους κατοίκους του ενιαίου Δήμου 
μας Μοσχάτου-Ταύρου. 

Δημιουργήσαμε ένα Δήμο δυνατό, με 
στέρεη οικονομική βάση απόρροια της ορθής 
οικονομικής μας διαχείρισης. Καταφέραμε 
να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητες του πα-
ρελθόντος και προχωρήσαμε σε σημαντικές 
επενδύσεις με αγορές οικοπέδων και προμήθεια 
πάγιου εξοπλισμού, παρά τις μεγάλες μειώσεις 
των πόρων της Αυτοδιοίκησης από την Πολιτεία. 

 Έχουμε να παρουσιάσουμε πολύ-
πλευρο αναπτυξιακό έργο τόσο σε επίπεδο 
έργων υποδομής όσο και στη λειτουργία νέων 
υποστηρικτικών δομών. Κατασκευάσαμε έργα 
υποδομής και ανάπτυξης για την πόλη μας, 
όπως το νέο υπερσύγχρονο Βρεφονηπιακό 
σταθμό στην οδό Αρχ. Σπυρόπουλου στο Μο-
σχάτο, τον αγωγό όμβριων υδάτων στις οδούς 
Μακρυγιάννη και Χρυσοστόμου Σμύρνης, το 
αμφιθέατρο «Νίκος Τεμπονέρας» στον Ταύρο, 
ένα πραγματικό στολίδι για την εκπαιδευτική 
κοινότητα και την τοπική κοινωνία! Διεκδική-
σαμε και πετύχαμε από την Περιφέρεια Αττικής 
σημαντικά έργα υποδομής και ανάπτυξης για 
το Δήμο μας, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα 
στον κόμβο Πειραιώς και Χαμοστέρνας, την 
ανάπλαση της πλατείας Μεταμόρφωσης Μο-
σχάτου-Ταξιάρχη Παπαντώνη, την ανάπλαση 
του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο 
και πολλά ακόμα έργα που έχουν αλλάξει ή 
πρόκειται να αλλάξουν την μορφή της πόλης 
μας. Ενδεικτικά αναφέρω τη δημοπράτηση 
του έργου της διαμόρφωσης του οικοπέδου 
Πασά στον Ταύρο σε χώρο πρασίνου με θέσεις 
στάθμευσης και τη διαμόρφωση τμήματος της 
οδού Χρ. Σμύρνης και Θεσσαλονίκης σε ήπιας 
κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του χώρου του 
σταθμού ΗΣΑΠ με την ανακατασκευή υπαίθρι-
ων χώρων στάθμευσης με την αλλαγή και του 
ηλεκτροφωτισμού.

Χρηματοδότηση
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη συμμετοχή του 
Δήμου μας στην ΟΧΕ Δήμου Αθηναίων –ΕΑ-
ΤΑ, εξασφαλίζοντας έτσι την χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή του ΚΑΠΗ 
στην οδό Τιμοθέου Ευγενικού στον Ταύρο, την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και των 
σχολείων μας στον Ταύρο και την αξιοποίηση 
των π. Δημοτικών Σφαγείων, ενώ αναλάβαμε 
την πρωτοβουλία για την αξιοποίηση του κτιρι-
ακού αποθέματος και την ανάπλαση της οδού 
Πειραιώς, μέσω του έργου Πειραιώς. 

Αξίζει να σταθώ στο γεγονός ότι με 
την έναρξη της ανάπλασης του Παραλιακού 
Μετώπου Μοσχάτου πετύχαμε την υλοποίηση 
από την Περιφέρεια Αττικής ενός μεγάλου 
έργου πνοής και ανάπτυξης, ενώ είμαστε η 
μόνη παράταξη που ψήφισε υπέρ της υλοποί-
ησης αυτού του έργου από την Περιφέρεια 
Αττικής. Με το έργο αυτό η πόλη μας αποκτά 
πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα θω-

Πορευόμαστε 
με το κύρος  
του έργου μας!

ρακίζεται αντιπλημμυρικά με τη δημιουργία 
του αντιπλημμυρικού καναλιού. Το έργο της 
ανάπλασης προβλέπει τη δημιουργία πάρκου 
αναψυχής 240 στρεμμάτων στα διοικητικά όρια 
του Δήμου μας, καθώς και ανανέωση υδάτων 
του Κηφισού και προστασία από τα πλημμυρικά 
φαινόμενα του Ιλισού. 

Πέρα από την υλοποίηση των μεγάλων 
έργων συντηρούμε και αναβαθμίζουμε συστη-
ματικά τις παιδικές χαρές και τους χώρους 
πρασίνου και στις δύο δημοτικές μας ενότητες, 
ενώ διεκδικήσαμε και πετύχαμε χρηματοδότηση 
μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για 
την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και των 
σχολικών μας κτιρίων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση
Είμαστε στο πλευρό της σχολικής και εκπαι-
δευτικής μας κοινότητας επιλύοντας χρόνια 
προβλήματα των σχολείων μας, στηρίζοντας 
τις ανάγκες τους και αναβαθμίζοντας τα κτίρια, 
τόσο ενεργειακά όσο και σε θέματα διαμόρφω-
σης των αύλειων και εσωτερικών τους χώρων. 
Παράλληλα αναβαθμίσαμε τους αθλητικούς 
χώρους του Δήμου μας προχωρώντας σε το-
ποθετήσεις νέων χλοοτάπητων στα ανοιχτά 
μας γήπεδα, στην τοποθέτηση νέων ασφαλών 
κερκίδων, στη λήψη μέτρων ενεργητικής πυ-
ροπροστασίας, στην ανακαίνιση των κλειστών 
αθλητικών μας χώρων και στην αναβάθμιση των 
αθλητικών μας θεσμών. 

Η μάχη μας για την ποιότητα της ζω-
ής στο Δήμο μας είναι καθημερινή σε όλα τα 
επίπεδα. Στον τομέα της καθαριότητας όπου 
έχουμε προσχωρήσει στην αγορά σημαντικού 
πάγιου εξοπλισμού από τα ανταποδοτικά τέλη, 
στον τομέα της ανακύκλωσης και της εξοικονό-
μησης ενέργειας, στον τομέα της τεχνολογίας 
και των καινοτόμων δράσεων, στον τομέα του 
πολιτισμού και του αθλητισμού.

Η μεγαλύτερη μάχη όμως που δίνουμε 
αφορά τον τομέα της κοινωνικής στήριξης των 
πολιτών μας. Από την πρώτη στιγμή που αναλά-
βαμε τη Δημοτική Αρχή δώσαμε προτεραιότητα 
στη στήριξη των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα 
όσων δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται ιδιαίτερα 
από την οικονομική κρίση. Μέσω της Κοινω-
νικής μας Υπηρεσίας και με τη στήριξη όλων 
των φορέων και των συλλόγων που δρουν στο 
Δήμο μας, καθώς και με τη στήριξη της Εκκλη-
σίας και φορέων αλληλεγγύης, αγωνιζόμαστε 
καθημερινά για να καλύψουμε τις ανάγκες των 
συμπολιτών μας. Γι αυτό το λόγο ιδρύσαμε και 
λειτουργούμε δύο κοινωνικά παντοπωλεία, ένα 
κοινωνικό φαρμακείο και συσσίτιο, τη Γωνιά 
της Αλληλεγγύης και την Τράπεζα τροφίμων, 
το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας, το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο και το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο, 
εγκαινιάσαμε την 1η ΤΟΜΥ, ενισχύσαμε το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», λειτουργούμε 
το Κέντρο Κοινότητας, ενώ μειώσαμε ή απαλλά-
ξαμε από τα δημοτικά τέλη τις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού μας. 

