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Τα πάντα για την αυτοδιοίκηση
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Κάναμε το Ηράκλειο δήμο
καθαρό και αξιόπιστο

Η μοριοδότηση και τα προσόντα διορισμού για τις
προσλήψεις στα ΚΕΠ των δήμων, τι περιλαμβάνεται
στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

ΣΕΛ. 15 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Για μια νέα σχέση πολιτών,
επιχειρηματιών και τραπεζών

ΣΕΛ. 17 | ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Τα σημεία-κλειδιά για
τους συνδυασμούς 2019

Στα 35 χρόνια του
δημόσιου βίου μου
δεν έχω γονατίσει
μπροστά σε κανέναν
ΣΕΛ. 16-17

ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ
ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ
Αθήνα ζωντανή,
δίκαιη, δημιουργική,
αλληλέγγυα και
συμμετοχική
ΣΕΛ. 14

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ολοκλήρωσης των Συνδυασμών εισέρχονται οι Υποψήφιοι των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, που καλούνται
να επιτύχουν μέσα σε ένα ολοκαίνουριο θεσμικό
πλαίσιο για τους κανόνες κατάρτισης, τα κωλύ-

ματα εκλογιμότητας, τις ποσοστώσεις και με μια
τρίτη αυτοδιοικητική κάλπη να ανατρέπει τα δεδομένα στις κοινότητες. Ο ΑIRETOS ρίχνει φως στο
νέο εκλογικό τοπίο, αναδεικνύοντας τις πρόσφατες
εξελίξεις που χρειάζονται προσοχή
ΣΕΛ. 3,4,5

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΦΩΣ
ΝΙΚΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ

ΣΕΛ. 19
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Νέος σχεδιασμός δεν
γίνεται από τη μια μέρα
στην άλλη. Γκρεμίζεις
εύκολα, χτίζεις δύσκολα

Υλοποιούμε το πρώτο
έργο Σύμβασης
Ενεργειακής Απόδοσης
στην Ελλάδα

Απάντηση στους εκφραστές
του λαϊκισμού και του
μηδενικού έργου η θητεία
μου στο Μαρούσι

Editorial
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Η φωνή του ΑΙΡΕΤΟΥ
να απελευθερωθεί
Ο πρώτος μήνας κυκλοφορίας του έντυπου Αιρετού ακολούθησε πιστά όσα πρεσβεύει από
την αρχή λειτουργίας της ηλεκτρονικής μορφής του.
Προσεγγίζουμε την ενημέρωση με στόχο την τοποθέτηση της Αυτοδιοίκησης στο χώρο που
της ανήκει και πρέπει να είναι. Τόσο οι Δήμοι όσο και οι Περιφέρειες τραβάνε τα φώτα της
Δημοσιότητας κάθε προεκλογική περίοδο και στις περιόδους διοίκησης των Δήμων όταν
συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα.
Εμείς στον ΑΙΡΕΤΟ στην έντυπη μορφή του και στο πρώτο φύλλο πετύχαμε την κάλυψη
της Αττικής με πάνω από 100 σημεία διανομής και με τους πρωταγωνιστές στην
Περιφέρεια και τους Δήμους να καταθέτουν τις απόψεις τους.
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Στο δεύτερο φύλλο συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο προσθέτοντας μία ακόμη στήλη η οποία
θα αναφέρει πλέον τα ζητήματα και τα θέματα εκείνα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, θα
διορθώνουν,θα παρατηρούν και θα ελέγχουν από τη μεριά του πολίτη και προς όφελος της
Κοινωνίας.
Ο δαίμων αποτελεί το μέσο το οποίο μεταφέρεται από την ηλεκτρονική στην έντυπη μορφή
του ΑΙΡΕΤΟΥ εμπλουτίζοντας την ύλη της εφημερίδας μας.
Στους δύο επόμενους μήνες θα πυκνώσουν τόσο οι ειδήσεις οι οποίες θα έρχονται από τη
δράση των υποψηφίων όσο και τα φάουλ τα οποία θα πρέπει να επισημαίνονται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προχωρά το νέο
κλειστό κολυμβητήριο στον Κορυδαλλό
Απόλυτα συνεπής
με το χρονοδιάγραμμα
ο δήμαρχος Σταύρος
Κασιμάτης
ΣΕΛ 15

Γυρίζουμε σελίδα,
περνάμε το Μαρούσι
στη Νέα Εποχή
Ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεόδωρος Αμπατζόγλου βάζει τον πήχη πιο
ψηλά με όραμα, γνώση
και εμπειρία
ΣΕΛ 21

Στα επόμενα φύλλα της εφημερίδας θα προσπαθήσουμε να εμφανίσουμε τις δυνάμεις
εκείνες της κοινωνίας οι οποίες την επόμενη ημέρα των Αυτοδιοικητικών εκλογών θα
ασκήσουν διοίκηση και θα επηρεάσουν τις εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο.

Με τον «σπόρο»
της Αλλαγής στην
Αγία Παρασκευή

Από την κυκλοφορία του πρώτου φύλλου της εφημερίδας καταλήγουμε και στο πρώτο
συμπέρασμα. Η φωνή του ΑΙΡΕΤΟΥ της αυτοδιοίκησης πρέπει να απελευθερωθεί και να
κοινωνηθεί στον τελικό αποδέκτη που είναι ο ψηφοφόρος.

Σπόρους από το αγριολούλουδο καλέντουλα
μοίρασε ο υποψήφιος
Γιάννης Μυλωνάκης

Φαίνεται ότι ο πολίτης-δημότης θέλει να γνωρίσει και να να εμπιστευθεί την εγγύτερη
μορφή εξουσίας, την τοπική Αυτοδιοίκηση.
Θεωρούμε ότι αυτό τον ρόλο πρέπει να υπηρετήσουμε και επίσης ξέρουμε ότι σε αυτό το
στοίχημα κερδισμένοι είναι αυτοί που με συνέπεια υπηρετούν το χώρο. Καλή ανάγνωση.

ΣΕΛ 7

Η μνήμη μας, είναι
η προοπτική μας για
την Νέα Ιωνία
Σεβόμαστε την ιστορική μας παρακαταθήκη
τονίζει η υποψήφια
δήμαρχος Δέσποινα
Θωμαΐδου
ΣΕΛ 18

Προτεραιότητα
η καθημερινότητα
στο Ηράκλειο
Απαραίτητη η τομή με
το παρελθόν λέει ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Παπαδημητρίου
ΣΕΛ 12

Ο δαίμων του
Αιρετού «χτυπάει»
σε δύο σελίδες
Σχόλια, πληροφορίες
και ...μυστικά που πρέπει όλοι να ξέρουν

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ...

ΣΕΛ 22-23

Αυτοδιοίκηση
θεμα

Σημεία-κλειδιά
για τους Συνδυασμούς
στις Δημοτικές Εκλογές

Σ

την τελική ευθεία συμπλήρωσης των Συνδυασμών
έχουν εισέλθει οι υποψήφιοι των δημοτικών
εκλογών του Μαΐου, με
την προθεσμία επίδοσης
της δήλωσης του Συνδυασμού να λήγει είκοσι ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας. Φέτος η
κατάρτιση σε περιπτώσεις θυμίζει λαβύρινθο,
όχι μόνο πολιτικό, αλλά και νομικό, εξαιτίας
των διαδοχικών τροποποιήσεων του σχετικού
θεσμικού πλαισίου.
Ξεκινώντας από τα βασικά δεδομένα, η
εκλογή Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
γίνεται κατά Συνδυασμούς, με τις υποψηφιότητες εκτός Συνδυασμών να αποκλείονται. Κάθε
Συνδυασμός περιλαμβάνει (α)τον υποψήφιο
Δήμαρχο και (β)τους υποψήφιους Δημοτικούς
Συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, ενώ
κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους Συνδυασμούς.
Ο αριθμός υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον
αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας,
με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%.
Όσον αφορά τον αριθμό υποψήφιων από κάθε
φύλο, ανέρχεται σε ποσοστό 40%, τουλάχιστον,

του συνολικού αριθμού υποψήφιων του οικείου
Συνδυασμού. Στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα
είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Κομβική παράμετρος αποφυγής “ατυχημάτων” της τελευταίας στιγμής, είναι να
ελεγχθεί εγκαίρως ότι τα πρόσωπα που προκρίνονται ως υποψήφιοι, μπορούν όντως τυπικά
να είναι υποψήφιοι.
Κατ’ αρχάς, ότι πληρούν τα προσόντα
εκλογιμότητας. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί
(α)δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει
και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος την ημέρα
των εκλογών και (β)πολίτης κράτους-μέλους
της Ε.Ε., εφόσον έχει συμπληρώσει το 21ο έτος
την ημέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα
να εκλέγει, σύμφωνα και με τις ειδικότερες

‘

Φέτος η κατάρτιση θυμίζει λαβύρινθο, όχι μόνο
πολιτικό, αλλά και νομικό,
εξαιτίας των διαδοχικών
τροποποιήσεων του σχετικού θεσμικού πλαισίου

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι ίδιες
προϋποθέσεις ισχύουν για την εκλογιμότητα
Δημοτικών Συμβούλων, μόνο που αντί για 21ο
έτος, ισχύει το 18ο.
Περαιτέρω, να ελεγχθεί ότι στο πρόσωπο των υποψήφιων δεν συντρέχει κώλυμα
εκλογιμότητας (βλ. σελ.4). Εάν υποψήφιος, για
την αποφυγή κωλύματος, χρειάζεται να παραιτηθεί πριν την ανακήρυξη, απαιτείται προσοχή
στην τήρηση, με ακρίβεια, της προθεσμίας και
διαδικασίας παραίτησης.
Σημειώνεται πως υποψηφιότητα και
στους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά
αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό Τ.Α., δεν
επιτρέπεται, απαγόρευση που εάν παραβιαστεί
συνεπάγεται τη μη ανακήρυξη του προσώπου
σε όλες τις θέσεις για τις οποίες έθεσε υποψηφιότητα.
Στερούνται δε του δικαιώματος εκλέγεσθαι όσοι έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε
αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με την περ.γ'
της παρ.1 του αρ.236, καθώς και όσοι έχουν
εκπέσει ύστερα από πειθαρχικό παράπτωμα,
βάσει του αρ.233 Καλλικράτη.
Υπενθυμίζεται η ύπαρξη ασυμβιβάστου για όσους είναι, από οποιαδήποτε αιτία,
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οφειλέτες του Δήμου, των ΝΠΔΔ αυτού, των
Κοινωφελών Επιχειρήσεών του και της ΔΕΥΑ,
εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 500 €.
Γι’ αυτό, εάν οι οφειλέτες εκλεγούν, χρειάζεται
να μεριμνήσουν για την εξόφληση της άνω των
500 € οφειλής μέχρι την ημέρα εγκατάστασης
των νέων Αρχών (1η Σεπτεμβρίου).
Περιττό να αναφερθεί, επίσης, πόση
σημασία έχει η ορθή επισύναψη στη δήλωση του Συνδυασμού όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για κάθε υποψήφιο, όπως
αναλυτικά ορίζονται στην παρ.5 του αρ.18 του
Καλλικράτη ως ισχύει. Επί παραδείγματι, το
παράβολο ανέρχεται σε 200 € και 50 € για τον
υποψήφιο Δήμαρχο και κάθε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο αντιστοίχως.
Για την ανεύρεση, τέλος, του απαιτούμενου αριθμού υποψήφιων, υπάρχει μία πρόσθετη
δυνατότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί και είναι
η λεγόμενη “μεταδημότευση υποψήφιων”. Βάσει
αυτής, θέτουν υποψηφιότητα και μη δημότες του
Δήμου, οι οποίοι μεταδημοτεύουν προσωρινά
κατά παρέκκλιση των γενικώς απαιτούμενων
προϋποθέσεων μεταδημότευσης (η προθεσμία
ξεκινά την 1η/4/2019, βλ. συνδυαστικά αρ.16
ΚΔΚ, παρ.5 αρ.10 Καλλικράτη και παρ.3 αρ.7
Κλεισθένη).
Βασικότερη ανατροπή, πάντως, στις
φετινές εκλογές είναι η νέα εκλογική διαδικασία των Κοινοτήτων, με δυνατότητα οι εκεί
Συνδυασμοί να είναι “ασύνδετοι” από τους Συνδυασμούς των Υποψήφιων Δημάρχων. Αξίζει,
όμως, να σημειωθεί η νομοθετική πρόβλεψη
(παρ.7 αρ.18Α) πως στις Κοινότητες άνω των
300 κατοίκων, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να
κατατεθούν Συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και
έμβλημα σε περισσότερες της μίας Κοινότητες
του ίδιου Δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το
όνομα και το έμβλημα Συνδυασμού υποψήφιου Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του
ίδιου Δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση
υποβάλλεται υποχρεωτικά, για όλους τους εν
λόγω Συνδυασμούς, από τον υποψήφιο Δήμαρχο
Επικεφαλής του Συνδυασμού.

Αυτοδιοίκηση
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εντρικό κεφάλαιο κάθε
εκλογικής αναμέτρησης
αποτελούν οι περιορισμοί στο δικαίωμα του
εκλέγεσθαι, όπως τους
διαμορφώνει η εκάστοτε
Κυβέρνηση. Τα απόλυτα, σχετικά και τοπικά
κωλύματα εκλογιμότητας για τις Δημοτικές και
Κοινοτικές εκλογές του Μαΐου ορίζονται στο
αρ.14 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε
ολόκληρο από το αρ.11 του Κλεισθένη και εν
συνεχεία εκτενέστατα τροποποιήθηκε με το
“Ν/Σ-σκούπα” του ΥΠΕΣ.
Δεν μπορούν, λοιπόν, να εκλεγούν Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι ή
Πρόεδροι Κοινότητας:
Ι) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των
ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών
θρησκειών, καθώς και μέλη των Ανεξαρτήτων
Αρχών του αρ.101Α Συντάγματος ή Αρχών που

χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από
το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης οποιουδήποτε
άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων,
αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του
Δημόσιου Τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.
Κατ' εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί
και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και
των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του Δήμου στον οποίο
επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους
τελευταίους 24 μήνες πριν τις εκλογές, μπορούν
να είναι υποψήφιοι με παραίτηση πριν την
ανακήρυξη.
Ειδικά για το Μάιο, το κώλυμα για τα
μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, παύει να υπάρχει, αν παραιτηθούν πριν την ανακήρυξη.
ΙΙ) Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Δ.Σ.,
Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ΝΠΔΔ,
κρατικών ΝΠΙΔ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και

Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη
ή ως μέτοχος, καθώς και πάσης φύσεως Ν.Π.
Δήμων, οι οποίοι δεν είναι Αιρετοί της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω
αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές
λόγω ιδιότητας (ex officio), στους Δήμους στα
διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική
αρμοδιότητα των Ν.Π., μέσα στο 18μηνο πριν
τις δημοτικές εκλογές.
Ειδικά φέτος (i) τα ανωτέρω πρόσωπα
μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους
Δήμους χωρικής αρμοδιότητας του Ν.Π., πλην
του Δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν
πριν την ανακήρυξη, (ii) το κώλυμα ειδικά ως
προς τους Προέδρους Δ.Σ., τους Διευθύνοντες
και Εντεταλμένους Συμβούλους των πάσης φύσεως Ν.Π. Δήμων στους οποίους υποβάλλουν
υποψηφιότητα, παύει να υπάρχει με παραίτηση
πριν την ανακήρυξη.
ΙΙΙ) Υπάλληλοι δημοσίου δικαίου και ΙΔΑΧ
του Δημοσίου, Δήμων, Περιφερειών και Ν.Π.

