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«Πάγωμα» διορισμών
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
η έναρξη της απαγόρευσης προσλήψεων, μονίμων και
συμβασιούχων,
καθώς και υπηρεσιακών μεταβολών
υπαλλήλων, εξαιτίας
των αυτοδιοικητικών
εκλογών. Την ίδια
στιγμή, καταγράφοντας όλες τις προκηρύξεις και εν εξελίξει
διαδικασίες, αγγίζουν
τις 14.500 οι μόνιμοι
διορισμοί σε ΟΤΑ σε
πλήρη εξέλιξη.
Η νομοθεσία ορίζει
με κάθε λεπτομέρεια
ποιες προσλήψεις και
διοικητικές πράξεις
αναστέλλονται,
ποιες εξαιρούνται
και το «παράθυρο»
μέσω ΣτΕ
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Οι δημότες γνωρίζουν
ότι νοικοκυρέψαμε έναν
υπερχρεωμένο Δήμο και
πρέπει να συνεχίσουμε

Ο υποψήφιος βουλευτής
τονίζει ότι μια ισχυρή
κυβέρνηση της ΝΔ είναι η
μόνη διέξοδος

Ο δήμαρχος ζητά ανανέωση
της εντολής για να μην
πέσει ο δήμος στις «δυνάμεις της απραξίας»
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Νέο ξεκίνημα σε έντυπη μορφή
Aπαραίτητος όρος έως και κανόνας είναι ότι τα γραπτά μένουν. Διαδίδονται μέσα από την

εφημερίδα με αυτόν τον τρόπο, οι ειδήσεις και οι απόψεις των αιρετών παντού. Aπό το καφενείο μέχρι το σπίτι, ιδίως δε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη γνώση να ανοίξουν τον
υπολογιστή, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο στην εποχή μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι
χρόνος ελεύθερος για ανάγνωση.

Ιδιαίτερα για τους πολίτες είναι λύση προκειμένου να επιλέξουν ποιον θα ψηφίσουν. Να ταυ-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αφήνουμε το παλιό,
φέρνουμε το καινούργιο
Γιάννης Μυλωνάκης,
υποψήφιος Δήμαρχος
Αγίας Παρασκευής
ΣΕΛ 20

τοποιούνται οι θέσεις και οι προτάσεις με τα πρόσωπα. Έτσι στο τέλος της θητείας των αιρετών
θα μπορούν να επιλέξουν αν όλα αυτά που υποσχέθηκαν, έχουν γίνει πράξη.
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Rεύμα, η αυτοδιοίκηση κατά πολλούς, ισχυρό δεν έχει. Ασχέτως αν είναι η πλησιέστερη

εξουσία στον πολίτη. Ασχέτως αν αναδείχτηκαν Δήμαρχοι οι οποίοι περπάτησαν στα όρια του
Νόμου, για να στηρίξουν τους πολίτες και την πόλη τους, με το Κράτος να έρχεται σε επόμενο
χρόνο να το νομιμοποιήσει. Αυτούς θα τους στηρίζει η εφημερίδα μας.

Ενωτικός και συνεκτικός για μια κοινωνία είναι ο ρόλος του αιρετού (Δήμαρχος ,Περιφερει-

άρχης Βουλευτής) όταν αφιερώνει την προσπάθεια του στην ουσία της πολιτικής που είναι η
βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτό περιγράφεται με τις λέξεις συνέργεια , αλληλεγγύη , συνεργατικότητα και νομιμότητα. Όταν δεν τηρεί τα παραπάνω υπάρχει ο Τύπος για να ελέγχει.

Χάος στους ΟΤΑ
από την απλή
αναλογική
Νίκος Χαρδαλιάς,
νέος γραμματέας
Αυτοδιοίκησης της ΝΔ
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Τ

ελικός αποδέκτης της Δημοκρατικής οργάνωσης του Κράτους είναι ο πολίτης, ο οποίος
εκλέγει την ηγεσία του κάθε 4 περίπου χρόνια. Η Αυτοδιοίκηση στα χρόνια της κρίσης, συμπιέστηκε από την κεντρική διοίκηση, με μείωση των πόρων - και αφαίμαξη όσων διέθεταν- με
πρόσφατο παράδειγμα τα ταμειακά διαθέσιμα. Η αρθρογραφία του airetos.gr υπήρξε διαρκής
στα θέματα της Αυτοδιοίκησης και αυτό τον δρόμο συνεχίζει και στην έντυπη μορφή.

O airetos με συσσωρευμένη εμπειρία ετών, ήρθε για να μείνει. Να καταστεί το αυτοδιοικητι-

κό έντυπο της Αττικής που θα φέρει τον θεσμό κοντά σε όλους τους πολίτες και κυρίως στους
νέους ανθρώπους.

Είμαστε έτοιμοι
να αναλάβουμε
το Δήμο
Δέσποινα Θωμαΐδου,
υποψήφια δήμαρχος
Νέας Ιωνίας
ΣΕΛ 9

Sταθήκαμε από την αρχή της δημιουργίας του AIRETOU απέναντι στην παραπληροφόρηση.
Θα συνεχίσουμε έτσι δείχνοντας από τα πρώτα μας βήματα ότι αυτό που προβάλλουμε είναι
έγκυρη ενημέρωση. Καλή ανάγνωση.

Aν εκλεγώ
θα είμαι ένας
αντισυστημικός
δήμαρχος
Κώστας Ζώμπος,
υποψήφιος δήμαρχος
Γαλατσίου
ΣΕΛ 18

Νέα εποχή
στο Μαρούσι
με τον πολίτη
πρωταγωνιστή
Θεόδωρος Αμπατζόγλου, υποψήφιος δήμαρχος Αμαρουσίου
ΣΕΛ 7

Δεν ζητώ μια
«ξερή» ψήφο
αλλά στήριξη
«ψυχής»
Αποστόλης Θεοφίλης,
υποψήφιος δήμαρχος
Χαϊδαρίου
ΣΕΛ 22
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Οι προκηρύξεις για τους ΟΤΑ

Μ

εταβολές στη διενέργεια προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα, συμπεριλαμβανομένης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επέφερε ο νέος νόμος
4590/2019 (ΦΕΚ Α’ 17/7.2.2019). Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού
προσωπικού θα διενεργούνται βάσει πολυετούς
και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού
(αρ.1). Όσον αφορά την Αυτοδιοίκηση, θα
συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο (παρ.2
αρ.3) και χωριστό ετήσιο αίτημα (παρ.1 αρ.4),
που το Υπουργείο Εσωτερικών θα υποβάλλει
στο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ειδικά για τον πρώτο πολυετή προγραμματισμό 2020-2023, τα τετραετή σχέδια
θα πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης μέχρι 29/3/2019, ενώ το
ετήσιο σχέδιο του 2020 θα εγκριθεί εντός
του β’ δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου 2019
(παρ.2 αρ.7).
Επιπροσθέτως, ο νόμος προκάλεσε τροποποιήσεις στις διαδικασίες των προκηρύξεων
του ΑΣΕΠ. Η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης χωρίς

Η κατάταξη των υποψηφίων
στους Πίνακες θα γίνεται
βάσει των στοιχείων που
δηλώνουν στην αίτησή
τους, με το νόμο να ορίζει
ειδικότερα πόσοι και πότε
θα καλούνται τελικά να
υποβάλλουν δικαιολογητικά

‘

Τι μεταβολές επέφερε
ο νέος νόμος 4590/2019
στις μόνιμες προσλήψεις,
τι αλλάζει με τα δικαιο
λογητικα

να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών για
τα στοιχεία που αναφέρει (αρ.8). Η κατάταξη
των υποψηφίων στους Πίνακες θα γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή
τους, με το νόμο να ορίζει ειδικότερα πόσοι
και πότε θα καλούνται τελικά να υποβάλλουν
δικαιολογητικά. Από 1/1/2020 η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα διενεργείται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά (αρ.72).
Την ίδια στιγμή, χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις εξαγγέλλονται ή/και δρομολογούνται
από τους αρμόδιους Υπουργούς. Εστιάζοντας
ειδικά στους ΟΤΑ, συμπυκνώνονται κατωτέρω
οι προκηρύξεις που ήδη τρέχουν, εκείνες που
είναι προ των πυλών και οι εξαγγελθείσες. Σε
αναμονή τελεί η Ανακοίνωση των οριστικών
αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ, ζήτημα
που σταθερά απασχολεί την επικαιρότητα
ιδίως εξαιτίας βολών του ΥΠΕΣ εναντίον του
ΑΣΕΠ. Για τις 8.166 θέσεις σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες των ΟΤΑ υπεβλήθησαν 128.861
αιτήσεις, με τα προσωρινά αποτελέσματα να
εκδίδονται 28 Μαρτίου και 2-3 Απριλίου και
το ΥΠΕΣ το Δεκέμβριο, με το ν.4582/2018,
να παρατείνει τις συμβάσεις των προσωρινώς
επιτυχόντων.
Την 3Κ θα ακολουθήσει η λεγόμενη
«ουρά της 3Κ», δηλαδή επιπλέον 758 προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε ανταποδοτικές
Υπηρεσίες ΟΤΑ. Οι θέσεις έχουν σταλεί από
το ΥΠΕΣ στο ΑΣΕΠ, αλλά η Προκήρυξη δεν
έχει εκδοθεί. Τα προσωρινά αποτελέσματα

εκκρεμούν για τις 118 θέσεις επιστημονικού
και τεχνικού προσωπικού σε μικρούς ορεινούς
και νησιωτικούς Δήμους της Προκήρυξης 10Κ,
για τις οποίες κατετέθησαν 5.174 αιτήσεις.
Ειδική διαδικασία αποτελεί το αρ.82
του ν.4483/2017, που προέβλεψε ότι οι Δήμοι
μπορούν να καλύπτουν οργανικές θέσεις –
κενές ή νέες– με όσους περιλαμβάνονταν σε
Προσωρινούς Πίνακες κατάταξης από 1.1.2008
έως 31.12.2010, απασχολήθηκαν προσωρινά
σε Δήμους αλλά τελικά δεν περιλαμβάνονταν
στους Οριστικούς. Οι Πίνακες κατάταξης όσων
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας, δημοσιεύθηκαν στις
31/5/2018, ενώ εν συνεχεία, στις 20/12/2018
εκδόθηκε η 1ΠΔ/2018 Πρόσκληση – Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ που τους κάλεσε να υποβάλλουν αιτήσεις για 557 θέσεις σε ΟΤΑ Α’

βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, με τα αποτελέσματα
να αναμένονται.
Όσον αφορά το “Βοήθεια στο Σπίτι”, με το αρ.91 του ν.4583/2018 θεσπίστηκε
η ένταξη του Προγράμματος σε οργανικές
μονάδες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και η στελέχωσή
τους με μόνιμο προσωπικό, που ανέρχεται
περί τις 3.200, μέσω έκδοσης Προκήρυξης
κατ’ εφαρμογή της ειδικής μοριοδότησης του
άρθρου. Το ΥΠΕΣ απέστειλε οδηγίες για την
υλοποίηση της διαδικασίας με δύο Εγκυκλίους,
στις 11 και 24/1/2019.
Οι Δήμοι είχαν τη δυνατότητα έως 31
Ιανουαρίου να αποστείλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τροποποιήσεις των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), με τη
σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του

ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού
που απασχολούταν στο Πρόγραμμα, αυξημένες
κατά 7%. Μετά την έγκριση των Αποκεντρωμένων, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση
των νέων θέσεων σε ΦΕΚ, οι Δήμοι πρέπει να
υποβάλλουν αιτήματα για την κάλυψή τους στο
ΥΠΕΣ, προκειμένου να τα προωθήσει προς
έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 ως
ισχύει. Τέλος, ο ΥΠΕΣ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ
στις 3/12/2018 προανήγγειλε 165 προσλήψεις
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
καθώς και “ένα νέο τριετές πρόγραμμα 1.500
προσλήψεων στους ΟΤΑ, ξεκινώντας από τις
αρχές 2019”, με προτεραιότητα την κάλυψη
αναγκών σε επιστημονικό προσωπικό και τη
στελέχωση των οικονομικών και τεχνικών
υπηρεσιών τους. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις
δεν έχει εκδοθεί Προκήρυξη.
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Α

λλαγές στη διαδικασία της
αξιολόγησης των υπαλλήλων στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
επέφερε διάταξη του
Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης που
ψηφίστηκε στη Βουλή στις 30/1/2019 και αποτελεί πλέον το αρ.43 του ν.4590/2019 (ΦΕΚ Α’
17/7.2.2019).
Ο νέος νόμος όρισε πως οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται υποχρεωτικά εντός του
πρώτου τετράμηνου (και όχι τρίμηνου ως ίσχυε)
κάθε έτους. Ειδικά, όμως, για το τρέχον έτος
καθόρισε ότι η αξιολόγηση διενεργείται από την
1η Μαρτίου έως την 30η Ιουνίου 2019.
Οι εκθέσεις που θα συνταχθούν φέτος
αφορούν την αξιολογική περίοδο του 2018. Η
διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Μέρος Β’ του ν.4369/2016, όπως έχει
επανειλημμένως τροποποιηθεί. Η μορφή και
το περιεχόμενο των εκθέσεων καθορίζεται σε
Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ με μετέπειτα νομοθετική αλλαγή
εφαρμόζεται η ηλεκτρονική διεξαγωγή της, μέσω
ειδικής πλατφόρμας.
Σημαντική παράμετρο του συστήματος
αποτελεί το γεγονός πως η Κυβέρνηση, προκειμένου να επιτύχει την εφαρμογή του, συνέδεσε
την αξιολόγηση με άλλες διαδικασίες που φέρουν
μείζον ενδιαφέρον για την υπηρεσιακή εξέλιξη
των υπαλλήλων.
• Συνδέεται με τη μείωση του χρόνου προαγωγής,
καθώς σε περίπτωση που υπάλληλος λαμβάνει για
δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη

‘

Προθεσμίες και παράμετροι που κάθε υπάλληλος
πρέπει να γνωρίζει.
Η φετινή διαδικασία
πρέπει να ολοκληρωθεί
έως την 30η Ιουνίου

ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο χρόνος για
προαγωγή κατά ένα έτος.
• Αποτελεί κριτήριο που μοριοδοτείται στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων για τη διαμόρφωση
της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων.
• Είναι μία εκ των προϋποθέσεων εγγραφής
υπαλλήλου στο “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης”, εγγραφή που
έχει σχέση με τη στελέχωση θέσεων ευθύνης στο
δημόσιο τομέα.
Στην ίδια κατεύθυνση το αρ.36 του
ν.4489/17 (γνωστό ως “Τροπολογία Γεροβασίλη”)
για τον αποκλεισμό από τις κρίσεις προϊσταμένων
όσων δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ρύθμιση
“κόκκινο πανί” για τους εργαζομένους, που το
Υπουργείο επανεξετάζει.
Γενικός κανόνας είναι ότι αξιολογητές
των υπάλληλων και των προϊσταμένων οργανικών
μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί
τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης,
με τη νομοθεσία να έχει ειδικές προβλέψεις, όπως
για τους Γενικούς Διευθυντές, για τις αυτοτελείς
μονάδες, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε
πολιτικά γραφεία κ.ο.κ.
Όσον αφορά τους αποσπασμένους υπαλλήλους, συντάσσονται Εκθέσεις από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών, στις οποίες είναι
αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του νόμου.
Μεταβολή που επέφερε το πρόσφατο

θεμα

Αξιολόγηση
στο Δημόσιο
από 1η Μαρτίου

αρ.43, είναι πως κάθε αξιολογητής υποχρεούται
να συντάσσει Εκθέσεις για όλους τους υπαλλήλους
αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά
το προηγούμενο έτος για έξι τουλάχιστον μήνες.
Επιπλέον, το ίδιο άρθρο ρητά όρισε πως
σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση
για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.
Εξαίρεση στις δύο ανωτέρω ρυθμίσεις
παραμένει το εδ.β’ της περ.γ' της παρ.2 του αρ.16,
οι περιπτώσεις δηλαδή που αξιολογητές είναι
Υπουργός, Γενικός Γραμματέας, μονομελές όργανο διοίκησης ή ο Πρόεδρος συλλογικού οργάνου
διοίκησης κλπ.
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο
όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών. Αν
η απόκλιση μεταξύ τους υπερβαίνει τις 24 εκατοστιαίες μονάδες, αρμόδια καθίσταται Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία παραπέμπονται υποχρεωτικά οι εκθέσεις.
Βαθμολογία κάτω του 60 πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να θεμελιώνεται
σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά δεδομένα του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου,
όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών
παρατηρήσεων των προϊσταμένων ή άλλων στοιχείων, που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη
ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.
Κάθε αξιολογούμενος πρέπει να γνωρίζει
πως έχει δικαίωμα άσκησης ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο
μέσος όρος βαθμολογίας του είναι μικρότερος
του 75, καταγράφοντας αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά
στα οποία θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του.Η
αποκλειστική προθεσμία άσκησης της ένστασης
είναι 7 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση

‘

Το σύστημα περιλαμβάνει και κρίση
των Προϊσταμένων από
τους υφισταμένους τους,
βάσει ανώνυμου
ερωτηματολογίου

της Έκθεσης στον υπάλληλο, ενώ η Επιτροπή
αποφαίνεται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που
θα περιέλθει σε αυτήν η ένταση. Ειδικά για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο σύστημα αξιολόγησης
υπάγονται οι μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς και οι
υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), των ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
(ΠΕΔ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ).
Σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.15 του
ν.4369/2016, οι εκθέσεις των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων ή Αυτοτελών
Γραφείων, καθώς και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού συντάσσονται από
το Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα,
εφόσον οι πιο πάνω υπάλληλοι υπάγονται απευθείας σε αυτούς.Με έγγραφό του, το Υπουργείο
Εσωτερικών έχει διατυπώσει την άποψη ότι δεν
προκύπτει η δυνατότητα σύνταξης των εκθέσεων
των προϊσταμένων οργανικών μονάδων από το
Δήμαρχο, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα παρ.6.
Τέλος, να σημειωθεί πως το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει και την αξιολόγηση των
Προϊσταμένων από τους υφισταμένους υπαλλήλους τους, βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το
υπόδειγμα του οποίου έχει επίσης καθοριστεί με
Υπουργική Απόφαση.