Προχωράμε με σιγουριά και αυτοπε-
ποίθηση, πορευόμαστε με το ήθος και τις αρχές 
μας, με τις αξίες, το όραμά μας και το κύριο 
του έργου μας!

Η μάχη μας για την ποιότητα 
της ζωής στο Δήμο μας 
είναι καθημερινή σε όλα 
τα επίπεδα. Στις 26 Μαΐου 
ζητάμε την ανανέωση 
της εμπιστοσύνης σας!‘
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Ε
να πράγμα που επι-
μένουν να μην μα-
θαίνουν τα πολιτικά 
στελέχη της εκάστοτε 
κυβέρνησης είναι το 
να ακούν και να ασχο-
λούνται με τα πραγμα-
τικά προβλήματα της 

επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.
Πραγματοποιήθηκε το 25ο ευρω-

παϊκό συνέδριο Logistics “Eurolog” με 
τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από 
μεγάλες πολυεθνικές και ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται 
μόνο στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Κάποιος από την κυβέρνηση, την αντιπο-
λίτευση, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές 
που υποτίθεται ότι ασχολούνται με την 
ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη βιομη-
χανία, δεν μπήκε στον κόπο να δει «τι 
ήταν αυτό το "Eurolog" που συγκέντρωσε 
35 κορυφαία στελέχη από την Ευρώπη 
στην Αθήνα», όπως διερωτήθηκε φίλος 

 
του Χ.Κ. ΛαζαρόπόυΛόυ

Οταν δεν έχουν μάθει να ακούν...

ό Δαρβίνος έχει αποφανθεί 
πως όποιος δεν προσαρμόζεται 
στις αλλαγές, είναι καταδικα-
σμένος σε αφανισμό‘

βουλευτής. Ύστερα από δέκα χρόνια 
κρίσης, κάποιοι πολιτικοί αποδεικνύονται 
ανεπίδεκτοι μαθήσεως και κατώτεροι των 
περιστάσεων.

Μια και βρισκόμαστε σε (άλλη) 
μια μακρά προεκλογική περίοδο που δεν 
ξέρουμε πότε θα τελειώσει, ας προβλη-
ματίσουμε τους υποψήφιους όλων των 
κατηγοριών και επιπέδων. Καλό θα ήταν 
να μάθουν να ακούν όλοι αυτοί οι οποίοι 
θέλουν να παραστήσουν τους σωτήρες της 
γειτονιάς, της πόλης, της περιφέρειας και 
της χώρας. Δεν χρειάζεται μόνο να ζη-
τιανεύουν για ένα σταυρό, όπως κάποιοι 
άλλοι για ένα πενηνταράκι, ή να γελοιο-
ποιούνται μπροστά σε κάμερες.

Απαιτείται να ακούν και να 
μαθαίνουν, διότι όταν θα κληθούν να 
διαχειριστούν μια κατάσταση από τον μι-
κρόκοσμο του γραφείου ή της παράταξής 
τους, δεν θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. 
Πώς να δώσει κανείς λύσεις, να αποφα-
σίσει ή να αναλάβει το πολιτικό κόστος, 
όταν δεν έχει ιδέα με τι ασχολείται;

Στη διάρκεια του “Eurolog”, όπως 
και στις εργασίες κάθε συνεδρίου του 
συγκεκριμένου κλάδου, οι ομιλίες και οι 
παρεμβάσεις έχουν μεγάλη σημασία και 
δείχνουν τις κατευθύνσεις της αγοράς, 

όχι απλά σε εθνικό αλλά σε παγκόσμια 
επίπεδο. Χαρακτηριστικές ήταν οι πα-
ρουσιάσεις που έγιναν από τον πρόεδρο 
του «ERTICO – ITS Europe» δρ. Άγγελο 
Αμδίτη και από τον επιχειρηματία κ. 
Κωνσταντίνο Χανιώτη για την εφαρμογή 
τεχνολογιών αιχμής στις εμπορευματικές 
ροές κατά τη μεταφορά, αλλά και για τις 
παρεμβάσεις που ετοιμάζει η Κομισιόν.

Ο καθηγητής κ. Χανς Κρίστιαν 
Φωλ από τα πανεπιστήμια του Ντάρ-
μσταντ και της Σαγκάης σκιαγράφησε 
το νέο πεδίο υποστήριξης των Logistics 
από τις αναδυόμενες προς τις ώριμες 
αγορές και αντίστροφα, ενώ ο διευθυντής 
της “JGW Global Consultancy” κ. Τζέρυ 
Βαλς τόνισε την ανάγκη αριστείας στη δι-
αχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αυτές οι προσωπικότητες δεν εί-
χαν ανάγκη να μιλήσουν, σε αντίθεση με 
κάποιους που μιλούν για «εθνική στρα-
τηγική» και πρέπει να ακούν. Βεβαίως 
υπάρχει κι ένα θέμα: Θα έπρεπε να μι-
λούν και να καταλαβαίνουν στοιχειωδώς 
στα αγγλικά…

Θυμίζω ότι ο Δαρβίνος έχει απο-
φανθεί πως όποιος δεν προσαρμόζεται 
στις αλλαγές, είναι καταδικασμένος σε 
αφανισμό.

E
χουμε μπει επίσημα 
στην προεκλογική 
περίοδο και σε λίγο 
καλούμαστε να ψη-
φίσουμε για την επό-
μενη Δημοτική Αρχή. 
Ως Παράταξη πιστεύ-
ουμε ότι είναι χρέος 

όλων των πολιτών να ασχολούμαστε με 
τα του οίκου μας. Και αν δεν δούμε το 
Δήμο ως προέκταση του σπιτιού μας τότε 
ξεκινάμε λάθος.

Εμείς όμως θέλουμε να ξεκινή-
σουμε σωστά. Ποιος δεν θέλει μία 
καθαρή, όμορφη, φωτεινή και λειτουργι-
κή Πόλη;

Το Ελληνικό και η Αργυρούπολη 
έχουν ανάγκη από ανθρώπους που θέ-
λουν να προσφέρουν πραγματικά στην 
Πόλη που έχουν επιλέξει να ζουν.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι 
κεντρική πολιτική σκηνή, δεν χωράνε 

Για μία Πόλη που θα θέλουμε  
να ζήσουμε όλοι μαζί

 
του Κώστα στέφα*

συμφέροντα, είναι μία καθαρά ανιδιοτε-
λής προσφορά.

Η καθημερινότητα του Δημότη, 
η λειτουργικότητα και προσβασιμότητα 
των πεζοδρομίων, η καθαριότητα, ο 
σωστός φωτισμός και το πράσινο είναι 
ζητούμενα που όμως πρέπει να γίνουν 
δεδομένα για τον καθένα δημότη μας.

Η Παράταξη μας θέλει να ξεκινή-
σουν πάλι μεγάλα και πραγματικά έργα 
υποδομής στην Πόλη μας.

Εργα Ανάπτυξης, έργα Υποδομών.
Για μία Πόλη που θα θέλουμε να 

ζήσουμε όλοι μαζί.
Στην δικιά μας Πόλη.
Οι δημοτικές εκλογές στις 26 

Μαίου θα γίνουν με ένα πρωτόγνωρο 
σύστημα, την απλή αναλογική, ο λεγόμε-
νος νόμος «Κλεισθένης».

Έρχεται να καθιερώσει νέα ήθη 
στους Δήμους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και οι 
αποφάσεις του είναι καθοριστικές και ο 
Δήμαρχος θα καλείται να τις υλοποιεί.