Κωλύματα εκλογιμότητας
στις Δημοτικές εκλογές

‘

Ποιοί δεν μπορούν
να εκλεγούν Δήμαρχοι,
Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Σύμβουλοι ή Πρόεδροι
Κοινότητας, τι ορίζει
το άρθρο 14
του Καλλικράτη

ενταγμένων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως ισχύει 12 μήνες πριν τις εκλογές, οι οποίοι μέσα στο 12μηνο αυτό άσκησαν
καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
ή Διεύθυνσης, στους Δήμους στα διοικητικά
όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα
των οργανικών τους μονάδων. Στη ρύθμιση
δεν υπάγονται οι Δ/ντές σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι Δ/ντές τμημάτων, μονάδων,
κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας
του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Δ/
ντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων
Εκπαίδευσης, οι Δ/ντές ιατροί που προΐστανται
Ιατρικής Υπηρεσίας και Κέντρων Υγείας, καθώς
και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής
λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
Για το Μάιο, το κώλυμα ειδικά ως προς
τους υπαλλήλους των Δήμων και των Ν.Π. τους
που είναι ενταγμένα στο ΜΦΓΚ, παύει να υπάρχει, αν παραιτηθούν πριν την ανακήρυξη.
IV) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, υπάλληλοι δημοσίου δικαίου και ΙΔΑΧ
στον ίδιο Δήμο και τα πάσης φύσεως Ν.Π. που
έχει συστήσει ή όπου μετέχει ο Δήμος. Το κώλυμα αίρεται αν παραιτηθούν πριν την ανακήρυξη.
V) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο Δήμο, τα
Ν.Π. του ή τα Ν.Π. όπου συμμετέχει, με σύμβαση
προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης
έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω
από 5.000 ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμα
η ιδιότητα μέλους διοίκησης ή υπαλλήλου Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κοινής
ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο Δήμο, τα
Ν.Π. του ή τα Ν.Π. όπου συμμετέχει, με σύμβαση
σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς
τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη
σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης
δημοτικών ακινήτων, εφόσον έχει συναφθεί
κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.
VI) Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και Μέλη Δ.Σ., Διαχειριστές,
Μέτοχοι και Εταίροι κεφαλαιουχικών Εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο Δήμο,
τα Ν.Π. του ή Ν.Π. όπου συμμετέχει, εφόσον
το ποσοστό συμμετοχής τους στις Εταιρείες
υπερβαίνει το 5% του συνολικού κεφαλαίου,
καθώς και Εταίροι προσωπικών εταιρειών και
κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο Δήμο, τα Ν.Π. του ή τα
Ν.Π. όπου συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της περίπτωσης V. Αν ο οικείος
Δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην
επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα
Ν.Π. του ή τα Ν.Π. όπου μετέχει, δεν υπάρχει
ασυμβίβαστο για τους Αιρετούς του Δήμου που
μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
VII) Γενικοί Γραμματείς Δήμων και Δικηγόροι
με έμμισθη εντολή Δήμων, στους Δήμους στους
οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των
εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.
Για φέτος, το κώλυμα παύει να υπάρχει,
αν παραιτηθούν πριν την ανακήρυξη.
VIII) Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη
του δημότη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, μπορούν να είναι υποψήφιοι, με παραίτηση
πριν την ανακήρυξη.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (α)
οι σχετικές διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται
“στενά”, δεδομένου ότι θεσπίζουν περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι, και (β)
δεν μπορεί να τύχει αναλογικής εφαρμογής η
συνταγματική ρύθμιση για τα κωλύματα των
βουλευτικών εκλογών.
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Εκλογές στις
Κοινότητες
άνω των 300
κατοίκων

Π ‘

ρεμιέρα κάνει το Μάιο
η νέα εκλογική διαδικασία στις Κοινότητες που
έχουν περισσότερους
από 300 κατοίκους. Διαδικασία που θεσπίστηκε μεν στον Κλεισθένη,
αλλά στη συνέχεια ανετράπη ριζικά με το “Ν/Σ-σκούπα” του ΥΠΕΣ,
αφού προηγουμένως προκάλεσε σφοδρές αυτοδιοικητικές αντιδράσεις εξαιτίας αρχικής
ρύθμισης περί έμμεσης εκλογής του Προέδρου
Συμβουλίου Κοινότητας ακόμα και όταν ένας
Συνδυασμός θα λάμβανε άνω του 50%. Να
σημειωθεί ότι το ζήτημα των Κοινοτήτων δεν
αφορά μόνο τα χωριά στους περιφερειακούς
Δήμους, όπως συνήθως γίνεται αντιληπτό, αλλά
και τους μεγάλους αστικούς Δήμους. Αυτό γιατί
“Κοινότητες” πλέον ονομάζονται όλες οι διοικητικές υποδιαιρέσεις Δήμων, δηλαδή οι τέως
Δημοτικές Κοινότητες, οι Τοπικές Κοινότητες,
αλλά και τα Δημοτικά Διαμερίσματα στα οποία
διαιρούνται οι Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων.
Όργανα των Κοινοτήτων με περισσότερους από 300 κατοίκους είναι (α) το Συμβούλιο
Κοινότητας, με 5, 7, 11 ή 15 μέλη, και (β) ο
Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας.
Πρώτο χαρακτηριστικό του νέου εκλογικού πλαισίου, είναι ότι ο Συνδυασμός (εν
αντιθέσει με τη ρύθμιση του Κλεισθένη) δεν
θα έχει υποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας ως
Επικεφαλής, αλλά θα περιλαμβάνει μόνο υποψήφιους Συμβούλους Κοινότητας. Καταρτίζεται
με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοί του. Η δήλωσή επιδίδεται από υποψήφιο
Σύμβουλο, που εξουσιοδοτούν οι υπόλοιποι (ή
από εξουσιοδοτούμενο δικαστικό επιμελητή)
το αργότερο είκοσι ημέρες πριν τις εκλογές.
Ειδικά για τους κανόνες κατάρτισης,
είναι σημαντικό ότι ο αριθμός των υποψήφιων
Συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον
με τον αριθμό των εδρών του Συμβουλίου της
οικείας Κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης
έως και 50%. Ο αριθμός των υποψήφιων από
κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 40% τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψήφιων
Συμβούλων του οικείου Συνδυασμού. Όσον
αφορά τους σταυρούς προτίμησης, στις συγκεκριμένες Κοινότητες (άνω των 300 κατοίκων),
ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή
του υπέρ 2 υποψήφιων.
Δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι πως στην
περίπτωση που Συνδυασμός πλειοψηφήσει με
ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό
(50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υπο-

Πρώτο χαρακτηριστικό
του νέου εκλογικού
πλαισίου, είναι ότι
ο Συνδυασμός δεν θα
έχει υποψήφιο Πρόεδρο
Κοινότητας ως Επικεφαλής, αλλά θα περιλαμβάνει
μόνο υποψήφιους Συμβούλους Κοινότητας

ψήφιος Σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος Συμβουλίου. Καταργήθηκε, δηλαδή, η
εν συνεχεία διεξαγωγή έμμεσης ψηφοφορίας
του Κλεισθένη.
Εάν Συνδυασμός δεν λάβει άνω του
50%, Πρόεδρος Συμβουλίου θα εκλεγεί με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου
Συμβουλίου, για όλη τη δημοτική περίοδο, ο
Σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά
σειρά εκλογής Συνδυασμούς, που έλαβε τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ
των υποψηφίων του Συνδυασμού του.
Η σχετική ψηφοφορία ορίστηκε ότι
παγίως θα διεξάγεται την πρώτη Κυριακή του
Ιανουαρίου. Εισήχθη εξαίρεση, όμως, ειδικά
για το 2019, οπότε “διενεργείται κατά το μήνα
Σεπτέμβριο”.

Ειδική συνεδρίαση
Tο Συμβούλιο θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του, κατόπιν
πρόσκλησης του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων Συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική
δύναμη Συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής
αυτών στην απόφαση του Δικαστηρίου περί
ανακήρυξης του Συνδυασμού. Θα προεδρεύσει
ο Σύμβουλος που θα το συγκαλέσει. Οι Σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, θα επιλέξουν για
Πρόεδρο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον
πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, Σύμβουλο του
πρώτου κατά σειρά εκλογής Συνδυασμού και
τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, Σύμβουλο
του δεύτερου Συνδυασμού.Έκαστος έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος θα εκλεγεί εκείνος που θα συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του Συμβουλίου. Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες
οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων,
θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ τους.
Επισημαίνεται ότι, εάν η θέση του Προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή

έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η ανωτέρω
διαδικασία εκλογής, μεταξύ του επόμενου σε
σταυρούς προτίμησης Συμβούλου από το Συνδυασμό του Προέδρου και του πρώτου Συμβούλου
σε σταυρούς προτίμησης του επόμενου σε σειρά
εκλογής Συνδυασμού.

Βασική παράμετρος, πάντως, όλου του
νέου πλέγματος διατάξεων περί Κοινοτήτων,
είναι ο προβληματισμός περί αντισυνταγματικότητας που έχει εγείρει η ΚΕΔΕ, κάνοντας λόγο
για οιονεί τρίτο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ενώ το Σύνταγμα (παρ.1 αρ.102) προβλέπει
ρητώς μόνο δύο βαθμούς.
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αινούρια πεδία οριστικών
και προσωρινών μετακινήσεων υπαλλήλων μεταξύ Φορέων του ίδιου
Δήμου άνοιξε το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατ’ αρχάς, σημαντική ρύθμιση, που αφορά μεγάλο αριθμό
περιπτώσεων, είναι η εισαγωγή δυνατότητας
μετάταξης στη θέση της προσωρινής τοποθέτησης για όσους υπαλλήλους έχουν μετακινηθεί
ενδοδημοτικά δυνάμει του αρ.15 του ν.4257/2014.
Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο του
2014, έχει θεσμοθετηθεί μια νέα μορφή ενδοδημοτικής κινητικότητας, σύμφωνα με την οποία
έκτοτε επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων
από Δήμο σε νομικά πρόσωπα ή Ιδρύματα του
ίδιου Δήμου, ή σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος, και αντίστροφα, καθώς και
μεταξύ των Φορέων αυτών και η διάθεσή τους
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για
χρονικό διάστημα έως 2 έτη, που μπορεί να
παραταθεί για 2 ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η
υπηρεσιακή ανάγκη. Η μετακίνηση διενεργείται
με Απόφαση Δημάρχου, ενώ ειδικά για τη μετακίνηση υπαλλήλου από ή προς Σύνδεσμο ΟΤΑ
υλοποιείται με Κοινή Απόφαση Δημάρχου και
Προέδρου Συνδέσμου. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου μάλιστα, όταν
ο νόμος αναφέρει γενικώς “νομικά πρόσωπα”,
δεν εννοεί μόνο τα δημοσίου δικαίου, αλλά και
τα ιδιωτικού δικαίου (δημοτικές επιχειρήσεις).
Τώρα, λοιπόν, προστέθηκε νέα παράγραφος στο ανωτέρω άρθρο, που ορίζει ότι μετά
το πέρας του χρονικού διαστήματος της εν λόγω
μετακίνησης, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλληλοι που
μετακινήθηκαν μπορούν, ύστερα από αίτησή
τους, να μετατάσσονται στους Φορείς όπου
είχαν μετακινηθεί. Για τη μετάταξη εκδίδεται
απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού
συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Φορέα
προέλευσης.
Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή
θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά
προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται.
Όσον αφορά τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπαλλήλους, γίνεται σε προσωποπαγή
θέση, που καταργείται αυτοδικαίως με την με
οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.
Πρακτικά, με απλά λόγια, η ρύθμιση
άνοιξε ευνοϊκή προοπτική για τους υπαλλήλους

Οι νέες δυνατότητες
υπαλληλικών μετακινήσεων
των νομικών προσώπων Δήμων που επιθυμούν
να μεταφερθούν μόνιμα στον κεντρικό Δήμο,
όπου η πλειοψηφία αισθάνεται συνήθως μεγαλύτερη “ασφάλεια” και ευρύτερες προοπτικές
υπηρεσιακής εξέλιξης.
Πολιτικά, λαμβανομένου υπόψη ότι εισήχθη ελάχιστα πριν τις εκλογές, είναι βέβαιο
ότι θα εγείρει πίεση σχετικών αιτημάτων προς
Αιρετούς, αιτήματα των οποίων η διαχείριση δεν
είναι ό,τι ευκολότερο στην πράξη, δεδομένης
της υποστελέχωσης, ιδίως σε εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό που όλοι οι Φορείς
του Δήμου έχουν ανάγκη.
Η δεύτερη νέα δυνατότητα, δεν αφορά
οριστική μετακίνηση (μετάταξη) όπως η ανωτέρω, αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Έχει δε πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής,

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020-2023

καθώς καταλαμβάνει το τακτικό προσωπικό
κλάδου ή ειδικότητας Δημοσιογράφου ή Ηχολήπτη, που υπηρετεί σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.
Το συγκεκριμένο προσωπικό θα μπορεί
εφεξής να μετακινείται σε δημοτικές Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας–τηλεόρασης
των οικείων ΟΤΑ, για την κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών αυτών και για χρονικό διάστημα τριών
ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για τρία επι-

‘

Oσοι μετακινήθηκαν,
μπορούν, ύστερα από
αίτησή τους, να μετατάσσονται στους Φορείς
που έχουν βρεθεί

πλέον έτη, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται
οι αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες.
Η μετακίνηση θα υλοποιείται με απόφαση Δημάρχου, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου.
Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο Φορέας
καταβολής των αποδοχών του μετακινούμενου
προσωπικού, το οποίο θα διατηρεί την ίδια
σχέση εργασίας και θα εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό, μισθολογικό και
ασφαλιστικό καθεστώς.
Σημειώνεται, τέλος, πως το πολυνομοσχέδιο ρύθμισε αναδρομικά, από 2/12/2016,
τις μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας κατά το αρ.74 του
ν.3584/2007, ορίζοντας πως το θεσμικό τους
πλαίσιο παραμένει σε ισχύ και μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Εως 29 Μαρτίου τα αιτήματα

Ε

ξ. επείγουσα Εγκύκλιο (ΑΔΑ:
97ΖΒ465ΧΘΨ-ΖΓ5) για τον
στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού
προσωπικού της επόμενης τετραετίας, απέστειλε
η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
σε εφαρμογή του ν.4590/2019, τον οποίο σας
είχαμε παρουσιάσει στο τεύχος Φεβρουαρίου.
Το σχέδιο προσλήψεων των ετών 20202021-2022-2023, μαζί με τις “στρατηγικές
προτεραιότητες για τη διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού” στα 4 αυτά έτη, πρέπει να σταλούν
στο Υπουργείο μέχρι την 29η Μαρτίου. Ενδει-

κτικά, χρειάζεται να συμπληρωθούν από κάθε
Φορέα “εμβληματικά έργα και δράσεις της
περιόδου στα οποία θα συμβάλλουν οι προγραμματιζόμενες προσλήψεις”. Ειδικά για την Αυτοδιοίκηση, το ΥΠΕΣ θα συντάξει το τετραετές
σχέδιο για τους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και τους
εποπτευόμενους Φορείς τους -κατόπιν συλλογής
των αναγκαίων στοιχείων από αυτούς - και θα
το υποβάλει στο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η διαδικασία έχει εγείρει αυτοδιοικητικό προβληματισμό, δεδομένου ότι διενεργείται
λίγο πριν τις εκλογές και αφορά εξ ολοκλήρου
τη θητεία των επόμενων Δημάρχων και Περι-

φερειαρχών, αλλά και της επόμενης Κυβέρνησης, ενώ πρόκειται να μεσολαβήσει η λαϊκή
ετυμηγορία. Ήδη στον προεκλογικό στίβο των
υποψηφίων, πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι
θέσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, με τις προτάσεις να διαφοροποιούνται σε εκ διαμέτρου
αντίθετες κατευθύνσεις.
Πέρα από τον προγραμματισμό της τετραετίας, σύμφωνα με την ίδια Εγκύκλιο, για
τον ετήσιο του 2020 και τις εγκρίσεις διετούς
διάρκειας 2020-2021, θα ακολουθήσει νεότερη
Εγκύκλιος οδηγιών, ώστε να υποβληθούν μέχρι
τέλη Σεπτεμβρίου 2019.
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ΓιάννηΣ ΜυλωνάκηΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Φέρνουμε τον «σπόρο» της Αλλαγής
στην Αγία Παρασκευή

Ο

ι μεγάλες Αλλαγές ξεκινούν από τα απλά,
καθημερινά πράγματα.
Έτσι και στην Αγία
Παρασκευή η δημοτική
παράταξη «Αλλάζουμε»,
με υποψήφιο δήμαρχο
τον Γιάννη Μυλωνάκη,
μπορεί να έχει ως στόχο να αναταράξει το
κλίμα στασιμότητας που επικρατεί σήμερα
στον Δήμο, αλλά γνωρίζει καλά ότι για να το
πετύχει αυτό θα πρέπει να «μιλήσει» με έναν
διαφορετικό τρόπο σε ευρύτερες κοινωνικές
ομάδες, προκειμένου να τις κινητοποιήσει
και να τις κάνει συμμέτοχους στο φιλόδοξο
εγχείρημά της.
Προσπαθώντας, λοιπόν, να «φυτέψει»
τον «σπόρο» της Αλλαγής στην πόλη της Αγίας
Παρασκευής, η δημοτική παράταξη «Αλλάζουμε» συνόδευσε το έντυπο επικοινωνίας της,
που μοίρασε πόρτα-πόρτα σε κάθε γειτονιά,

με ένα σακουλάκι που περιείχε σπόρους από
το αγριολούλουδο καλέντουλα, καλώντας τους
πολίτες να το φυτέψουν στον κήπο ή σε μια
γλάστρα στο μπαλκόνι τους. Γιατί «μπορεί να
χρειάζονται πολλά για να αλλάξει ο Δήμος»,
όπως λένε τα μέλη της παράταξης, αλλά πάντα
υπάρχει χώρος για το πρώτο, συμβολικό βήμα.