Οικονομία
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υνεχείς τροποποιήσεις
επέρχονται το τελευταίο
διάστημα στο ήδη πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο
περί υποβολής “πόθεν
έσχες”. Το πλήθος μεταβολών νομοθετήθηκε στο
ν.4571/2018, οι προθεσμίες του οποίου όμως άλλαξαν πριν καν εφαρμοστούν, με εκπρόθεσμη βουλευτική Τροπολογία
ενός βουλευτή (αρ.75 ν.4587/2018). Στη συνέχεια νέες αλλαγές επήλθαν με Τροπολογία που
ψηφίστηκε την 30η Ιανουαρίου και ισχύει πια
ως αρ.69 του ν.4590/2019 (ΦΕΚ Α’ 17/7.2.2019),
αυξάνοντας ξανά τις κατηγορίες των προσώπων
που υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση.
Ξεκινώντας από τις προθεσμίες, φέτος
από 18 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2019
υποβάλλονται δηλώσεις:
• αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα
έτη 2016, 2017, 2018 και
• ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017
(χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).
Επιπροσθέτως, για τις κατηγορίες που
πρώτη φορά προβλέφθηκε υποβολή με τον
ν.4571/2018, ορίστηκε προθεσμία 90 ημερών
από τη δημοσίευσή του, χωρίς να υπολογίζεται το
διάστημα που η σχετική διαδικτυακή εφαρμογή
είναι εκτός λειτουργίας.
Σύμφωνα με το πρόσφατο αρ. 69, “πόθεν
έσχες” υποβάλλουν και

‘

Πότε και ποιοί πρέπει
να υποβάλουν δήλωση,
ποιες νέες κατηγορίες
προσώπων προστέθηκαν

Πολλές
οι μεταβολές
στο Πόθεν
Εσχες
α) οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων
και οι μετακλητοί υπάλληλοι, που τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό
όργανο,
β) οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν
σε βουλευτές, κόμματα της Βουλής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Γραφείο
του Έλληνα Επιτρόπου στην Ε.Ε.,
γ) οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί,
τομεακοί και ειδικοί τομεακοί Γραμματείς.
Επιχειρώντας μια σύνοψη των σημαντικότερων προσθηκών και μεταβολών του
ν.4571/2018, είναι οι κάτωθι:
• επιλύθηκε το ζήτημα με τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, καθώς καθορίζεται ότι
υποβάλλουν δήλωση μόνο οι Πρόεδροι και οι
Διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών
αυτών, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό την
περιττή επιβάρυνση γονέων και κηδεμόνων
που δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην οικονομική διαχείρισή τους,
• αποσαφηνίστηκε ότι τα αναπληρωματικά

μέλη συλλογικών οργάνων υποχρεούνται μόνο
εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις,
όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα
επίσημα πρακτικά τους,
• προστέθηκε ρητή αναφορά στα πρόσωπα με
τα οποία οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης,
• συμπεριλήφθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές
όλων των Υπουργείων,
• στις Επιτροπές διαγωνισμών προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, προστέθηκαν οι Επιτροπές
Διαγωνισμών μελετών,
• για τις Επιτροπές διαγωνισμών έργων, απαλείφθηκε η μνεία ειδικά για τα έργα που διέπονται “από τις διατάξεις του ν.1418/1984 και
του π.δ. 609/1985”, συνεπώς η συγκεκριμένη
περίπτωση γεννά υποχρέωση ανεξαρτήτως της
νομικής βάσης επί της οποίας διεξάγονται οι
διαγωνισμοί έργων,
• συμπεριλήφθηκαν και οι κατά νόμο αναπληρωτές των προϊστάμενων Δασαρχείων και
Δασονομείων,
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• αναφέρονται τα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη, καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών
Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του
Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων
και Αμφισβητήσεων, των Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών
Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν
ορισμένες από τις μεταβολές, ενώ παράλληλα
παραμένουν σε ισχύ ρυθμίσεις για Αιρετούς
και Υπαλλήλους που υπήρχαν στο αρ.1 του
ν.3213/2003, επί παραδείγματι για τους Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημάρχους,
Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Προέδρους και μέλη Δημοτικών
και Περιφερειακών Συμβουλίων, Προέδρους
- τακτικά - αναπληρωματικά μέλη Επιτροπών
των Δήμων, κλπ.
Στο νέο θεσμικό πλαίσιο διατηρείται η
ρύθμιση, που περιλαμβάνει Περιφερειάρχες
και Δημάρχους, ότι η δήλωση υποβάλλεται κάθε
χρόνο κατά το διάστημα της θητείας τους και
για τρία έτη μετά τη λήξη της.
Επισημαίνεται πως η υποβολή των
φετινών δηλώσεων πρακτικά τελεί υπό την
προϋπόθεση έναρξης λειτουργίας της ειδικής
διαδικτυακής εφαρμογής, που απενεργοποιήθηκε ώστε να προσαρμοστεί στις αλλαγές του
θεσμικού πλαισίου.
Υπογραμμίζεται, τέλος, πως το αρ.6
του ν.3213/2003 ως ισχύει, προβλέπει σημαντικές ποινές για τις περιπτώσεις παράλειψης
υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς
“πόθεν έσχες”, που φθάνουν τη φυλάκιση και
χρηματικές ποινές πολλών χιλιάδων ευρώ.

Οικονομία
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Παρατείνεται
ο έλεγχος
δαπανών
στους ΟΤΑ
Στην παράταση του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις
δαπάνες των Δήμων, που έχει καταργηθεί από την Πρωτοχρονιά, προχωρά
η Κυβέρνηση.
Η παράταση αποτελεί διεκδίκηση τόσο της ΚΕΔΕ όσο και της ΠΟΕ-ΟΤΑ,
λαμβανομένου υπόψη του νέου τοπίου
στις Οικονομικές Υπηρεσίες εξαιτίας
των διαρκών νομοθετικών παρεμβάσεων, αλλά και της υποστελέχωσής
τους σε επιστημονικό προσωπικό, ιδίως
στους Δήμους της περιφέρειας.
Υπενθυμίζεται πως η κατάργηση του
προληπτικού ελέγχου ψηφίστηκε εντός
του Μνημονίου της νυν Κυβέρνησης,
παραμονή Δεκαπενταύγουστου 2015,
στην Ενότητα 2.4.1. του ν.4336/2015
(ΦΕΚ 94 Α’/14.8.2015).
Εν συνεχεία, νομοθετήθηκε ειδικά
με προσδιορισμό της ημερομηνίας
1/1/2019 για τους ΟΤΑ, στην παρ.10
του αρ.10 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129
Α’/17.10.2015).
Η είδηση της παράτασης είχε γίνει
γνωστή στο Συνέδριο περί Συνταγματικής Αναθεώρησης που διοργάνωσε
η ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, από τα χείλη της Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, κας Γ.Μαραγκού. Η Αντιπρόεδρος είχε τότε ενημερώσει τους
Αιρετούς πως, βάσει πληροφοριών
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναμενόταν κατάθεση σχετικής
διάταξης στη Βουλή, σημειώνοντας
πως όταν καταργήθηκε σε Φορείς της
Κεντρικής Κυβέρνησης παρατηρήθηκε, ως αντανακλαστική συνέπεια,
αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Ποιος κρατάει το ταμείο...

Ρ

ιζικές ανατροπές έχουν
επιφέρει οι νομοθετικές
παρεμβάσεις των τελευταίων μηνών στη δημοσιονομική λειτουργία των
Δήμων, εγείροντας έντονο προβληματισμό σε Αιρετούς και Δημοτικούς
Υπαλλήλους. Η αρχή έγινε με τον “Κλεισθένη Ι”
(ν.4555/2018). Με το αρ.203 (“Διατάκτης”) δόθηκε αποκλειστικά στο Δήμαρχο η αρμοδιότητα
να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, ορίζοντας ότι για
την άσκησή της δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν
είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.
Ταυτοχρόνως, με το αρ.204 ο Δήμαρχος
έπαψε να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή
δαπανών και του εντολέα πληρωμών. Όπου
σε κείμενες διατάξεις οριζόταν ότι ο Δήμαρχος
υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή
ότι εκδίδει χρηματικά εντάλματα, νοείται στη
θέση του ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που
εξουσιοδοτούνται από αυτόν, με τις πράξεις να

‘

Νέο τοπίο στις Οικονομικές
Υπηρεσίες των Δήμων.
Προβληματισμός για
Αιρετούς και Υπαλλήλους

φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη τους.
Επιπλέον, θεσπίστηκε απαγόρευση έκδοσης
ή συνυπογραφής ή παραλαβής ή εξόφλησης
επιταγών από το Δήμαρχο για λογαριασμό του
Δήμου και γενικότερα απαγόρευση ανάμιξής
του σε διαχειριστικές ενέργειες της Ταμειακής
Υπηρεσίας.
Την ίδια στιγμή, το αρ.116 του Κλεισθένη αντικατέστησε το αρ.225 του Καλλικράτη καταργώντας τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας
στις αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, μελετών και
προμηθειών έως 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε κατατεθεί στη
Βουλή διπλάσια κατάργηση, έως 120.000,00
ευρώ, με τις αντιδράσεις να οδηγούν στην αναδίπλωση του τότε ΥΠΕΣ, Πάνου Σκουρλέτη, με
μείωση του ποσού στο μισό.

Νέα παρέμβαση
Την εφαρμογή του Κλεισθένη σύντομα
ακολούθησε νέα παρέμβαση, με εκπρόθεσμη
πολύ-τροπολογία 58 σελίδων που τροχάδην
κατετέθη και ψηφίστηκε αυθημερόν, στις
11/12/2018, με την υπογραφή και του ΥΠΕΣ,
Αλέξη Χαρίτση.
Η παρ.4 του αρ.99 του ν.4583/2018 πρόσθεσε για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης,
χωρίς να εξαιρεί τους ΟΤΑ, νέο άρθρο 69Ζ στο
ν.4270/2014 (δημόσιο λογιστικό), επιβάλλοντας
από 1/1/2019 συγκεκριμένο αριθμό ημερών για
κάθε στάδιο των διαδικασιών πληρωμής, με
ρητή πρόβλεψη πως η μη τήρησή τους “συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρμοδίων

οργάνων”. Ειδικότερα, καθορίστηκαν προθεσμίες για:
• την αποστολή από το Διατάκτη στην αρμόδια
Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα πλήρους
φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς
έκδοση σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων για
την πληρωμή τους,
• την έκδοση των Χρηματικών Ενταλμάτων
από την Οικονομική Υπηρεσία για πληρωμή
δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
των εμπορικών συναλλαγών του Δημοσίου,
• την έγγραφη διατύπωση τυχόν αντιρρήσεων
του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών
για την εκτέλεση δαπάνης,
• την υποχρεωτική έγγραφη απάντηση του
Διατάκτη,
• την εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων
δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
των εμπορικών συναλλαγών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με την προθεσμία να περιλαμβάνει και την αποστολή αιτήματος συμψηφισμού

εκκαθαρισμένης και βέβαιης απαίτησης στη
Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, όπου απαιτείται, καθώς
και τη σχετική απάντηση της Δ.Ο.Υ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Παράταξη
“Αυτοδιοικητικό Κίνημα” στην ΚΕΔΕ ήδη πριν
την ψήφιση του Κλεισθένη, ενώ το ενδιαφέρον
ήταν στραμμένο σχεδόν αποκλειστικά στα εκλογικά άρθρα, είχε εστιάσει μετ’ επιτάσεως στις
προμνησθείσες ρυθμίσεις περί δημοσιονομικής
διαχείρισης και κατάργησης του υποχρεωτικού
ελέγχου, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική για
τις πρακτικές συνέπειές τους στην εύρυθμη
λειτουργία των Δήμων.
Επιπλέον, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, όχι μόνο κατέθεσε τη διαφωνία της στη Βουλή πριν την ψήφιση του αρ.204, αλλά εν συνεχεία, με Επιστολή
προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, στηλίτευσε
τη διαμορφούμενη κατάσταση στις Οικονομικές
Υπηρεσίες κάνοντας λόγο για “δυσλειτουργίες”, “ομιχλώδες τοπίο” και “ανασφάλεια” των
εργαζομένων.

Συνέντευξη
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Η

Το όραμά μας είναι να
παραμείνει το Μαρούσι μια
ανθρώπινη πόλη χωρίς να
απωλέσει την μητροπολιτικότητά της ως οικονομικό κέντρο της Βόρειας
Αττικής και να συμμετέχει
ενεργά στις αλλαγές που
συντελούνται στη χώρα
και την ευρύτερη περιοχή
μας με ανθρωποκεντρικό
πρόσημο

αγάπη του για το Μαρούσι ήταν το ισχυρότερο κίνητρο για τον
Θεόδωρο Αμπατζόγλου, προκειμένου
να θέσει υποψηφιότητα γα το αξίωμα του
δημάρχου, στις προσέχεις δημοτικές εκλογές. Το όραμα του Θεόδωρου Αμπατζόγλου για το Μαρούσι είναι
να γίνει Δήμος-πρότυπο. Να αξιοποιήσει τα
θετικά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και
να περάσει στη Νέα Εποχή. Μια πόλη που
θα σέβεται τον ανθρώπινο χαρακτήρα της
και παράλληλα θα δημιουργεί προϋποθέσεις
ανάπτυξης και ευημερίας.

άξονες του προγράμματος μας είναι η αναβάθμιση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, η
ολοκλήρωση των έργων και η ποιοτική αναβάθμιση των δρόμων και των πεζοδρομίων.
Όμως Μαρούσι δεν είναι μόνον το Κέντρο.
Γι αυτό, στοχεύουμε στην αναβάθμιση της
αστικής κινητικότητας μέσω της δημοτικής
συγκοινωνίας με άμεσες παρεμβάσεις, που
στόχο θα έχουν τη βελτίωση της κυκλοφορίας
σε όλο το Μαρούσι και κυρίως τις περιοχές
που είναι επιβαρυμένες από τις υπερ-τοπικές
χρήσεις. Μεγάλο μας στοίχημα, να κατάφέρουμε κάθε γειτονιά της πόλης μας να είναι
λειτουργικά αυτόνομη. Αυτό σημαίνει στην
πράξη να έχει τις δικές της κοινωνικές και
αθλητικές υποδομές για τη στήριξη και δημιουργική απασχόληση των κατοίκων της. Τις
δικές της παιδικές χαρές, για τις ανάγκες των
οικογενειών. Τους δρόμους και τα πεζοδρόμια
που θα καθιστούν την κυκλοφορία ασφαλή κι
άνετη. Και άπλετο φως, για να αναδεικνύονται
οι ομορφιές και να αισθάνονται οι πολίτες
ασφαλείς. Στόχος μας για την επόμενη τετραετία είναι να κάνουμε το Μαρούσι, την πόλη
που θα «ζηλεύεις» να ζεις και να εργάζεσαι.

Κύριε Αμπατζόγλου, γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος δήμαρχος στο
Μαρούσι, στις ερχόμενες δημοτικές
εκλογές;

Τρεις είναι κυρίως οι λόγοι που με οδήγησαν
σε αυτή την απόφαση. Πρώτος λόγος, η αγάπη
μου για την πόλη που ζω, δημιούργησα οικογένεια κι έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά
βήματα. Δεύτερος λόγος, η πίστη μου στις
μεγάλες δυνατότητες που έχει ως Δήμος, τις
οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε προς όφελος
των συμπολιτών μας, με πρωταγωνιστές τους
πολίτες. Και ο τρίτος λόγος, γιατί υπάρχουν
ήδη οι ισχυρές βάσεις για να πάει το Μαρούσι
τα επόμενα χρόνια ακόμη πιο ψηλά. Είναι
λοιπόν μια απόφαση ευθύνης και συνέπειας.
Το όνομα του συνδυασμού σας είναι
Νέα Εποχή. Πιστεύετε ότι με την
εκλογή σας, έρχεται «Νέα Εποχή» για
το Μαρούσι;

Το όραμά μου, των συνεργατών μου και όσων
στηρίζουν αυτή την προσπάθεια είναι γίνει
το Μαρούσι Δήμος-πρότυπο. Να παραμείνει
μια ανθρώπινη πόλη χωρίς να απωλέσει την
μητροπολιτικότητά της ως οικονομικό κέντρο
της Βόρειας Αττικής. Ουσιαστικά το στοίχημά
μας είναι η πόλη μας να συμμετέχει ενεργά
στις αλλαγές που συντελούνται στη χώρα
και την ευρύτερη περιοχή μας με ανθρωποκεντρικό πρόσημο. Να μπει στη νέα εποχή,
με πρωταγωνιστή τον πολίτη. Το σχέδιο μας
είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα θετικά που
έχουν γίνει στην πόλη μας τα προηγούμενα
χρόνια, ώστε πάνω σε σωστές βάσεις, να
προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος μας, που θα αντιμετωπίζει όλες τις
προκλήσεις και ανάγκες της νέας εποχής. Η
Νέα Εποχή για μας σημαίνει μετεξέλιξη του
προαστίου μας σε μία πόλη που θα διατηρεί
και θα σέβεται τον ανθρώπινο χαρακτήρα της
και παράλληλα θα δημιουργεί προϋποθέσεις
ανάπτυξης και ευημερίας σε όποιον επενδύει,
εργάζεται και ζει σε αυτήν.
Κύριε Αμπατζόγλου ποιές θα είναι οι
προτεραιότητές σας, εφόσον εκλεγείτε Δήμαρχος στο Μαρούσι;

Προτεραιότητά μας, είναι η βελτίωση της
καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Να
δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που είτε δεν
επιλύθηκαν στο παρελθόν, είτε αποτελούν
«ζητήματα νέας γενιάς». Με βάση τις πραγματικές μας δυνατότητες, με όραμα αλλά και
ρεαλισμό, το τρίπτυχο στο οποίο θα ρίξουμε
όλο μας το βάρος είναι «Ασφάλεια-ΦωτισμόςΚαθαριότητα». Με άλλα λόγια, δημιουργία
των κατάλληλων συνθηκών που πρέπει να
εξασφαλίσουμε σε όσους ζουν ή εργάζονται
στο προάστιό μας. Πέραν αυτών, οι μεγάλοι

Φεβρουάριος
2019

Ποια είναι η άποψή σας για τον «Κλεισθένη»;

Νέα εποχή
στο Μαρούσι
με τον πολίτη
πρωταγωνιστή

Η επίλυση των προβλημάτων της αυτοδιοίκησης, απαιτεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση
στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της
Αυτοδιοίκησης. Απαιτεί αποκέντρωση πόρων,
ευθυνών κι αρμοδιοτήτων. Ο «Κλεισθένης»
δεν λύνει τα λειτουργικά αδιέξοδα που προξενεί ο «σφικτός εναγκαλισμός» του Κράτους
με την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μεταρρύθμιση.
Δεν διασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια
και λειτουργική ανεξαρτησία των Δήμων.
Δεν επιλύει το ζήτημα της αλληλεπικάλυψης
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων
του Κράτους. Περιορίζεται απλά στην αλλαγή
του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των
αιρετών εκπροσώπων του θεσμού μας. Μας
πάει πολλά χρόνια πίσω, καθώς θα φέρει
την ακυβερνησία στους Δήμους. Από την
άλλη βέβαια το σκηνικό που δημιουργεί μας
ενώνει, μας δυναμώνει και μας κινητοποιεί.
Είστε ανοιχτός σε συνεργασίες;

Είναι στο DNA της δημοτικής μας παράταξης
η κουλτούρα της συναίνεσης και συνεργασίας, γι αυτό θα επιδιώξουμε προεκλογικά
προγραμματικές συγκλίσεις και στη συνέχεια,
μετά τις εκλογές, προγραμματικές συνεργασίες. Με «φανερή» κι όχι κρυφή ατζέντα.
Θα διεκδικήσουμε να πετύχουμε μία
ισχυρή «πρωτιά» στην κάλπη, αλλά θα επιδιώξουμε απο την επομένη κιόλας των εκλογών,
να συνεργαστούμε με όλες τις δημιουργικές
δυνάμεις της πόλης, εντός κι εκτός Δημοτικού
Συμβουλίου.
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Αυτοδιοίκηση
ΕΚΛΟΓΕΣ

Φεβρουάριος
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ»
ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Στην απαγόρευση δεν εμπίπτουν οι
πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, οι πράξεις
σε συμμόρφωση προς δικαστικές
αποφάσεις, καθώς και όσες αφορούν
αυτοδίκαιη απόλυση και αποδοχή
αίτησης παραίτησης. Επιπλέον, ο
διορισμός αποφοίτων της ΕΣΔΔ και
η πρακτική άσκηση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαιρούνται,
επίσης, οι προσλήψεις που είναι
ενταγμένες στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., των οποίων η
έναρξη υλοποίησης τοποθετείται σε
χρόνο προγενέστερο της 26/4.
Δεν “παγώνει” η ορκωμοσία, η
ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση
μετάταξης και λοιπές παρεπόμενες
ενέργειες σε εκτέλεση πράξεων που
θα έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ μέχρι
25/4. Ομοίως, η ανακοίνωση αποσπάσεων εάν η σχετική ΚΥΑ θα έχει
κοινοποιηθεί στο Φορέα μέχρι 25/4.