Ο Δήμαρχος θα πρέπει να έχει το 
«γνώθι σαυτόν» γιατί θα έχει ένα συμβού-
λιο στο οποίο θα δίνει καθημερινό αγώνα 

με πειστικά επιχειρήματα για να λαμβά-
νονται αποφάσεις για το κοινό συμφέρον 
στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής 
επίλυσης των τοπικών προβλημάτων.

Εκτός αυτού θα έχει και τον κα-
θημερινό έλεγχο στην δράση του από 
ένα συμβούλιο όμως που θα οφείλει να 
δρα συλλογικά, δημοκρατικά, υπεύθυνα, 
που θα σέβεται τον εαυτό του.

Θα πρέπει με την ψήφο σας στις 
26 Μαίου να επιλέξετε τον υποψήφιο 
που να μπορεί να συνθέτει απόψεις, να 
ξέρει να συνεργάζεται και προπάντων 
να διεκδικεί για το καλό του τόπου του.

Να επιλέξετε αυτόν που έχει το 
θάρρος να αναγνωρίζει τα λάθη του, να 
μπορεί να ακούει τους πολίτες και να 
μην φοβάται την δημόσια κριτική.

Με αυτές τις δεσμεύσεις ζητάμε 
από τους δημότες Ελληνικού Αργυ-
ρούπολης να στηρίξετε στις ερχόμενες 
δημοτικές εκλογές την Παράταξη μας 
«Ξανά η Πόλη Μπροστά» με Υποψήφιο 
Δήμαρχο τον ΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑ.

* Yποψήφιος Δήμαρχος Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
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Η 
διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων είναι ένα θέμα 
πολύπλοκο με οικονομι-
κές, κοινωνικές και περι-
βαλλοντικές διαστάσεις. 
Ο παραγωγός, ο έμπορος 
και ο καταναλωτής οφεί-
λουν να συνεργαστούν για 

ορθολογική – ολοκληρωμένη διαχείριση, καθώς 
αυτή αφ’ ενός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
βιώσιμης ανάπτυξης, αφ’ ετέρου ελαχιστοποιεί 
τις δυσμενείς επιπτώσεις για την κοινωνία και 
το περιβάλλον.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ως δημο-
τική αρχή στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκλη-
ρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο 
Νέας Ιωνίας το οποίο θα  στηρίζεται στις βασικές 
αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, που 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση μιας οικονο-
μικής και φιλό-περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε 
όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Ο νέος 
σχεδιασμός αφορά την εφαρμογή του ΕΣΔΑ 2015 
και άμεσα πρέπει να υλοποιηθεί. Βασικός στό-
χος είναι η εκτροπή ενός σημαντικού ποσοστού 
απορριμμάτων που θα καταλήγει σε καφέ κάδο 
και θα  γίνεται κομπόστ. Προβλέπεται επίσης η 
ενίσχυση της ανακύκλωσης με διακριτά ρεύματα 
των ανακυκλούμενων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέ-
ταλλο, πλαστικό) τα οποία θα καταλήγουν στο 
ειδικό σημείο του Δήμου. Η παράταξη μας είναι 
ήδη έτοιμη να εφαρμόσει σχέδιο ολοκληρωμένης 
διαχείρισης και να αποφύγει ο Δήμος πρόστιμα 
και κόστη με την εφαρμογή του υγειονομικού 
τέλους ταφής και τους τόνους απορριμμάτων που 
καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Φυλής. Για τα θέματα 
αυτά τι λένε οι άλλες παρατάξεις; Όμως ήρθε 
ο καιρός να καταλάβουν οι πολίτες ότι οι λύσεις 
των προβλημάτων αφορά εκείνους, που σαν 
«έτοιμοι από καιρό» όπως θα έλεγε ο ποιητής, 
έχουν επεξεργαστεί  λύσεις σε τόσο σοβαρά 
θέματα. Παρουσιάζουμε στο άρθρο αυτό τις 
βασικές συνιστώσες του σχεδίου μας και σας 
ενημερώνουμε ότι τα απορρίμματα είναι θέμα 
υπερτοπικού χαρακτήρα  και πρώτης προτε-
ραιότητας αφού σε λίγο και ο ΧΥΤΑ Φυλής θα 
σταματήσει να υποδέχεται απορρίμματα λόγω 
κορεσμού.

Στάδια αποκεντρωμένης 
Διαχείρισης
Στην πλήρη του ανάπτυξη στο Δήμο Νέας Ιωνίας, 
το σύστημα της αποκεντρωμένης ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης του Δήμου θα περιλαμβάνει τα 
παρακάτω επίπεδα με τις αντίστοιχες υποδομές: 

A. Διαλογή στην Πηγή (κατοικία - επιχείρηση 
- υπηρεσίες - γειτονιά - δήμος)
Με τον όρο «Διαλογή στην Πηγή» (ΔσΠ)  πε-
ριγράφεται η διαδικασία της ανακύκλωσης με 
την οποία επιτυγχάνεται ανάκτηση χρήσιμων 
υλικών πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη 
μάζα των απορριμμάτων, μπορεί να θεωρηθεί ως 
ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση απέναντι στα 
συστήματα διάθεσης και κεντρικής ανάκτησης. 

Η ΔσΠ μπορεί θεωρητικά να πάρει 

άπειρες μορφές εφαρμογής. Στην πράξη όμως 
περιορίζονται, λόγω του ότι πρέπει να διέπονται 
από ένα συγκεκριμένο οργανωτικό σχήμα και 
να λειτουργούν με βάση κάποιες αρχές:
i. Δραστηριότητες στο επίπεδο της κατοικίας, 
της γειτονιάς, του εργασιακού χώρου, των υπη-
ρεσιών. 

Στο επίπεδο αυτό το βάρος το σηκώ-
νουν οι ίδιοι οι πολίτες και οι φορείς, που όμως 
χρειάζονται την καθημερινή υποστήριξη και 
των δήμων. Με πληροφόρηση και ενημέρωση, 
με προγράμματα σε σχολεία και δημόσιες - δη-
μοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, με υλική 
υποστήριξη (διανομή μικρών κομποστοποιητών, 
σάκων για διαλογή και ανακύκλωση κλπ.), όσο 
και με την εξασφάλιση της υποδομής (κάδοι, 
«πράσινα σημεία»), που θα υποδέχεται το απο-
τέλεσμα αυτής της δραστηριότητας.
ii. Δραστηριότητες διαλογής στην πηγή, σε επί-
πεδο δήμου. 

Περιλαμβάνουν, κυρίως: 
• ένα δίκτυο κάδων προδιαλεγμένων υλικών 
• ένα επαρκές δίκτυο «πράσινων σημείων», για 
τη συγκέντρωση υλικών που δεν μπορούν (και 
δεν πρέπει) να κατευθύνονται στους κάδους των 
προδιαλεγμένων
• ένα σύστημα μεταφοράς 

Το δίκτυο των κάδων πρέπει να έχει τη 
μέγιστη δυνατή πυκνότητα και να υποδέχεται 
ξεχωριστά τα οργανικά και το χαρτί, το πλαστικό, 
το γυαλί και τα μέταλλα. Πιο προσιτή, για το 
Δήμο μας, φαίνεται η καθιέρωση 3 κάδων (ένα 
κίτρινο για χαρτί/χαρτόνι, ένα μπλε για πλαστικό/
μέταλλο/γυαλί και ένα καφέ για συλλογή προ-
διαλεγμένων βιοαποβλήτων), με την ταυτόχρονη 
ύπαρξη ενός τέταρτου κάδου για τα σύμμεικτα, 
που θα υποδέχεται ότι δεν μπορεί αντικειμενικά 
να διαχωριστεί ή και ένα, συνεχώς μειούμενο, 
«σφάλμα» του συστήματος. 