‘

Η δημοτική παράταξη
«Αλλάζουμε» συνόδευσε
το έντυπο επικοινωνίας της,
που μοίρασε πόρτα-πόρτα,
με ένα σακουλάκι που περιείχε σπόρους από το αγριολούλουδο καλέντουλα

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη δράση,
ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννη Μυλωνάκης σχολιάζει:
«Σκεφθήκαμε να συνδυάσουμε το
μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους
συνδημότες μας, καλώντας τους ταυτόχρονα
σε μια συμβολική πράξη, όπως το φύτεμα των
σπόρων της καλέντουλας. Θέλαμε έτσι να
δείξουμε ότι βρίσκεται κυριολεκτικώς στα
χέρια μας η δυνατότητα να “σπείρουμε” το
διαφορετικό στον Δήμο Αγίας Παρασκευής,
για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι αύριο θα
«ανθίσει» κάτι καινούργιο.
Αναμφίβολα, η αλλαγή που πρέπει να
γίνει στην Αγία Παρασκευή δεν είναι ούτε
συμβολική, ούτε τόσο απλή, όσο το φύτεμα
των σπόρων του αγριολούλουδού μας. Όμως,
έχουμε το όραμα, τη βούληση και τις γνώσεις
να εφαρμόσουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη μετατροπή της Αγίας Παρασκευής
σε έναν Δήμο «έξυπνο», λειτουργικό, φιλικό
προς τους κατοίκους του και περισσότερο
ανθρώπινο.
Στο επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε
συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε μικρό και
μεγάλο θέμα που απασχολεί τους κατοίκους
της Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να έχουν
απτά δείγματα του τι θα κάνουμε ως διοίκηση,
εφόσον μας εμπιστευτούν τις τύχες του Δήμου.
Από εκείνους το μόνο που ζητούμε είναι να
γίνουν συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας, να
γίνουν οι πρωταγωνιστές που θα φέρουν την
Αλλαγή στην Αγία Παρασκευή».

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεχόμενες μειώσεις στα Δημοτικά Τέλη

Σ

τους πρώτους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού ρεύματος
του 2019 βλέπουν πλέον οι
Ηρακλειώτες τη νέα μείωση στα δημοτικά τέλη που
θέσπισε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Η νέα μείωση
της δημοτικής φορολογίας,
δεύτερη διαδοχική στις αντίστοιχες δύο τελευταίες χρονιές, αφορά όλα τα νοικοκυριά και
τους επαγγελματικούς χώρους του Ηρακλείου:
κατά 10% τα δημοτικά τέλη για τα σπίτια και
κατά 6% για τα καταστήματα και τις επαγγελματικές χρήσεις. Οι νέες μειώσεις έρχονται να
προστεθούν στις αντίστοιχες φορο-ελαφρύνσεις
του 2018, θυμίζουμε 10% στα δημοτικά τέλη και
7% στον ΦΗΧ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της μείωσης της δημοτικής φορολογίας που
έγινε κατά την θητεία του Νίκου Μπάμπαλου,
όντας πλέον οι μεγαλύτερες εκπτώσεις ανταποδοτικών τελών που έχουν γίνει στο πρόσφατο
παρελθόν του Δήμου.
Και όλα αυτά χωρίς οι Ηρακλειώτες να
στερηθούν στο ελάχιστο των υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών καθαριότητας στις οποίες έχουν
συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, η

δημοτική αρχή συνεχίζει να ενισχύει την εκστρατεία για μια πόλη πιο καθαρή, μια πόλη
με σεβασμό προς το Περιβάλλον.
Μετά την ανανέωση του στόλου και του
εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
της υποδομής φωτισμού - με την αγορά ολοκαίνουργιων οχημάτων (απορριμματοφόρων,

‘

Ολο και πιο ...οικονομικοί
οι λογαριασμοί της ΔΕΗ
για τους Δημότες
στο Ηράκλειο Αττικής

καδο-πλυντηρίου, κλαδοτεμαχιστή, υπηρεσιακών βαν), νέων κάδων, νέων συστημάτων
υπόγειων κάδων, νέων σύγχρονων συστημάτων
φωτισμού LED κ.α. – ο Δήμος τονώνει περαιτέρω τις δράσεις Ανακύκλωσης με έμφαση
στην διαλογή στην πηγή, με ενισχυμένη την
συμμετοχή του πολίτη.
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«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Διεύρυνση
του πεδίου
μονιμοποίησης
Αναδρομικά, από 18/12/2018, τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο (αρ.91
ν.4583/2018) μονιμοποίησης του
«Βοήθεια στο Σπίτι», προκειμένου να
συμπεριληφθούν επιπλέον περιπτώσεις
παροχής υπηρεσιών του Προγράμματος,
όπως συμβάσεις του 2012, μίσθωσης
έργου ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και
παροχή από μη αυτοδιοικητικούς φορείς.
Υπό τα νέα δεδομένα, επανακαθορίστηκε η προθεσμία υποβολής προς έγκριση
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των
σχετικών μεταβολών στους Οργανισμούς (ΟΕΥ), διαδικασία που έχει
εξαιρεθεί από τη γενική απαγόρευση
τροποποίησης ΟΕΥ το τελευταίο εξάμηνο της δημοτικής θητείας (παρ.5 αρ.10
ν.3584/2007).

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Φεύγουν οι τέως
σχολικοί φύλακες
από τα Νοσοκομεία

Δυνατότητα να επιστρέψουν στους
Δήμους οι σχολικοί φύλακες που έχουν
μεταταχθεί σε θέσεις ΥΕ βοηθητικού
υγειονομικού προσωπικού σε Νοσοκομεία της Χώρας, έδωσε το ΥΠΕΣ. Η επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν αίτησής
τους, ως ΔΕ σχολικών φυλάκων, εφόσον
στο Φορέα προέλευσης οι θέσεις της
ειδικότητας είναι κατά 50% καλυμμένες.
Αντίστοιχη δυνατότητα ψηφίστηκε τον
Ιούλιο (αρ.278 ν.4555/2018) για τους
τέως δημοτικούς αστυνομικούς από τα
καταστήματα κράτησης, με τα εμπόδια
που υψώθηκαν στη συνέχεια (αρ.16
ν.4571/2018) να την καθιστούν για μήνες κενό γράμμα.

ΝΕΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

Αύξηση
συμβασιούχων
κατά 42,9 %
Από τις διατάξεις για το προσωπικό της
Αυτοδιοίκησης στο “Ν/Σ-σκούπα” ξεχώρισε η επιλογή να αυξηθεί ο μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθμός (το “ταβάνι”)
συμβασιούχων που προσλαμβάνονται με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συνάπτουν σύμβαση
μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού, των οποίων η δαπάνη καλύπτεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ).
Η αύξηση ανήλθε σε ποσοστό 42,9%,
ήτοι σε 400 άτομα, με το ανώτατο
όριο της συγκεκριμένης κατηγορίας
συμβασιούχων να διαμορφώνεται από
933 σε 1.333.

Ν

έο τοπίο σε εργασιακά
δεδομένα και παραμέτρους υπηρεσιακής
εξέλιξης υπαλλήλων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
διαμόρφωσε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ,
που πανελλαδικά πρώτος παρουσίασε αποκλειστικά ο AIRETOS.GR.
Ξεκινώντας από τις εκπαιδευτικές
άδειες, παρελθόν αποτελεί η υποχρέωση των
υπαλλήλων (παρ.7 αρ.65 Κώδικα δημοτικών
υπαλλήλων) να υπηρετήσουν μόνο στον οικείο
ΟΤΑ για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο
του χρόνου της άδειας που έλαβαν για τη συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
Η υποχρέωση στο εξής δεν περιορίζεται στον
οικείο ΟΤΑ από τον οποίο ελήφθη η άδεια,
αλλά δύναται να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε
Φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθμού.
Επιπλέον, οι δημοτικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) που φοιτούν σε προπτυχιακά
και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, δικαιούνται εφεξής
τις ειδικές άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης και
εξετάσεων των αρ.65, 66 και 67 του ν.3584/2007,
εφόσον προσκομίζουν βεβαίωση του ΕΑΠ από

την οποία προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή
καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.
Περαιτέρω, επιτάχυνση κατά δύο έτη
στην εξέλιξή τους θα δουν οι δημοτικοί υπάλληλοι κατηγορίας Δ.Ε., κάτοχοι αποφοιτηρίου
δημόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο ετών
ή κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, του
“Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας”. Το
πολυνομοσχέδιο όρισε πως για αυτούς ο χρόνος
που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη
μειώνεται συνολικά κατά δύο έτη.
Όσον αφορά το σύστημα επιλογής
προϊσταμένων στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ,
εισήχθησαν εκτενείς μεταβολές, προκειμένου
να εναρμονιστεί με τροποποιήσεις που είχαν μεσολαβήσει στον Κώδικα δημοσίων υπαλλήλων.
Διευκρινίστηκε, επιπλέον, ότι για τις
μετατάξεις υπαλλήλων στην Αυτοδιοίκηση,
οι πράξεις μετάταξης των αρμοδίων οργάνων
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δημοσιεύονται εν
περιλήψει σε ΦΕΚ με μέριμνα του οικείου
Επόπτη ΟΤΑ. Για τη στελέχωση του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας κατά το
αρ.180 του Κλεισθένη, η μετάταξη θα μπορεί να
πραγματοποιείται και όταν δεν υπάρχει κενή
οργανική θέση, με μεταφορά των θέσεων των
υπαλλήλων.

Επιπροσθέτως, διατάξεις θεσπίστηκαν
για τους Μουσικούς. Αποσαφηνίστηκε ο υπολογισμός των ειδικών συντελεστών, ανά ειδική
κατηγορία, στη διαμόρφωση του βασικού μισθού
και στην περαιτέρω εξέλιξη των μισθολογικών
τους κλιμακίων. Ρυθμίστηκε, επίσης, η κατάταξη σε θέση ΤΕ Μουσικών εκείνων που δεν
κατέχουν απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή
λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
Ιδιαίτερα σημαντική, τέλος, είναι η εξαίρεση που εισήχθη στο γενικό κανόνα ότι 10%
των προκηρυσσόμενων θέσεων μονίμων και
ΙΔΑΧ, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ανά
Περιφερειακή Ενότητα, Φορέα και κλάδο ή
ειδικότητα, καλύπτονται από άτομα με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Ο κανόνας δεν
θα εφαρμόζεται πια στις προκηρυσσόμενες
θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς
και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των ΟΤΑ Α’
βαθμού και των νομικών τους προσώπων, των
κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ
Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας,
ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ
Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών
κλάδων/ειδικοτήτων.

Oλες οι αλλαγές
για υπαλλήλους OTA
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Πόσα χάνουν οι ΟΤΑ
Τι φέρνει στο Μεσοπροθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023

Α

υτοδιοικητικό προβληµατισµό προκάλεσε Εγκύκλιος (Α∆Α:
ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ) αναφορικά µε την κατάρτιση
του Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) των ετών 2020 έως και 2023, την
οποία απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονοµικών, Γ.Χουλιαράκης.
Ο Αν.Υπ.Οικ. υπογράµµισε ότι «η Χώρα έχει δεσµευθεί στην υλοποίηση συγκεκριµένων δηµοσιονοµικών στόχων για την περίοδο
2019-2022, οι οποίοι προβλέπουν την επίτευξη
πρωτογενών πλεονασµάτων της τάξης του 3,5%
του ΑΕΠ σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης σε
όρους Ενισχυµένης Εποπτείας». Όσον αφορά
τους ∆ήµους, τις Περιφέρειες και τα νοµικά
πρόσωπα αυτών που είναι Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης, έδωσε (Ενότητα 2.2) εξειδικευµένες αυτοδιοικητικές οδηγίες, τονίζοντας την
ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων,
που θα είναι συνεπείς µε το εκάστοτε δηµοσιονοµικό πλαίσιο.
Ο προβληµατισµός δεν προκλήθηκε
από τις αναµενόµενες οδηγίες, αλλά από τον
συνηµµένο στην Εγκύκλιο Πίνακα. Εκεί, στη
γραµµή «αποδόσεις σε ΟΤΑ», στη σελ.11 και

στη σελ.14, αναγράφεται σε εκατοµµύρια ευρώ:
(α) 2.473,4 για το 2020 (β) 2.473,4 το 2021 (γ)
2.473,4 το 2022 και (δ) 2.473,4 το 2023.
Όπως είναι εµφανές, στο σχεδιασµό
για την επόµενη τετραετία οι αποδόσεις σε
ΟΤΑ αποτυπώνονται “παγωµένες” σε όλη τη
διάρκεια της θητείας των νέων Αιρετών. Θητεία
που, βάσει του αρ.6 του Κλεισθένη, ξεκινά
την 1η/9/2019 και λήγει την 31η/12/2023, ήτοι
διαρκεί όσο το εν λόγω ΜΠ∆Σ.

Η σύγκριση
Περαιτέρω, εντυπωσιακή είναι η εικόνα που
προκύπτει από τη σύγκριση των “παγωµένων”
χρηµατοδοτήσεων 2020-2021-2022, µε όσα έχουν
ήδη ψηφιστεί για τα συγκεκριµένα τρία έτη.
Στο ΜΠ∆Σ 2019-2022, όπως ψηφίστηκε στο
ν.4549/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 105/14.6.2018), οι «µεταβιβάσεις σε ΟΤΑ» είναι «2.745,00» για κάθε
ένα εκ των ετών 2020, 2021 και 2022. Από το
ψηφισθέν «2.745,00» στο «2.473,4» της Εγκύκλιου η απόσταση είναι 272 εκατ.
Αντιστοίχως αποκαλυπτική είναι η σύγκριση για το τρέχον 2019. Ενώ η Εγκύκλιος
αναγράφει «2.238,6 αποδόσεις σε ΟΤΑ», στο
ν.4549/2018 έχει ψηφιστεί «2.510,00 µεταβιβάσεις σε ΟΤΑ». Για το ίδιο έτος, στην Εισηγητική
Έκθεση του Π/Υ 2019 (ν.4584/2018, Φ.Ε.Κ. 213

Α’/19.12.2018) ψηφίστηκε «2.472,00 µεταβιβάσεις από τον τακτικό π/υ στους ΟΤΑ».
Σηµειώνεται ότι ακολούθησε Εγκύκλιος του Αλ.Χαρίτση (18248/2019), οµοίως µε
αντικείµενο την κατάρτιση του ΜΠ∆Σ 20202023. Θέτει αποκλειστική προθεσµία στους
ΟΤΑ την 29η/3/2019, προκειµένου µέχρι τότε
οι Πίνακες µεσοπρόθεσµων προβλέψεων να
έχουν συµπληρωθεί, εγκριθεί από το αρµόδιο
όργανο (∆ηµοτικό, Περιφερειακό ή ∆ιοικητικό
Συµβούλιο) και υποβληθεί στο ΥΠΕΣ. Στους
Πίνακές της Β1 και Β2, για την ανάγκη κατάρτισης του ΜΠ∆Σ περιλαµβάνεται κατανοµή
των εκτιµώµενων επιχορηγήσεων/αποδόσεων
ανά ∆ήµο και Περιφέρεια για τα 4 επόµενα
έτη. Αθροίζοντας τα ποσά που κατανέµει σε
όλους τους ∆ήµους και Περιφέρειες ανά έτος,
προκύπτει το “2.473,4” του Γ.Χουλιαράκη.
Παράλληλα, από το “µέτωπο” Υπουργείου Οικονοµικών–Αυτοδιοίκησης, αξίζει να
αναφερθεί η προσωρινή “ανακωχή” όσον αφο-

‘

Οι αποδόσεις προς
τους Δήμους ειναι
"παγωμένες" σε όλη
τη διάρκεια της θητείας
των αιρετών

ρά τη συγκέντρωση των ταµειακών διαθεσίµων
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η σχετική Υπουργική Απόφαση του
Αν.Υπ.Οικ. (Φ.Ε.Κ. Β’ 104) τροποποιήθηκε
µε νεότερη (Φ.Ε.Κ. Β’ 568) που έδωσε αναστολή, έως την 1η/7/2019, στην έναρξη ισχύος
της και όρισε ότι µέχρι τότε παρατείνονται οι
επιµέρους προθεσµίες που είχαν οριστεί. Η
αναστολή ερµηνεύτηκε ως νίκη της Αυτοδιοίκησης και κυβερνητική υπαναχώρηση, που
επετεύχθη µετά τη δυναµική και τεκµηριωµένη
αντίδραση τόσο της ΚΕ∆Ε όσο και της ΕΝΠΕ,
οι οποίες ανέδειξαν όλα τα συνταγµατικά,
νοµικά, πολιτικά και δηµοσιονοµικά όρια που
είχαν παραβιαστεί.
Να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω κυβερνητική µετάθεση της ηµεροµηνίας είναι ανεξάρτητο
ζήτηµα από την προσφυγή στην ελληνική ∆ικαιοσύνη για οριστική ακύρωση της Απόφασης του
Γ.Χουλιαράκη. Γι’ αυτό άλλωστε ο Πρόεδρος
της ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης, σύµφωνα µε σχετική
Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απέστειλε εγκαίρως σε όλους τους ∆ήµους σχέδιο
Αίτησης Ακύρωσης, για όσους αποφασίσουν
να προσφύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας εµπρόθεσµα (η προθεσµία λήγει 24/3). Το
σχέδιο περιελάµβανε επτά µείζονος σηµασίας
λόγους ακύρωσης, που εστιάζουν ιδίως σε παραβίαση διατάξεων του Συντάγµατος.