Οι λεπτομέρειες
για απαγόρευση
προσλήψεων
και μεταβολών

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις,
ο νόμος (παρ.4 του αρ.28 του
ν.2190/1994) δίνει τη δυνατότητα
στους Φορείς που θα αντιμετωπίζουν
ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές
ανάγκες, οι οποίες θα απαιτούν την
πρόσληψη προσωπικού που δεν
εμπίπτει στις εξαιρέσεις, να αιτούνται τη σύμφωνη γνώμη για την κατ’
εξαίρεση πρόσληψή του από Ειδική
Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι Φορείς θα μπορούν να
υποβάλλουν αίτημα απευθείας στο
ΣτΕ, αιτιολογώντας πλήρως τους
λόγους για τους οποίους πρέπει να
πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του
συγκεκριμένου προσωπικού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ
Η αναστολή προσλήψεων δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες πρόσληψης
μόνιμου προσωπικού για την παροχή
των υπηρεσιών του Προγράμματος
“Βοήθεια στο Σπίτι”, με τη σχετική
εξαίρεση να έχει ήδη προβλεφθεί στην παρ.2 του αρ.91 του
ν.4583/2018. Επιπροσθέτως, εκτός
“παγώματος” τίθενται, με νομοθετική
ρύθμιση που έχει προαναγγείλει ο
Υπουργός Εσωτερικών, όλες οι αναγκαίες πράξεις για την ολοκλήρωση
των 8.166 μόνιμων προσλήψεων
στους ΟΤΑ με την πολυσυζητημένη
Προκήρυξη 3Κ του ΑΣΕΠ.

Φ

ρένο στις διαδικασίες στελέχωσης των
ΟΤΑ και στις υπηρεσιακές µεταβολές του
προσωπικού τους,
βάζουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές
του Μαΐου. Οι σχετικές διατάξεις περιλαµβάνεται στο αρ.28 του
ν.2190/1994, όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί,
σε συνδυασµό µε το αρ.17 του ν.3870/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από το αρ.78 του ν.4257/2014.
Η απαγόρευση ισχύει για το χρονικό διάστηµα
του ενός µηνός που προηγείται της ηµεροµηνίας
διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών και
µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.
Το αρ.6 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) όρισε ο
πρώτος γύρος διεξάγεται ταυτόχρονα µε τις
ευρωεκλογές, δηλαδή στις 26/5/2019, ενώ η
εγκατάσταση των νέων αρχών την 1η/9/2019.
Συνεπώς, η απαγόρευση ξεκινά 26 Απριλίου
και διαρκεί έως την 1η Σεπτεµβρίου. Στο πεδίο
εφαρµογής της αναστολής υπάγονται (στο εξής
“Φορείς”) : • οι ΟΤΑ Α΄ Βαθµού (∆ήµοι, καθώς
και τα Ιδρύµατα, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου και οι Σύνδεσµοι αυτών) • οι ΟΤΑ Β΄
Βαθµού (Περιφέρειες και τα ΝΠ∆∆ αυτών) •

τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού (Επιχειρήσεις πάσης
φύσεως, Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης κ.α.)
• η ΚΕ∆Ε, η ΕΝΠΕ και οι ΠΕ∆.
Στο διάστηµα της απαγόρευσης, οι Φορείς, το ΥΠΕΣ και το ΑΣΕΠ δεν προωθούν
αιτήµατα που αφορούν διορισµούς προσωπικού
πάσης φύσεως στους Φορείς, καθώς και αιτήµατα για υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού
των Φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των αιτηµάτων απόσπασης /µετάταξης υπαλλήλων του
∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα προς τους Φορείς. Οι υπηρεσιακές
µεταβολές ενδεικτικά περιλαµβάνουν πράξεις
µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης, ένταξης,
επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων.
Η απαγόρευση δεν αφορά µόνο τις
τελικές πράξεις, αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των
εγκριτικών αποφάσεων της ΠΥΣ 33/2006 ως
ισχύει, καθώς και των αποφάσεων κατανοµής
της παρ.5 του αρ.11 του ν.3833/2010 ως ισχύει,
όπου θα ήταν αναγκαίες. Με απλά λόγια, ιδίως :
• δεν δηµοσιεύονται Προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού • δεν εκδίδονται
Ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού •δεν
δηµοσιεύονται Πίνακες επιλογής τακτικού ή

έκτακτου προσωπικού • δεν υπογράφονται ούτε
δηµοσιεύονται πράξεις διορισµού ή µετατάξεων
• δεν υπογράφονται πράξεις αποσπάσεων •
δεν εκδίδονται Προκηρύξεις για την επιλογή
προϊσταµένων οργανικών µονάδων • δεν πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών
Συµβουλίων και λοιπών Συµβουλίων επιλογής
για τα θέµατα που εµπίπτουν στην αναστολή.
Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης
ή υπηρεσιακής µεταβολής θα έχει ήδη κινηθεί
πριν τις 26/4/2019 διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αµέσως
µετά την 1η Σεπτεµβρίου. Να σηµειωθεί ότι το
αρ.78 του ν.4257/2014 είχε προβλέψει – δεδοµένων των επιτακτικών θερινών αναγκών και της
επιτάχυνσης απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ
- εξαιρέσεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου
και έργου για ναυαγοσώστες, υδρονοµείς άρδευσης, χειριστές µηχανηµάτων, εργαζοµένους
στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παιδικών
σταθµών, της καθαριότητας, των ΚΑΠΗ, στις
παιδικές κατασκηνώσεις και των αµειβοµένων
µέσω ΕΣΠΑ (ασχέτως ηµεροµηνίας έναρξης των
προγραµµάτων). Ο νόµος όριζε πως οι εξαιρέσεις ίσχυαν µόνο κατά την πρώτη εφαρµογή του,
συνεπώς χρειάζεται νέα διάταξη για ενδεχόµενη
εφαρµογή τους και σε αυτές τις εκλογές.

Συνέντευξη
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Δέσποινα ΘωμαΐΔου / ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Μ

ια δυναμική γυναίκα
με ζήλο και συνεπή παρουσία για
πολλά χρόνια στα
δημοτικά δρώμενα
κατεβαίνει στο στίβο των δημοτικών
εκλογών για να γίνει η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στη Νέα Ιωνία.
Ο λόγος για την επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Προοπτικής» κα. Δέσποινα
Θωμαΐδου, η οποία έχει μια πλούσια δράση
και προσφορά στη πόλη της Νέας Ιωνίας, μα
πάνω απ’ όλα διακρίνεται για τον σεβασμό και
τη προσήλωσή της στον άνθρωπο, στο δημότη
κάθε ηλικίας.
Είστε έτοιμη να διεκδικήσετε το δημαρχιακό θώκο;

Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση η ανεξάρτητη
δημοτική παράταξη «Δύναμη Προοπτικής» της
οποίας έχω την ιδιαίτερη τιμή να είμαι επικεφα-

λής, συμμετέχουμε με μια διευρυμένη και πολυσυλλεκτική ομάδα ικανών ανθρώπων που είναι
έτοιμη να διεκδικήσουν και να διοικήσουν ένα
Δήμο που μας αξίζει, και όχι έναν ακυβέρνητο
Δήμο. Μαζί με τα στελέχη και τους συνεργάτες μου, έχουμε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε
τα ηνία από την επομένη των εκλογών. Η Νέα
Ιωνία έχει ανάγκη και πρέπει να αλλάξει σελίδα
και θέλω να πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας θα
εμπιστευτούν τη διοίκηση της πόλης σε νέους κι
άφθαρτους ανθρώπους, με καινοτόμες ιδέες και
όραμα για τη πόλη της καρδιάς μας».
Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να
συνδυάσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία με τα κοινά;

«Για μια γυναίκα τίποτε δεν είναι δύσκολο! Το
ισχυρίζομαι αυτό με σεβασμό προς όλους και
όλες. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες γυναίκες
συμμετέχουν στα κοινά της Νέας Ιωνίας. Είναι

πρόκληση για όλους και συνάμα πρόσκληση να
δοθεί η ευκαιρία σε μια γυναίκα να διοικήσει το
Δήμο μας. Σας το λέω ξεκάθαρα, για μένα είναι
μεγάλη πρόκληση και πρόσκληση. Θα συνεχίσω
να δηλώνω ότι πολιτική μηχανικός και όχι πολιτικός καριέρας. Μένω εδώ και ζω για να υπηρετώ
ένα όραμα σε έναν τόπο που έχει ζυμωθεί με τη
μνήμη και τη προοπτική. Εδώ ζω και εργάζομαι
συνδυάζοντας την επαγγελματική μου δράση ως
πολιτικός μηχανικός αφουγκραζόμενη τη θέληση
του κόσμου για Αλλαγή!».
Ποιο είναι το όραμα σας για τη Νέα Ιωνία;

«Το όραμά μου συγκλίνει με εκείνο της συντριπτικής πλειοψηφίας των Νεοιωνιωτών. Να ζήσουμε δηλαδή σε μια ανθρώπινη πόλη μακριά
από ιδεοληψίες, παλαιοκομματικές αντιλήψεις,
αγκυλώσεις, άπνοια στοχευμένων έργων και
δράσεων. Η συναίνεση είναι η πρώτη επιλογή
μας και τα προβλήματα ο βασικός αντίπαλός
μας. Η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός η
βασική μας στόχευση, η αφαίρεση και η διαίρεση

Είμαστε έτοιμοι να
αναλάβουμε το Δήμο

Φεβρουάριος
2019

πράξεις αδιανόητες!! Οραματίζομαι, λοιπόν, μια
Νέα Ιωνία με ανάπτυξη και ευημερία, όπου οι
κάτοικοι θα αισθάνονται ασφάλεια, σιγουριά
και ικανοποίηση στην καθημερινότητα τους».
Τι πιστεύετε ο δημότης ψηφίζει προγράμματα, υποσχέσεις, πρόσωπα ή κόμματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές;

«Η «Δύναμη Προοπτικής» είναι αμετακίνητα
μια ανεξάρτητη παράταξη που αντλεί δύναμη
και αγάπη από πολίτες και στελέχη της τοπικής
κοινωνίας, που προέρχονται από διαφορετικούς – ακόμη και διαφορετικούς – πολιτικούς
χώρους. Θεωρούμε ότι τις λύσεις στα θέματα της
αυτοδιοίκησης δεν θα τις δώσουν τα κόμματα, θα
είναι όμως λύσεις πολιτικές. Θα είναι πολιτικές
επιλογές που θα σηματοδοτούν το αύριο».
Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Νέα Ιωνία;

«Η έλλειψη υποδομών στη ποιότητα ζωής, πρασίνου, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου,
η ανυπαρξία προγραμματισμού και προτεραιοτήτων παρά την ωρίμανση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, η ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική
που θα υπερβαίνει τις μικροεξυπηρετήσεις, η
ανεπάρκεια της δημοτικής συγκοινωνίας, τα
κρούσματα διαφθοράς και κατάχρησης (σχολικές
επιτροπές). Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
της Νέας Ιωνίας είναι η υποβάθμιση της ιωνιώτικης αγοράς αφού δεν έχουν δημιουργηθεί οι
κατάλληλες υποδομές για να τονωθεί η φήμη της.
Είναι καθαρά θέμα βούλησης αφού με μικρές
παρεμβάσεις σε προβλήματα όπως το parking,
ευρυζωνικά δίκτυα, δημοτικά τέλη θα μπορούσαν
να δώσουν ώθηση στην τοπική αγορά”.
Πως αξιολογείτε το έργο της σημερινής
Δημοτικής Αρχής;

«Είμαι απογοητευμένη όπως και η συντριπτική
πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου μας. Η
δημοτική αρχή με άλλοθι τη γενικότερη οικονομική κρίση, δεν απέτρεψε την υποβάθμιση των
πολλών παρεχόμενων υπηρεσιών με συνέπεια
τη διόγκωση των καθημερινών προβλημάτων.
Η σημερινή δημοτική αρχή παραμένει στις
αγκυλώσεις του παρελθόντος. Η αίσθηση που
δίνει μόνιμα, από την πρώτη μέρα της θητείας
της, είναι ότι φοβάται. Φοβάται να συγκρουστεί
με τα κακώς κείμενα κι έτσι επέλεξε να μην
κάνει τίποτα…».
Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την
πόλη σε περίπτωση νίκης σας;

«Τα νέα εργαλεία διοίκησης που προβλέπει η
νομοθεσία, με την στενή επίβλεψη της δημάρχου, ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν άμεσα την
εικόνα της πόλης. Σε συνδυασμό με την συνεχή
διαβούλευση και τη συσπείρωση δυνάμεων, η
πόλη θα αρχίσει να αλλάζει συστηματικά. Άμεση
και βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και κυρίως
οι ανθρώπινες ανάγκες. Εμείς, γνωρίζουμε να
τιμάμε την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης
μας, μιας πόλης σταυροδρόμι των γραμμάτων,
των τεχνών, του πολιτισμού, του εμπορίου, των
ιδεών και των επιστημών.

‘

Η «Δύναμη Προοπτικής»
είναι αμετακίνητα μια
ανεξάρτητη παράταξη που
αντλεί δύναμη και αγάπη
από πολίτες και στελέχη
της τοπικής κοινωνίας
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Δύο δισ. περιμένουν τους δήμους

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα Προγράμματα
Φιλόδημος Ι και ΙΙ, με
σημαντικές Προσκλήσεις, ύψους εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ, να
είναι ακόμη ανοιχτές για
την κατάθεση αιτημάτων
από τους ΟΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο Φιλόδημος
Ι (“Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ
και Συνδέσμων OTA”), συνολικού προϋπολογισμού για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του
έως 2 δισ ευρώ, θεσπίστηκε με το αρ.69 του
ν.4509/2017. Η χρηματοδότηση των έργων του
πραγματοποιείται μέσω επενδυτικών δανείων,
που συνομολογούνται μεταξύ ΟΤΑ και Ταμείου
Παρακαταθηκών Δανείων και αποπληρώνονται
από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο Φιλόδημος ΙΙ (“Ειδικό Πρόγραμμα
Ενίσχυσης Δήμων”) νομοθετήθηκε στο αρ.71
του ν.4509/2017 και χρηματοδοτείται από το
ΠΔΕ (ΣΑΕ-055) του ίδιου Υπουργείου.
Ακολουθούν όλες οι Προσκλήσεις που
τρέχουν, με τον προϋπολογισμό, το αντικείμενο
και την καταληκτική προθεσμία εκάστης.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Στις 28/2/2019 λήγει η υποβολή αιτημάτων στην Πρόσκληση Ι “Υποδομές ύδρευσης”,
προϋπολογισμού 450.000.000,00 ευρώ. Αφορά
τη χρηματοδότηση Δήμων, ΔΕΥΑ και Συνδέ-

σμων Ύδρευσης για την κατασκευή έργων και
την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με
στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και
ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Επίσης μέχρι 28/2/2019 Δήμοι, ΔΕΥΑ
και Σύνδεσμοι Αποχέτευσης μπορούν να καταθέτουν προτάσεις στην Πρόσκληση ΙΙ “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για
την προστασία της δημόσιας υγείας και τη
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης”,
π/υ 450.000.000,00 ευρώ.
Η Πρόσκληση ΙΙI “Αποκατάσταση των
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) με κάλυψη των υπολειπόμενων
αναγκών για το σκοπό αυτό”, π/υ 25.000.000,00
ευρώ, αφορά 14 Δήμους (Αλεξανδρούπολης,
Καρύστου, Ικαρίας, Μαραθώνα, Αιγιαλείας,
Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Παξών, Αλεξάνδρειας,
Σιθωνίας, Ιητών, Πάρου, Χαλκιδέων, Μαρκοπούλου και Κύμης Αλιβερίου). Έως 1/4/2019
υποβάλλουν αιτήματα για την αποκατάσταση
των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ που βρίσκονται
εντός των διοικητικών τους ορίων και έχουν
περιληφθεί στην Απόφαση C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για
τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και
την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των
ευπαθών προϊόντων, στοχεύει η Πρόσκληση

ΙV, π/υ 200.000.000,00 ευρώ που απευθύνεται
στους Δήμους με προθεσμία 1/4/2019. Έως
29/3/2019 η Πρόσκληση V “Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων” με 320.000.000,00
ευρώ περιμένει τις προτάσεις των Δήμων για
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.
Αφορά δημοτικά κτίρια αρχιτεκτονικής αξίας
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, εμβληματικά
δημοτικά κτίρια άνω των 100 τ.μ. που εντός οικισμού, δημαρχιακά κτίρια, καθώς και ανέγερση ή
επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και οι ΔΕΥΑ
μπορούν μέχρι 18/3/2019 να αιτηθούν στην Πρόσκληση VΙ “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας”, π/υ 200.000.000,00 ευρώ. Χρηματοδοτεί
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές
που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) των
Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας, όπως
αυτές έχουν χαρακτηριστεί και περιγράφονται
στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Τέλος, στην Πρόσκληση
VΙI έως 5/4/2019 υποβάλλουν προτάσεις οι OTA

‘

Ποιες Προσκλήσεις
είναι ακόμα ανοιχτές
για την υποβολή
προτάσεων μέσω
των προγραμμάτων
Φιλόδημος Ι και ΙΙ

A’ και Β’ Βαθμού, οι ΔΕΥΑ και οι Σύνδεσμοι
Ύδρευσης. Τα 100.000.000,00 ευρώ αφορούν
την κατασκευή ιδιαιτέρως σημαντικών (“εμβληματικών”) έργων και παρεμβάσεων στο πεδίο
της ύδρευσης, για την εξασφάλιση επαρκούς
ποσότητας και ποιότητας ύδατος προς ανθρώπινη κατανάλωση.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Στις 30/4/2019 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτημάτων από τους Δήμους στην Πρόκληση IV “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων”, π/υ
50.000.000,00 ευρώ. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού
Αθλητισμού.
Με 15.990.000,00 ευρώ και προθεσμία
30/4/2019, η Πρόσκληση V επιχορηγεί την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία
ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων
της Χώρας, περιλαμβάνοντας Πίνακα με τα
ανώτατα ποσά επιχορήγησης για κάθε Δήμο.
Τέλος, στην Πρόσκληση VI “Σύνταξη /
Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Σχεδίων Ασφάλειας Νερού”, π/υ 15.000.000,00
ευρώ, μπορούν να καταθέσουν αιτήματα Δήμοι, ΔΕΥΑ και Σύνδεσμοι Ύδρευσης, εφόσον
έχουν σύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης
Υδάτων, έως 10/5/2019.
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Νίκος Χαρδαλίας

‘

Αποκλειστική συνέντευξη
του νέου Γραμματέα
Αυτοδιοίκησης της ΝΔ

Η ΝΔ έχει δεσμευθεί
για την άμεση αλλαγή
του εκλογικού Νόμου,
με ένα σύστημα που
θα προκύψει μεσα από
την διαβούλευση μας
με τα θεσμικά Οργανα
της Αυτοδιοίκησης,
που βεβαίως θα προάγει την κουλτούρα της
συνεργασίας και της
συνεννόησης αλλά θα
εξασφαλίζει βιωσιμότητα διοίκησης των ΟΤΑ…

Ο

50χρονος Πολιτικός
Επιστήμονας και επί
12 χρόνια Δήμαρχος
Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς, επιλέχθηκε
πριν λίγες ημέρες,
από τον Πρόεδρο της
ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη για να οδηγησει τη ΝΔ προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαίου. Η επιλογή
ενός έμπειρου Αυτοδιοικητικού, εν ενεργεία
Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής και επί
τρία χρόνια Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, γνώστη
τόσο της ανθρωπογεωγραφίας αλλά και των
θεμάτων της Αυτοδιοίκησης θεωρήθηκε μάλον ως αναμενόμενη και επιβεβλημένη από
την συντριπτική πλειοψηφία των ενασχολουμενων με τους ΟΤΑ της χώρας, με δεδομένη
την πορεία προς τις κάλπες. Συναντήσαμε τον
νέο Γραμματέα Αυτοδιοίκησης, λίγες ημέρες
μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων
και είχαμε την ευκαιρία να του θέσουμε κάποια ερωτήματα σε σχέση με τα ζητήματα
της αρμοδιότητάς του.