Επιπρόσθετα, τα «πράσινα σημεία» και 
οι «γωνιές ανακύκλωσης» πρέπει να είναι επιλεγ-
μένοι χώροι, σηματοδοτημένοι, σε σημεία στα-
θερά, γνωστά και προσιτά στους πολίτες, που θα 

Για πεντακάθαρη Νέα Ιωνία
υποδέχονται όλα τα άλλα ρεύματα αποβλήτων, 
που ανήκουν στην κατηγορία των ανακυκλώσι-
μων (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
μπαταρίες, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα κλπ.), 
καθώς και προδιαλεγμένα υλικά από πολίτες, 
σχολεία, επιχειρήσεις κλπ.  

Β. Κομποστοποίηση - διαλογή - διαχωρισμός 
(δήμος Ν. Ιωνίας)
Στο επίπεδο αυτό, οι διαδικασίες διαχείρισης 
αναπτύσσονται σε μια μικρή Αποκεντρωμέ-
νη Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΑΟΕΔΑ) απλού εξοπλισμού, 
στο επίπεδο του δήμου ή των γειτονικών δήμων. 
Καθώς, προοδευτικά, θα αυξάνεται το ποσοστό 
της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, ανα-
μένεται να μειώνεται η ροή των σύμμεικτων 
απορριμμάτων. 

Ο σκοπός των δραστηριοτήτων σε αυτό 
το επίπεδο είναι:
• Να διαχωρίσει (όπου χρειάζεται), ταξινο-
μήσει, αποθηκεύσει και διαθέσει στο εμπόριο 
τα υλικά ανακύκλωσης που συγκεντρώνονται 
από τους κάδους της ανακύκλωσης και από τα 
«πράσινα σημεία».
• Να κάνει την κομποστοποίηση των προδιαλεγ-
μένων οργανικών υλικών (από τους αντίστοιχους 
κάδους) καθώς και των πράσινων των δήμων. 

• Να συσκευάσει και να διαθέσει το παραγό-
μενο κομπόστ.
• Να αξιοποιήσει το τμήμα των αδρανών υλικών 
που έχουν «εισχωρήσει» στο σύστημα.
• Να επιδιορθώσει, να ανακατασκευάσει και 
να διαθέσει χρήσιμο εξοπλισμό, όπως έπιπλα, 
ηλεκτρικές συσκευές, ανταλλακτικά κ.λπ.

Γ. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(ομάδα Δήμων – Περιφέρεια)
Οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, στο πλαίσιο μιας εκτετα-
μένης εφαρμογής της λογικής της αποκεντρω-
μένης ολοκληρωμένης διαχείρισης, αφενός θα 
υποδέχονται ολοένα και λιγότερα σύμμεικτα, 
που θα αποτελούν το υπόλειμμα της διαδικα-
σίας ανακύκλωσης και αφετέρου, θα υποδέ-
χονται υπολείμματα με διαφορετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά αφού θα αφαιρείται ολοένα και 
μεγαλύτερο μέρος των οργανικών, των ειδικών 
και τοξικών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων 
και συνεπώς κα έχουν μικρότερη περιβαλλοντική 
όχληση. Οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ θα καθοριστούν 
από την Περιφέρεια και στη φάση αυτή δεν 
αφορά άμεσα ενέργειες που πρέπει, να κάνει 
ο Δήμος μας.

* Επικεφαλής Παράταξης "Δύναμη Προοπτικής"
Υποψήφια Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Η «ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ» στην νέα εποχή διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

Με νεο Μοντελο διαχειρισησ απορριΜατων
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Α
πό την πρώτη μέρα που 
αποφασίσαμε να διεκδι-
κήσουμε τον Δήμο Γαλα-
τσίου, αποφασίσαμε πως 
θα τα αλλάζαμε όλα. Πριν 
αλλά και μετά τις εκλογές. 

Γι αυτό δεν θέλαμε τίποτα που να μας κρατά 
προσκολλημένους στο παρελθόν. 

Ο συνδυασμός “Γαλάτσι. Ζούμε εδώ!” 
δημιουργήθηκε από μία ομάδα νέων ανθρώ-
πων που κατάφεραν κάτι πολύ σημαντικό: 
“Πάντρεψαν” την εμπειρία με την φρεσκάδα 
και την όρεξη. Χαρακτηριστικό είναι πως 24 
ασχολούνται με τα κοινά για πρώτη φορά, ενώ 
ο μέσος όρος ηλικίας δεν ξεπερνά τα 42 έτη! 

Η ηλικία, ωστόσο, δεν είναι πανάκεια. 
Δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα για να στεκόμα-
στε μόνο σε αριθμητικά δεδομένα, γιατί το 
Γαλάτσι δεν θέλει λόγια, αλλά έργα. 

Έτσι, αξιοποιώντας τα καλύτερα στελέ-
χη από την διοίκηση του αείμνηστου Κυριάκου 
Τσίρου, αλλά και πολιτών που έχουν ασχολη-
θεί με τα κοινά της πόλης μας, δημιουργήσα-

με ένα μωσαϊκό φρεσκάδας και εμπειρίας.  
Όλοι μαζί έχουμε την ικανότητα αλλά και την 
όρεξη να διεκδικήσουμε για το Γαλάτσι το 
αυτονόητο, το καθημερινό, αυτό που θα κάνει 
την ζωή μας καλύτερη. Θέλουμε νέες ιδέες, 
αλλά και την ικανότητα να τις κάνουμε πράξη 
για το καλό όλων μας. Αυτό έχουμε πετύχει 
μέχρι στιγμής και αυτό θα κάνουμε και από 
την επόμενη μέρα. 

Άλλωστε, αυτό μαρτυρά και το πρό-
γραμμά μας, το οποίο φτάνει στα χέρια των 
Γαλατσιωτών κάθε μέρα. Ένα πρόγραμμα που 
δημιουργήθηκε παίρνοντας ως παράδειγμα, 
τις καλύτερες δράσεις άλλων πόλεων, τις ανά-
γκες του Γαλατσίου, αλλά και τις προτάσεις 
των ίδιων των πολιτών οι οποίοι συμμετείχαν 
μαζικά στις έρευνές μας απαντώντας στα ερω-
τηματολόγιά μας!

* Υποψήφιος Δήμαρχος Γαλατσίου

     ΑΡΘΡΟ
του ΚΩΣΤΑ ΖΩΜΠΟΥ*

Π
αρουσία πολυπληθούς κοι-
νού από πολίτες της Αγίας 
Παρασκευής πραγματο-
ποιήθηκαν την Κυριακή 21 
Απριλίου 2019 τα εγκαίνια 
του εκλογικού κέντρου της 

δημοτικής παράταξης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», που 
βρίσκονται στην οδό Αγ. Ιωάννου 35. Στη 
διάρκεια της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της 
παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Αγίας 
Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης παρουσίασε 
τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του 
συνδυασμού του και έθεσε τους προγραμματι-
κούς στόχους πάνω στους οποίους θα κινηθεί 
την επομένη των εκλογών, εφόσον οι Αγιοπα-
ρασκευιώτες του δώσουν την «εντολή» μέσα 
από την ψήφο τους την Κυριακή 26 Μαΐου.