Αρθρο
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ*

Η

υλοποίηση έργων και
δράσεων που αναβαθµίζουν το περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής
των πολιτών του ∆ήµου
Σαρωνικού, ήταν από
την αρχή και παραµένει
κεντρική δέσµευση της
σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής. Μια δέσµευση
στην οποία παραµένουµε συνεπείς, σε πείσµα
όσων ανεύθυνα προτάσσουν την αποκόµιση
προεκλογικού οφέλους, έναντι της προόδου του
τόπου. Απόδειξη είναι η έναρξη, την περασµένη εβδοµάδα, του έργου για την “Ενεργειακή
Αναβάθµιση και Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων Εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση
Ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικού”. Πρόκειται
για το πρώτο έργο Σύµβασης Ενεργειακής
Απόδοσης στην Ελλάδα, το οποίο θα εξασφαλίσει την εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων,
θα συµβάλει στην αναβάθµιση της αισθητικής
της πόλης και των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Το έργο περιλαµβάνει την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας
λαµπτήρων και την τοποθέτηση φωτιστικών
σωµάτων µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης,
σε όλο το ∆ήµο Σαρωνικού. Η εγκατάσταση του
δικτύου γίνεται µε 100% αυτοχρηµατοδότηση
και ανάληψη ρίσκου από τον ιδιωτικό τοµέα,
ενώ η αποπληρωµή της επένδυσης θα γίνει
τµηµατικά στη 12ετή διάρκεια της σύµβασης
µε τον ανάδοχο, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος
εξοικονόµησης ενέργειας που έχει δοθεί µε την
αντίστοιχη προσφορά. Η ανάθεση του έργου
έγινε µε απόλυτη διαφάνεια και νοµιµότητα,
αφού για την ανάδειξη του αναδόχου διενεργήθηκε δηµόσιος διεθνής διαγωνισµός, ενώ η
διαδικασία που ακολουθήθηκε έχει και την
έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ∆ήµος
Σαρωνικού αποκτά ένα νέο, ολοκληρωµένο
σύστηµα δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού, µε φωτιστικά σώµατα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, χωρίς να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ και
χωρίς να προσφύγει σε δανεισµό. Το σύστηµα
θα αποδοθεί στο τέλος της 12ετίας στο ∆ήµο
πλήρως λειτουργικό, χωρίς να απαιτηθεί ούτε

‘

Μάρτιος
2019

Οταν το φως
νικά το σκοτάδι
ένα ευρώ επιπλέον. Η εγγυηµένη εξοικονόµηση
ενέργειας στη διάρκεια της 12ετίας ανέρχεται
σε 75,6%, ενώ θα υπάρξει µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος του ∆ήµου στο ίδιο διάστηµα
κατά 80.286,35 τόνους CO2.
Από την εξοικονόµηση ενέργειας στο
σύνολο της 12ετίας, το οικονοµικό όφελος
του ∆ήµου υπολογίζεται στα 2.586.065 ευρώ.
Επίσης, µε δεδοµένο ότι η συντήρηση του νέου δικτύου αναλαµβάνεται από τον ανάδοχο,
επιτυγχάνεται µηδενισµός των ετήσιων εξόδων
συντήρησης, προµήθειας λαµπτήρων και φωτιστικών, κόστος απασχόλησης προσωπικού κλπ.,
σε βάθος 12ετίας, µε συνολικό όφελος 2.908.190
ευρώ. Συνολικά το οικονοµικό όφελος για το
∆ήµο Σαρωνικού στη διάρκεια της 12ετίας
εκτιµάται στα 5.494.255 ευρώ, ή σε 457.854

Με την Ενεργειακή Αναβάθμιση
των Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού, το οικονομικό όφελος για
το Δήμο στη διάρκεια της 12ετίας
εκτιμάται στα 5.494.255 ευρώ

ευρώ ανά έτος, κατά µέσο όρο.
Επιπλέον, µε το συγκεκριµένο έργο, ο
∆ήµος Σαρωνικού αποκτά τη δυνατότητα να
κάνει ένα βήµα µπροστά στην αξιοποίηση της
ψηφιακής τεχνολογίας, µε σκοπό την παροχή – σε πιλοτικό αρχικά στάδιο – υπηρεσιών
smart cities, όπως σύστηµα έξυπνης στάθµευσης,
σύστηµα διαχείρισης κάδων απορριµµάτων,
σηµεία ελεύθερης πρόσβασης wi-fi και σηµεία
µέτρησης κυκλοφοριακής ροής. Θα πρέπει να
τονιστεί ότι το σύνολο των νέων φωτιστικών
έχει την υποδοµή να µετεξελιχθεί σε smart
και να αποτελέσει, µε αυτό τον τρόπο, ένα
δυναµικό εργαλείο πολιτικής προστασίας, για
την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών και
φυσικών καταστροφών, αλλά και εργαλείο
διαχείρισης των υποδοµών µας σε ενέργεια,

υδατικούς πόρους, διαχείριση απορριµµάτων.
Είναι το πρώτο έργο Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης στην Ελλάδα και ο ∆ήµος
Σαρωνικού παύει να κρεµάει πλαστική σακούλα στην κολώνα για να αντικατασταθεί η
καµένη λάµπα.
Με αυτά τα αδιαµφισβήτητα δεδοµένα,
θα ανέµενε κανείς να έχει το συγκεκριµένο έργο
τη στήριξη του συνόλου των δηµοτικών παρατάξεων. ∆υστυχώς, η αντιπολίτευση επιχείρησε
στο «και πέντε» της εκτέλεσης του έργου να
το ακυρώσει µε παράνοµο τρόπο, προκειµένου
να εξυπηρετηθούν εκλογικές σκοπιµότητες και
αδιαφορώντας για το συµφέρον του ∆ήµου και
των πολιτών. Η τακτική αυτή δεν είναι, βεβαίως,
καινούρια, αφού µε παρόµοιες µεθοδεύσεις
κάποιοι είχαν επιχειρήσει πρόσφατα να ακυρώσουν και το σχεδιασµό της ∆ηµοτικής Αρχής για
την επίλυση του αποχετευτικού προβλήµατος.
Η έναρξη του έργου, µε την εγκατάσταση των πρώτων νέων σωµάτων, ήταν η απάντηση
σε όσους θέλησαν να εµποδίσουν την υλοποίησή
του, αλλά και στις Κασσάνδρες που βιάστηκαν
να µιλήσουν για ακύρωση. Επιβεβαίωσε για
µια ακόµη φορά, ότι στο τέλος, το φως νικά
πάντα το σκοτάδι. Ενάντια στις δυνάµεις της
οπισθοδρόµησης και της µικροπολιτικής, το
παράδειγµα του ∆ήµου Σαρωνικού, δείχνει
ότι η Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας σύγχρονη
τεχνογνωσία και εφαρµόζοντας αυστηρές αρχές διαφάνειας, µπορεί να µπει µπροστά στην
υλοποίηση έργων µε υψηλή προστιθέµενη αξία
για όλους: για το περιβάλλον, για την εθνική
οικονοµία, για την καθηµερινότητα και την
ποιότητα ζωής των πολιτών.
* Δήμαρχος Σαρωνικού

Συνέντευξη
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Γιώργος Παπαδημητρίου
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Υποψήφιος δήμαρχος
Ηρακλείου Αττικής

Τ

ο Ηράκλειο πρέπει να
φύγει μπροστά και αν
δεν ξεκινήσει από την
ποιότητα ζωής των δημοτών του δεν θα φτάσει πουθενά», τονίζει
στη συνέντευξη του στον
AIRETO ο υποψήφιος
δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Γιώργος Παπαδημητρίου. Η πρώτη προτεραιότητα του είναι
η βελτίωση της καθημερινότητα και αυτή την
υπόσχεση δίνει στους πολίτες του Ηρακλείου
αν τον τιμήσουν με τη ψήφο τους
Όσον αφορά το ζήτημα της χρηστής
διοίκησης, ο κ. Παπαδημητρίου τονίζει ότι αυτό
που χρειάζεται είναι «αλλαγή αντίληψης, τομή
με το παρελθόν, ρήξη με την αλαζονεία»

θα έχει την ισόρροπη ανάπτυξη για όλες τις
γειτονιές με ίση κατανομή πόρων, δυναμικού
και έργων!

«

Ασκείτε έντονη κριτική στο νυν δήμαρχο! Τελευταίο θέμα τριβής σας η υπογειοποίηση της οδού Μ. Μερκούρη! Πείτε
μας δυο λόγια

Η δημοτική αρχή για δημιουργία εντυπώσεων
περί μεγάλων έργων –κάτι στο οποίο αρέσκεται
ο κ. Μπάμπαλος - παρουσίασε 3 μήνες πριν τις
εκλογές μελέτη για την υπογειοποίηση της οδού
Μ. Μερκούρη. Χωρίς καμία δόση στείρας αντιπολίτευσης, στεκόμαστε επιφυλακτικοί, διότι η
ενημέρωση που λάβαμε από τους μελετητές δεν
ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη και δημιούργησε
ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα σε σχέση με:
• Την ηχορύπανση (καθώς το 50% της υπογειοποίησης αποτελείται από ανοιχτό όρυγμα)
• Τα κυκλοφοριακά φορτία και πως τα διαχειριζόμαστε από την αύξηση της κίνησης
• Την Οδό Ιφιγενείας
• Την τελική εικόνα της ανάπλασης
• Το αστικό πράσινο
• Το ακριβές ποσό του έργου
• Το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του
έργου

Νέος συνδυασμός, νέοι άνθρωποι.
Αυτά τα δύο συνοδεύονται και
από νέες ιδέες;

Ναι ο συνδυασμός μας “Ηράκλειο μαζί” είναι
ένας νέος συνδυασμός, που ξεκίνησε από τις
γειτονιές της πόλης μας και δημιουργήθηκε
από την ανάγκη για το νέο, το διαφορετικό.
Όσο για τους ανθρώπους του, οι υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι πολιτικά-αυτοδιοικητικά
στην πλειονότητά τους είναι νέοι, γιατί αυτό
ήθελαν οι συμπολίτες μας.
Όσο για νέες ιδέες, δεν θα μονοπωλήσω
ότι μόνο εμείς έχουμε, άλλωστε η πληροφόρηση
και τα ερεθίσματα είναι κοινά για όλους πια.
Όμως αυτό που με αξιώσεις διεκδικώ είναι

Σας ακούμε συχνά και μιλάτε για χρηστή οικονομική διοίκηση και διαχείριση!
Τι θα αλλάζατε στο δήμο Ηρακλείου;

‘

Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι αλλαγή
αντίληψης, τομή με το παρελθόν, ρήξη με την
αλαζονεία και μακριά από πρακτικές που δημιουργούν ερωτηματικά και οργή στην κοινωνία
και ανασύρουν στη μνήμη της την πρωτιά που με
πείσμα κρατάει η αυτοδιοίκηση στη διαφθορά.
Πέρα από τη νομοθετική θωράκιση της διαφάνειας που προβλέπεται στον “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ”,
μαζί με τους συνεργάτες μου επεξεργαζόμαστε
κι ένα δικό μας πλαίσιο, που θα την ενισχύσει
ακόμα περισσότερο. Ζητούμενό του θα έχει την
συναίνεση, καθιστώντας το δημοτικό συμβούλιο κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων και
ελέγχου και ως αποτέλεσμα την δυνατότητα
στον δημότη-φορολογούμενο να γνωρίζει με
τη βοήθεια της τεχνολογίας, ακόμα σε πραγματικό χρόνο, που και πώς ξοδεύεται και το
τελευταίο ευρώ.
Για εμάς αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι δομικό στοιχείο της αφετηρίας μας και
το υλικό με το οποίο θέλουμε να χτίσουμε τη
σχέση μας ως διοίκηση με τους δημότες.

Χρειάζεται αλλαγή
αντίληψης, τομή με
το παρελθόν και ρήξη
με την αλαζονεία

ότι ο συνδυασμός ο δικός μας και μπορεί και
θέλει να αξιοποιήσει το νέο και το σύγχρονο
και να διοικήσει πιο αυτοματοποιημένα και πιο
υπηρεσιακά με ένα μοντέλο διοίκησης που δεν
θέλει το δημότη πελάτη.
Ποιες θα είναι οι άμεσες προτεραιότητες σας αν το Σεπτέμβρη είστε δημοτική
αρχή;

Η πρώτη μεγάλη προτεραιότητα είναι να ξεκινήσουμε μεθοδευμένα τη μάχη με αυτά που
φαίνονται μικρά, όμως το σύνολό τους είναι
πολύ μεγάλο γιατί είναι η καθημερινότητα του
Ηρακλειώτη, στην γειτονιά του, στην πόλη του.
Θα έχουμε κερδίσει τον πόλεμο όταν ο κάτοικος, αλλά και ο επισκέπτης θα νιώθει ότι ζει
και κινείται σε μία πόλη που δεν τον χαλάει,
και σε ένα δήμο που δεν θα μένει να παλεύει
με το χτες και πάλι χαμένος να βγαίνει. Το
Ηράκλειο πρέπει να φύγει μπροστά και αν δεν
ξεκινήσει από την ποιότητα ζωής των δημοτών
του δεν θα φτάσει πουθενά.
Ταυτόχρονα με την καθημερινότητα θα ξεκινήσουμε να υλοποιούμε γρήγορα,
αλλά όχι με βιασύνη το πρόγραμμα μας. Θα
περιλαμβάνει παρεμβάσεις με αιχμή τη νέα
τεχνολογία, με έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, θα καλύπτει γενικές ανάγκες αλλά και θα
στοχεύει σε επιμέρους ηλικιακές, κοινωνικές
επαγγελματικές ομάδες και στον πυρήνα του

Είστε υποψήφιος στη πόλη που μεγαλώσατε, πως σας αντιμετωπίζει ο κόσμος
που σας συναντά όταν μαθαίνει για την
υποψηφιότητα σας;

Πρώτη μας
προτεραιότητα
η καθημερινότητα

«Μαζί σου, Γιώργο, γιατί είσαι νέος, αλλά κοίτα
μην κάνεις κι εσύ τα ίδια σαν τους άλλους τόσα
χρόνια». « Σε ξέρουμε από μικρό. Κοίτα, Γιώργο, μην χαλάσεις τώρα που θα γίνεις δήμαρχος».
Αυτές και άλλες παρόμοιες φράσεις ακούμε
κάθε μέρα στις γειτονιές του Ηρακλείου. Θα
μπορούσαν να αποδοθούν με δύο λέξεις. Ελπίδα
και απαιτήσεις. Ξέρω το βάρος αυτών των δύο
λέξεων και το γνωρίζουν καλά και συμπολίτες
μου που στελεχώνουν τον συνδυασμό. Έχουμε
δεσμευτεί ότι αυτό που εισπράττουμε από τις
γειτονιές θα τους επιστρέψουμε πίσω, έτσι όπως
το ελπίζουν και το απαιτούν. Με τρεις λέξεις,
δουλειά, ταπεινότητα, διαφάνεια.