νηση των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, εξυπηρετώντας αποκλειστικά και μόνο τις εμμονικές
ιδεοληπτικές της αυταπάτες και κυρίως τις
κομματικές της επιταγές. Η στοχοπροσήλωση της είναι απόλυτα μικροκομματική
και αφορά αποκλειστικά στην διάσωση των
αυτοδιοικητικών σχημάτων που έχει στηρίξει
και στηρίζει σε κάθε ΟΤΑ, αναζητώντας
ρόλο ρυθμιστή για αυτά την επομένη των
εκλογών, όταν από άκρη σε άκρη, σε όλη
την χώρα οι πολίτες θα τα αποδοκιμάσουν
καθολικά, αδιαφορώντας για την ακυβερνησία που θα προκαλέσει στην λειτουργία
των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας!
Από την πρώτη στιγμη της παρουσίασης αυτού του εκλογικού Νόμου τόνισα,
ότι όσοι ασχολούμαστε σοβαρά με την Αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζουμε
πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος – έκτρωμα θα
διαλύσει την λειτουργία των ΟΤΑ, μια και
σε ελαχιστες περιπτώσεις θα μπορέσουν να
υπάρξουν βιώσιμα σχήματα διοίκησης και η
κάθε δημοτική αρχή και ο κάθε Δήμαρχος
θα είναι όμηρος και εγκλωβισμένος στις
μικροπαραταξιακές επιδιώξεις και στις προσωπικές στρατηγικες των εν δυνάμει «εταίρων» του. Χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και
δυνατότητες αποτελεσματικών διαδικασιών,
οι διοικήσεις των Δήμων καταδικάζονται
σε εσωστρέφεια και οι Δήμαρχοι όμηροι
εκβιασμών, υπερφίαλων φιλοδοξιών και
μικροπολιτικών υπερτοπικών λογικών με
προφανές αρνητικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην ποιότητα
ζωής τους.

Κε Χαρδαλιά, «ο κατάλληλος ανθρωπος στην κατάλληλη θέση»; Νοιώθεται έτοιμος για τα νέα καθήκοντα;

Ξέρετε πολύ καλά μέσα από την αυτοδιοικητική μου πορεία αυτών των 24 χρόνων ότι η
Αυτοδιοίκηση για μένα είναι τρόπος ζωής,
ένα καθημερινό και διαχρονικό στοίχημα
προσφοράς. Νοιώθω απολύτως έτοιμος να

‘

…Χωρίς ασφαλιστικές
δικλείδες, οι διοικήσεις
των Δήμων καταδικάζονται σε εσωστρέφεια
και οι Δήμαρχοι όμηροι
εκβιασμών, υπερφίαλων
φιλοδοξιών και μικροπολιτικών υπερτοπικών
λογικών…»

εργαστώ καθημερινά για να δικαιώσω την
εμπιστοσύνη του Προέδρου μας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ενόψη των κρίσιμων
Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών του
Μαίου.Το στοίχημα των επερχόμενων αλλωστε εκλογών είναι διττό.
Η κυβέρνηση, που δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει ακόμα και την Αυτοδιοίκηση,
που δεν δίστασε να θυσιάσει στον βωμό των
μικροκομματικών της στρατηγικών ακόμα
και την καθημερινότητα των πολιτών με ένα
εκλογικό σύστημα που θα δημιουργήσει χάος
και ακυβερνησία στους ΟΤΑ όλης της χώρας,
πρέπει να πάρει το ηχηρό μήνυμα της κοινωνίας των πολιτών!
Ειστε τόσο κάθετα εναντίον του συστήματος της απλής αναλογικής που η
κυβέρνηση θέσπισε για τις επερχόμενες εκλογές ;

Με το συγκεκριμένο σύστημα η κυβέρνηση
επενδύει στο απόλυτο χάος στην διακυβέρ-

Φεβρουάριος
2019

Η Νέα Δημοκρατία προτίθετε άμεσα
να αλλάξει το σύστημα της απλής
αναλογικής στην περίπτωση που αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας;

Χάος στους ΟΤΑ
από την απλή
αναλογική

H ΝΔ και ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει δεσμευθει
για την άμεση αλλαγή του εκλογικού Νόμου,
ως βασική της προτεραιότητα την επομένη
της ανάληψης της κυβερνητικής της ευθύνης.
Με ένα Νομο που θα προκύψει μέσα από την
διαβούλευση μας με τα θεσμικά Οργανα της
Αυτοδιοίκησης και που βεβαίως θα προάγει
την κουλτούρα της συνεργασίας και της συνεννόησης στην διοίκησης των ΟΤΑ αλλά θα
εξασφαλίζει ταυτόχρονα βιωσιμότητα στην
διοίκησή τους, θα δίνει την δυνατότητα στους
Δημάρχους που εκλέγουν οι πολίτες, μέσα
από όρους διαφάνειας, χρηστής διοίκησης
και σύνθεσης, να ξετυλίξουν το όραμα και
να εφαρμόσουν το σχέδιο τους για τις πόλεις τους, για τα οποία άλλωστε θα έχουν
ψηφιστεί.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ / ΑΤΤΙΚΗ

Μ

ε τον Κλεισθένη καθίσταται η
Αυτοδιοίκηση αυτοτελής υπηρεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών». Με
αυτή τη χαρακτηριστική φράση
στη συνέντευξη του στον ΑΙΡΕΤΟ,
εκφράζει την έντονη διαφωνία του
µε τον «Κλεισθένη Ι», ο πρόεδρος
της ΚΕ∆Ε και υποψήφιος για την
Περιφέρεια Αττικής Γιώργος Πατούλης. Χαρακτηρίζει την
επιλογή του να κατέλθει υποψήφιος στον Β’ βαθµό αυτοδιοίκησης αυτή τη φορά, ως «επιλογή συνέπειας και ευθύνης» για
να µπορεί να είναι χρήσιµος και στο µέλλον στους πολίτες και
των 66 δήµων της Αττικής.
Ο κ. Πατούλης δεσµεύεται ότι αν κερδίσει τις εκλογές
θα συνεργαστεί µε όλους τους ∆ήµους, χωρίς εξαιρέσεις και
αποκλεισµούς και ότι θα είναι ο «Περιφερειάρχης όλων των
πολιτών».

«

Ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχετε επισημάνει ότι η κατάργηση του "Κλεισθένη" και η δημιουργία ενός νέου
θεσμικού πλαισίου, αποτελεί μονόδρομο για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της αυτοδιοίκησης. Εάν δεν
υπάρξουν αλλαγές στον Κλεισθένη, ποια θα είναι η
επόμενη μέρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Αυτός ο νόµος δεν προωθεί την αποκέντρωση και δε διασφαλίζει την οικονοµική ανεξαρτησία των ∆ήµων. ∆εν καθιστά
ευκρινή την αναγκαία διάκριση των αρµοδιοτήτων µεταξύ
Κράτους, Πρώτου και ∆εύτερου Βαθµού Αυτοδιοίκησης.
Καθιστά δύσκολη τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης,
που αφορά την καθηµερινότητα των πολιτών. Από τη σύνταξη
του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος ενός
∆ήµου, µέχρι την εκτέλεση και ενός µικρού έργου οδοποιίας.
Καθιστά ακόµη πιο ασφυκτικό τον έλεγχο του Κράτους
στην αυτοδιοίκηση, όταν σε όλο τον προηγµένο κόσµο η τάση
είναι να αποκεντρώνονται πόροι και αρµοδιότητες.
Όπως διαπιστώνεται καθηµερινά και στη πράξη ο
«Κλεισθένης» δεν προωθεί τη µεταρρύθµιση στη λειτουργία

Θα είμαι
περιφερειάρχης
όλων των
πολιτών
του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, αντίθετα συµβάλει στην
απορρύθµιση. Από όποια πλευρά και αν δει κανείς το νοµοσχέδιο, η επόµενη µέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι δύσκολη.
∆εν θα εστιάσω στην ακυβερνησία που φέρνει η υιοθέτηση της απλής αναλογικής, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες
κυβερνησιµότητας, που ουσιαστικά καθιστά όµηρο την εκάστοτε
πλειοψηφία, στις διαθέσεις της µειοψηφίας. Ιδιαίτερα όταν η
κουλτούρα συναίνεσης δεν είναι αυτονόητη αλλά και δεν είναι
δυνατόν να επιβληθεί.
Πως είναι δυνατόν να µιλάµε για ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση, όπως την περιγράφει το Σύνταγµα της χώρας, όταν δεν

διασφαλίζεται ούτε η οικονοµική ανεξαρτησία των ∆ήµων,
αλλά ούτε και η λειτουργική τους αυτοτέλεια;
Ουσιαστικά µε τον Κλεισθένη καθίσταται η Αυτοδιοίκηση αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Μιλάµε
όχι για αυτοδιοίκηση, αλλά για ετεροδιοίκηση. Το πρόσφατο
παράδειγµα σχετικά µε τα ταµειακά διαθέσιµα των δήµων,
είναι ενδεικτικό. Η υποχρέωση των δήµων να τα µεταφέρουν
στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι ξεκάθαρα αντισυνταγµατική.
Η Κυβέρνηση για άλλη µια φορά επιχείρησε να πετύχει ένα
στόχο. Να δηµιουργήσει ένα υπερσυγκεντρωτικό κράτος το
οποίο θα λειτουργεί σε βάρος όλων των υπολοίπων θεσµών.

Γιατί επιλέξατε να δώσετε τη μάχη για
την Περιφέρεια Αττικής;

Είναι µια επιλογή συνέπειας και ευθύνης. Αλλά και δικαιολογηµένης αγανάκτησης. ∆εν µπορώ να δεχτώ ως πολίτης
της Αττικής πρώτα από όλα, ότι το 2019, η πρωτεύουσα των
περιφερειών της χώρας, δεν έχει καταφέρει να λύσει ζητήµατα
όπως η διαχείριση των απορριµµάτων. Αρνούµαι να αποδεχθώ
ότι χάνονται δεκάδες ανθρώπινες ζωές από φυσικές καταστροφές, εξαιτίας της έλλειψης αποτελεσµατικού σχεδίου πολιτικής
προστασίας. ∆εν ανέχοµαι να υπάρχουν ∆ήµοι στην Αττική µε
περιοχές εκτός σχεδίου, χωρίς αποχέτευση και βιολογικούς
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Δεν θα είμαι
κομματικός,
αλλά αποτελεσματικός
Ο Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε
τη συστράτευση όλων των
δυνάμεων για να στηριχθεί
η υποψηφιότητα σας για την
Περιφέρεια Αττικής. Η ανοιχτή αυτή στήριξη, σας κάνει
να αισιοδοξείτε περισσότερο
για το αποτέλεσμα;

‘

Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση, όπως την περιγράφει το
Σύνταγμα της χώρας, όταν δεν διασφαλίζεται
ούτε η οικονομική ανεξαρτησία των Δήμων,
αλλά ούτε και η λειτουργική τους αυτοτέλεια;

καθαρισμούς. Αρνούμαι να αποδεχθώ ότι έχουν ξοδευτεί
τα τελευταία 15 χρόνια εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε
έργα αμφίβολης αξίας, χωρίς να έχουν επιλυθεί τα βασικά
προβλήματα. Δεν μας αξίζει αυτή η κατάσταση και οι ευθύνες
έχουν ονοματεπώνυμο, των προσώπων που διαχειρίστηκαν την
Περιφέρεια τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια. Σε αυτήν την
κατάσταση πρέπει να μπει επιτέλους, τέλος. Γι αυτό επέλεξα
«να δώσω τη μάχη» για τη θέση ευθύνης του Περιφερειάρχη
Αττικής. Για να μπορώ να είμαι και στο μέλλον χρήσιμος στους
πολίτες του Αμαρουσίου, της Αθήνας, της Μάνδρας και στους
κατοίκους συνολικά των 66 Δήμων της Αττικής.

Με τιμά ασφαλώς η ανοιχτή στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και
της Νέας Δημοκρατίας. Όμως
ούτε εγώ σκοπεύω, ούτε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μου
ζήτησε, να είμαι ένας κομματικός
Περιφερειάρχης. Αυτό που και οι
δύο θέλουμε, είναι να είμαι ένας
αποτελεσματικός Περιφερειάρχης, προς όφελος των πολιτών της
Αττικής. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα να καταφέρουμε
να διαμορφώσουμε προτάσεις που
θα βρίσκουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των κατοίκων
του λεκανοπεδίου. Άλλωστε έχω
αποδείξει αυτά τα 20 χρόνια που
ασχολούμαι με την Αυτοδιοίκηση,
ότι δεν λειτουργώ με κομματική
λογική. Γιατί γνωρίζω από πρώτο
χέρι, ότι τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε
χρώμα, είναι ίδια για όλους. Με
καθοδηγούν οι αρχές και οι αξίες
μου, όχι η κομματική μου ταυτότητα, την οποία ασφαλώς και δεν
απαρνούμαι.
Ξέρετε είναι συγκινητική
η ανταπόκριση του κόσμου στις
επισκέψεις μου στους δήμους της
Αττικής. Οι πολίτες αναζητούν, περά από κόμματα και ιδεολογίες,
ανθρώπους που θα είναι σε θέση
να οδηγήσουν την Αττική στην
Ανάπτυξη, ανθρώπους που θα
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις
να μείνουν τα νέα παιδιά στο τόπο
τους. Για μένα αποτελεί ουσιαστική
και ειλικρινή δέσμευση ότι θα είμαι
Περιφερειάρχης όλων των πολιτών.

Συχνά κάνετε αναφορά στη «Μητροπολιτική Διακυβέρνηση». Δυστυχώς όμως ο Νομοθέτης δεν έχει
κάνει κάποια σχετική πρόβλεψη. Εσείς ποιες αρχές της
θέλετε να εισάγετε στο τρόπο λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής;

Η διοίκηση μιας Μητροπολιτικής περιοχής απαιτεί τη συστηματική συνεργασία όλων των διοικητικών επιπέδων, δηλαδή την
πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση. Το Σύνταγμά μας δεν προβλέπει
τη δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας ενός ενιαίου μητροπολιτικού φορέα, που θα συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες
των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, όπως συμβαίνει στις ευρωπα-

‘

Η δική μου αυτοδιοικητική
πρόταση στέλνει ένα πολύ
καθαρό μήνυμα.
Το μήνυμα της συνεργασίας.
Το μήνυμα της ενότητας,
της ειλικρίνειας
και της ευθύνης

ϊκές χώρες που η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση εφαρμόζεται.
Μέχρι να υπάρξει συνταγματική αλλαγή, αν ποτέ υπάρξει,
είναι μονόδρομος η συστημική διαβαθμική συνεργασία της
δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Για το
λόγο αυτό σχεδιάζω τη σύσταση ενός Συντονιστικού Οργάνου
στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της περιφέρειας και
των 66 δήμων της Αττικής. Το όργανο αυτό θα συνεδριάζει μια
φορά τουλάχιστον το δίμηνο και θα επεξεργάζεται προτάσεις
και αιτήματα προς την κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον σε
θέματα πολιτικής προστασίας έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη
πρόταση και θα είμαστε σε θέση να την υλοποιήσουμε από
την 1η Σεπτέμβριου. Είναι ανάγκη θέσπισης ενός κεντρικού
επιχειρησιακού σχεδιασμού με συγκεκριμένους κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας. Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει σχέδιο
μόνο για την επόμενη μέρα. Πρέπει να περάσουμε στη λογική της πρόληψης. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ένας
κεντρικός επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα εστιάζει στο
επίπεδο της θέσπισης κανόνων, εγχειριδίων επιχειρησιακής
λειτουργίας, μοντέλου οργάνωσης, περιεχομένου εκπαίδευσης
στελεχών και εθελοντών, κ.λπ.
Με αφορμή την αναφορά σας στην 1η Σεπτεμβρίου
2019 ημέρα ανάληψης των καθηκόντων των νέων
περιφερειακών και δημοτικών αρχών, ποιες θα είναι
οι πρώτες προτεραιότητες σας από την στιγμή που
εκλεγείτε;

Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε την
αποτυχημένη πολιτική που άσκησαν στην Περιφέρεια Αττικής,
οι διοικήσεις του χθες.
Η δική μου αυτοδιοικητική πρόταση στέλνει ένα πολύ
καθαρό μήνυμα. Το μήνυμα της συνεργασίας. Το μήνυμα της
ενότητας, της ειλικρίνειας και της ευθύνης.
Πάνω σε αυτούς τους πυλώνες θα αναπτύξω το σχέδιο
μου για να μεταβεί η Αττική σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή
με αναπτυξιακή προοπτική που θα έχει στο επίκεντρό της τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των τοπικών κοινωνιών.
Η διαχείριση των απορριμμάτων, τα έργα πολιτικής
προστασίας και η δημιουργία υποδομών αποτελούν μερικές
μόνο από τις προτεραιότητες για εμάς. Η κα Δούρου και οι
προκάτοχοί της, άφησαν και αφήνουν στην Αττική και τους
κατοίκους της μια «βαριά κληρονομιά», από συσσωρευμένα
προβλήματα, σε όλους τους τομείς. Αυτή η βαριά κληρονομιά
ευθύνεται που σήμερα η Αττική εκπέμπει SOS σε ζητήματα
όπως η διαχείριση των σκουπιδιών της. Θεωρώ λοιπόν ότι η
επόμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δε θα έχει ούτε
μια βδομάδα περίοδο χάριτος. Θα πρέπει από την αρχή να
πέσει στα βαθιά. Όπως ανέφερα και προηγουμένως εμείς θα
συνεργαστούμε με όλους τους Δήμους, χωρίς εξαιρέσεις και
αποκλεισμούς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Διαπιστώνουμε μια αγωνία για την επόμενη ημέρα
σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο. Έχετε σχέδιο;

Ο Συνδυασμός μας Νέα Αρχή για την Αττική έχει πολύ συγκεκριμένη άποψη και θέση σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων.
Το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί και η πρότασή
μας σχετικά με τις λύσεις που προτείνουμε. Για την κατάρτιση της πρότασης αυτής συνεργαζόμαστε με πανεπιστημιακά
ιδρύματα και έχουμε λάβει υπόψη μας την ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν μπορεί να έχουν βρεθεί λύσεις σε όλες της χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς να πληρώνουμε ακόμα
πρόστιμα καθώς δεν είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
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Η

περιφέρεια του Νοτίου
Τομέα έχει τεράστιες
δυνατότητες για ανάπτυξη», τονίζει στη
συνέντευξη του στον
ΑΙΡΕΤΟ ο Τάσος Γαϊτάνης υποψήφιος Βουλευτής Νοτίου Τομέα
Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά από πολλά
χρόνια ενασχόλησης με την αυτοδιοίκηση, ο κ.
Γαϊτάνης εισέρχεται στην κεντρική πολιτική
σκηνή και θέτει υποψηφιότητα σε μια περιοχή
με πολλές προοπτικές. Στην απόφαση του αυτή
καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το «σπάσιμο» της
Β’ Περιφέρειας Αττικής.
Όσον αφορά στις εκλογές για την τοπική
αυτοδιοίκηση, πιστεύει ότι η απλή αναλογική
θα έχει άμεσα αρνητικές επιπτώσεις και στη
ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και στο ζήτημα
της ανάπτυξης.