Ο Γ. Μυλωνάκης, στον χαιρετισμό που 
απηύθυνε προς τους συμπολίτες του, αφού 
τους ευχαρίστησε τόσο για την παρουσία τους 
στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου, όσο και 
για τη γενικότερη δυνατή στήριξη που δίνουν 
στην παράταξη, δήλωσε αισιόδοξος για την 
επερχόμενη νίκη, που θα σηματοδοτήσει μια 
άλλη μέρα για την Αγία Παρασκευή και τους 
κατοίκους της.

Μίλησε δε συγκεκριμένα «για την Αλ-
λαγή που θέλουμε και μπορούμε μέσα σε 2 
χρόνια να υλοποιήσουμε»:
• «Αλλάζουμε» σημαίνει μετεξέλιξη της Αγίας 
Παρασκευής σε μια ΠΟΛΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗ. Μια 
πόλη που εμπλέκει, ενεργοποιεί, αναδεικνύει, 
εκπαιδεύει, φροντίζει και αξιοποιεί όλες τις 
δυνάμεις της. 
• «Αλλάζουμε» σημαίνει σχεδιάζουμε μια πό-
λη «έξυπνη», με πλήρη ψηφιακή υποδομή, έξυ-
πνες δοκιμασμένες εφαρμογές για τη βελτίωση 
της καθημερινότητας, ελεύθερη δωρεάν πρό-
σβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονική διακίνηση 
εγγράφων, ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονική 

ταυτότητα πληρωμής για όλες τις υπηρεσίες 
του Δήμου, όπου οι πολίτες ενημερώνονται, 
συναλλάσσονται και εξυπηρετούνται χωρίς να 
απαιτείται η φυσική παρουσία τους στον Δήμο. 
• «Αλλάζουμε» σημαίνει πόλη ασφαλής. Με 
επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας, 
νυχτερινή φύλαξη σε δημοτικά κτίρια και 
κοινόχρηστους χώρους που βανδαλίζονται. 
Με επαρκή και ποιοτικό μη ενεργοβόρο οδο-
φωτισμό.
• «Αλλάζουμε» σημαίνει πόλη κοινωνικά 
υπεύθυνη και αλληλέγγυα. Με ΚΕΠ Υγείας,  
δημοτικά ιατρεία πλήρως λειτουργικά, προ-
γράμματα ιατρικού ελέγχου από τα σχολεία 
μέχρι τα ΚΑΠΗ, προγράμματα για την απα-
σχόληση των ΑμεΑ, περισσότερες θέσεις στους 
παιδικούς σταθμούς μέσω της δημιουργίας 

πρόσθετων υποδομών, γραφείο για αδέσποτα 
ζώα και γραφείο εθελοντισμού. 
• «Αλλάζουμε» σημαίνει πόλη φιλική και πρά-
σινη. Με δίκτυο ασφαλών διαδρομών, βάσει 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Με 
παιδικές χαρές και  χώρους άθλησης. Με πάρκα 
ζώων συντροφιάς. Με περισσότερους ποδηλα-
τόδρομους. Με δημοτικούς χώρους στάθμευσης. 
Με σύγχρονο εξοπλισμό καθαριότητας. 
• «Αλλάζουμε» σημαίνει πόλη ολοκληρωμένων 
υποδομών. Με κατασκευή του κολυμβητηρίου. 
Με πρότυπο αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια 
για χρήση από τους κατοίκους. Με συνολική 
ανάπλαση του αθλητικού και πολιτιστικού 
πάρκου Στ. Κώτσης.  

*Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

«Ραντεβού» στην κάλπη για την μεγάλη αλλαγή

Το Γαλάτσι δεν θέλει λόγια, θέλει έργα

Αξιοποιώντας τα καλύτερα 
στελέχη από την διοίκηση 
του αείμνηστου Κυριάκου 
Τσίρου, αλλά και πολιτών 
που έχουν ασχοληθεί με τα 
κοινά της πόλης μας, δημι-
ουργήσαμε ένα μωσαϊκό 
φρεσκάδας και εμπειρίας

‘
ΓιΑννης ΜυλωνΑκης*



2 Μαΐου 
2019

Ε
να όνειρο πολλών ετών, η 
αναστύλωση του παλαιού 
εργοστασίου που βρίσκε-
ται στο πάρκο της οδού 
Πεύκων (ΟΤ 216) παίρνει 
επιτέλους σάρκα και οστά. 
Σε μια ιστορική στιγμή για 
την πόλη, ο Δήμος Ηρα-

κλείου Αττικής, σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ 
ΑΕ, διεκδίκησε και πέτυχε τη χρηματοδότηση 
από ευρωπαϊκά προγράμματα των απαιτούμε-
νων για την ανάπλαση του κτιρίου εργασιών, 
ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο Πολυχώρο 
Πολιτισμού. 

Μάλιστα, η πρόταση της δημοτικής αρ-
χής επιλέχθηκε 4η σε σειρά κατάταξης ανάμεσα 
σε περισσότερες από 100 παρόμοιες προτάσεις 
και το ποσό που εξασφάλισε ο Δήμος φτάνει τα 
2,4 εκατομμύρια ευρώ. Η υλοποίηση του έργου, 
που αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θίγει το πάρκο 
και την παιδική χαρά που έχουν δημιουργηθεί, 
προσφέρει στο Ηράκλειο ένα σύγχρονο χώρο, 
που μπορεί να αναδειχτεί σε σημαντικό, υπερτο-
πικό πολιτιστικό κέντρο με πλήθος ευεργετικές 
επιπτώσεις τόσο στην τοπική πολιτιστική δημι-
ουργία, όσο και στην κοινωνική και οικονομική 
ζωή της πόλης.

Eμβληματικό έργο
«Αυτή η χρηματοδότηση, οδηγεί σε ένα έργο εμ-
βληματικό όχι μόνο για το Ηράκλειο, αλλά και 
για ολόκληρη την Αττική. Για ακόμα μια φορά 
αποδείξαμε πως όταν μια δημοτική αρχή κινεί-
ται με σχέδιο και αποφασιστικότητα, μπορεί να 
επιτύχει τους στόχους της. Μια εκκρεμότητα 17 
ετών, λύνεται με τον καλύτερο τρόπο για τους 
δημότες και την πόλη μας και μάλιστα χωρίς να 
κοστίσει ούτε ένα ευρώ στους Ηρακλειώτες. Η 
υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, 
δημιουργεί για το Ηράκλειο μεγάλη αναπτυ-
ξιακή προοπτική και οι συνεργάτες μου και 
εγώ, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να την 
αξιοποιήσουμε προς όφελος των συμπολιτών 
και της πόλης μας», το μήνυμα του δημάρχου 
Ηρακλείου Αττικής, Νίκου Μπάμπαλου.  

Το επίμαχο κτίριο αποτελούσε μια παλιά 
υφαντουργία που λειτούργησε έως την δεκαετία 
του 1960. Έκτοτε περιήλθε στην ιδιοκτησία 
του Δήμου, χωρίς όμως να έχει αξιοποιηθεί 
κατάλληλα έως τώρα. Κατά καιρούς – από τις 
προηγούμενες διοικήσεις - είχε εξεταστεί το 
ενδεχόμενο δημιουργίας δημαρχείου, ακόμα 

και αναψυκτήριου με παραχώρηση σε ιδιώτη, 
χωρίς όμως να ευοδωθεί κάποια προσπάθεια.