Αυτοδιοίκηση
θεμα
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Γιώργος Πατούλης - μΑΡΟΥΣΙ

Το έργο μου
είναι ορατό
και μετρήσιμο

Ο

πρόσφατος δημόσιος
απολογισμός του έργου
του Γ. Πατούλη στο Δήμο Αμαρουσίου και η
παρουσίαση των παρεμβάσεων του προκειμένου να μεταβεί ο δήμος
από τη χρεοκοπία στην
οικονομική εξυγίανση είχε ως κεντρικό στόχο
του να αναδείξει το «ορατό και μετρήσιμο έργο
του κατά την περίοδο 2007 – 2019.
Με αφορμή το δημόσιο απολογισμό ο
οποίος πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου με
την παρουσία πλήθους πολιτών στο κλειστό
γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» στο Μαρούσι, ο
Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε συνολικά στο
έργο που έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία
εικοσαετία ως γιατρός και ως αιρετός στον
πρώτο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως
υπογράμμισε το έργο αυτό αποτελεί την «απάντησή του στους εκφραστές του λαϊκισμού, της
ανευθυνότητας, του μηδενικού έργου και των
ανεκπλήρωτων υποσχέσεων».

Από το χάος στο οικονομικό
πλεόνασμα 30 εκατομμυρίων
Ειδικότερα αναφερόμενος στο δήμο Αμαρουσίου σημείωσε ότι προτεραιότητα του, από την
αρχή της θητείας του ήταν η εφαρμογή ενός
συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος
εξυγίανσης με παρεμβάσεις που στόχευαν στην
ρύθμιση οφειλών και δανείων, καθώς και στον
εξορθολογισμό της διοικητικής λειτουργίας του.
Σε διάστημα μιας 12ετίας δρομολογήθηκε η ρύθμιση των οικονομικών οφειλών ύψους
350 εκατ. Ευρώ, οι οφειλές προς το κράτος
και τα ασφαλιστικά ταμεία και διαγράφηκαν
πρόστιμα με όφελος για τους πολίτες πάνω
από 50 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε ένα ισχυρό
δίκτυο κοινωνικών δομών, μειώθηκαν τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις του δήμου
από 24 σε 3, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις

στην πόλη ύψους 120 εκατ. και διασφαλίστηκε
η εργασιακή ηρεμία.
«Η πορεία οικονομικής εξυγίανσης του
Δήμου Αμαρουσίου στη δωδεκαετία 2007-2019
αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στους ισολογισμούς
του Δήμου. Το 2007, ο ισολογισμός κατέγραψε
έλλειμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2017,
ο Δήμος πέτυχε για τρίτη συνεχή χρονιά, να
καταγράψει πλεόνασμα, ύψους 9,5 εκατομμυρίων. Σήμερα είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε
διαθέσιμα στο ταμείο του δήμου μας πάνω από
30 εκατ. Ευρώ, όταν πριν από 12 χρόνια δεν
έβρισκε ούτε ένα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ορίζοντάς μας δεν είναι
οι επόμενες εκλογές, αλλά
οι επόμενες γενιές
Ο Γ. Πατούλης σχολιάζοντας τα όσα υποστηρίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, υπογράμμισε
ότι το έργο που έχει υλοποιήσει είναι ορατό,
μετρήσιμο και το ζουν οι συμπολίτες μας στην
καθημερινότητά τους. «Ο ορίζοντας μας δεν
είναι οι επόμενες εκλογές, αλλά οι επόμενες
γενιές» σημείωσε συμπληρώνοντας ότι μέσα
από το έργο του ως δημάρχου Αμαρουσίου τα
τελευταία 12 χρόνια αναδεικνύεται η σύγκρουση
δύο διαφορετικών κόσμων, δύο διαφορετικών
πολιτικών αντιλήψεων.
«Από την μία πλευρά είμαστε εμείς, οι
δυνάμεις της ειλικρίνειας, του έργου, της δημιουργίας, της υπευθυνότητας, της συναίνεσης
και της συνεργασίας. Ενώ από την άλλη είναι
οι αντίπαλοι μας, οι πολιτικοί εκφραστές του
λαϊκισμού, της ανευθυνότητας, του μηδενικού
έργου, των εύκολων και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Αυτοί που βάζουν διαχωριστικές
γραμμές ανάμεσα στους πολίτες και επενδύουν
στο διχασμό της κοινωνίας μας, για να διασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ομιλία του
στην αντιπλημμυρική θωράκιση του Αμαρουσίου,
στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών και υπο-

δομών μέσω των οποίων εξυπηρετήθηκαν πάνω
από 150 χιλιάδες πολίτες, στα προγράμματα προληπτικής ιατρικής, στη δημιουργία 12 δημοτικών
παιδικών σταθμών, στην μείωση ή κατάργηση
των ανταποδοτικών τελών σε συγκεκριμένες
κατηγορίες ευπαθών ομάδων.

Υπαρκτά αποτελέσματα σε κάθε
θέση ευθύνης που ανέλαβα
Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στις
πρωτοβουλίες που ανέλαβε και υλοποίησε ως
Πρόεδρος τη Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
και του Συνδέσμου για την Προστασία του Πεντελικού. Όπως υπογράμμισε κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του «μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών, σε συνεργασία με την Εκκλησία της
Ελλάδος δημιουργήσαμε πρότυπες κοινωνικές
δομές, όπως το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής.
Ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ μαζί με πολλούς άλλους Δημάρχους, συνέβαλε στην αναβάθμιση του κύρους της αυτοδιοίκησης και

εξασφάλισε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας
για όλους τους Έλληνες. Με πρωτοβουλίες της
Αυτοδιοίκησης υλοποιήθηκαν δράσεις και προγράμματα όπως η «Κοινωφελής εργασία», το
«Βοήθεια στο Σπίτι», τα «Κέντρα Κοινότητας»
και τα ΚΕΠ Υγείας.
«Είμαι περήφανος που κατά τη προεδρία μου στο Σύνδεσμο για την Προστασία
του Πεντελικού πετύχαμε να μην καεί ούτε
ένα δέντρο όχι γιατί δεν ''έκατσε στραβή στη
βάρδια μας'', αλλά γιατί δουλέψαμε μεθοδικά
με έμφαση στην πρόληψη» σημείωσε ο Γ. Πατούλης ο οποίος πρόσθεσε:
«Σημαντική όμως δουλειά κάναμε και
στο Εθνικό Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, προωθώντας πολιτικές και δράσεις στο
πεδίο της Δημόσιας Υγείας».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής πρόσθεσε:
«σε όποια θέση και αν βρεθώ θα είμαι πάντα
δίπλα στους πολίτες, στην πρώτη γραμμή της
μάχης. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πάμε την
Αττική, ακόμη πιο ψηλά. Να πάμε την Ελλάδα,
ακόμη πιο ψηλά».

Αρθρο
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Αναγέννηση
της Αθήνας
με 5 βήματα

Α

γωνιζόµαστε να αναγεννήσουµε την Αθήνα που αγαπάµε. Μια
Αθήνα µε 5 βασικά
χαρακτηριστικά: Μια
Αθήνα ζωντανή, δίκαιη, δηµιουργική,
αλληλέγγυα και συµµετοχική, σε κάθε γειτονιά, για κάθε Αθηναίο.
Χαρακτηριστικά βάση των οποίων θα κριθεί
το έργο µας.
• Ζωντανή Αθήνα σηµαίνει τέλος
στην εγκατάλειψη και την ανασφάλεια. Με
Συµβούλια Γειτονιάς που θα συστήσουµε, γιατί
µόνο στη γειτονιά µε τη συµµετοχή όλων µας
µπορούν να έρθουν αποτελέσµατα που µας
αφορούν. Με τις Πράσινες Οµάδες ∆ράσης
του ∆ήµου, µεικτά συνεργεία Καθαριότητας
– Πρασίνου – Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα
διορθώνουν προβλήµατα συνολικά και όχι
αποσπασµατικά. Με «υιοθεσίες» δηµόσιου
χώρου από φορείς, Λέσχες Φιλίας, σχολεία

και ιδρύµατα που επιθυµούν να κρατήσουµε
την πόλη όµορφη. Με κοινές περιπολίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας – ΕΛΑΣ για να νιώθει
κάθε Αθηναίος ασφάλεια.
• Δίκαιη Αθήνα σηµαίνει να αναδείξουµε την αξία κάθε γειτονιάς – όχι µόνο το
κέντρο – και να αναγνωρίσουµε στην πράξη
την αξία κάθε δηµότη. Με έργα ανάπλασης σε
Ακαδηµία Πλάτωνος - ∆ηµόσιο Σήµα – Κεραµεικό - Ιερά οδό για να ισορροπήσει επιτέλους
η Αθήνα και να αναπτύσσονται οµοιόµορφα
όλες οι γειτονιές. Με άµεση απόδοση των πεζοδροµίων στους πεζούς ξηλώνοντας εµπόδια και

‘

Τέλος στην εγκατάλειψη
και την ανασφάλεια
στην πόλη με κοινές
περιπολίες Δημοτικής
Αστυνομίας - ΕΛΑΣ

δηµιουργώντας 10.000 θέσεις για δίτροχα ώστε
να έχουµε όλοι ίση πρόσβαση στους δρόµους.
Με προσβάσιµες υπηρεσίες σε οποιονδήποτε
αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµατα.
• Δημιουργική Αθήνα σηµαίνει να
έχουµε όλοι εργαλεία να κάνουµε πράξη τα
όνειρά µας. ∆ηµιουργώντας προοδεύουµε,
δίνουµε πνοή σε κάθε γειτονιά. Με την υποστήριξη επιχειρήσεων που παλεύουν να βρουν
στοιχειώδη χρηµατοδότηση, ψάχνουν στέγη,
επιζητούν ανακούφιση στην εξυπηρέτηση των
υποχρεώσεών τους. Με την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και των πολύτιµων ΚΟΙΝΣΕΠ. Με την αξιοποίηση της δυναµικής των
start-ups και των παραδοσιακών µικροτεχνιτών
που προσελκύουν το ενδιαφέρον των τουριστών.
• Αλληλέγγυα Αθήνα σηµαίνει ο
δήµος βρίσκεται ανά πάσα στιγµή δίπλα σε
όλους µας ανεξαιρέτως. Σε κάθε βήµα της ζωής
µας. Μας στηρίζει να µεγαλώσουµε παιδιά
στην Αθήνα, µε βρεφονηπιακούς για όλους,
γενίκευση Ανοιχτών Σχολείων και πιστοποι-

ηµένες παιδικές χαρές, δυνατότητα σε κάθε
ηλικιωµένο να διευρύνει συνεχώς τα ενδιαφέροντά του σε Λέσχες Φιλίας συνδεδεµένες µε
την κοινωνία. ∆εν αφήνει κανέναν αδύναµο
χωρίς αλληλεγγύη, κανέναν άστεγο χωρίς στέγη, κανέναν εξαρτηµένο χωρίς πρόσβαση σε
Χώρο Ελεγχόµενης Χρήσης.
• Συμμετοχική Αθήνα σηµαίνει
ότι εµείς οι δηµότες έχουµε λόγο. Σηµαίνει
Συµβούλια Γειτονιάς, µε εκλεγµένους διαµερισµατικούς συµβούλους και εθελοντές που
ιεραρχούν προβλήµατα και δίνουν κατευθύνσεις στις υπηρεσίες. Σηµαίνει δήµαρχος που
λογοδοτεί σε εµάς, που αντί για «τα παράπονα
στο δήµαρχο» πηγαίνει ο ίδιος στο πρόβληµα,
που για γραφείο του έχει όλη την πόλη, όχι το
∆ηµαρχείο.
Με αυτά τα κριτήρια θα κριθεί το έργο
µας και µε αυτές τις πολιτικές θα αναγεννήσουµε την Αθήνα.
* Υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων

Oικονομία - Κοινωνία

15

θεμα

Μάρτιος
2019

Να ξανακερδίσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη
πρόσβαση σε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο
επιχειρηματικών δανείων και καθορίζουν με
αυτόν τον τρόπο τις τύχες κρίσιμων τομέων
της οικονομίας. Οι τράπεζες δυστυχώς δεν
συγκρότησαν ένα κεντρικό πολυμετοχικό σχήμα αποτελεσματικής διαχείρισης δανείων, με
βάση την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως
εξαρχής υποστήριξε η ΟΤΟΕ.
Υποχρεώνονται, αντίθετα, να εκχωρήσουν σημαντικό μέρος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων τους σε εταιρείες διαχείρισης, αγοράς και αναχρηματοδότησης δανείων. Η λύση,
ωστόσο, αυτή δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
Η πρόταση της ΟΤΟΕ εκ των πραγμάτων παραμένει επίκαιρη ως αναγκαία προϋπόθεση
για να παίξουν αφενός οι Τράπεζες τον ρόλο
τους στην οικονομία και αφετέρου να στηριχτεί
αποτελεσματικά η κοινωνία. Αν πραγματικά
πιστεύουμε ότι η χώρα μας μπορεί να μπει
ξανά σε αναπτυξιακή τροχιά, αν πιστεύουμε

ΑΡΘΡΟ

Β

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΥΚΟΥ*

ρισκόμαστε μπροστά σε
ένα κομβικό σημείο για
την ελληνική οικονομία
και το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή τη σχέση
του επιχειρηματικού κόσμου και του πολίτη με τις
τράπεζες, με γνώμονα το στόχο της ανάπτυξης
και την εκκίνηση της οικονομίας.
Το 2019 θα πρέπει να αναδειχτεί στο
έτος όπου όλοι όσοι εμπλέκονται στον σύστημα που συνδέει την ανάπτυξη με το τραπεζικό
σύστημα , να ξαναβρούν τον χαμένο κρίκο σε
αυτή την αλυσίδα που δεν είναι άλλος από μια
λέξη: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση και
τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2015, τα διοικητικά συμβούλια των
τραπεζών παραδόθηκαν σε ξένους και αποκλείστηκαν από αυτά οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων που γνωρίζουν τις ανάγκες
της ελληνικής οικονομίας και οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων.
Την ίδια στιγμή ξένα funds απέκτησαν

‘

Χρειάζεται μία ισχυρή
συμμαχία των δυνάμεων
της εργασίας, της υγιούς
επιχειρηματικότητας,
της κοινωνίας
και των τραπεζών

στην επανεκκίνηση της οικονομίας, χρειάζεται
μία ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, για την οποία
κομβικό ρόλο έχουν και οφείλουν να παίξουν
οι τράπεζες. Εμπορικές και συνεταιριστικές, με
τις τελευταίες να παίζουν ιδιαίτερο και αναντικατάστατο ρόλο στις τοπικές κοινωνίες.
Χρειάζεται μία ισχυρή συμμαχία των
δυνάμεων της εργασίας, της υγιούς επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας και των τραπεζών.
Μία συμμαχία με ξεκάθαρους ρόλους, κοινά
αποδεκτούς κανόνες, σχέδιο και προοπτική,
ώστε να αντιμετωπίσουμε ολοκληρωμένα και
με κοινωνική ευαισθησία τα γνωστά πλέον σε
όλους πραγματικά προβλήματα της οικονομίας
και της χώρας.
Χρειάζεται να λυθεί το πρόβλημα των
κόκκινων δανείων με αντικειμενικότητα και
ευαισθησία. Να δοθεί η δυνατότητα στην οικογένεια που μειώθηκαν τα εισοδήματά της
να σώσει το σπίτι της. Να δοθεί μια δεύτερη
ευκαιρία στον επιχειρηματία να κρατήσει ζωντανή την επιχείρηση του.
Σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια, έχουν και οι τραπεζοϋπάλληλοι, που
έτσι και αλλιώς αποτελούν τον ουσιαστικό κρίκο
ανάμεσα στις τράπεζες και τον πολίτη.
* Πρόεδρος Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ)

Σταύρος Κασιμάτης - κορυδαλλοσ

Προχωρά το νέο κλειστό κολυμβητήριο

Ε

να ιστορικής σημασίας έργο για τη νεολαία και τους
κατοίκους του Κορυδαλλού,
βρίσκεται σε εξέλιξη και
προχωρά με ταχύτατους
ρυθμούς. Πρόκειται για το
μεγάλο έργο κατασκευής
του νέου σύγχρονου Κλειστού Κολυμβητηρίου και των δύο γηπέδων τένις
στο χώρο των 88 στρεμμάτων, στην αναξιοποίητη έκταση ανάμεσα στο Κλειστό Γυμναστήριο
και στο Ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου.
Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και
ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής για την
ασφαλή πρόσβαση των πεζών περιμετρικά
του ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου και κατά
μήκος της οδού Πλαταιών.
«Ο Κορυδαλλός αποκτά επιτέλους ένα
νέο σύγχρονο Κλειστό Κολυμβητήριο, μια αθλητική υποδομή διεθνών προδιαγραφών, που δικαιούνται τα παιδιά, η νεολαία και οι αθλούμενοι
της πόλης μας, οι οποίοι επί χρόνια αναγκάζονται
να μετακινούνται σε γειτονικούς Δήμους, χωρίς
να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους. Οι
διαδικασίες εξεύρεσης χρηματοδότησης και
ανάδειξης του αναδόχου προχώρησαν με ρυθμούς ρεκόρ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από
την εξέλιξη του έργου, το οποίο θα είμαστε σε
θέση να παραδώσουμε σε 16 μήνες από σήμερα
στους Κορυδαλλιώτες», αναφέρει στον Aireto,
ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης.