«

Τάσοσ ΓάϊΤάνησ

Νέα προοπτική
στο Νότιο Τομέα

Από αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης
στην αρένα της κεντρικής πολιτικής
σκηνής. Ποιοι οι λόγοι της απόφασης
αυτής;

Όλοι αναγνωρίζουν πως η πατρίδα μας βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Οι επόμενες εκλογές,
όποτε και να γίνουν, πρέπει να δώσουν μια καθαρή πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία. Μια
ισχυρή κυβέρνηση της ΝΔ είναι η μόνη διέξοδος
από τα σημερινά αδιέξοδα. Η μάχη είναι λοιπόν
για το ίδιο το μέλλον της Ελλάδας και θα ήθελα
και εγώ να συμβάλλω με τις δικές μου δυνάμεις.
Από την άλλη, η κατάτμηση της Β´ Αθήνας αλλάζει και το ρόλο των βουλευτών της περιφέρειας μας. Τώρα πλέον μπορούν και πρέπει
να δραστηριοποιηθούν πολύ πιο έντονα στα
μεγάλα τοπικά μας θέματα. Η περιφέρεια του
Νοτίου Τομέα έχει τεράστιες δυνατότητες για
ανάπτυξη και σίγουρα η σημερινή απαράδεκτη
κατάσταση με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μπορεί να αναστραφεί.
Χρειαζόμαστε ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης αλλά και μια συστράτευση του κεντρικού
κράτους, του κόσμου της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων και των επιχειρήσεων για να
δώσουμε στο Νότιο Τομέα μια νέα προοπτική.
Ποιες οι αναπτυξιακές δυνατότητες του
Νοτίου τομέα που πολιτεύεστε; Ποιο το
όραμα σας για τη περιοχή;

Έχουμε αναμφίβολα μια από τις ομορφότερες
αστικές παραλίες στο κόσμο. Υπάρχει επίσης ένα
πανέμορφο βουνό, ο Υμηττός. Αν προσθέσουμε
την ιστορία, τον πολιτισμό μας, τον ανθρώπινο
παράγοντα τότε σίγουρα ο Νότιος Τομέας έχει
όλες τις δυνατότητες να μεταβληθεί σε ένα διεθνές πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο . Ας μην
ξεχνάμε ότι προς αυτή τη κατεύθυνση έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν τεράστιες
επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες. Το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης από το Μοσχάτο ως την
Καλλιθέα, το Ελληνικό, η επένδυση στον Αστέρα
Βουλιαγμένης είναι μερικές από τις επενδύσεις
που αλλάζουν το χάρτη σε ολόκληρη την Αττική.
Είναι προφανές ότι μπροστά μας έχουμε μια
μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία όχι μόνο για τη
περιφέρεια μας αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα.
Και εδώ έχουμε όλοι ευθύνη αυτή τη φορά να
δράσουμε με σχέδιο και προοπτική. Υπάρχουν
σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε όπως τη κάθοδο της γραμμής του Μετρό
στην παραλία, την επέκταση της περιφερειακής
οδού Υμηττού αλλά και την αποτελεσματικότερη
προστασία του περιβάλλοντος. Ας μην ξεχνάμε
πόσο κοντά φτάσαμε στην καταστροφή με το

περιστατικό του πλοίου Αγία Ζώνη ΙΙ. Αυτή τη
φορά η ανάπτυξη στην παραλία και σε όλη την
περιφέρεια του Νοτίου Τομέα πρέπει να γίνει
σωστά και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα
ζωής των κατοίκων αλλά και στο περιβάλλον.
Πόσο γρήγορα νομίζετε ότι θα έχει επίδραση το πρόγραμμα της ΝΔ στις ζωές
των πολιτών;

Γνωρίζετε ότι στην οικονομία βαρύνοντα ρόλο
παίζει το κλίμα. Μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα δώσει γρήγορα το σήμα σε Ελλάδα και
εξωτερικό ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το
καλύτερο. Αυτό θα έχει άμεσες συνέπειες από
το κόστος δανεισμού έως τις άμεσες επενδύσεις.
Θα πρέπει λοιπόν, εύλογα να περιμένουμε άμεση τόνωση της αγοράς και της απασχόλησης.
Η γρήγορη υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος θα εξασφαλίσει ότι αυτό το θετικό
κλίμα θα έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου.
Ακούγεται ότι οι τράπεζες έχουν ανάγκη
νέα ανακεφαλαιοποίηση. Ταυτόχρονα ξεκινά η διαπραγμάτευση του πενταετούς
ομολόγου και η κυβέρνηση ζεσταίνει

‘

Εξοδος από τα μνημόνια
σημαίνει τη δυνατότητα
να χρηματοδοτούμαστε με χαμηλά επιτόκια
από τις αγορές. Αυτό δε
φαίνεται ορατό…

τις μηχανές και για δεκαετές. Έχουμε
τελικά βγει από τα μνημόνια; Και αν όχι
τι ακολουθεί;

Έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμαστε με χαμηλά επιτόκια
από τις αγορές. Αυτό δε φαίνεται ορατό από τη
στιγμή που το χρέος μας παραμένει τεράστιο
και συνέπεια αυτού είναι οι επενδυτικοί οίκοι
να μη δίνουν επενδυτική βαθμίδα στα ελληνικά
ομόλογα. Αν συνυπολογίσουμε τα μακροχρόνια
πλεονάσματα, τυπικά και ουσιαστικά δεν έχουμε
βγει από την ζώνη των μνημονίων. Πρόκειται για
ένα ακόμη μύθο του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.
Από την εμπειρία σας ως γραμματέας
τοπικής αυτοδιοίκησης πως και πόσο θα

επηρεάσει το σύστημα της απλής αναλογικής τις επόμενες διοικήσεις σε δήμους
και περιφέρειες;

Ως γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά
και ως κόμμα είχαμε συνταχθεί με τη θέληση
της μεγάλης πλειοψηφίας του αυτοδιοικητικού
κόσμου κατά του συστήματος της απλής αναλογικής. Και το κάναμε γιατί η απλή αναλογική
θα φέρει ακυβερνησία στους δήμους και τις
περιφέρειες της χώρας και θα τους «βυθίσει»
σε ένα ατελείωτο παιχνίδι ισορροπιών και
συναλλαγών. Θα είναι ένα πραγματικό σοκ
για τη τοπική αυτοδιοίκηση σε μια περίοδο
που χρειαζόμαστε την αποκέντρωση και την
ενίσχυση της αυτοδιοίκησης για την αλλαγή του
παραγωγικού μας μοντέλου. Πιστεύω πραγματικά ότι η απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση
θα έχει άμεσα αρνητικές επιπτώσεις και στη
ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και στο ζήτημα της ανάπτυξης.
*Υποψήφιος Βουλευτής Νοτίου Τομέα
Αθηνών– ΝΔ, Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλλιθέας, πρώην Γραμματέας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νέας Δημοκρατίας
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Ο ΧΥΤΑ στη Φυλή, η Δούρου και οι μνηστήρες
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και όσων επέτρεψαν
στην κ. Δούρου να μην ασχολείται τόσο με τις
αρμοδιότητες που της ανέθεσαν όσοι την ψήφισαν, αλλά να προετοιμάζεται ως η διάδοχος
της Ζωής Κωνσταντοπούλου (ως υποτιθέμενη
επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και εντός του «μαντριού») ή πιθανότερη
διάδοχος του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.
Το πρόβλημα με τα σκουπίδια είναι
πολύ σοβαρότερο από τους ρηχούς τακτικισμούς στην κυβέρνηση, στην Περιφέρεια και
σε κάποια δημαρχεία. Ίσως δεν είναι η στιγμή,
ακόμα, να πούμε για ορισμένους καρεκλοκένταυρους δημάρχους που κατηγορούν σήμερα
την κ. Δούρου αλλά μόνοι τους υπονόμευσαν τη
λειτουργία των μπλε κάδων και της ανακύκλωσης στους δήμους τους, εξυπηρετώντας ακόμα
και περίεργα αιτήματα ομάδων εργαζομένων
στην καθαριότητα. Από το χειμώνα του 2015,
όλοι στην Αττική γνωρίζουν πολύ καλά ότι το
αίσχος της Φυλής έχει φθάσει στο απροχώρητο.
Μπροστά μου ο πρόεδρος της International Solid Association (ISWA) κ. Αντώνης

Ε

τΟυ Χ.Κ. ΛαζαρόπόυΛόυ

ννιάμιση εβδομάδες πριν
από τις κρίσιμες εκλογές
για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ένα μείζον πρόβλημα
κρούει τις θύρες όλων των
υποψηφίων στους δήμους
της Αττικής και τους θέτει
προ των ευθυνών τους. Μιλώ για τις ατέλειωτες
ουρές των σκουπιδιάρικων έξω από τον χώρο
του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Φυλής. Το πιο εύκολο (και ίσως
αυτονόητο) θα ήταν να αναλύσουμε τις ευθύνες
που βαρύνουν την Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Ρένα Δούρου, η οποία αναμφισβήτητα βαρύνεται με σειρά λανθασμένων αποφάσεων που
αφορούν στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων. Ωστόσο θα ήταν άδικο να
παραβλέψουμε τις σοβαρότατες ευθύνες της

Πάνος Βράχνος, υποψήφιος δήμαρχος αμαρουςιου

Στηρίζουμε το έργο του συλλόγου
«Φίλοι του δάσους Συγγρού»

Τ

ην αμέριστη στήριξή του προς το Σύλλογο «Φίλοι του δάσους Συγγρού», «για την
άοκνη και πολύχρονη προσπάθεια που καταβάλλει για την προστασία του δάσους
Συγγρού» εξέφρασε ο υποψήφιος δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πάνος Βραχνός, απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου που έγινε
στις 10.02.2019 στο δημαρχείο Αμαρουσίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την
ίδρυσή του. Ο κ. Βραχνός συνεχάρη την πρόεδρο του Συλλόγου κ. Χρυσάνθη Θεοδωρακοπούλου
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πολυσχιδή δράση και τα επιτεύγματα του Συλλόγου που στα 15 χρόνια λειτουργίας του έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και του μοναδικού αυτού πνεύμονα πρασίνου της Αττικής αλλά και στην ανάδειξη του
σημαντικού – για τη γεωργία – κληροδοτήματος της Ιφιγένειας Συγγρού.
Παράλληλα, ενόψει της κατάρτισης του προγράμματος του συνδυασμού του «Μαρούσι – Καθαρή
Γραμμή» που θα παρουσιάσει στις αρχές του επόμενου μήνα ο κ. Βραχνός ζήτησε τις προτάσεις
του Συλλόγου για τη φύλαξη, τον καθαρισμό και την πυρασφάλεια του δάσους.

Με τον υποψήφιο δημοτικό
Σύμβουλο της
παράταξης «Μαρούσι Καθαρή
Γραμμή» και
πρόεδρο της
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
Νίκο Πέππα

Μαυρόπουλος επισήμανε σε εκπρόσωπο της
Περιφέρειας και σε δημάρχους ότι η χωρητικότητα της Φυλής έχει εξαντληθεί, ήδη από
τον Μάρτιο του 2017. Πέρασαν δύο χρόνια από
τότε και ούτε ένας δήμαρχος δεν μπήκε στον
κόπο να εγείρει το θέμα σε θεσμικό επίπεδο.
Οι μελέτες που είχε έτοιμες ο πρώην
Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Σγουρός για τη
λειτουργία εργοστασίων επεξεργασίας έμειναν
κρυμμένες στα συρτάρια ενώ η Αττική δεν απέχει πολύ από ένα εφιαλτικό σενάριο, να ζήσει
ένα καλοκαίρι μέσα στα σκουπίδια με ευθύνη
όσων έχουν απορριφθεί ήδη στη συνείδηση του
εκλογικού σώματος.
Για να είμαστε δίκαιοι, υπάρχει και
το διακύβευα προς όσους φαίνεται ότι συγκεντρώνουν υψηλή δημοφιλία και αποδοχή στις
δημοσκοπήσεις. Πρέπει να είναι έτοιμοι να
αντιμετωπίσουν τα κακώς κείμενα της πενταετίας που κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου 2019 μέσα
στις εκατό πρώτες ημέρες με συγκεκριμένες
ενέργειες. Αν δεν πετύχουν το στόχο, δεν θα
υπάρχει επιστροφή…
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Ξένος Μανιατογιαννης / δήμαρχος Βριλήςςιων

Τ

ο Δημόσιο πρέπει
να αποσύρει τις
αγωγές», τονίζει
στον ΑΙΡΕΤΟ,
ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος
Μανιατογιάννης,
σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την αξίωση του δημοσίου να διεκδικήσει ακίνητα με
νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Ο κ. Μανιατογιάννης αναφέρεται στο σημαντικό έργο
που έγινε στην περιοχή τα προηγούμενα
χρόνια και σημειώνει ότι ο βασικός του
στόχος είναι να συνεχίσει αυτός και οι
συνεργάτες του να βρίσκονται στο πλευρό
του δημότη, με πρώτο μέλημα την περαιτέρω ενίσχυση των κοινωνικών δομών.

ρούμε και μόνοι μας να αξιοποιήσουμε
την δημόσια περιουσία μας.
Στις ερχόμενες εκλογές θα διεκδικήσετε την επανεκλογή σας.
Γιατί να σας ψηφίσουν ξανά οι
πολίτες;

«

Εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
στα Βριλήσσια, κινδυνεύουν να
χάσουν τα σπίτια τους καθώς το
δημόσιο, με απόφαση του υπ. Οικονομικών, τα διεκδικεί ως περιουσία του. Ποιες κινήσεις κάνατε για
το ζήτημα;

Εξαρχής αντιταχθήκαμε στην παράλογη
και μη νόμιμη αξίωση του δημοσίου να
διεκδικήσει, ακίνητα με νόμιμους τίτλους
ιδιοκτησίας, με την αιτιολογία ότι πρόκειται για αδιάθετα οικόπεδα διανομής 1950
που καταπατήθηκαν. Ωστόσο, το 2004 οι
δημότες έλαβαν το φύλο κυριότητας από
το Εθνικό Κτηματολόγιο που επιβεβαιώνει
ότι η κυριότητα είναι δική τους. Άλλωστε,
τα Βριλήσσια έχουν ενταχθεί στο σχέδιο
πόλης εδώ και 40 χρόνια. Από την πρώτη
στιγμή, ενημερώσαμε και κινητοποιήσαμε
τους πολίτες και υποβάλαμε νομοθετική
ρύθμιση. Μέχρι στιγμής, παρά τα αρχικά
θετικά μηνύματα από την κυβέρνηση και
την προφορική ρητή αποδοχή της νομοθετικής ρύθμισης που προτείναμε και
προετοιμάσαμε, τίποτα χειροπιαστό δεν
υπάρχει για την επίλυση του θέματος. Η
κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει άμεσα
την ευθύνη της χωρίς άλλη κωλυσιεργία.
Τι προβλέπει η πρόταση που υποβάλλατε;

Το 2003 θεσπίστηκε νόμος (ν. 3127)
ο οποίος ορίζει ότι, σε εντός σχεδίου
περιοχές, όποιος νέμεται ένα ακίνητο
για 30 χρόνια, θεωρείται ιδιοκτήτης του
έναντι του Δημοσίου. Ο νόμος αυτός δεν
“πρόλαβε” τα Βριλήσσια, γιατί η κτηματογράφηση έληξε νωρίτερα, είναι όμως σε
ισχύ. Επομένως θεωρούμε ότι το Δημόσιο
πρέπει να εφαρμόσει τη διάταξη και να
αποσύρει τις αγωγές. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, το πρόβλημα είναι ότι οι
ιδιοκτησίες δεν αντιστοιχούν στον χάρτη
της διανομής. Επομένως, όσοι έχουν τίτλους για “μετατοπισμένα”, ίσης έκτασης
οικόπεδα θα πρέπει να απαλλαχθούν και
όσοι κατέχουν μεγαλύτερης έκτασης, να
τους δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς σε τιμή
χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας.
Πέρα από το θέμα των ιδιωτικών
ακινήτων, ήσασταν από τους
πρώτους Δημάρχους που “μπήκαν
μπροστά” και στο θέμα των δημοσίων ακινήτων που “περνάνε” στο
Υπερταμείο. Πόσο επηρεάζεται ο
Δήμος σας;

Στην απόφαση περιλαμβάνονται 24 ακί-

Κάνουμε το
καλύτερο για
την πόλη μας

‘

Οι δημότες γνωρίζουν ότι νοικοκυρέψαμε έναν υπερχρεωμένο
Δήμο που όταν αναλάβαμε είχε
7,5 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις και
3.000.000 ταμειακά διαθέσιμα.
Σήμερα, έχουμε 600.000 ευρώ
υποχρεώσεις και 5,5 εκ. ευρώ
διαθέσιμα

νητα εντός των ορίων του Δήμου Βριλησσίων. Μεταξύ αυτών είναι το Θέατρο
“Αλίκη Βουγιουκλάκη” στο Νταμάρι, το
πάρκο της πρώην Ναυτικής Βάσης και ο
παιδότοπος Παπασπηλίου. Πάνω από όλα
όμως, σημασία έχει η προστασία του συνόλου της δημόσιας περιουσίας αλλά και
του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ζητούμε την κυριότητα και πλήρη ευθύνη της διαχείρισης και αξιοποίησης των
δημόσιων ακινήτων για αναπτυξιακούς
σκοπούς προς όφελος των πολιτών. Μπο-

Οι πολίτες θεωρώ πως είδαν ότι είμαστε
δίπλα τους, χωρίς να μας ενδιαφέρει η
πολιτική τους ταυτότητα ή τι ψηφίζουν, σε
αντίθεση με την αντιπολίτευση που σιώπησε και απουσίασε στα κρίσιμα θέματα.
Επιπλέον, θεωρώ σημαντικό να
γνωρίζουν οι δημότες ότι καταφέραμε
να νοικοκυρέψουμε έναν υπερχρεωμένο
Δήμο που όταν αναλάβαμε είχε 7,5 εκ. ευρώ υποχρεώσεις και 3.000.000 ταμειακά
διαθέσιμα. Σήμερα, έχουμε 600.000 ευρώ
υποχρεώσεις και 5,5 εκ. ευρώ διαθέσιμα.
Είμαστε περήφανοι και για το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που
όλοι θεωρούν πρότυπο. Καταφέραμε να
μειώσουμε το κόστος ταφής κατά 30%. Κι
αυτό επέστρεψε στους δημότες με μείωση
25% στα δημοτικά τέλη.
Παλέψαμε και επιτύχαμε να περιέλθουν στο Δήμο τόσο η δημοτική έκταση
Κισσάβου και Μητροπούλου (Ο.Τ.365),
την οποία χρόνια νέμονταν ιδιωτικά συμφέροντα, όσο και το πρώην τένις κλαμπ
(Ο.Τ.61), το οποίο οριστικά αποκτήσαμε
μετά 20ετή περίοδο απίστευτων παλινωδιών.
Ακόμα, υλοποιήσαμε έργα που
είχε ανάγκη η πόλη. Αναφέρω ενδεικτικά
την επέκταση κατά 15 χλμ του δικτύου
φυσικού αερίου τα τελευταία δυο χρόνια,
τα αντιπλημμυρικά και έργα ομβρίων
αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ και τα 15χλμ
ασφαλτοστρώσεων.
Ενισχύσαμε τις κοινωνικές δομές
του Δήμου και συνδράμουμε πλέον σε
πάνω από 2.000 πολίτες, καταργήσαμε
τα τροφεία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για εισοδήματα κάτω
των 35.000 ευρώ, φτιάξαμε νέο παιδικό
σταθμό και μέσα μόλις σε ένα χρόνο,
τρία τμήματα βρεφών. Του χρόνου θα
μπορούμε να καλύψουμε το 100% των
βρεφών του Δήμου.
Δώσαμε νέα ώθηση στην παιδεία
και τον πολιτισμό, εισάγοντας το πρωτοποριακό Δημοτικό Κέντρο Μελέτης, ενισχύοντας το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και
επεκτείνοντας το Πολιτιστικό Φεστιβάλ.
Και ποιοι είναι οι στόχοι μιας νέας
τετραετούς θητείας;

Να συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό
του δημότη. Να ενισχύσουμε κι άλλο τις
κοινωνικές μας δομές. Να πετύχουμε
τη δημιουργία ενός Zero Waste Δήμου
(μηδενικών αποβλήτων), ανταλλάσσοντας
τεχνογνωσία με τους καλύτερους διεθνώς.
Να αξιοποιήσουμε βιώσιμα τους δημοτικούς χώρους που ελευθερώσαμε και
αποκτήσαμε. Στο πρόγραμμα μας είναι
ακόμη η επέκταση των αντιπλημμυρικών
έργων (από την οδό Ολύμπου έως την οδό
Αναπαύσεως ύψους 7 εκ. ευρώ) Είναι
μια μελέτη που περίμενε 20 χρόνια για
να υλοποιηθεί. Ακόμα, στόχοι μας είναι
η συνέχιση των επεκτάσεων φυσικού αέριου και η εφαρμογή της νέας μελέτης
βιώσιμης κινητικότητας ΣΒΑΣΚ. Δεν
θα σταματήσουμε να προσπαθούμε να
κάνουμε το καλύτερο για την πόλη μας.
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Ο δήμαρχος , υπεύθυνος και
υπόλογος για όλα στον Δήμο του