Είναι ενδεικτικό ότι η αξιοποίηση του 
παλιού εργοστασίου ήταν πάγια σε κάθε προ-
εκλογικό πρόγραμμα υποψηφίων συνδυασμών 
για τον Δήμο εδώ και δεκαετίες…

Η δημοτική αρχή του Νίκου Μπάμπαλου 
όμως έβαλε την υπόθεση σε προτεραιότητα, 
έψαξε και βρήκε το κατάλληλο χρηματοδοτικό 
εργαλείο στα προσφερόμενα ευρωπαϊκά προ-

γράμματα, διεκδίκησε και πέτυχε να εξασφαλί-
σει ένα γερό κονδύλι για να του ξαναδώσει ζωή.

Έτσι, το παλιό εργοστάσιο θα μετατρα-
πεί σε χώρο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
τόσο ο Δήμος, όσο οι φορείς, οι σύλλογοι, τα 
σχολεία της πόλης για τις δραστηριότητές του, 
κρατώντας τον δημόσιο χαρακτήρα του.

Αν όλα πάνε καλά, τους επόμενους 
μήνες θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για την 
εύρεση του ανάδοχου που θα αναλάβει τις 

εργασίες αναστύλωσης ώστε, μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, να παραδοθεί στους πολίτες.

Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση 
της αναστύλωσης και τη λειτουργία του νέου 
χώρου, σε συνδυασμό με το ανακαινισμένο, 
πριν από δύο χρόνια, θέατρο του 1ου Λυκείου, 
το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα, το πάρκο 
της οδού Πεύκων θα αποτελέσει ένα ακόμα 
σημαντικό σημείο Πολιτισμού για τις νέες γε-
νιές της πόλης. 

29

Οραμα ετών γίνεται 
πράξη! Ο Δήμος 
Ηρακλείου εξασφάλισε 
χρηματοδότηση από 
ευρωπαϊκά προγράμματα 
για την μετατροπή  
του κτιρίου στο ΟΤ 216 
‘

Αυτοδιοίκηση
θεμα

ΜΕ «ΠΡΟΙΚΑ» 2,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Πολυχώρος Πολιτισμού το παλιό 
υφαντουργείο στο Ηράκλειο
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Φαβορί ο Πατούλης 
στις στοιχηματικές 
εταιρείες - 
ανεβασμένος 
ο Σγούρος
Ως το απόλυτο φαβορί προβάλει 
ο Γιώργος Πατούλης στις αποδόσεις 
των εταιρειών στοιχηματισμού. 
Στην εταιρεία Stoiximan ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ έχει απόδοση 1.16, η νυν περιφερει-
άρχης 9, ενώ ανεβασμένος εμφανίζεται ο 
Γιάννης Σγούρος με απόδοση 12.
Ακολουθούν ο Ηλίας Παναγιώταρος με 17, 
ο Γιάννης Πρωτούλης με 30 και ο Θάνος 
Τζήμερος με 100.
Αντίστοιχα στην εταιρεία Novibet ο Δήμαρ-
χος Αμαρουσίου παίζεται στο 1.12, ενώ η 
Ρένα Δούρου παίζεται στην ίδια απόδοση 
με τον εκλεκτό του ΚΙΝΑΛ στο 12.
Ο Ηλίας Παναγιώταρος έχει απόδοση 16 
και ο Γιάννης Πρωτούλης 31.
Σίγουρη, μικρού ρίσκου και ασφαλής επι-
λογή ο Γιώργος Πατούλης.
Για τους τολμηρούς η απόδοση του Γιάννη 
Σγουρού που φαίνεται να κλείνει τη ψαλί-
δα από τη Ρένα Δούρου.

Γράφει χιλιόμετρα 
ο Ζώμπος στο Γαλάτσι!
Κουδούνι-κουδούνι πάει στο Γαλάτσι, ο 
υποψήφιος δήμαρχος, Κώστας Ζώμπος, ο 
οποίος μοιράζει το πρόγραμμα του συνδυ-
ασμού στους Γαλατσιώτες! Ο επικεφαλής 
της ομάδας «Γαλάτσι. Ζούμε εδώ!» εμφα-
νίζεται αποφασισμένος να χτίσει προσω-
πικές σχέσεις με τους πολίτες γι αυτό και 
επιλέγει να περνά από καταστήματα και 
ακόμα και να χτυπά κουδούνια σπιτικών 
για να συζητήσει με τους πολίτες. 

Εκτός χρόνου για 
τους εκτός Ελλάδας
Στις 23/10/2018 ο Αλ. Χαρίτσης είχε παρα-
στεί στην πανηγυρική 1η συνεδρίαση της 
Επιτροπής για την ψήφο των εκτός Επι-
κράτειας εκλογέων. Επιτροπή που συγκρο-
τήθηκε στις 10/10/2018, τρεις μήνες μετά 
τη δημοσίευση (τον Ιούλιο) του Κλεισθένη 
που την προέβλεψε. Εκεί δήλωσε πως στό-
χος τους ήταν η Επιτροπή να περατώσει 
το έργο της «εντός του Ιανουαρίου του 
2019». Η εντυπωσιακή εξαγγελία τόσο 
σύντομης ολοκλήρωσης ενός χρονίζοντος 
ζητήματος, συμπεριλήφθηκε στο Δελτίο 
Τύπου του, με την ειδησεογραφία προ-
φανώς να κατακλύζεται από τίτλους περί 
Ιανουαρίου και περιγραφές «τρέχουν για 
ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού». 
Οι μήνες κύλησαν. Πέρασε,όχι μόνο ο 
Ιανουάριος, αλλά έληξε (όπως ήταν ανα-

Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης

Μία ευχάριστη νότα στην προεκλογική περίοδο αποτελούν πολλές φορές 
τα κοινωνικά γεγονότα. Ένα τέτοιο είναι και ο γάμος δύο Δημοτικών 
συμβούλων από τον ίδιο Δήμο.
Το Σάββατο 4 Μαϊου, λοιπόν, παντρεύεται η Ανδριάνα Αλεβίζου  Δημοτική 

Σύμβουλος Ιλίου και Γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης του Κινήματος Αλλαγής.
Ο γαμπρός είναι ο Δημήτρης Κουκουβίνος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, γιος του 
αείμνηστου Δημάρχου, Βασίλη Κουκουβίνου.
Ως ΑΙΡΕΤΟΣ τους ευχόμαστε προσωπική ευτυχία και ως Αυτοδιοικητικοί να συνεχίσουν να 
προσφέρουν με τη δράση τους  στην Τοπική Κοινωνία και με το ήθος τους στο θεσμό της 
Αυτοδιοίκησης.

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΕΝΩΝΕΙ  

μενόμενο για τέτοιο αντικείμενο...) και η 
τυπική 5μηνη θητεία της Επιτροπής την 
10η/3/2019. Της έδωσαν με ΚΥΑ παράτα-
ση ένα μήνα, τελείωσε και αυτή. Ώσπου 
παρέδωσε το πόρισμά της, στις 22/4/2019. 
Τι Ιανουάριος τι Απρίλιος, τι Χριστούγεννα 
τι Πάσχα, μια θεαματική εξαγγελία του 
ήταν και αυτή, όπως και τόσες άλλες... 

Πολλά νεύρα στο 
συνδυασμό Μπελαβίλα
Παρά το θόρυβο που ξεσήκωσε η παραί-
τηση του Πέτρου Κόκκαλη από το συν-
δυασμό «Πειραιάς νικητής» του Γιάννη 
Μώραλη για να ενταχθεί στο ευρωψηφο-
δέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, στο συνδυασμό του 
Νίκου Μπελαβίλα υπάρχουν γκρίνιες και 
νεύρα για τα δυσοίωνα αποτελέσματα στις 

δημοσκοπήσεις. Ο κ. Μπελαβίλας  από ότι 
μαθαίνουμε, παντού ακούει γκρίνιες για 
λάθη που αποδίδονται στον κ. Θοδωρή 
Δρίτσα και στην κ. Τασία Χριστοδουλο-
πούλου, αλλά και στη δεξιά στροφή που 
πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ...