‘

Απόλυτα συνεπής
με το χρονοδιάγραμμα
η δημοτική αρχή

Πιο αναλυτικά, οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:
• Κλειστό Κολυμβητήριο με οκτώ διαδρομές,
οι οποίες θα εξυπηρετούν κατά προτε-ραιότητα τους κατοίκους. Θα είναι βιοκλιματικό
και θα θερμαίνεται με σύστημα γεωθερμίας,
που εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία νερού
και μειωμένο κόστος συντήρησης. Επίσης θα
διαθέτει κερκίδες δυναμικότητας 300 περίπου
θεατών, αποδυτήρια και χώρους κυλικείου.
• Δύο γήπεδα αντισφαίρισης με περίφραξη,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής
Γραμματείας για το άθλημα.
Το νέο Κολυμβητήριο εντάσσεται στον
σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, μαζί με την κατασκευή του πάρκου 10 στρεμμάτων στις πρώην
Γυναικείες Φυλακές και την ανάπλαση του
πάρκου αναψυχής των 88 στρεμμάτων, την
πρώτη που πραγματοποιείται από την δεκαετία
του 80 που διαμορφώθηκε για πρώτη φορά η
έκταση. Να σημειωθεί ότι στα «88 στρέμματα»
φιλοξενούνται τα περισσότερα σχολεία και οι
Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Κορυδαλλού.
Με την ολοκλήρωση όλων των έργων,
δημότες όλων των ηλικιών και φυσικά οι μαθητές θα έχουν στην διάθεσή τους έναν πολυχώρο
άθλησης, πρασίνου και αναψυχής σε μια συνεχόμενη ζώνη συνολικής επιφάνειας περίπου 100
στρεμμάτων, η οποία. εκτός από διασκέδαση,
θα προσφέρει τη χαρά του περιπάτου και της
υπαίθριας άθλησης για υγεία και πρόληψη.

Συνέντευξη
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Στην αυτοδιοίκηση
οι ίδιοι οι πολίτες
αποφασίζουν για
το μέλλον τους

Σ

τη σύγχρονη αυτοδιοίκηση οι
ίδιοι οι πολίτες είναι αυτοί που
αποφασίζουν για το μέλλον
τους», τονίζει στη συνέντευξη
του στον AIΡETO, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και
εκ νέου υποψήφιος, Πέτρος
Τατούλης. Ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό ότι
κατά τη διάρκεια της θητείας του ιδρύθηκε η πρώτη
Περιφερειακή Τράπεζα της Ελλάδας στην Πελοπόννησο, ενώ σημειώνει: «Καταφέραμε να μειώσουμε
την ανεργία και να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο
τους. Το 2018 κατεγράφη στην Πελοπόννησο το τρίτο
χαμηλότερο ποσοστό στη χώρα με 7% κάτω από το
μέσο όρο στην Ελλάδα».

«

Κύριε Τατούλη είσαστε εκ νέου υποψήφιος,
χωρίς τη στήριξη από πολιτικά κόμματα.
Αποτελεί πρόβλημα για εσάς αυτό;

Στα 35 χρόνια του δημόσιου βίου μου δεν έχω γονατίσει μπροστά σε κανέναν. Το 2007 ήμουν ο μόνος
που με παρρησία επεσήμανα τον κίνδυνο η χώρα να
πέσει στα βράχια, δυστυχώς όμως δεν εισακούστηκα. Συγκρούστηκα μάλιστα με τον πανίσχυρο τότε
Πρωθυπουργό και δεν ψήφισα τον προϋπολογισμό
του 2008, γιατί θεωρούσα ότι οδηγούσε τη χώρα στην
οικονομική κατάρρευση.
Ξεκίνησα λοιπόν την πορεία μου στην περιφερειακή διακυβέρνηση με καθαρούς όρους ανεξάρτητης
υποψηφιότητας. Και το έκανα αυτό γιατί πιστεύω ότι
η διοίκηση αφορά τις ικανότητες των στελεχών που
αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν ένα πολιτικό πρόγραμμα και όχι την οποία κομματική ταυτότητα έχουν.
Οι πολίτες δεν χωρίζονται στην καθημερινότητα τους σε αριστερούς, κεντρώους, ή δεξιούς. Απλά
συνυπάρχουν και συνεννοούνται. Και αυτό συμβαίνει
γιατί μπορούν να κρατούν διακριτές την πολιτική από
την προσωπική και την επαγγελματική τους ταυτότητα.
Η ανεξαρτησία μου ωστόσο είχε πολιτικό
πρόσημο εξ αρχής. Αντιμετωπίζω την διοικητική
αποκέντρωση, που σηματοδοτεί η περιφερειακή και
αυτόδιοικητική διακυβέρνηση, ως ένα βαθιά πολιτικό βήμα για την χώρα μας. Ως μια φιλελεύθερη,
κοινωνική και ριζοσπαστική αλλαγή. Με αυτή την
πολιτική ταυτότητα απευθυνθήκαμε μέσα από την Νέα
Πελοπόννησο στους πολίτες από την πρώτη στιγμή.
Ανατρέψαμε μια κοσμοθεωρία φτιάχνοντας
έναν ακομμάτιστο συνδυασμό. Δε ζητήσαμε από κανέναν ούτε χρίσμα ούτε στήριξη. Το 2010 η στήριξη
προήλθε από πρωτοβουλίες των πολιτικών κομμάτων
και τη δεύτερη φορά η στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε από την εκπεφρασμένη άποψη του τότε
πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,
ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια της Περιφερειακής
Αρχής λόγω του μεγάλου της έργου.

Και αυτά τα λόγια δεν είναι κουβέντες δικές
μου, είναι κουβέντες του πρώην πρωθυπουργού, του
Αντώνη Σαμαρά.
Τι άλλαξε στη ζωή των πολιτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από θητεία σας ως
περιφερειάρχης;

• Μία από τις εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες
της Περιφέρειας και ένα ιδιαίτερα μεγάλο έργο, που
θα ενισχύσει την ανάπτυξη και τις προοπτικές της Πελοποννήσου, είναι η ίδρυση της πρώτης Περιφερειακής
Τράπεζας της Ελλάδας στην Πελοπόννησο. Αναλάβαμε
την πολιτική πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με κύρια χαρακτηριστικά
την τοπικότητα, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της παιδείας αποταμίευσης
των υφιστάμενων νοικοκυριών. Ήδη αυτή τη στιγμή
ωριμάζει ο φάκελος της αίτησης μας προκειμένου να
υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αδειοδότησή της, η Περιφερειακή Τράπεζα Πελοποννήσου .
• Καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία και να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο τους. Το 2018 κατεγράφη στην Πελοπόννησο το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό
στη χώρα με 7% κάτω από το μέσο όρο στην Ελλάδα
• Στον τουρισμό έχουμε καταφέρνει να δημιουργήσουμε ένα brand name, αυτό της «Μυθικής Πελοποννήσου», έχουμε κλείσει και αποκαταστήσει 76 από 82
ΧΑΔΑ, προχωράμε με το έργο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων.
• Συνολικά έχουμε προχωρήσει σε 1136 έργα: το
76% έχουν ολοκληρωθεί το 8% σε εξέλιξη ενώ σε
προγραμματισμό είναι το 25%.
Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη
παρέμβασή σας και ποιό είναι αυτό που αν
οι πολίτες σας δώσουν την ευκαιρία για μια
ακόμα θητεία, θα τεθεί στο επίκεντρο
της δράσης σας;

Το μακρύ έργο της Νέας Πελοποννήσου καθ' όλη την
περίοδο της προηγούμενης οκταετίας με εκρηκτικά
αποτελέσματα στην μείωση της ανεργίας, στην προάσπιση της Υγείας, στην αύξηση αφίξεων τουριστών
και διανυκτερεύσεων, στην ολιστική αντιμετώπιση
του προβλήματος των απορριμμάτων, αλλά και στα
εκατοντάδες μικρά και μεγάλα έργα αποτελούν την
εγγύηση για ένα όραμα που εξελίσσεται και αλλάζει
τον τόπο μας προς το καλύτερο.
Στον δικό μας τον κόσμο οφείλουμε να δίνουμε
λύσεις και όχι να δημιουργούμε προβλήματα. Στην
περιφέρεια οι πολίτες και εμείς που διοικούμε βρισκόμαστε σε διαρκή διαβούλευση και επικοινωνία.

‘

Ανατρέψαμε μια κοσμοθεωρία φτιάχνοντας έναν
ακομμάτιστο συνδυασμό
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Τα προβλήµατα τους είναι δικά µας. Και τα έργα που
φέρνουµε εις πέρας δικά τους. Κάθε έργο έχει το
ονοµατεπώνυµο αυτών που εξυπηρετεί και όχι αυτών
που το υπογράφουν ή το κατασκευάζουν.
Η ολοκλήρωση της Περιφερειακής Τράπεζας
Πελοποννήσου, η συµφωνία για την δηµιουργία του
πρώτου Ελληνοκινεζικού Επιχειρηµατικού Πάρκου
στην Πελοπόννησο είναι έργα που θα συνεχίσουµε,
εφόσον µας δοθεί η ευκαιρία. Το επιχειρηµατικό αυτό
πάρκο θα είναι κέντρο logistic και θα αναπτύξει την
κοινή επιχειρηµατικότητα Ελληνικών και Κινεζικών
εταιρειών, ακόµα και βιοµηχανιών, ενώ θα σέβεται
απόλυτα το πολιτισµικό υπόβαθρο της Πελοποννήσου
και την αγροτική της οικονοµία.
Ήδη 70 µεγάλες Κινεζικές εταιρείες έχουν
εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συµµετάσχουν, όπως
επίσης και αρκετές σηµαντικές Ελληνικές εταιρείες.
Πως και πόσο θα επηρεάσει το σύστημα της
απλής αναλογικής τη μάχη στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου;

Η απλή αναλογική πέραν από ένα εκλογικό σύστηµα
είναι ένας κοινωνικός αλγόριθµος.
Επηρεάζει τις τοπικές κοινωνίες και αυξάνει
την δυνατότητα παρέµβασης κοινωνικών και πολιτικών
οµάδων στην χάραξη και την άσκηση περιφερειακής
πολιτικής.
∆εν έχω κρύψει άλλωστε ποτέ την άποψή µου
διαχρονικά υπέρ της απλής αναλογικής και σήµερα
πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η πρώτη δοκιµή είναι
απαραίτητο να πετύχει, προκειµένου να αποτελέσει
την αφετηρία εφαρµογής της και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εξηγούµαι. Περισσότερο από κάθε
άλλη φορά στην εποχή µας, απαιτούν οι πολίτες από
το πολιτικό σύστηµα να βρεθεί µεταξύ των πυλώνων
του ένα πεδίο συνεννόησης, ένα πεδίο συνεργασίας,
ένα πεδίο ισορροπίας του µέτρου, ένα πολιτικό πεδίο
που να αποµονώνει τις ακραίες φωνές, ένα πεδίο του
κέντρου που θα δηµιουργεί τις συνθήκες γρήγορων
αλλαγών και θετικών βηµάτων προς το µέλλον. Οι
Περιφέρειες αποτελούν το εκκολαπτήριο αυτού του
εγχειρήµατος που θα εκπαιδεύσει τοπικές κοινωνίες και τοπικές κυβερνήσεις: Θα τις εκπαιδεύσει να
παίρνουν από κοινού αποφάσεις.
Να αντιπαρατίθενται χωρίς κόµπλεξ και να
συνευρίσκονται στην λύση.
Να συνυπάρχουν χωρίς να µηδενίζουν τις διαφορετικότητες. Να ανταγωνίζονται στην καλύτερη λύση χωρίς να αντιπολιτεύονται στείρα και µηδενιστικά.
Η απλή αναλογική απαιτεί ισχυρές και υπερκοµµατικές ηγεσίες. Τέτοιες θα αναδείξει ο λαός.
Το στοίχηµα θα το κερδίσουν οι πολίτες.
Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στη μεγάλη
κοινότητα των Πελοποννησίων της Αττικής;

Πολιτεύοµαι από την πρώτη στιγµή που µπήκα στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο προάγοντας τον κοινωνικό
φιλελευθερισµό, ή ριζοσπαστικό φιλελευθερισµό όπως
τον όρισε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, µε στόχο ένα
µοντέλο διακυβέρνησης περισσότερο δίκαιο, ανταγωνιστικό και προοδευτικό για τον τόπο.
Είµαι διαχρονικά ιδεολογικά απέναντι στον
κρατισµό που οδηγεί σε αυταρχική υπερσυγκέντρωση
εξουσιών σε κυβέρνηση και κόµµα.
Τα οκτώ χρόνια που βρίσκοµαι στο τιµόνι της
Πελοποννήσου άλλαξαν διαδοχικά πέντε κυβερνήσεις
τις οποίες στήριξαν έξι διαφορετικά κόµµατα και υπηρέτησαν έξι πρωθυπουργοί µαζί µε τους υπηρεσιακούς.
Οι Περιφέρειες λειτουργούν όµως για να διασφαλίζουν το αδιάλειπτο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και την συνέχιση της αναπτυξιακης ατζέντας που οι
ίδιες θέτουν. Και θεσµικά πλέον έχουν διαφορετικές
πολιτικές ατζέντες από τα κόµµατα.
Θέλω εποµένως να πω στους απανταχού Πελοποννησίους ότι στη σύγχρονη αυτοδιοίκηση οι ίδιοι
οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν για το µέλλον
τους.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΠ

Η μοριοδότηση και τα
προσόντα διορισμού

Σ

το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ
συμπεριλήφθηκε Τροπολογία του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με τις
προσλήψεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.
Με αυτή, επανακαθορίστηκε το θεσμικό
πλαίσιο σύστασης, με ΚΥΑ, θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ βαθμού,
των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
(Δ.Υ.Π.), για τις ανάγκες λειτουργίας των
ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, για τις εν λόγω
θέσεις, πέραν των προβλεπόμενων στο
π.δ. 50/2001 προσόντων, μπορεί πλέον
να απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της
γραφής Braille, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής
γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).
Οι κατά τα ανωτέρω προσλήψεις του
κλάδου Δ.Υ.Π. θα διενεργούνται με σειρά
προτεραιότητας (αρ.18 ν.2190/1994) και
κατά την ειδικά οριζόμενη διαδικασία.
Θα συντάσσεται ενιαίος Πίνακας για τους
υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία και η κατάταξη
όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη
εχόντων εμπειρία, θα γίνεται με βάση τη
βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια.

Οχι πάνω από 84 μήνες
Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84
μήνες, ως εξής: (α) η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο
της θέσης μοριοδοτείται με 7 μονάδες
ανά μήνα και συνολικά μέχρι 84 μήνες,
(β) ειδικά η εμπειρία που έχει διανυθεί
σε ΚΕΠ και σε καθήκοντα αντίστοιχα
του κλάδου Δ.Υ.Π. μοριοδοτείται με 15
μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 60
μήνες και με 7 μονάδες για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τους 84 μήνες.
Το ίδιο άρθρο προσδιόρισε τον τρόπο

απόδειξης της εμπειρίας σε ΚΕΠ και,
επίσης, καθόρισε τον υποχρεωτικό χρόνο
παραμονής στη θέση πρόσληψης, καθώς
και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία για
μετατάξεις προσωπικού κατά το χρονικό
αυτό διάστημα.
Επιπροσθέτως, προβλέφθηκε ότι υπάλληλοι των οποίων η αίτηση μετάταξης/
μεταφοράς σε ΚΕΠ δυνάμει της παρ.4
του αρ.17 του ν.4325/2015 (επαναφορά
προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις ή
μετάταξη/μεταφορά αυτού) δεν μπόρεσε
να ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, λόγω μη
λειτουργίας της Υπηρεσίας υποδοχής,
δύνανται, με αίτησή τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να μεταταχθούν/
μεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία ΚΕΠ
ή άλλη Υπηρεσία του ίδιου ή άλλου Δήμου ή στο ΥΠΕΣ. Οι εν λόγω μετατάξεις/
μεταφορές προσωπικού διενεργούνται
με ΚΥΑ σε κενή ή συνιστώμενη θέση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Κατά την παρουσίαση της Τροπολογίας
στη Βουλή, η Υπουργός, κα Μ.Ξενογιαννακοπούλου, σημείωσε ότι οι προσλήψεις
στα ΚΕΠ θα ξεκινήσουν το 2019 με
Προκήρυξη κάλυψης 155 θέσεων. Εν
συνεχεία, σταδιακά θα συστήνονται νέες
θέσεις, βάσει του κανόνα προσλήψεων, λαμβάνοντας υπόψη περιοχές που,
πληθυσμιακά και γεωγραφικά, έχουν τις
μεγαλύτερες ανάγκες και συμπεριλαμβάνοντας αρχικά έναν πιλοτικό αριθμό
ειδικά για την εξυπηρέτηση των ατόμων
που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και όρασης.
Επιπλέον των ρυθμίσεων περί ΚΕΠ,
σημειώνεται ότι ρύθμιση της ίδιας
Τροπολογίας συμπλήρωσε το αρ.8 του
ν.4440/2016, δηλαδή το νόμο περί
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και
όρισε πως ειδικά για τους υπαλλήλους
που μετατάσσονται σε Υπηρεσίες μικρών
ορεινών και νησιωτικών Δήμων, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην Υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία έτη.