‘

Γ

ίνεται σε έναν δρόμο την ευθύνη για τα
πεζοδρόμια να την
έχει ο Δήμος, για το
οδόστρωμα η Περιφέρεια, για τις υπόγειες διαβάσεις ένα
Υπουργείο, για τους
υπονόμους η ΕΥΔΑΠ, και για τις νησίδες
και τα παρτέρια ένα άλλο Υπουργείο ή η
Περιφέρεια;
Κι όμως γίνεται σε δρόμους της
Αθήνας και δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Γιατί έτσι έχει φτιαχτεί
το σύστημα στη χώρα μας, εδώ και δυο
αιώνες, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν
μερίδιο στη δόξα και να κόβουν κορδέλες άλλα όταν ο πολίτης ψάχνει να βρει
κάποιον υπεύθυνο, να πετάει ο ένας στον
άλλον το μπαλάκι της ευθύνης.
Έχει υπολογισθεί ότι, σήμερα, η
κεντρική εξουσία διαθέτει 23.142 αρμοδιότητες, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση μόλις
650. Έχουμε φτιάξει ένα υδροκέφαλο
τέρας, σκουριασμένο, αρτηριοσκληρωτικό, ξεχαρβαλωμένο και δύσκαμπτο, που
αδυνατεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα
των πολιτών. Και την ίδια ώρα μιλάμε για
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ στην ουσία δεν
είναι ούτε τοπική, ούτε αυτοδιοίκηση. Δεν
είναι τοπική, γιατί προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει, όπως η ασφάλεια, η
ανεργία, η μετανάστευση, τα ναρκωτικά,
έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα. Και δεν
είναι αυτοδιοίκηση γιατί πολύ απλά το
κράτος δεν την αφήνει να είναι ανεξάρτητη, ούτε οικονομικά, ούτε διοικητικά.
Και εδώ το ερώτημα που προκύπτει
είναι απολύτως λογικό: Τι μπορεί να κάνει
ο Δήμαρχος, και ειδικά της πρωτεύουσας,
της μεγαλύτερης πόλης της χώρας, για να
λύσει τα προβλήματά της;
Να ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, ότι ο
Δήμος της Αθήνας δεν είναι κομμάτι της
κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ο ρόλος του
Δημάρχου δεν είναι να σχολιάζει, να κα-

Έχει υπολογισθεί ότι,
σήμερα, η κεντρική
εξουσία διαθέτει
23.142 αρμοδιότητες,
ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση μόλις 650

‘

Έχουμε φτιάξει ένα υδροκέφαλο τέρας, που αδυνατεί να
δώσει λύσεις στα προβλήματα
των πολιτών και μιλάμε για
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ στην
ουσία δεν είναι ούτε τοπική,
ούτε αυτοδιοίκηση

ταγγέλλει, να λέει τη γνώμη του. Ο ρόλος
του είναι να δουλεύει από κάτω προς τα
πάνω, να συνθέτει και να συνεργάζεται,
και κυρίως να αντιλαμβάνεται τον εαυτό
του ως υπεύθυνο για όλα και υπόλογο
για όλα.
Έχω καλέσει δημόσια τους συνυποψηφίους στον Δήμο Αθηναίων να
συμφωνήσουμε σε έξι βασικές διεκδική-

σεις, που την επομένη μέρα των εκλογών,
ανεξαρτήτως αποτελέσματος, όλοι μαζί
θα στηρίξουμε:
• Να αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη για τη διαχείριση όλου του πρασίνου
εντός των γεωγραφικών ορίων του. Σήμερα διαχειρίζεται μόνο το 70%, ενώ, για
παράδειγμα, η ευθύνη για το Πεδίον του
Άρεως ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
• Να αναλάβει ο Δήμος συνολικά
την ευθύνη για τη συντήρηση δρόμων,
νησίδων, υπογείων διαβάσεων, υπονόμων.
Για να σταματήσει αυτό το κομφούζιο
συναρμοδιοτήτων για ένα κομμάτι δρόμου.
• Να υπάρξει ανταποδοτικότητα
στην παροχή υπηρεσιών προς το Ελληνικό
Δημόσιο, τον πιο προνομιούχο τζαμπατζή
του Δήμου.
• Να μεταβιβασθεί στον Δήμο η
διαχείριση αναξιοποίητων δημόσιων κτηρίων, εντός των γεωγραφικών του ορίων.
• Να καταργηθεί η Ανάπλαση ΑΕ,
για να μη λειτουργεί μέσα στον Δήμο ένας
άλλος Δήμος,
• Να μεταφερθεί ο ΕΝΦΙΑ στους
Δήμους, για να αποκτήσει επιτέλους οικονομική ανεξαρτησία και προγραμματισμό
ο Δήμος
Ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων πρέπει με γενναιότητα και τόλμη να βγαίνει
μπροστά, και να αναλαμβάνει την ευθύνη. Υπεύθυνος και υπόλογος για όλα τα
ζητήματα του Δήμου. Άλλωστε, δεν σε
στέλνει τυχαία ο σοφός λαός μας για «τα
παράπονά σου στον Δήμαρχο».
* Υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων
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Μία συνέντευξη
που μου κάνατε εσείς

Α

υτή δεν είναι µία συνηθισµένη συνέντευξη,
αφού δεν είχα απέναντί
µου κανέναν δηµοσιογράφο, είχα απέναντί
µου εσάς. Ο συνδυασµός µας «Γαλάτσι.
Ζούµε εδώ» βρίσκεται
καθηµερινά σε επαφή µε τους πολίτες και έχει
ακούσει από τις ευχές και τις αγωνίες σας µέχρι
τα παράπονά σας. Σε όλες τις δράσεις µας, είτε
βγαίνουµε στις γειτονιές είτε συναντιόµαστε
µε συλλόγους πολιτών και φορείς, υπάρχουν
ορισµένες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσω ξανά και ξανά αφού έβλεπα πως παρά τα
τοπικά προβλήµατα που έχει κάθε γειτονιά του
Γαλατσίου, όλοι µας είµαστε πολίτες της ίδιας
πόλης και έχουµε τις ίδιες ανησυχίες.
Έτσι, συγκέντρωσα τις 5+1 πιο συχνές
ερωτήσεις που µου κάνατε και παραθέτω τις
απαντήσεις µου.

νοµικού κλίµατος. Θέλουµε να παλέψουµε για
να προασπίσουµε την βιωσιµότητα της αγοράς
του Γαλατσίου. Υπάρχουν τρόποι να δώσεις
κίνητρα. Το έχουν κάνει και άλλοι δήµοι, γιατί
όχι και εµείς.
Εργαζόµενοι και επιχειρηµατίες θέλουν
την διοίκηση του ∆ήµου και τους πολίτες στο
πλευρό τους. Έχουµε εµπειρία, τεχνογνωσία
και ικανούς συνεργάτες. Ξέρουµε και µπορούµε
να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο ενηµέρωσης
για όλους όσοι το έχουν ανάγκη προκειµένου
να αποκτήσουν πρόσβαση στα ενεργά προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων και εµείς από την
πλευρά µας να κάνουµε δράσεις στοχευµένες
στην αγορά.
Το Γαλάτσι έχει μείνει πίσω σε υποδομές
και νέες τεχνολογίες, ενώ το αίσθημα
ασφάλειας ολοένα και πέφτει. Μπορεί
να γίνει κάτι;

Κατ αρχάς για να βελτιώσουµε την εικόνα του
Γαλατσίου χρειάζονται χρήµατα και αυτά δεν
πρέπει να µένουν στα ταµεία. Έχοντας υπάρξει
κοµµάτι µιας διοίκησης η οποία άφησε πλεόνασµα έχω να σας πω πως δεν αρκεί µόνο αυτό.
Καλά τα εκατοµµύρια στο ταµείο του ∆ήµου,
ωστόσο αυτά τα χρήµατα είναι των πολιτών και
σε αυτούς πρέπει να επιστρέφουν. Στο τέλος
της ηµέρας, δεν έχεις πετύχει τίποτα εάν οι
πολίτες δεν µπορούν να βγουν στους δρόµους
γιατί φοβούνται, δεν έχουν ωραίες πλατείες,
και οι δρόµοι καταστρέφουν τα αυτοκίνητα µας.
Πάµε λοιπόν στις υποδοµές και το αίσθηµα ασφάλειας γιατί προσωπικά τα θεωρώ
αλληλένδετα. Έχουµε την εµπειρία αλλά και την
τεχνογνωσία να στραφούµε σε νέες τεχνολογίες
οι οποίες θα κάνουν την πόλη µας καλύτερη.
Μπορούµε να βελτιώσουµε τον φωτισµό και
κατ επέκταση να αυξηθεί το αίσθηµα ασφάλειας στην πόλη, γιατί ολοένα και περισσότερες
έρευνες δείχνουν πως ο φωτισµός είναι άρρηκτα
συνδεδεµένος µε την ασφάλεια σε κάθε πόλη.

Φοβόμαστε μην μας θυμηθήκατε πριν
τις εκλογές και μας ξεχάσετε μετά;

Όπως τα προηγούµενα χρόνια, ως αντιδήµαρχος της διοίκησης του αείµνηστου δηµάρχου
Κυριάκου Τσίρου, έτσι και τώρα, αλλά και
µετά τις εκλογές, θα είµαστε στους δρόµους
και δίπλα στους πολίτες, να µιλάµε µαζί τους
και να τους ακούµε.

‘

Τα προβλήματα μίας
πόλης δεν τα βλέπεις
από ένα γραφείο, πρέπει
να έχεις άμεση επαφή
εάν πραγματικά θέλεις
να αλλάξεις κάτι

Κανείς από τον συνδυασµό “Γαλάτσι.
Ζούµε εδώ” δεν πρόκειται να αποµακρυνθεί
από εσάς. Θα σας χτυπάµε την πόρτα, θα µας
λέτε τα προβλήµατά σας και τις ανάγκες σας,
θα µας βρίσκετε στις γειτονιές σας και θα µιλάµε πρόσωπο µε πρόσωπο. Τα προβλήµατα
µίας πόλης δεν τα βλέπεις από ένα γραφείο,
πρέπει να έχεις άµεση επαφή εάν πραγµατικά
θέλεις να αλλάξεις κάτι και εµείς θέλουµε να
τα αλλάξουµε όλα!
Από υποσχέσεις χορτάσαμε. Κάτι που
δεν μπορείτε να κάνετε υπάρχει;

Από την πρώτη στιγµή που ανακοίνωσα την
υποψηφιότητά µου ως υποψήφιος δήµαρχος,
δήλωσα αντισυµβατικός. Σας ακούµε, καταγράφουµε, και θα εντάξουµε τις προτάσεις
σας στο πρόγραµµα του συνδυασµού που θα
ανακοινωθεί σύντοµα.
Όσο παράδοξο και αν ακούγεται για
µια προεκλογική εκστρατεία θα λέµε «ναι»,
για όσα ξέρουµε ότι γίνονται, αλλά για όσα δεν
είµαστε σίγουροι, να ξέρετε πως πραγµατικά
θα το προσπαθούµε µέχρι τελικής πτώσεως για
να κερδίσουµε οτιδήποτε θα κάνει το Γαλάτσι
καλύτερο.
Ο Δήμος μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη;

∆εν πιστεύουµε πως το οικονοµικό περιβάλλον
σε µία πόλη είναι έρµαιο του ευρύτερου οικο-

Η καθαριότητα είναι αυτονόητη. Συνεχώς ακούμε για νέο σχέδιο δράσης
αλλά δεν το βλέπουμε.

Aν εκλεγώ
θα είμαι ένας
αντισυστημικός
δήμαρχος

Αυτονόητο είναι να είναι µία πόλη καθαρή, γι
αυτό άλλωστε πληρώνουµε όλοι µας. Πρέπει,
όµως, να σκεφτούµε µε το βλέµµα στο µέλλον,
χωρίς ωστόσο να ταξιδέψουµε πολύ µακριά.
Μέχρι τους γειτονικούς δήµους. Στην εποχή
µας δεν αρκεί µόνο να φροντίζουµε να καθαρίζουµε τους δρόµους. Πρέπει να στραφούµε
σε τεχνολογίες δοκιµασµένες και σύγχρονες.
Να υπογειοποιήσουµε τους κάδους µας, να
οµορφύνουµε την πόλη µας και να επιδιώξουµε
να έχουµε έσοδα ως δήµος από την αξιοποίηση
της ανακύκλωσης και την κοµποστοποίηση όπως
κάνουν τόσες και τόσες πόλεις.
Γιατί δεν μας τα λέγατε τόσα χρόνια;

Ποτέ δεν σταµάτησα να «µπλέκοµαι στα πόδια
σας» και να είµαι παρών στην πόλη µε πρωτοβουλίες, συγκεκριµένες δράσεις, προτάσεις
και έργο. Για παράδειγµα να θυµίσω δύο µόνο
από αυτά, όπως την ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού σταθµού και την ανάπλαση των
παιδικών χαρών.
Θέλω, όµως, και εγώ από εσάς µία χάρη.
Θέλω να µας ακούτε καθηµερινά, πριν αλλά
και κυρίως µετά τις εκλογές. Να µας παρακολουθείτε και να µας κρίνετε.

Αρθρο
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Σχέδιο για μια Αθήνα
φιλική σε όλους μας
γάλο έπιπλο βαρεθήκαμε να χρησιμοποιούμε.
Αν ξύσει κανείς όμως λίγο την επιφάνεια, θα
δει ότι το μεγάλο μερίδιο ευθύνης το έχει η
ίδια η πολιτεία, οι δημόσιες υπηρεσίες και ο
δήμος. Στα μηχανάκια που παρκάρουν στα
πεζοδρόμια, προστίθενται τα κακοσχεδιασμένα
παρτέρια, οι κολώνες που συχνά έχουν τεθεί
σε αχρηστία αλλά κανείς δεν αφαιρεί, οι κάδοι
ανακύκλωσης που τοποθετούνται σε διαβάσεις
πεζών, τα πεζοδρόμια που είναι συχνά στενά,
ξεχαρβαλωμένα, επικίνδυνα.
Πρώτο βήμα λοιπόν, ένα πρόγραμμα
για την αναβάθμιση των πεζοδρομίων, με μελέτη ειδικά σχεδιασμένη στις ανάγκες κάθε
γειτονιάς, που δεν είναι οι ίδιες παντού. Δεύτερο, δημιουργία 10 χιλιάδων επιπλέον θέσεων στάθμευσης για μηχανάκια και ποδήλατα,
αφού είναι εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη στο
κέντρο της πόλης, και αυστηρές ποινές στους
παραβάτες. Όπως κάποτε δημιουργήθηκαν
10 χιλιάδες θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης
αυτοκινήτων στο κέντρο, έτσι ήρθε η ώρα να
περάσουμε και στο επόμενο βήμα. Να ικανοποιήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες, βασισμένοι
σε εμπεριστατωμένη συγκοινωνιακή μελέτη της
πρωτεύουσας. Τρίτον, ο δήμος οφείλει να δίνει
το καλό παράδειγμα, τηρώντας τους κανόνες
προσβασιμότητας σε κάθε παρέμβαση στο

Σ

κεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η σχέση
μας με την πόλη μας αν
νιώθαμε ότι μπορούμε
να περπατήσουμε ελεύθερα στα πεζοδρόμια
της. Αν δεν νιώθαμε
ότι η Αθήνα είναι μια
πόλη προσβάσιμη μόνο σε όσους διαθέτουν
τη φυσική κατάσταση και τη διάθεση να
υπερπηδούν λακκούβες, να στριμώχνονται

‘

Μία συνισταμένη του
προβλήματος είναι η ίδια
η ιδιοσυγκρασία όσων
ζούμε σε αυτήν την πόλη,
η έμφυτη αποστροφή μας
στην τήρηση κανόνων

ανάμεσα σε μηχανάκια που βρίσκονται σε
παράταξη πάνω στα πεζοδρόμια, να αποφεύγουν την πρόσκρουση πάνω σε κολώνες
ή την πτώση σε ανοιγμένες τρύπες από κάθε
λογής ΔΕΚΟ που ανοίγει από μια όποτε
χρειάζεται και την κλείνει όπως-όπως.
Ούτε λόγος για ανθρώπους με κάποιου είδους αναπηρία. Γιατί δεν βλέπουμε
καροτσάκια στους δρόμους της Αθήνας;
Γιατί δεν υπάρχουν; Όχι. Διότι οι άνθρωποι
με τα αμαξίδια δυσκολεύονται να μετακινηθούν σε μία πόλη σαν τη δική μας και αναγκάζονται να το αποφεύγουν όσο μπορούν.
Μία συνισταμένη του προβλήματος
είναι η ίδια η ιδιοσυγκρασία όσων ζούμε
σε αυτήν την πόλη-η έμφυτη αποστροφή
μας στην τήρηση κανόνων. Οι ράμπες στα
πεζοδρόμια δεν είναι κενή θέση για παρκάρισμα, το πεζοδρόμιο κάτω από το σπίτι
μας δεν είναι σκουπιδότοπος για ό,τι με-

αστικό τοπίο και στις δημοτικές υπηρεσίες και
αφαιρώντας τα εμπόδια που ο ίδιος βάζει στον
δρόμο. Υπάρχουν πλείστα παραδείγματα από
ευρωπαϊκές πόλεις που μας δείχνουν το δρόμο.
Και, όπως μας έχει αποδείξει η ιστορία, όταν η
πολιτεία δίνει το καλό παράδειγμα, οι πολίτες
ακολουθούμε. Τέταρτον, και δεν θα κουραστώ
να το λέω: συντονισμός των υπηρεσιών του
δήμου. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τους
γείτονές μας να σεβαστούν το πεζοδρόμιο, όταν
οι υπηρεσίες πρασίνου του δήμου κλαδεύουν
τα δέντρα και αφήνουν τα κλαδιά να γίνουν
βουνό στο πεζοδρόμιο για βδομάδες, χωρίς
να υπάρχει συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας να τα μαζέψει; Πρέπει λοιπόν να
δώσουμε το καλό παράδειγμα.
Είναι υποχρέωσή μας να φροντίσουμε
έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να μην
αισθάνονται απομονωμένοι, οι συνάνθρωποι
μας με κινητικά προβλήματα να μπορούν να
κινούνται με ασφάλεια, οι γονείς με τα καροτσάκια να μην αναγκάζονται να κατεβαίνουν
στο δρόμο κάθε τρεις και λίγο, θέτοντας σε
κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και του παιδιού
τους. Είναι υποχρέωση μας να κάνουμε την
Αθήνα μια πόλη φιλική σε όλους μας.
* Υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων
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Ο υποψήφιος
Δήμαρχος
Αγίας Παρασκευής
και εν ενεργεία
δημοτικός Σύμβουλος
Γιάννης Μυλωνάκης,
επικεφαλής
του συνδυασμού
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», έχει
ήδη ταράξει τα νερά
στα δημοτικά πράγματα
και φιλοδοξεί να φέρει
το νέο στην πόλη

Γιάννης Μυλωνάκης / ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ε

μείς αλλάζουμε. Εσύ;» .
Αυτό το ερώτημα απευθύνει στους δημότες της
Αγίας Παρασκευής με
την πίστη ότι θα βρει θετική απάντηση στις εκλογές
του Μαΐου, ο υποψήφιος
Δήμαρχος και εν ενεργεία δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Μυλωνάκης.
Επικεφαλής του ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ενός νέου συνδυασμού, έχει ήδη ταράξει τα νερά στα δημοτικά
πράγματα και φιλοδόξει να φέρει το νέο στην πόλη.
Στόχος του συνδυασμού και του ιδίου, να αλλάξει
τα πράγματα στην Αγία Παρασκευή.