Σταυρώστε... τον
Χρόνια σε αυτή τη στήλη περιμέναμε τη 
δικαίωσή μας η οποία και ήρθε. Ετσι λοι-
πόν ως «δαίμων» σήμερα σας παρουσιά-
ζουμε τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο 
στο Δήμο Νεάπολης Συκεών, τον Κωνστα-
ντίνο Μπαμπούλα. Ο ιδιοκτήτης γραφείου 
τελετών λοιπόν διαθέτει χιούμορ και αν μη 
τι άλλο πρέπει να το επιβραβεύσουμε.
ΥΓ.: Ο κύριος Μπαμπούλας δεν είναι συ-
νεργάτης της στήλης «δαίμων», προς απο-
φυγή επηρεασμού των ψηφοφόρων.
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Αλλαγής, έδωσε στήριξη στον Υποψή-
φιο Δήμαρχο Κώστα Στέφα ο οποίος 
κατεβαίνει με το δικό του ξεχωριστό 
σχήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζει δικό 
του υποψήφιο και από το χώρο της 
Νέας Δημοκρατίας προέκυψαν άλλες 
δύο δημοτικές παρατάξεις. Ο πρώην 
Δήμαρχος Χρήστος Κορτζίδης κατεβά-
ζει δική του παράταξη υποστηριζόμενη 
από τη ΛΑΕ. Κοινό σημείο όλων είναι 
η έντονη σύγκρουση με τον Δήμαρχο 
Ελληνικού - Αργυρούπολης τόσο κατά 
τη διάρκεια της τετραετίας όσο και το 
τελευταίο διάστημα. Αιτία της ανάφλε-
ξης υπήρξε η παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου όπου εμφανίστηκε η ομάδα 
«Οδεύω» γεγονός που προκάλεσε 
σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο 
της αντιπολίτευσης καθώς η συγκεκρι-
μένη ομάδα θεωρείται ότι έχει σχέση 
με ακραία στοιχεία. Άρα στο δεύτερο 
γύρο των εκλογών οι συμμαχίες θα 
είναι κάτι πολύ δύσκολο τουλάχιστον 
για τον νυν Δήμαρχο.

Αέρας στα …πανιά  
του Ευθυμίου
Εν τω μεταξύ και στην αντίθετη κατεύ-
θυνση κινείται η περίπτωση του Δήμου 
Μοσχάτου-Ταύρου όπου ο νυν Δήμαρ-
χος Ανδρέας Ευθυμίου κάνει αγώνα 
προεκλογικό μην έχοντας ουσιαστικά 
υπολογήσιμο αντίπαλο απέναντί του. 
Αιτία αυτής της εξέλιξης θεωρείται η 
αποδοχή του από τους Δημότες όπου 
έχει δημιουργήσει ένα διαπαραταξιακό 
ψηφοδέλτιο το οποίο πιθανά θα του 
χαρίσει μια άνετη νίκη, ίσως και από 
την πρώτη Κυριακή των Δημοτικών 
εκλογών.

Παρουσία έκπληξη 
στην Καλλιθέα  
στην εκδήλωση 
Σγουρού
Μία παρουσία συζητήθηκε έντονα χθες 
στην εκδήλωση του Γιάννη Σγουρού 
στην Καλλιθέα. Ο Υποψήφιος Περι-
φερειάρχης Γιάννης Σγουρός μιλούσε 
σε εκδήλωση του συνδυασμού του 
σε τοπικά στελέχη και ανάμεσα στους 
παρευρισκομένους εκτός από τον 
Υποψήφιο Δήμαρχο Κώστα Ασκούνη 
και την υποψήφια Δήμαρχο Βάσω 
Μαργαρίτη ένα πρόσωπο συγκέντρω-
σε τα βλέμματα. Αυτός λοιπόν είναι ο 
Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρνα-
βος ο οποίος μάλιστα μίλησε με πολύ 
καλά λόγια για τον Γιάννη Σγουρό και 
για το έργο το οποίο προσέφερε την 
περίοδο κατά την οποία διοικούσε την 
Περιφέρεια Αττικής.

Σε ρόλο 
ρυθμιστή 
η Μαρίνα 
Πατούλη

Σε ρυθμιστή των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών στο Μαρούσι μετα-

τράπηκε η Μαρίνα Πατούλη με 
την προσχώρηση της στο συν-
δυασμό «Μαρούσι Μπορείς, Το 

Μέλλον στα χέρια σου». Η κυρία 
Πατούλη πρόκειται να «κουβα-

λήσει» αρκετούς σταυρούς, τόσο 
από το δεξιό χώρο, όσο και από 

τις υπόλοιπες δυνάμεις του λεγό-
μενου δημοκρατικού τόξου. Ετσι 
αναμένεται να επηρεάσει το απο-

τέλεσμα της πρώτης Κυριακής, 
αλλά και τη διαμόρφωση των 

συμμαχιών στο δεύτερο γύρο!!
Με τη μακρά εμπειρία της στην 

αυτοδιοίκηση και την αγάπη της 
για το Μαρούσι αναμένεται να 

δώσει αγώνα στον αυτοδιοικητι-
κό στίβο. Το μόνο σίγουρο είναι 

πως με την πληθωρική παρουσία 
της κάνει τις εκλογές ακόμα πιο 

ενδιαφέρουσες στο δήμο των 
βόρειων Προαστείων!!

Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης

ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

Ολοι μαζί και όλοι 
απέναντι
Εντύπωση προκαλεί η κατάσταση η 
οποία διαμορφώνεται πολλές φορές 
κατά την προεκλογική περίοδο. Οι 
δυνάμεις που στρατεύονται στις δημο-
τικές παρατάξεις που διεκδικούν την 
εξουσία πολλές φορές παρουσιάζουν 
μια κοινή στάση όσον αφορά τον έναν 
και μοναδικό αντίπαλο. Από την άλλη 
υπάρχουν και παραδέιγματα όπου όλοι 
πάνε με τον Δήμαρχο και η υπόθεση 
εκλογής Δημάρχου γίνεται αγώνας για 
έναν, αρκεί να τερματίσει. Δύο είναι τα 
χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ολοι απέναντι  
στον Κωνσταντάτο
Το ένα είναι στο Δήμο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης. Ενώ ο νυν Δήμαρχος 
Ανδρέας Κωνσταντάτος διαφαινόταν 
ότι στηρίζεται τόσο από τη Νέα Δημο-
κρατία και διεκδικούσε το χώρο του 
Κίνηματος Αλλαγής, συνέβησαν σε 
λίγο χρονικό διάστημα πολλά ενδιαφέ-
ροντα. Το πρώτο είναι ότι το Κίνημα 
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«Β
ρισκόμαστε σε μια 
κρίσιμη καμπή, ώστε 
να αφήσουμε οριστι-
κά πίσω μας την επο-
χή της οικονομικής 
κατάρρευσης και να 
οικοδομήσουμε έναν 
Δήμο- πρότυπο», το-

νίζει στη συνέντευξη του στον AIRETO, ο 
δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Τάσος Μαυ-
ρίδης, καλώντας τους δημότες να στηρίξουν τον 
συνδυασμό του στις εκλογές της 26ης Μαΐου. 