Αρθρα
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Η μνήμη μας, η προοπτική μας!
ζυμωθεί με το Ιωνικό πνεύμα ως πόλη των
Μικρασιατών προσφύγων, της ανοχής, της
αρχοντιάς, της σοβαρότητας, της ανιδιοτελούς
προσφοράς.
Είμαι βαθιά πεπεισμένη ότι η ιστορία
δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί
το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον.
Και το μέλλον δεν ανήκει στους δειλούς αλλά σε όσες και όσους πιστεύουν στη
δύναμη και την προοπτική του τόπου και των
δυνάμεών μας.

ΤΗΣ ΔέσποιναΣ Θωμαΐδου*

Γ

ια εμάς ο πολιτισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του τόπου
μας. Η ιστορία, η συμβολή
των Μικρασιατών και όχι
μόνο, η Ορθοδοξία που
μας χάρισαν μεγαλειώδη
μνημεία και κειμήλια αποτελούν πρώτιστο στόχο της Δημοτικής μας
Παρέμβασης. και αυτό γιατί η Νέα Ιωνία συμπυκνώνει τις ιστορικές προσλαμβάνουσες του
νεώτερου Ελληνισμού. Άλλωστε ο Ελληνισμός
αποτελεί το βάθρο του παγκόσμιου πολιτισμού
και της Οικουμενικότητας που μεγαλούργησε
στα βυζαντινά χρόνια και απετέλεσε οδηγό
της Παγκόσμιας σκέψης. Ακριβώς και αυτός
είναι ο συμβολισμός του δικέφαλου αετού. Ο
Ελληνισμός είναι το σταυροδρόμι της Ανατολής
και της Δύσης, ένα κράμα, μέρος του οποίου
ενσωματώνεται στην κουλτούρα και σκέψη του
Ιωνιώτικου λαού.
Ως Παράταξη έχουμε επιλέξει με συγκεκριμένες δράσεις να σεβόμαστε την ιστορική μας παρακαταθήκη όχι για κανέναν άλλο
λόγο αλλά γιατί η πόλη μας είναι συνυφασμένη
με τη νεώτερη Ελληνική ιστορία γιατί έχει

Γι αυτό και σχεδιάζουμε
• Ψηφιοποίηση και ανάδειξη μέσα από στοχευμένες δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου μας.
• Ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών των
Συλλόγων του Δήμου μας με αδελφοποιημένες
πόλεις του εξωτερικού.
• Ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
• Καθιέρωση θεσμών υπερτοπικού χαρακτήρα με τα σημαντικά γεγονότα που προσδιόρι-

‘

H ιστορία δεν είναι φορτίο
για τη μνήμη αλλά μια
φώτιση για την ψυχή

σαν την φυσιογνωμία της πόλης μας, όπως η
Μικρασιατική Καταστροφή, το Μπλόκο της
Καλογρέζας κ.ά.
• Εφαρμογή Ετήσιου Πολιτιστικού Προγράμματος της πόλης μας. Θεματικές πολιτιστικές
ενότητες που προβάλλουν το λαϊκό Πολιτισμό,
τα ήθη και έθιμα στη σύγχρονη πραγματικότητα (Ανταμώματα, Χορευτικές, Μουσικές
Συναντήσεις).
• Ενθάρρυνση των δημιουργικών ποικίλων
μορφών τέχνης,( εικαστικά και άλλης καλλιτεχνικής έκφρασης, το βιβλίο, τη μουσική, το
κινηματογράφο, το θέατρο κλπ.)
• Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη της
Νέας Ιωνίας για τη χάραξη προσκυνηματικών
δρόμων αστικού τύπου στην πόλη μας. Ανάδειξη της πολιτιστικής και της θρησκευτικής
μας κληρονομιάς.
Γι αυτό και αγαπώ την πόλη μας, μια
πόλη όπου μπορεί να ανθίσει και πάλι η ΕΛΠΙΔΑ, η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, τα ΟΝΕΙΡΑ, το ΧΑΜΟΓΕΛΟ, η ΠΙΣΤΗ στους ανθρώπους της.
Μια Νέα Ιωνία που ξέρει να τιμάει την ιστορία
της και την ταυτότητά της. Μία Νέα Ιωνία
σταυροδρόμι των Γραμμάτων, των Τεχνών,
του Πολιτισμού, του Εμπορίου, των Ιδεών,
των Επιστημών
* Επικεφαλής Παράταξης
"Δύναμη Προοπτικής"
Υποψήφια Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Οι εκλεκτοί των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και οι εκλογές
ανέλαβαν εθελοντική δουλειά στα κοινωνικά
δίκτυα να στηρίξουν τον… «Τιτάνα της Δυτικής
Μακεδονίας». Εκ του αποτελέσματος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας άρχισε να
μπερδεύεται σε κάτι ίντριγκες και σε προσωπικού χαρακτήρα κόντρες που δεν προσέφεραν
κάτι στην τοπική κοινωνία.
Πρέπει να έχει κανείς μεγάλο ταλέντο
για να χάσει πλήρως (όπως ο κ. Καρυπίδης) τον
έλεγχο των περιφερειακών συμβούλων του. Με
το ζόρι διαθέτει είκοσι από τους 41 συμβούλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και δεν
φτάνει μόνο αυτό. Στην Κουμουνδούρου έχουν
αρχίσει να δυσφορούν με τα αποτελέσματα
μυστικών δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουν
τον κ. Καρυπίδη στα ποσοστά τηλεθέασης
των εμφανίσεών του στα τοπικά κανάλια.
Ακόμα κι αν θέλει να υποστηρίξει κανείς τον
απερχόμενο περιφερειάρχη, δεν έχει επιχείρημα και κάτι σαφές αν θέλει να παρουσιάσει
απολογισμό έργου.

του Χ.Κ. ΛαζαρόπουλοΥ

Ο

σο πλησιάζουμε προς τις
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τόσο
αρχίζουν να αποκαλύπτεται το πραγματικό
προφίλ ορισμένων πολιτικών προσώπων που
υποτίθεται πως προωθούν το «σύγχρονο» και το «προοδευτικό» με
την πρόφαση της εναλλακτικότητας.
Γράφοντας αυτές τις αράδες, ο πρώτος που ήρθε στο μυαλό μου είναι ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος
Καρυπίδης, ο οποίος παρουσιάστηκε το 2014
ως το στέλεχος που «θα έγραφε ιστορία» ή ως
«ταλέντο που είχε καταφέρει να πείσει για
την καταλληλότητά του ακόμα και τους Δεξιούς». Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζοντας σε
έναν τηλεοπτικό σταθμό ένα δελτίο ειδήσεων,
ο κ. Καρυπίδης εξέπεμπε την απαιτούμενη
σοβαροφάνεια και το σθένος που ήθελαν οι
ντόπιοι τηλεθεατές του για να απολαύσουν
ένα «εναλλακτικό ξέσπασμα» απ’ αυτά που
μοίραζαν τα «βοθροκάναλα της διαπλοκής»
(όπως συνήθιζε να λέει, σε απόλυτη σύμπνοια
με τον σύντροφό του, τον κ. Παύλο Πολάκη).

Οι «ψεκασμένοι»
και ο… «τιτάνας»

Το μεγάλο διακύβευμα

Πρέπει να παραδεχτούμε μια ακόμα
αλήθεια. Ο κ. Καρυπίδης κατάφερε και έλαβε
στήριξη από κάτι περίεργους τύπους που αυτοαποκαλούνται «καραμανλικοί» και κάποιους
άλλους που καμαρώνουν όταν τους αποκαλούν «ψεκασμένους». Αντί να εκτονωθούν
στον καναπέ κάποιου ψυχαναλυτή, το 2014

Όμως δεν είναι ο κ. Καρυπίδης η μοναδική περίπτωση στελέχους του συστήματος ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Απλώς είναι μια ακόμα
απόδειξη της φαυλότητας που επικράτησε ως
προς την επιλογή προσώπων, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2013, όταν το περιβάλλον Τσίπρα
λέγεται πως συμφώνησε με το σύστημα των

ακροδεξιών λαϊκιστών που αποστάτησαν από
τη Ν.Δ. με επικεφαλής τον κ. Πάνο Καμμένο,
διαφωνώντας προσχηματικά με τη διαχείριση
της κρίσης από τους κ.κ. Αντώνη Σαμαρά και
Ευάγγελο Βενιζέλο.
Πριν και πάνω από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται η κ. Ρένα
Δούρου στην Αττική, με όσα υποσχέθηκε και
έπρεπε να κάνει, αλλά τελικά δεν υλοποίησε
χάνοντας χρόνο, προετοιμαζόμενη καταλλήλως για να διαδεχθεί τον κ. Τσίπρα όταν θα
αμφισβητηθεί. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι
τα πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος δεν έχουν κρύψει τη δυσφορία τους
για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις της ή
ακόμα και τις καταγγελίες που κάνουν αντίπαλοί της, όπως το θέμα με τους διαγωνισμούς
συντήρησης οδοποιΐας ύψους 88 εκατ. ευρώ
λίγο πριν από τις εκλογές κι ενώ οι δρόμοι
βρίσκονται στην χειρότερη κατάσταση μετά
την Απελευθέρωση του 1944!
Το διακύβευμα στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι σαφές. Δεν
πρέπει να επιλεγούν κάποιοι «αναγνωρίσιμοι»
και τάχα «επαναστάτες» που γίνονται αρεστοί
επειδή λένε όσα θέλουν να ακούσουν μερικοί
καλόπιστοι πριν από τις εκλογές. Πρέπει να εξεταστεί το έργο και η δουλειά τους. Δεν έχουμε
την πολυτέλεια για άλλα πέντε χαμένα χρόνια
απ’ όπου πέρασαν «μαθητευόμενοι μάγοι» του
συστήματος ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Αρθρο

19

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ*

Μάρτιος
2019

Πρέπει να σταματήσουμε να
ανακυκλώνουμε χαμένες ευκαιρίες

O

συνδυασµός των ανέφικτων προεκλογικών
εξαγγελιών της διοίκησης της Περιφέρειας,
των ιδεοληψιών και της
έλλειψης ολοκληρωµένου σχεδιασµού στην
Αττική έχουν δηµιουργήσει ένα εκρηκτικό µίγµα που παράγει πολλές
αβεβαιότητες και µία µόνο βεβαιότητα: ότι τα
επόµενα χρόνια στην Αττική θα συνεχίσουν να
ανακυκλώνονται αντί για σκουπίδια, χαµένες
ευκαιρίες.
Η ευθύνη της σηµερινής διοίκησης της
Περιφέρειας γι’ αυτή την οπισθοδρόµηση είναι πολύ µεγάλη. Ακύρωσε µόλις ανέλαβε τα
καθήκοντά της τους διαγωνισµούς που είχαν
προκηρυχτεί για τη δηµιουργία νέων Μονάδων
Επεξεργασίας µέσω Σ∆ΙΤ, για µία ιδεοληψία,
την ώρα µάλιστα που οι άλλοι διαγωνισµοί στην
υπόλοιπη Ελλάδα προχωράνε µε τις ευλογίες
της Κυβέρνησης. Έχασε έτσι τη διασφαλισµένη χρηµατοδότηση ύψους 200 εκατ. € από
το ΕΣΠΑ και άλλα 200 εκατ. € από ιδιωτικά
κεφάλαια.
Έδωσε έωλες υποσχέσεις στους κατοίκους της Φυλής και του Γραµµατικού ότι οι
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων στις
περιοχές τους θα κλείσουν και στη συνέχεια
έκανε τα ακριβώς αντίθετα από όσα έταξε,
εξαγριώνοντάς τους.
Υποσχέθηκε δηµόσια διαχείριση των
απορριµµάτων και µέσα σε πέντε χρόνια από
την ανάληψη των καθηκόντων της υπέγραψε
ή ανανέωσε κοστοβόρες για το δηµόσιο συµβάσεις, αναθέτοντας ακόµη και µονοπωλιακά
µέσω συµβάσεων παραχώρησης τη λειτουργία
εγκαταστάσεων και την παροχή υπηρεσιών
σε ιδιώτες.
Πρόκειται δηλαδή για µία πορεία λαθών και ανακυβιστήσεων – όχι απαραίτητα
µε αυτή τη σειρά - µε αποκορύφωµά της, την
έγκριση του δήθεν νέου περιφερειακού σχεδιασµού που δηµιουργεί πολύ περισσότερα
προβλήµατα από όσα λύνει. Η εξέλιξη βέβαια
αυτή ήταν αναµενόµενη.
Νέος σχεδιασµός δεν γίνεται από τη
µια µέρα στην άλλη. Το εύκολο είναι να γκρε-

‘

Δυστυχώς
η διοίκηση
της Περιφέρειας
πέταξε στον κάλαθο
των αχρήστων
ό,τι με κόπο,
συνεννόηση
και συνεργασία
κτίσαμε

µίσεις, το δύσκολο είναι να χτίσεις. Απαιτεί ωρίµανση σε βάθος χρόνου, πολύ καλή
προετοιµασία και προεργασία, συντονισµό,
συνεργασία, κοινωνική αποδοχή, τεχνικές,
οικονοµικές και άλλες µελέτες.
∆υστυχώς όµως, η νέα διοίκηση της
Περιφέρειας πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι µε κόπο, συνεννόηση και συνεργασία
κτίσαµε, αγνόησε τις προειδοποιήσεις µας, µε

αποτέλεσµα πλέον αποχωρώντας να αφήνει
πίσω της τροµακτικά αδιέξοδα.
Καµία νέα υποδοµή, καµία µελέτη, έναν
χώρο ταφής υπό εξάντληση και τους πολίτες
στα κάγκελα.
Η επαναδιάταξη του τοπίου στη διαχείριση των απορριµµάτων µε προτεραιότητα στις
αρχές της κυκλικής οικονοµίας δεν θα είναι
εύκολη υπόθεση.