«

Κύριε Μυλωνάκη Ο συνδυασμός σας έχει
τον τίτλο «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ». Τι ακριβώς θέλετε να αλλάξετε και καλείτε τους δημότες
να σας ψηφίσουν;

Για εμάς, Αλλαγή σημαίνει μετεξέλιξη της Αγίας
Παρασκευής σε μία «έξυπνη» πόλη, που παρέχει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους κατοίκους της.
Με ψηφιακές υπηρεσίες, συστήματα τηλε-διοίκησης,

εφαρμογές που κάνουν την καθημερινότητα πιο
απλή, από τη διαχείριση των απορριμμάτων, έως
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αλλαγή σημαίνει
απόλυτος σεβασμός στις δημοκρατικές διαδικασίες
στη λειτουργία του Δήμου. Αλλαγή σημαίνει ισότιμη
αντιμετώπιση των δημοτών, μακριά από λογικές που
τους χωρίζουν σε «δικούς μας» και «δικούς τους».
Αλλαγή σημαίνει δράσεις του Δήμου πέρα και έξω από τα αυτονόητα, όπως λειτουργίες
φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, ώστε να μπορεί μία μητέρα να έχει ελεύθερο
χρόνο για τον εαυτό της. Στην καθιέρωση τοπικών
δημοψηφισμάτων, για να έχουν λόγο και ρόλο οι
δημότες σε σημαντικές αποφάσεις. Στην ενίσχυση
της τοπικής επιχειρηματικότητας με την κάρτα κατοίκου και τη δημιουργία από το δήμο θερμοκοιτίδας
νέων επιχειρήσεων από δημότες της Αγίας Παρασκευής. Αλλαγή σημαίνει, ξεπερνάμε κομματικούς
φραγμούς, «ταμπέλες» και αγκυλώσεις του χθες και
δουλεύουμε μαζί για το αύριο. Αλλαγή σημαίνει,
δεν διορθώνουμε το παλιό. Φέρνουμε το καινούριο.
Ο συνδυασμός σας αποτελείται από 5 δημοτικούς συμβούλους που είχαν εκλεγεί

Αφήνουμε το παλιό,
φέρνουμε το καινούργιο

‘

Δεν αξίζει σε
μας και την πόλη
μας η μίζερη
διαχείριση των
αυτονόητων της
καθημερινότητας

με διαφορετικούς συνδυασμούς. Τι σας
έφερε κοντά και πόσο μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή δεν είναι
ευκαιριακή;

Αυτό που μας έφερε κοντά, είναι η κοινή μας πεποίθηση ότι δεν αξίζει σε μας και την πόλη μας η μίζερη
διαχείριση των αυτονόητων της καθημερινότητας.
Ότι δεν μας αξίζει η διαιώνιση παλιών και
ξεπερασμένων προτύπων λειτουργίας του Δήμου.
Ότι δεν μας αξίζει η αναπαραγωγή της
μικροκομματικής λογικής που θέλει το Δήμο πεδίο εξυπηρέτησης συμφερόντων και δημιουργίας
προσωπικών μηχανισμών.
Αυτό που μας έφερε κοντά είναι η απόφαση
μας να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ τα πράγματα στην Αγία
Παρασκευή. Να βρεθούμε απέναντι στη λογική του
παλιού, που στέρησε την πόλη μας από σημαντικές
ευκαιρίες ανάπτυξης τα προηγούμενα οκτώ χρόνια.
Να ξεπεράσουμε τις τυχόν διαφορετικές πολιτικές
αντιλήψεις μας και ενώσουμε δυνάμεις για την αλλαγή στο Δήμο και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
μας. Αυτά που μας έφεραν κοντά, αυτά που έφεραν
και φέρνουν κοντά μας δημότες κάθε ηλικίας, από
κάθε γειτονιά, από κάθε επαγγελματική ομάδα,
πέρα και έξω από πολιτικές ή κομματικές εντάξεις
ή πεποιθήσεις, είναι τόσο πολλά και τόσο ισχυρά,
ώστε αποτελούν μία εξαιρετικά σταθερή βάση για
μία πορεία κοινή, στα χρόνια που έρχονται, αλλά
και για μία πορεία ουσιαστική και παραγωγική.
Βλέπουμε, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες,
να ασκείτε έντονη κριτική στο Δήμαρχο. Τι
έχει προκαλέσει τη στάση σας αυτή και ποια
είναι η συνολική σας άποψη για τη δημαρχιακή θητεία του Γιάννη Σταθόπουλου;

Δυστυχώς, η θητεία του κ. Σταθόπουλου συνιστά
περίοδο χαμένων χρόνων και αναξιοποίητων ευκαιριών για την Αγία Παρασκευή. Σε ένα φιλικό για
αυτόν περιβάλλον και στην κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής, ο κ. Σταθόπουλος δεν κατάφερε
να προχωρήσει σε έργα ανάπτυξης που χρειάζεται
η πόλη μας. Αρκέστηκε σε μια μίζερη διαχείριση
των αυτονόητων της καθημερινότητας, που δεν
αξίζει στην Αγία Παρασκευή και τους κατοίκους
της. Από την άλλη ο κ. Ζορμπάς με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο, δια της απουσίας μελών της δημοτικής του
ομάδας, προσφέρει συχνά στη δημοτική αρχή τη βοήθεια που χρειάζεται για να εγκριθούν αποφάσεις,
λειτουργώντας ως δεκανίκι του κ. Σταθόπουλου. Ο
κ. Σταθόπουλος και ο κ. Ζορμπάς, επιβεβαιώνουν
με κάθε ευκαιρία ότι ήταν και είναι το παλιό. Οι
δύο όψεις ενός νομίσματος που κράτησε πίσω την
Αγία Παρασκευή.
Γιατί πρέπει να σας εμπιστευτεί και να σας
ψηφίσει ένας δημότης της Αγίας Παρασκευής;

Το κυρίαρχο σημείο είναι ότι καλούμε όλους τους
συμπολίτες μας να συμμετέχουν μαζί μας στην παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» για να δημιουργήσουμε ένα
αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας του
δήμου, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες
του. Η πραγματική αλλαγή έρχεται από τα καθημερινά και όχι από τα μεγάλα λόγια. Έρχεται χωρίς
τυμπανοκρουσίες από πολύ δουλειά και σηκωμένα
μανίκια. Τους κοιτώ λοιπόν στα μάτια, ζητώντας
τους να σχεδιάσουμε μαζί την Αγία Παρασκευή
που θέλουμε για τα παιδιά μας. Να διεκδικήσουμε
αυτό μου μας αξίζει.
Αυτό που θέλω να πω σε κάθε ενεργό πολίτη
της Αγίας Παρασκευής, είναι να γίνει μέρος της
αλλαγής για την πόλη του, να γίνει η αλλαγή που
ζητά για την Αγία Παρασκευή.
Γνωρίζω καλά ότι μόνο μαζί μπορούμε να
τα καταφέρουμε να φέρουμε το καινούριο, να αλλάξουμε την πόλη μας και τη ζωή μας. Και, με τη
σειρά μου, θα τον ρωτούσα: Εμείς αλλάζουμε. Εσύ;

Αρθρο
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«Εμείς δεν είμαστε fake»

Η

αυτοδιοικητική περίοδος
2014-2019 είχε όλα τα
εφόδια και όλες τις προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά
την Αττική να είναι αποδοτική και αποτελεσματική για τους πολίτες.
Η απερχόμενη διοίκηση
είχε μπροστά της άπλετο χρόνο να εφαρμόσει
το πρόγραμμά της αφού η θητεία της υπήρξε 5ετής. Κανείς άλλος δεν είχε, ούτε θα έχει
ποτέ ξανά τόσο μεγάλη θητεία αφού με τον
Κλεισθένη καταργείται η σχετική διάταξη και
επιστρέφουμε στην 4ετία.
Είχε επαρκείς πόρους, αφού παρά το
γεγονός ότι η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει, χάρη
στη δική μας νοικοκυρεμένη και συνετή πολιτική
βρήκε ταμειακά διαθέσιμα άνω των 350 εκατ.

ευρώ. Άρα είχε τους πόρους να εφαρμόσει το
πρόγραμμά της. Είχε διασφαλισμένη Κοινοτική Χρηματοδότηση αφού παρέλαβε το ΠΕΠ
Αττικής 2007-2013 πλήρως συμβασιοποιημένο
ώστε να φτάσει η απορροφητικότητα στο 100%
και το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 εγκεκριμένο και
έτοιμο προς υλοποίηση.
Παρέλαβε ώριμους σχεδιασμούς στη
διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να ξεκινήσουν επιτέλους να εφαρμόζονται στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας προγράμματα
ανακύκλωσης.
Είχε μια φιλική κυβέρνηση η οποία της
έκανε όλα τα χατίρια και της διόρθωνε ακόμη
και τα λάθη με νομοθετικές ρυθμίσεις αναδρομικής ισχύος. Κι όμως παρά το γεγονός ότι όλα
ήταν με το μέρος της κατάφερε – διότι περί
κατορθώματος πρόκειται – να παρουσιάσει

υστέρηση τέτοια που «για να γυρίσει ο ήλιος
θέλει δουλειά πολύ».
Απέτυχε στη διαχείριση όλων των κρίσεων. Στις πλημμύρες στη Μάνδρα και στις φωτιές
στο Μάτι, στην Κερατέα, στο Καπανδρίτι ήταν
εξαφανισμένη, όπως και στη μεγάλη ρύπανση
στο Σαρωνικό. Απέτυχε στη διαχείριση των
απορριμμάτων, αφού ακύρωσε τους διαγωνι-

‘

Οι πολίτες είδαν
τι αποτελέσματα μπορεί
να έχουν επιλογές
υποψηφίων που αντιλαμβάνονται τη θητεία ως
βάρδια και την αυτοδιοίκηση ως αγγαρεία

σμούς που είχαν ξεκινήσει χωρίς εναλλακτικό
σχέδιο, με αποτέλεσμα 5 χρόνια μετά να μην
έχει σημειωθεί καμία πρόοδος και ο μοναδικός
χώρος ταφής να εξαντλείται.
Απέτυχε στην οικονομική διαχείριση,
αφού τη θέση της εκτέλεσης έργων με σχέδιο
και ιεράρχηση, έδωσε η λογική του «δώσε και
σε μένα μπάρμπα», με αποτέλεσμα τα έξοδα
να είναι υπερδιπλάσια από τα έσοδα.
Δεν προχώρησε κανένα νέο μεγάλο
έργο υποδομών και όσα ξεκίνησαν εμφανίζουν
τεράστιες καθυστερήσεις όπως η κατασκευή
του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας
Παιανίας που θα δώσει τέλος στην ομηρία των
βόθρων στην Ανατολική Αττική.
Πλέον για όλους τους παραπάνω λόγους
η επόμενη 4ετία είναι εξαιρετικά κρίσιμη για
την Αττική. Οι ίδιοι πόροι εξαντλούνται και τα
λεφτά του ΕΣΠΑ δεν θα υπάρχουν για πάντα.
Άλλα λάθη, παλινωδίες και πισωγυρίσματα δεν
συγχωρούνται.
Οι πολίτες είδαν τι αποτελέσματα
μπορεί να έχουν επιλογές υποψηφίων που
αντιλαμβάνονται τη θητεία ως βάρδια και την
αυτοδιοίκηση ως αγγαρεία. Είδαν τι αποτελέσματα μπορεί να έχουν επιλογές υποψηφίων
που εξαρτώνται από κομματικές γραμμές, όπως
είναι αυτές που στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ.
Γι΄ αυτό ζητάμε από τους πολίτες να
στηρίξουν την «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση
Αττικής». Εμείς δεν είμαστε fake στην αυτοδιοίκηση. Δεν ανακαλύψαμε την Αττική και
τα προβλήματά της τους τελευταίους μήνες.
Δεν είμαστε υποψήφιοι της μιας ευκαιρίας,
ούτε υποψήφιοι από σπόντα. Η Αττική είναι
το σπίτι μας. Διαχειριστήκαμε τη διοίκηση στη
νομαρχία της Αθήνας και στην Περιφέρεια
Αττικής με μεγαλύτερο σεβασμό από ό,τι θα
διαχειριζόμασταν τα του οίκου μας.
Γι’ αυτό το 2014 εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους μας στήριξαν κι ας πηγαίναμε κόντρα στο

‘

Δεν ανακαλύψαμε την Αττική
και τα προβλήματά της
τους τελευταίους μήνες.
Δεν είμαστε υποψήφιοι
της μιας ευκαιρίας, ούτε
υποψήφιοι από σπόντα

ρεύμα του λαϊκισμού. Τους ανταποδώσαμε αυτή
την εμπιστοσύνη με την καθημερινή παρουσία
μας στα όργανα της περιφέρειας, με τον καθημερινό έλεγχο που ασκήσαμε στην εξουσία
ώστε να μην υπάρχει ασυδοσία.
Τώρα ζητάμε εκ νέου την εμπιστοσύνη
των πολιτών για να φέρουμε πίσω στην Αττική
την χαμένη της κανονικότητα. Γιατί δεν μας
αξίζει ο κατήφορος. Γιατί δεν μας αξίζει η
αδιαφορία. Έχουμε την γνώση, έχουμε την
εμπειρία, έχουμε την ομάδα των ανθρώπων που
μπορεί να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε.
*Υποψηφίος Περιφερειάρχης Αττικής
με την παράταξη «ΑνεξΑρτητη
ΑΥτοδιοικηση Αττικησ»
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Αποστολησ Θεοφίλησ / Χαϊδαρι

Δεν ζητώ μια
«ξερή» ψήφο
αλλά στήριξη
«ψυχής»

Κ

όμμα μου είναι το
Χαϊδάρι και αντίπαλός μου τα προβλήματα» τονίζει
στη συνέντευξη
του στον ΑΙΡΕΤΟ
ο υποψήφιος δήμαρχος Χαϊδαρίου
Αποστόλης Θεοφίλης. « Για εμένα οι δημότες
και οι δημότισσες, δεν έχουν χρώμα μπλε, κόκκινο, πράσινο. Το μόνο χρώμα που θέλω να
φύγει είναι το γκρίζο που “στοιχειώνει” την
πόλη μας», σημειώνει με έμφαση.
Ο Απόστολος Θεοφίλης είναι μόλις 37
ετών, όμως διαθέτει πλούσια εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Ζητά στήριξης ψυχής από τους συνδημότες του «για να πάμε "Το Χαϊδάρι Ψηλά!"»

«

Κύριε Θεοφίλη, τι συναισθήματα εκφράζουν οι Χαϊδαριώτες αντικρίζοντας μια
ενεργή δημοτική παράταξη, “ToXαϊδάρι
Ψηλά!”;

«Το Χαϊδάρι Ψηλά!» διευρύνει συνεχώς την
απήχηση του. Οι πολίτες με την παρουσία τους
σε κάθε εκδήλωση μας δείχνουν την προσδοκία
τους για κάτι νέο, άφθαρτο και ελπιδοφόρο.
Αποκορύφωμα της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται με τους δημότες και τις δημότισσες,
είναι η βροντερή παρουσία τους στα πρόσφατα
εγκαίνια του νέου γραφείου μας επί της Στρατάρχου Καραϊσκάκη 75, όπου παρατηρήθηκε
πρωτοφανής προσέλευση μετατρέποντας μια
απλή τελετή σε ανοικτή προεκλογική συγκέντρωση. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ακόμα
μία φορά για την συγκινητική ανταπόκρισή τους
στο κάλεσμά μας. Να είναι βέβαιοι ότι μαζί θα
καταφέρουμε να φτάσουμε την πόλη εκεί που
της αξίζει, Ψηλά!.
Σε ποια προβλήματα πιστεύετε πως πρέπει να δοθούν άμεσα προτεραιότητες;

Τα προβλήματα της πόλης είναι αρκετά.Θα
αναφέρω επιγραμματικά όμως τα παρακάτω
ως κυριότερα:
• Ελλιπής φωτισμός. Σε αρκετές γειτονιές της
πόλης, η έλλειψη φωτισμού δημιουργεί αίσθημα
ανασφάλειας στους πολίτες και περιορίζει την
εμπορική κίνηση. Αυξάνονται τα κρούσματα

‘

Οι κάλπικες υποσχέσεις
για δημιουργία νέου
σημείου ΜΕΤΡΟ εντός
της πόλης, δεν πείθουν
πλέον τους χαϊδαριώτες

παραβατικότητας / εγκληματικότητας, ενώ επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι βασικό μέτρο
προστασίας είναι ο φωτισμός.
• Καθαριότητα. Το Χαϊδάρι σήμερα δείχνει
“βρώμικο”. Η πρόσφατη υλικοτεχνική ενίσχυση
του τομέα Καθαριότητας που “φόρτωσε” τα
ταμεία του Δήμου (και με την ψήφο της αντιπολίτευσης που σήμερα «φωνάζει») με ένα
ακόμη δάνειο, δεν αρκεί. Απαιτείται συγκροτημένο τοπικό σχέδιο αποκομιδής απορριμμάτων
με την δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων.
• Μετρό, στάση “Αγ. Μαρίνα”. Το πλέον ακατάλληλο σημείο για το σύνολο των κατοίκων της
πόλης. Η πρόσβασή του αποτελεί καθημερινό
“γολγοθά” για τους δημότες.Οι κάλπικες υποσχέσεις για δημιουργία νέου σημείου ΜΕΤΡΟ
εντός της πόλης από τους φυσικούς «κληρονόμους» της δημοτικής παράταξης που το έφερε
στο σημερινό απαράδεκτο σημείο, δεν πείθουν
πλέον τους χαϊδαριώτες. Η λύση είναι μία, η
επανέναρξη της δημοτικής μας συγκοινωνίας
και η σύνδεση της με όλα τα σημεία της πόλης.
• Εγκαταλελειμμένοι αθλητικοί χώροι / κλειστές
παιδικές χαρές. Πολλά ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ
έχουν αφεθεί στην τύχη τους , ενώ ακόμη και το
γήπεδο ποδοσφαίρου του Δάσους θυμίζει πλέον
«χωράφι». Να τονισθεί ότι η πολυδιαφημισμένη
προσθήκη σύνθετου χλοοτάπητα από την Περιφέρεια εγκυμονεί κινδύνους για την υγιεινή
των αθλητών και πρέπει να επανεξετασθεί η
λύση του φυσικού.
• Κλειστές παιδικές χαρές. Στην συντριπτική
τους πλειονότητα είναι κλειστές και σε κάποιες
“αισιόδοξες” περιπτώσεις υπολειτουργούν. Η
πιστοποίησή τους από τον αρμόδιο φορέα που
δεν κοστίζει υπερβολικά (10.000€ το σχετικό
κόστος) θα δρομολογήσει την επαναλειτουργία τους δίνοντας “ανάσα ανακούφισης” σε
χιλιάδες γονείς.
• Αναξιοποίητη δημοτική περιουσία / παραλιακό μέτωπο. Η ανάπτυξη του παραλιακού
μετώπου στον Σκαραμαγκά προϋποθέτει τη
δέσμευση της έκτασης όπου σήμερα καταλαμβάνει το hot-spot φιλοξενίας των προσφύγων.
Δυστυχώς, η υφιστάμενη κατάσταση στερεί τη
δυνατότητα συγκρότησης ενός νέου σημαντικού
πόλου έλξης που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση
στην πόλη μας. Αναξιοποίητοι δημοτικοί χώροι,
όπως π.χ. το ΘΕΑΘΗΝΑΙ, “ρημάζουν” και καταληστεύονται καθημερινά, ενώ η αξιοποίησή
τους θα μπορούσε να συνεισφέρει οικονομικά
στον δημοτικό κορβανά.
Παρότι είστε μόλις τριανταεπτά ετών,
έχετε μια ήδη μια μακρά αυτοδιοικητι-

κή διαδρομή ενώ είστε και μέλος της
Ν.Δ.Πως αισθάνεστε για αυτό;

Υπηρέτησα και συνεχίζω να υπηρετώ τον θεσμό της αυτοδιοίκησης με ανιδιοτελή διάθεση.
Επέλεξα από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησης
μου, να μην αποκρύψω την πολιτική μου «καταγωγή» παριστάνοντας τον ανεξάρτητο “μεσσία” που τη μέρα επιτίθεται στα κόμματα και το
βράδυ εκλιπαρεί για στήριξη τα πολιτικά τους
γραφεία αλλά ούτε και τον φυσικό “κληρονόμο”
ενός “χρεοκοπημένου” μοντέλου διοίκησης της
πόλης από τις παρατάξεις του “σκοτεινού” χθες.
Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Δήμου Χαϊδαρίου, παρείχα
αμισθί τις υπηρεσίες μου, συμβάλλοντας με όλες
μου τις δυνάμεις για να σταθεί όρθιο το Χαϊδάρι
μέσα σε δυσμενείς συνθήκες και πρωτοφανείς
“φουρτούνες” για τα τοπικά χρονικά. Σε αυτό
το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια,
έναν άνθρωπο που μου έδωσε την ευκαιρία να
συνεργαστώ μαζί του στο ξεκίνημα μου ενώ-

νοντας δυνάμεις από διαφορετικές αφετηρίες
για το καλό της πόλης, τον πρώην Δήμαρχο
Χαϊδαρίου, κ. Κώστα Σπηλιόπουλο.
Και κάτι τελευταίο, ποιο είναι το μήνυμα
που θέλετε να στείλετε στους συνδημότες σας ενόψει των δημοτικών εκλογών του Μαΐου.