Αναφέρεται στα έργα και τις παρεμβά-
σεις που έγιναν την προηγούμενη τετραετία, 
όπως και στην κρισιμότητα της ψήφου, καθώς 
όπως σημειώνει, «με το νέο εκλογικό σύστημα 
δεν υπάρχει η πολυτέλεια της χαλαρής ψήφου 
στην πρώτη Κυριακή, μιας και τότε καθορίζεται 
η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Κύριε Δήμαρχε εκ νέου υποψήφιος;
Όπως είχα δεσμευτεί διεκδικώ μια ακόμη 
θητεία στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης, ως 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πόλη 
της Ζωής Μας». Μέσα σε αυτά τα 4 ½ χρόνια 
πετύχαμε πολλά: εξυγιάναμε οικονομικά τον 
Δήμο, ολοκληρώσαμε έργα πνοής και βάλαμε 
τα θεμέλια, ώστε να κτίσουμε περισσότερα 
στην επόμενη θητεία. Γι’ αυτό είμαι εκ νέου 
υποψήφιος για να συνεχίσουμε αυτό που ξε-
κινήσαμε και να οικοδομήσουμε έναν Δήμο- 
πρότυπο.

Ποια είναι το μεγαλύτερο έργο της θη-
τείας που ολοκληρώνετε;

Υπάρχουν έργα πνοής που ολοκληρώθηκαν 
ή δρομολογήθηκαν μέσα σε αυτά τα χρόνια, 
όπως ο Πολυχώρος της Λυκόβρυσης, τα έργα 
που με πολύ κόπο ολοκληρώσαμε στις αθλη-
τικές και σχολικές υποδομές ή οι 17 Παιδικές 
μας Χαρές. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας, 
όμως, για μένα είναι η οικονομική εξυγίανση 
του Δήμου. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ως και 
σήμερα δώσαμε έναν διαρκή αγώνα για αυτό 
τον σκοπό. Σε μία δύσκολη για τη χώρα περίο-
δο, συνεχίσαμε την προσπάθεια της προηγού-
μενης διοίκησης προσηλωμένοι στο στόχο μας 
για έναν Δήμο οικονομικά αυτοδύναμο, που 
βρέθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στους αστι-
κούς Δήμους όλης της χώρας στην οικονομική 
διαχείριση, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου 
Φιλελευθέρων Μελετών. Προχωρήσαμε στην 
αναχρηματοδότηση των δανειακών μας υπο-
χρεώσεων και δώσαμε αξία σε κάθε ευρώ που 
καταβάλει ο φορολογούμενος πολίτης. Αυτό 
είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα μέχρι σήμερα, 
γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε στό-
χους για την επόμενη τετραετία.

Και ποιοι είναι οι στόχοι σας για την 
επόμενη ημέρα;

Θέλουμε να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε 
αυτά που ξεκινήσαμε. Ένα καλό παράδειγμα 
είναι η βελτίωση των οδών και των πεζοδρο-
μίων σε όλη την έκταση του Δήμου. Αυτή τη 

Συνέντευξη
ΤΑΣΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ /ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 

ρά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών 
για την κατασκευή του έργου. 

Στον τομέα των αθλητικών υποδομών, 
έχουμε κάνει πολλά και στις δύο Δημοτικές μας 
Ενότητες. Αυτό που έχουμε δρομολογήσει και 
μένει να ολοκληρώσουμε, είναι το Κλειστό της 
Λυκόβρυσης, που παραμένει ημιτελές από τη 
δεκαετία του 90. Εκπονήσαμε τις απαραίτητες 
μελέτες, που δεν υπήρχαν και αναμένεται 
πλέον η έκδοση της οικοδομικής άδειας για 
την κατασκευή του. Επιπλέον διεκδικήσαμε 
και έχουμε δεσμεύσει 2.150.000 ευρώ στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για 
την αποπεράτωση του.

Στον τομέα των σχολικών υποδομών 
ολοκληρώνεται η κατασκευή δύο νηπιαγωγείων 
και ενός δημοτικού σχολείου στο Ηλιακό Χω-
ριό από την ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ), έργα ύψους 
4,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνεχίζουμε να 
ωριμάζουμε και να διεκδικούμε έργα αναβάθ-
μισης των σχολικών κτιρίων, όπως η ανέγερση 
του νέου 6ου Νηπιαγωγείου Πεύκης στην οδό 

Να οικοδομήσουμε  
έναν Δήμο-πρότυπο

Ολοκληρώσαμε έργα 
πνοής και βάλαμε 
τα θεμέλια, ώστε να 
κτίσουμε περισσότερα 
στην επόμενη θητεία‘

Ελευθερίου Βενιζέλου (Σωκράτους), η επέκτα-
ση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης και 
η επέκταση του 5ου Νηπιαγωγείου Πεύκης. 

Τέλος, συνεχίζουμε την προσπάθεια για 
τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δήμου με την 
εγκατάσταση 15 σημείων δωρεάν πρόσβασης 
σε ασύρματο δίκτυο, την επέκταση λειτουργίας 
της εφαρμογής citify, την έκδοση ηλεκτρονικής 
κάρτας δημότη, ώστε να είναι δυνατή η λήψη 
εγγράφων και πιστοποιητικών από τον Δήμο 
ηλεκτρονικά και τη δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Οδηγού Πόλης (city app) σε εφαρμογή για 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Γιατί να ψηφίσει τον δικό σας συνδυα-
σμό ο πολίτης της Λυκόβρυσης και της 
Πεύκης στις προσεχείς εκλογές;

Οι προσεχείς εκλογές είναι πολύ κρίσιμες 
για τον Δήμο μας, για δύο λόγους. Ο πρώτος 
είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, 
ώστε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την 
εποχή της οικονομικής κατάρρευσης και να 
οικοδομήσουμε έναν Δήμο- πρότυπο με έμφα-
ση στα ζητήματα της καθημερινότητας, πάνω 
στα θεμέλια που βάλαμε στην πρώτη θητεία. 

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με το νέο 
εκλογικό σύστημα δεν υπάρχει η πολυτέλεια 
της χαλαρής ψήφου στην πρώτη Κυριακή, μιας 
και τότε καθορίζεται η σύνθεση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Στους πολίτες που με ρωτούν 
απαντώ ότι έχουμε ρεαλιστικό σχέδιο, την 
απαιτούμενη εμπειρία και τους κατάλληλους 
ανθρώπους για να το υλοποιήσουμε χωρίς 
χρονοτριβή.

στιγμή βρισκόμαστε στην τελική φάση της 
υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης 
του έργου ύψους 1.150.000 ευρώ με αυτό το 
αντικείμενο. Μετά από πολλά χρόνια, ο Δή-
μος μας είναι σε θέση με ίδιους πόρους να 
σχεδιάζει και να υλοποιεί εκτεταμένα έργα 
συντήρησης οδών και πεζοδρομίων. Πρόθεσή 
μας να υλοποιούνται τέτοιας έκτασης έργα σε 
ετήσια πλέον βάση, ώστε σε βάθος χρόνου να 
πετύχουμε τη συνολική αναβάθμιση του οδικού 

δικτύου και των πεζοδρομίων.
Ένας άλλος στόχος για την επόμενη 

θητεία είναι η διαμόρφωση Κεντρικής Πλα-
τείας Πεύκης (πρώην οικόπεδο Πέρρου). Με 
την πρόοδο των εργασιών του Μετρό και την 
αναμενόμενη επέκταση στην Πεύκη, είναι 
αναγκαία η διαμόρφωση της πλατείας με δημι-
ουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης. Ο Δήμος 
μας λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την προμελέτη που 
έχει συνταχθεί τα προηγούμενα χρόνια προχω-
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