Στέκομαι και κοιτώ στα μάτια κάθε Χαϊδαριώτη
και κάθε Χαϊδαριώτισσα και του ζητώ, όχι απλά
μια “ξερή” ψήφο αλλά μια στήριξη “ψυχής”
στην ανιδιοτελή προσπάθειά μου να πάμε «Το
Χαϊδάρι Ψηλά!». Αγωνίζομαι και θα συνεχίζω
να αγωνίζομαι μέχρι τέλους για να κερδίσω το
“χρίσμα” της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό με
ενδιαφέρει και μόνο. Για εμένα οι δημότες και
οι δημότισσες, δεν έχουν χρώμα μπλε, κόκκινο,
πράσινο. Το μόνο χρώμα που θέλω να φύγει
είναι το γκρίζο που “στοιχειώνει” την πόλη μας.
“Κόμμα” μου είναι το Χαϊδάρι και αντίπαλός
μου τα προβλήματα.

Aρθρα
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Τοπική Αυτοδιοίκηση· Ανάληψη Ευθύνης
ΤΗΣ ΑνδριΑνΑς Αλεβιζου*

Τ

ελευταία όλοι αναρωτιούνται για το πώς η τοπική
αυτοδιοίκηση τα κατάφερε στην κρίση. Ακόμη και
οι πολέμιοι του αυτοδιοικητικού θεσμού, εκείνοι
που συνεχώς την αποψιλώνουν, αφαιρώντας της
αρμοδιότητες ή εκχωρώντας της άλλες χωρίς
τους απαιτούμενους πόρους, αναγνώρισαν τη
δυναμική της. Η αυτοδιοίκηση που απέκτησε
ρόλο και αρμοδιότητες στη δεκαετία του ’80
από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Γιώργο
Γεννηματά με τους οποίους έγιναν και οι πρώτες
και θεμελιώδεις ανατροπές με αποκέντρωση,
δίνοντας το στίγμα των δημοκρατικών αλλαγών
στο Κράτος. Αυτή η αυτοδιοίκηση έδειξε τι
μπορεί να φέρει εις πέρας και πως μπορεί να
διαχειριστεί τη δύσκολη αυτή συγκυρία.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή προσπαθώντας να
μετριάσουν τις ξαφνικές κοινωνικές ανισότητες.
Ανέλαβαν την αντιμετώπιση της φτώχειας με
δομές, δράσεις και πρωτοβουλίες -ακόμα και από
ιδίους πόρους- αναλαμβάνοντας την ευθύνη να

κρατήσουν την κοινωνία δεμένη. Το ανθρώπινο
δυναμικό των δήμων επιστρατεύθηκε και ένα
κράτος πρόνοιας οικοδομήθηκε στο πλησιέστερο
για τον πολίτη επίπεδο. Οι δήμοι δημιούργησαν
ένα διευρυμένο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης
με άμεσα αντανακλαστικά, καθώς γνώριζαν την
ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, τις ανάγκες
και τους παράγοντες που συνθέτουν το τοπικό
σκηνικό. Η αυτοδιοίκηση ήταν ο κρίκος που
δεν έσπασε, ήταν οι άνθρωποι και οι πολιτικές
τους που διασφάλισαν την κοινωνική συνοχή με
βασική επιδίωξη να μην δημιουργηθούν μόνιμοι
ωφελούμενοι-ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές,
σε αντίθεση βέβαια με την κεντρική εξουσία που
τους κρατά δέσμιους με επιδόματα πελατειακού
χαρακτήρα. Και όλα αυτά με ελάχιστο προσωπικό και μέσα, ανέτοιμη για το κύμα φτώχειας
αλλά ανταποκρινόμενη υποδειγματικά αποδεικνύοντας πως δε λειτουργεί στο περιθώριο
της ζωής αλλά «στο σάλο και στον πυρετό της».
Σε αυτή τη λογική κινείται η ΤΑ την οποία
υπηρετώ από το 2010 ως δημοτική σύμβουλος στο

‘

η αυτοδιοίκηση ήταν ο κρίκος που δεν έσπασε, ήταν
οι άνθρωποι και οι πολιτικές τους που διασφάλισαν
την κοινωνική συνοχή

Ίλιον της Δυτικής Αθήνας και τρία χρόνια από τη
θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και
Υγείας στην κορύφωση της κρίσης. Ως Γραμματέας Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Κίνημα
Αλλαγής πιστεύουμε πως η αυτοδιοίκηση μπορεί
να βρεθεί στο επίκεντρο μιας ευρύτερης αναδιάταξης του κράτους, το οποίο με τη σειρά του οφείλει
να ανανεώσει το θεσμικό του οπλοστάσιο και την
διοικητική του ικανότητα. Η οργανωτική αναδιάρθρωση της με τον Καλλικράτη ήταν θεσμική τομή.
Η αποκέντρωση των εξουσιών συνοδευόμενη με
τους αντίστοιχους πόρους μπορεί να εμβαθύνει
τη συμμετοχική δημοκρατία. Με προτάσεις για
ένα κοινωνικό κράτος όχι κομματικά εξαρτώμενο
και θεσμικά περιχαρακωμένο η Πρόεδρος Φώφη
Γεννηματά θέτει με σαφείς όρους την ΤΑ στο
κέντρο των πολιτικών πρωτοβουλιών της γύρω
από έναν εθνικό στόχο, την κοινωνική δικαιοσύνη.
Η πολιτεία οφείλει να αποδίδει στον πολίτη αυτό
που του αναλογεί σε υγεία, παιδεία, πρόνοια,
εκπαίδευση αλλά και σε αξιοπρέπεια. Γιαυτό
οφείλουμε να θέσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη
μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο της
δημοκρατικής διεξόδου από την κρίση. Οφείλουμε
να ασκηθούμε ΟΛΟΙ στην ανάληψη της ευθύνης
για κάθε πράξη και να μάθουμε επιτέλους να
συλλαβίζουμε τις υποχρεώσεις μας.
* Γραμματέας Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Κίνηματος Αλλαγής

Αυτό που μένει στους δημότες
είναι το πρόσωπο του Δημάρχου
ΤΗΣ λινΑς ΠΑΠΑδΑκη*

Η

τοπική αυτοδιοίκηση
είναι ο πιο ανθρωποκεντρικός θεσμός της Δημοκρατίας. Αλλά και ο
πιο προσωποπαγής.
Είναι το πρόσωπο του
Δημάρχου, το πρόσωπο
του Συμβούλου, οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους δημότες- σχέσεις
πολύ πιο αδιαμεσολάβητες από εκείνες της
κεντρικής πολιτικής όπου η εικόνα μεγαλώνει,
οι άνθρωποι μικραίνουν, απομακρύνονται, και
γίνονται ανθρωποσύνολα. Δυστυχώς πολλοί
δεν κατανοούν τη διαφορά και θεωρούν τις
Δημοτικές εκλογές κυρίως μία ακόμα πολιτική
μάχη εντυπώσεων, μία μικρογραφία εθνικών
εκλογών με κομματικές νίκες και ήττες.
Ποιος θυμάται ποιο κόμμα υποστήριξε
έναν καλό ή ένα κακό Δήμαρχο; Αυτό που μένει
στους δημότες είναι το πρόσωπο του Δημάρχου
και τι έκανε για το μικρό ή το μεγάλο τόπο
τους. Ποιός θυμάται ποιός είχε υποστηρίξει
τον Τρίτση και τι νόημα θα είχε; Οι Αθηναίοι
θυμούνται ένα ρηξικέλευθο δημοτικό άρχοντα

με καινοτόμες ιδέες, όραμα και εργατικότητα
που άφησε έντονο αποτύπωμα στην πόλη. Είχε
σημασία αν τον είχε στηρίξει το ΠΑΣΟΚ ή
η Νέα Δημοκρατία; Όλοι έχουμε στο μυαλό
μας αρκετές περιφανείς νίκες κομματικών
υποψηφίων με έντονα πολιτικά μηνύματα και
συγκυριακή επίδραση στη διαμόρφωση του
πολιτικού σκηνικού, οι οποίες κατέληξαν σε
άχρωμες ή αρνητικές δημαρχιακές θητείες ή
ακόμα χειρότερα σε σκαλοπάτια για να ανέβουν
τα πολιτικά πρόσωπα στις κομματικές ιεραρχίες.
Οι πολίτες τι έφταιγαν;
Νομίζω θα είναι δείγμα προόδου και
ωρίμανσης της Δημοκρατίας μας αν εκλείψουν
ολοκληρωτικά τα κομματικά χρίσματα στις
αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν ο φακός ζουμά-

‘

Ποιός θυμάται ποιός είχε
υποστηρίξει τον Τρίτση
και τι νόημα θα είχε;
οι Αθηναίοι θυμούνται
ένα ρηξικέλευθο δημοτικό
άρχοντα με καινοτόμες
ιδέες, όραμα και εργατικότητα που άφησε έντονο
αποτύπωμα στην πόλη

ρει στα δημοτικά πρόσωπα, στις δεξιότητές
τους, στις ιδέες τους και στην αγάπη τους για
τον τόπο τους και όχι στις λίστες του αρχηγού
του κόμματος που κατεβάζει υποψηφίους σε
όλη τη χώρα με γνώμονα τις κομματικές του
προτεραιότητες και χωρίς πραγματική γνώση
και ενδιαφέρον για τα τοπικά προβλήματα των
κοινωνιών της χώρας. Θα είναι ένα σημαντικό
βήμα για τον απεγκλωβισμό των δήμων από
τον κομματικό εναγκαλισμό και την κατάκτηση
της πραγματικής αυτοδιοίκησης σε όλη την
επικράτεια, που τώρα σε μεγάλο βαθμό είναι
κομματικοδιοίκηση.
Αλλά και οι δημοτικοί άρχοντες θα πρέπει να αλλάξουν το μοντέλο του δημάρχου- πολιτικού παράγοντα, του μικρού Πρωθυπουργού,
που έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί
ξενίζει τους πολίτες ένας Δήμαρχος που ασχολείται υπέρμετρα με την κεντρική πολιτική
σκηνή, που παίρνει φανταχτερές διεθνείς πρωτοβουλίες, ή χρηματοδοτεί προγράμματα εντυπωσιασμού και επιφάνειας και την ίδια στιγμή η
πόλη του υποφέρει από σημαντικά προβλήματα
καθαριότητας, φωτισμού, πεζοδρομίων και
ασφάλειας. Ας τα λύσει πρώτα αυτά και μετά
ας κάνει ό,τι άλλο θέλει.
*Διευθύντρια γραφείου Τύπου
του ΠΟΤΑΜΙΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
μιλάει στον ΑΙΡΕΤΟ

αλλά "δεν του έκατσε", πώς µπορεί να δώσει
αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο µας;

Δ

Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που
έγιναν από τη δική σας Διοίκηση;

ιακόσια και πλέον έργα
και παρεµβάσεις είναι ο
απολογισµός της θητείας
του δηµάρχου Σαρωνικού Γιώργου Σωφρόνη, ο
οποίος θα είναι εκ νέου
υποψήφιος στις δηµοτικές εκλογές του Μαΐου.
Παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς από µικρά
και µεγάλα έργα, µέχρι την καθαριότητα, τον
ηλεκτροφωτισµό και την τουριστική προβολή
της περιοχής. Ο Γ. Σωφρόνης έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στην κοινωνική πολιτική δηµιουργώντας
ένα αποτελεσµατικό «δίκτυο κοινωνικής προστασίας» για όλους τους δηµότες, χωρίς διακρίσεις.

Σας ανέφερα προηγουµένως ότι έχουν γίνει πάνω
από 200 έργα και παρεµβάσεις σε όλο το ∆ήµο.
∆ώσαµε προτεραιότητα στη δροµολόγηση παρεµβάσεων που λύνουν προβλήµατα δεκαετιών. Για
πρώτη φορά υπάρχει στο τραπέζι µια ρεαλιστική
κι εφαρµόσιµη λύση, όσον αφορά την επίλυση του
αποχετευτικού. Πολεµήθηκε και συκοφαντήθηκε
συστηµατικά η προσπάθειά µας πάνω σε αυτό το
θέµα, αλλά θεωρώ ότι πλέον µπορούµε να είµαστε
αισιόδοξοι για µόνιµη και οριστική λύση. Στις
αρχές Μαρτίου, θα ανάψουµε τα νέα φώτα της
πόλης, αφού θα έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση
του νέου δικτύου δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού µε
φωτιστικά σώµατα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης και πλέον θα συγκαταλεγόµαστε στις
«έξυπνες πόλεις». Το έργο εκτελείται χωρίς να
επιβαρυνθούµε ούτε ένα ευρώ , µε αυτοχρηµατοδότηση και θα αποπληρώνεται ουσιαστικά από
την εξοικονόµηση ενέργειας που θα πετύχουµε.
Το διάστηµα αυτό έγιναν επίσης : Έργα
για τη συντήρηση και την αναβάθµιση του οδικού
µας δικτύου, σε όλο το ∆ήµο, για να καταστήσουµε
τις µετακινήσεις περισσότερο ασφαλείς, αλλά
και να διευκολύνουµε την πρόσβαση χιλιάδων
επισκεπτών σε έναν τουριστικό ∆ήµο σαν το δικό
µας. Έγιναν παρεµβάσεις για να στηρίξουµε τις
εργαζόµενες οικογένειες του ∆ήµου, όπως ο νέος
Βρεφονηπιακός Σταθµός στον Κουβαρά, καθώς
εκτελείται και η αναβάθµιση του συνόλου των παιδικών µας χαρών. Υλοποιούνται παρεµβάσεις που
αφορούν τη νέα γενιά µας, όπως η αναβάθµιση των
αθλητικών µας υποδοµών, µε την αντικατάσταση
των χλοοταπήτων στα γήπεδα Καλυβίων και Κουβαρά. Με σεβασµό στα χρήµατα των συµπολιτών
µας, αναβαθµίστηκε κι ενισχύθηκε ο εξοπλισµός
της υπηρεσίας καθαριότητας και της πολιτικής
προστασίας. Συντηρήθηκαν οι δηµόσιες σχολικές
υποδοµές, γίνονται διαρκώς παρεµβάσεις για την
αισθητική αναβάθµιση όλων των γειτονιών µας.
Ενώ επενδύσαµε πολλά στην εξωστρέφεια και την
συστηµατική τουριστική προβολή του τόπου µας,
γιατί πιστεύουµε ότι µέσω αυτής της διαδικασίας
ενισχύεται το τοπικό εισόδηµα και δηµιουργούνται
θέσεις εργασίας.

Υποψήφιος ξανά στο Δήμο Σαρωνικού;

Όπως έχω ήδη ανακοινώσει, θα είµαι ξανά
υποψήφιος, ως επικεφαλής του συνδυασµού
Σαρωνικός Αύριο. Μαζί µε µια οµάδα ικανών
ανθρώπων, που συνδυάζουν εµπειρία, φρέσκες
ιδέες και όρεξη για δουλειά, διεκδικούµε ξανά
την ψήφο των συµπολιτών µας. Για να µην µπει
τέλος σε µια δηµιουργική πορεία 4,5 ετών. Για
να µην δώσουµε τη δυνατότητα στις δυνάµεις της
απραξίας, του λαϊκισµού και της ανευθυνότητας
να πάρουν στα χέρια τους, το "τιµόνι" του ξεχωριστού µας τόπου. ∆εν θέλουµε επιστροφή στη
µιζέρια του χθες, θέλουµε να πάµε τον τόπο µας

‘

Για να μην δώσουμε τη
δυνατότητα στις δυνάμεις
της απραξίας, του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας να πάρουν στα χέρια
τους, το "τιμόνι" του
ξεχωριστού μας τόπου.

ψηλά, ενώνοντας τις δηµιουργικές του δυνάµεις,
αλλά και βάζοντας διαχωριστικές γραµµές µε
εκείνους που βάζουν πάνω από όλα, το προσωπικό τους συµφέρον.
Ο βασικός σας αντίπαλος, ο σημερνός
αντι-περιφερειάρχης Αττικής ο κ. Φιλίππου ισχυρίζεται ότι δεν έχετε κάνει έργο.

Προφανώς κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Προφανώς, θέλει να ξεχάσουµε πως ως ∆ήµαρχος
άφησε κληρονοµιά στο ∆ήµο αρκετά εκατοµµύρια ευρώ σε χρέη και απλήρωτα δάνεια. Θέλει
να ξεχάσουµε ότι απέτυχε όλα αυτά τα χρόνια
να δώσει λύση στο µεγαλύτερο πρόβληµα του
τόπου µας, το αποχετευτικό. Κι όχι µόνο απέτυχε, αλλά πολέµησε κάθε προσπάθεια που έγινε
για να επιλυθεί. Ακόµη κι ως αντι-περιφερειάρχης Αττικής συστηµατικά έλεγε ψέµατα και
υποστήριζε τη λύση της Ψυττάλειας, που ήταν
µια µη ρεαλιστική κι εφαρµόσιµη λύση. Τα ίδια
ψέµατα λέει και σήµερα, για το µεγαλύτερο έργο
ηλεκτροφωτισµού που βρίσκεται σε εξέλιξη στο
∆ήµο µας, µε αυτοχρηµατοδότηση. ∆ιεκδικεί
ψήφο από τους πολίτες ενός ∆ήµου, για τον οποίο
ως αντι-περιφερειάρχης της κας ∆ούρου δεν
εξασφάλισε ούτε ένα ευρώ , ούτε ένα έργο από
τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής.
Αναρωτιέµαι , ένας άνθρωπος που υπήρξε αδιάφορος ως αντι-περιφερειάρχης κι απέτυχε ως
∆ήµαρχος, που η πραγµατική επιθυµία του ήταν
να είναι υποψήφιος βουλευτής µε το ΣΥΡΙΖΑ

Για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες έγιναν δράσεις;

Μαζί κάνουμε
τον τόπο μας
καλύτερο!

∆ηµιουργήθηκε ένα αποτελεσµατικό "δίκτυο κοινωνικής προστασίας", ξεκινώντας κυριολεκτικά
από το µηδέν, για τις κοινωνικά και οικονοµικά
ευάλωτες οµάδες συµπολιτών µας. Ιδρύσαµε το
Κοινωνικό Παντοπωλείο, εξασφαλίσαµε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ και δηµιουργήσαµε
Κοινωνικό Φαρµακείο και Κέντρο Κοινότητας,
διαµορφώσαµε και εξοπλίσαµε το Νέο Σπίτι των
Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Σαρωνικού για τη
στέγαση όλων των κοινωνικών δοµών, ενώ θέτουµε σε λειτουργία και το Γραφείο Πληροφόρησης
και Προώθησης της Απασχόλησης, µε σκοπό την
καταπολέµηση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο
και στους επόµενους τρεις µήνες εγκαινιάζουµε
το 2ο Σπίτι των Κοινωνικών ∆οµών στην Ανάβυσσο. Επιπλέον, δηµιουργήσαµε 2 νέα ΚΑΠΗ,
ενώ ο ∆ήµος µας τέθηκε επικεφαλής των 13 ∆ήµων της Ανατολικής Αττικής για το Πρόγραµµα
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής,
από το οποίο ωφελούνται περισσότερες από 400
οικογένειες στο ∆ήµο µας.
Και συνεχίζουµε…γιατί Μαζί κάνουµε
τον τόπο µας κάθε µέρα καλύτερο!