Αποτελεί όµως τη µόνη ρεαλιστική και
βιώσιµη επιλογή για να ξεφύγει η Αττική από
τον πάτο στη διαχείριση των απορριµµάτων
στον οποίο βρίσκεται σήµερα, ανάµεσα στις
µεγάλες πόλεις της Ευρώπης.
*Υποψηφίος Περιφερειάρχης Αττικής
με την παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Αυτοδιοίκηση
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Απαλλαγές από Δημοτικά Τέλη
για Οργανισμούς Λιμένος
Ποιους Δήμους αφορά ο πρόσφατος νόμος 4597/2019 του Υπουργείου Ναυτιλίας

Τ

ους Οργανισμούς Λιμένος
Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Πάτρας, Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης,
Βόλου, Ηγουμενίτσας,
Καβάλας και Κέρκυρας,
ήτοι τους πόρους όλων
των κατά τόπους παραλιμένιων Δήμων, αφορά ο πρόσφατος νόμος
4597/2019 του Υπουργείου Ναυτιλίας, που
κατετέθη με υπογραφή και του Υπουργού
Εσωτερικών, κ. Αλ. Χαρίτση, ψηφίστηκε την
21η/2/2019 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’
35/28.2.2019.
Πρόκειται για την κύρωση (αρ.1) δέκα
συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αντίστοιχων Οργανισμών

Λιμένος Α.Ε. Ταυτοχρόνως, για τη μεταβίβαση
χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ (παρ.2 αρ.2)
του δικαιώματος υπο-παραχώρησης σε τρίτους
συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/
και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των
εγκαταστάσεων στις περιοχές αρμοδιότητας
των δέκα Α.Ε.
Εν περιλήψει, ο νέος νόμος απαγορεύει
στους Δήμους να επιβάλλουν στους Οργανισμούς Λιμένος “ανταποδοτικά τέλη ή φόρο
ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων”, οποιαδήποτε διάταξη νόμου και εάν επικαλούνται. Εάν
Δήμος “δεν συμμορφώνεται”, το Δημόσιο δεν
θα του αποδίδει το έκτακτο αντισταθμιστικό
τέλος που προβλέπει ο νόμος. Επιπλέον, ειδική
ρύθμιση διασφαλίζει ότι δημοτικά τέλη σε βάρος όλων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., δεν

θα συνεισπράττονται και δεν θα αποδίδονται
στους ΟΤΑ μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι οι δέκα
Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνούν με
δικές τους δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό
όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, καθώς και για την αποκομιδή
των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε
έκτασης που περιλαμβάνεται στα παραχωρούμενα στοιχεία μέσα στο λιμένα.
“Ουδείς Δήμος έχει αρμοδιότητα να
επιβάλλει ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με τους χώρους που περιλαμβάνονται στα παραχωρούμενα
στοιχεία” ορίζει η περ.α’ της παρ.1 του αρ.5,
παραθέτοντας σειρά ενδεικτικών διατάξεων,

που συμπληρώνονται με τη γενική εξαίρεση
“είτε κατ’ επίκληση άλλης διάταξης”.
Περαιτέρω, αυξάνεται (από 2% σε
3,5%) το ποσοστό επί του συνόλου των ενοποιημένων ετήσιων εσόδων των Οργανισμών
που αποδίδεται στο Δημόσιο (παρ.2 αρ.5).
Καθορίζεται δε ότι με αφετηρία το τρέχον έτος 2019, το αργότερο έως τις 30/9 κάθε
έτους κατά τη διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης, το Δημόσιο αποδίδει στους παραλιμένιους Δήμους έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος,
που αντιστοιχεί σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί
των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων,
ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι
εισέπραξε από τους Οργανισμούς. Το ποσοστό
θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Το Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση
σε όποιο Δήμο “δεν συμμορφώνεται” με τη
μη επιβολή τελών όπως αυτή προαναφέρθηκε
(παρ.3 αρ.5).
Τέλος, δεν συνεισπράττονται από τους
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των
ΟΤΑ “κάθε είδους φόροι, τέλη και εισφορές”
σε βάρος των Οργανισμών, ανεξαρτήτως της
μετοχικής τους σύνθεσης (αρ.6). Η ρύθμιση
αφορά όλους τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.
του ν.2932/2001 και του ν.2688/1999 και όχι μόνο
τους δέκα. Αυτό νομοθετείται “προκειμένου να
τερματιστεί η ανορθόδοξη πρακτική της είσπραξης και απόδοσης στους ΟΤΑ δημοτικών τελών,
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ”, διευκρινίζει
η Αιτιολογική Έκθεση (σελ.9).

Ανείσπρακτα ποσά
Τυχόν ανείσπρακτα σχετικά ποσά σε
εκδοθέντες λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (μαζί με προσαυξήσεις, πρόστιμα, τόκους κλπ) αφαιρούνται με αντιλογισμό
εντός οριζόμενης προθεσμίας.
Σημειώνεται ότι κατά την ψήφιση του
ν.4597/2019 στη Βουλή, τα ανωτέρω άρθρα 5
και 6 ψηφίστηκαν θετικά (Ναι) μόνο από το
ΣΥΡΙΖΑ.
Υπενθυμίζεται ότι θεματικά συναφής
ρύθμιση, επίσης υπογεγραμμένη από τον
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλ. Χαρίτση, ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει ως αρ.33 του
ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018). Αφορά,
ομοίως, όλες τις Α.Ε. του ν.2932/2001 και του
ν.2688/1999, δηλαδή τις Ανώνυμες Εταιρείες
στις οποίες έχουν μετατραπεί πρώην Λιμενικά
Ταμεία ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ο
Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς),
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης) κλπ.
Βάσει αυτής, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεώθηκαν
να τους χορηγούν ασφαλιστική ενημερότητα,
“παρά την ύπαρξη βεβαιωμένων σε βάρος τους,
ληξιπρόθεσμων ή μη, οφειλών προς ΟΤΑ, που
αφορούν φόρους, τέλη ανταποδοτικά ή μη,
εισφορές οποιασδήποτε κατηγορίας, φύσης ή
περιγραφής”.

Αρθρο

Ε

χοντας ως παρακαταθήκη τα έργα και τις
παρεμβάσεις που έγιναν στην πόλη τα προηγούμενα χρόνια, βάζουμε τον πήχη ακόμη
πιο ψηλά, για να πάμε το Μαρούσι Μπροστά.
Θέτουμε στην κρίση των συμπολιτών μας την
πρότασή μας και παρουσιάζουμε μια Δυνατή
Ομάδα που διαθέτει όραμα, γνώση, εμπειρία.
Που στοχεύει στο αποτέλεσμα και στηρίζεται
στη συνεργασία και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Των
πολιτών, που πιστεύω ότι θα κάνουν την σωστή επιλογή.
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Θέτουμε ως Δημοτική Παράταξη 12 προτεραιότητες:
Να είμαστε ως Δήμος «πρωταθλητές» στην καθαριότητα,
την ανακύκλωση, την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής
οικονομίας.
2. Να διασφαλίσουμε τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να
ζούμε σε ένα προάστιο που θα ενισχύει και θα αναδεικνύει
τον πράσινο «χαρακτήρα» του.
3. Θέλουμε το Μαρούσι να είναι πόλη οργανωμένη, λειτουργική, φωτεινή κι ασφαλής.
4. Δίνουμε προτεραιότητα στη βελτίωση των κυκλοφοριακών

συνθηκών και της προσβασιμότητας, σε κάθε γειτονιά.
Επενδύουμε πολλά στην βελτίωση της λειτουργικότητας
και την ανάδειξη του ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της
πόλης, παράλληλα με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου αναβάθμισης και των υπόλοιπων γειτονιών.
6. Σε μια πόλη όπως το Μαρούσι, θέτουμε ως στόχο να
αποτελεί ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός, στοιχείο της
τοπικής μας ταυτότητας.
7. Μια πόλη όμορφη κι ανθρώπινη σημαίνει ότι δίνει βάρος
στην στήριξη αυτών που έχουν ανάγκη, για αυτό θέλουμε
να είμαστε πόλη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.
8. Προτεραιότητα μας είναι να εφαρμόσουμε ως Δήμος
πολιτικές και πρωτοβουλίες φιλικές στην επιχειρηματικότητα, που θα μας επιτρέπουν να προσελκύουμε νέες
επενδύσεις, με σεβασμό στην οικιστική φυσιογνωμία του
προαστίου μας.
9. Μια πόλη όπως το Μαρούσι δεν μπορεί παρά να είναι πόλη
της Νέας Γενιάς, προάστιο της γνώσης και της καινοτομίας.
10. Εχουμε τη βούληση να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και
τις δυνατότητες μας, για να δημιουργήσουμε στην πόλη
νέες θέσεις εργασίας και καλύτερα εισοδήματα, για τους
συμπολίτες μας.
11. Εχουμε το σχέδιο για να υλοποιήσουμε έργα και παρεμβάσεις, που θα αυξήσουν την «αξία» της πόλης και θα
κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας.
12. Στη Νέα Εποχή που οραματιζόμαστε προτεραιότητα
είναι να δημιουργήσουμε
έναν Δήμο Ψηφιακό, για να
μπορούμε να εξυπηρετούμε
Στόχος μας
καλύτερα και με χαμηλότερο
ως Δήμος,
κόστος τους δημότες μας.
Είμαστε σίγουροι ότι
είναι να
οι πολίτες θα μας επιλέξουν
είμαστε
για την αυτοδιοικητική μας
«πρωταθλητές»
πρόταση, την ουσιαστική
στην καθαανανέωση, την δημιουργική
ριότητα, την
σύνθεση που μπορούμε να
ανακύκλωση,
εγγυηθούμε.
Θα μας επιλέξουν για
την εφαρμογή
την αποτελεσματικότητά μας,
των αρχών
τις πρωτοπόρες και καινοτης κυκλικής
τόμες θέσεις μας, αλλά και
οικονομίας
την αποφασιστικότητα να
ακολουθήσουμε μια υπερκομματική πολιτική μετριοπάθειας και συνεννόησης,
για το συμφέρον της πόλης.
Μιας καινούργιας ‘’Έξυπνης΄΄ πόλης που να μπορεί
να εκφράζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες των δημοτών της.
Ένα προάστιο όμορφο, μια Πόλη φιλική και ανθρώπινη,
που θα μας κάνει υπερήφανους.
Στο Μαρούσι της Νέας Εποχής δεν υπάρχει χώρος για
λαϊκισμό, αδράνεια, υποκρισία.
Με πίστη στις δυνάμεις μας και αυτοπεποίθηση για
τις ικανότητες μας να κάνουμε πράξη όσα οραματιζόμαστε,
κοιτάζουμε με αισιοδοξία Μπροστά!

1.

Γυρίζουμε σελίδα,
περνάμε το Μαρούσι
στη Νέα Εποχή

5.

‘

* Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου
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Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης

Η Κομισιόν
και η ημερομηνία
εκλογών
Φωτιές άναψε η επισήμανση του
AIRETOS.GR ότι στη 2η Έκθεση Εποπτείας
της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
της 27ης/2/2019 περιλαμβάνεται αναφορά
στο χρόνο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, που διαφέρει από την ισχύουσα νομοθεσία.
Στην αριθμ.35 υποσημείωση της σελίδας
82 αναγράφεται πως «οι περιφερειακές και
τοπικές εκλογές θα λάβουν χώρα σε δύο
γύρους στις 19 και 26 Μαΐου (ο Β’ γύρος
πραγματοποιείται στην ίδια ημερομηνία
με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...)» [“Regional and local elections
to take place in two rounds on 19 and
26 May (the 2nd round taking place at
the same date as the elections to the
European Parliament) ...”].
Αντίθετα, δηλαδή, από την παρ.4 του αρ.9
του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε
από το αρ.6 του Κλεισθένη, όπου προβλέπεται πως ο Α’ γύρος διεξάγεται ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές (26 Μαΐου).
Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο λάθος
σε τόσο επίσημο και σημαντικό έγγραφο;
Μήπως οι “θεσμοί” ενημερώθηκαν για κάτι
που οι ψηφοφόροι ακόμα αγνοούν;

Τι Λωζάνη
τι Κοζάνη... Βουλή
και ΓΛΚ μπέρδεψαν
ποιος Δήμος
“έσπαγε”
Τα παράδοξα της διαδικασίας “σπασίματος” των πέντε Δήμων σε δώδεκα υπήρξαν αξιομνημόνευτα, π.χ. ο χρόνος (λίγο
πριν τις εκλογές), το μέσο νομοθέτησης
(εκπρόθεσμη Τροπολογία), η κατάθεση
σε Ν/Σ περί ιδιωτικών κλινικών και ινστιτούτου νεοπλασιών, η έλλειψη θεσμικής
διαβούλευσης, κ.ο.κ.
Αυτό, όμως, που προκάλεσε ιδιαίτερη
εντύπωση είναι η ταχύτητα που -μετά
από χρόνια εξαγγελιών- αίφνης αναπτύχθηκε από τη στιγμή που αποκλειστικά ο
AIRETOS.GR έφερε στο φως την Τροπολογία. Τέτοια ταχύτητα που οδήγησε σε
δύο διαδοχικά ευτράπελα.
Δύο συναρμόδιοι Φορείς που ενεπλάκησαν
κατά την κατάθεση της Τροπολογίας, πάνω στο “τρέξιμο” μπέρδεψαν ποιος Δήμος
“έσπαγε”.
Έκθεση ΓΛΚ (3η σειρά 1ης παραγράφου)
και επίσημη ιστοσελίδα Βουλής (περιγραφή στην ανάρτησή της) ανέγραψαν ότι
αλλάζει διοικητική διάρθρωση λάθος Δήμος: o Δήμος Κοζάνης (!), αντί του ορθού
πως διασπάται ο Δήμος “Σερβίων-Βελβεντού”.

Μία εβδομάδα
στη Νέα Υόρκη
για τέσσερις

Στη Νέα Υόρκη μετέβη η Υφυπουργός Εσωτερικών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη,
για μία εβδομάδα, από την Κυριακή 10/3 έως το Σάββατο 16/3/2019, «στο
πλαίσιο εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 63η Σύνοδο της Επιτροπής του
ΟΗΕ για το καθεστώς των γυναικών». Όπως διαβάσαμε σε έγγραφο του
Αλέξη Χαρίτση (ΑΔΑ: Ψ56Ξ465ΧΘ7-ΦΣΖ), η μετακίνηση της Υφυπουργού
και τριών «συνεργατών της» κοστίζει 14.904,00 €.
Από αυτά, 4.824,00 € για έξοδα μετακίνησης και 7.560,00 € για έξοδα διανυκτέρευσης, με την αποζημίωση ανά διανυκτέρευση της Υφυπουργού να φτάνει τα 420 € και των «συνεργατών της» τα 320, 260 και
260 € αντιστοίχως. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις ανήλθαν σε 2.520,00 €, με την τέως βουλευτή των ΑΝΕΛ
(δεν κατάφερε να εκλεγεί στις τελευταίες εκλογές), που δεν αποχώρησε από την Κυβέρνηση όταν παραιτήθηκε ο Πάνος Καμμένος, να δέχεται αποζημίωση 100 €/ημέρα.

“Τι Λωζάνη τι Κοζάνη”, τι Δήμος ΣερβίωνΒελβεντού τι Δήμος Κοζάνης, η Τροπολογία με όλα τα παράδοξα και τα ευτράπελά
της ψηφίστηκε.

Ποιος επιτέλους
“νομοθετεί” σε αυτό
το Υπουργείο;
Αξιοσημείωτη άγνοια για την εξέλιξη του
νομοθετικού έργου του ΥΠΕΣ παρουσίαζε επί εβδομάδες ο Αλ. Χαρίτσης. Όπως
επανειλημμένως ανέδειξε ο AIRETOS.GR,
από τις αρχές Φεβρουαρίου ο Υπουργός
επισήμως δήλωνε και αναρτούσε ότι το
πολυνομοσχέδιό του είχε ήδη κατατεθεί
στη Βουλή, ενώ αυτό δεν ήταν αληθές

(τελικώς κατετέθη την 7η/3/2019).
Ενδεικτικά: 3/2/2019 “αυτές τις μέρες
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ στη Βουλή ένα Ν/Σ με
ρυθμίσεις που...”, 11/2 “με Ν/Σ που
ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ σήμερα στη Βουλή
προωθούμε...”, 16/2 “ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ πριν
από λίγες ημέρες, Ν/Σ που ολοκληρώνει τη
θεσμική μεταρρύθμιση για την ιθαγένεια”,
17/2 “μπορούν να τακτοποιήσουν τις
οφειλές τους προς τους ΟΤΑ σε 100
δόσεις σύμφωνα με νέα ρύθμιση που
ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ αυτές τις μέρες στη Βουλή”,
1/3 “στο Ν/Σ το οποίο ήδη ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ
στη Βουλή”, κλπ.
Η οφθαλμοφανής πλήρης απόσταση
των επίσημων δηλώσεων από την
πραγματικότητα για εβδομάδες,
ήγειρε πλήθος ερωτημάτων στους
αυτοδιοικητικούς και έντονη φημολογία
για το ποιος πραγματικά ασκεί τη
νομοθετική πρωτοβουλία στο ΥΠΕΣ...

Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης

Ο λαϊκισμός της Ρένας Δούρου
με στόχο τη Φώφη Γεννηματά

Νοσταλγούν τα…
«μαντριά» τους

Την παραίτηση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, ζήτησε η Πρόεδρος
του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματα κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στο
Ματι. Προηγήθηκε η δίωξη της κας Δουρου για για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, των σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά
συρροή και του εμπρησμού από αμέλεια (όλα πλημμελήματα) κατά περίπτωση.
Σε ερώτηση που της έγινε σε ζωντανή
σύνδεση στο OPEN για την δήλωση της
Γεννηματά η κα Δούρου απάντησε:
Δεν ξεχνάμε ότι έχει υπάρξει υπερνομάρχης όταν η υπερνομαρχία είχε τις
αρμοδιότητες της πολεοδομίας όταν
στήθηκαν οι παγίδες θανάτου. Από γυναίκα προς γυναίκα. Ας σιωπήσει μία
γυναίκα που έχει το βαρύ όνομα του
πατέρα της.
Ο απίστευτος λαϊκισμός, όπως σημείωσε
ο AIRETOS.gr, βρίσκεται στο εξής σημείο.
Η κα Δούρου γνωρίζει πολύ καλά ότι η
Πρώην Πρόεδρος της Υπερνομαρχίας
Αθηνών Πειραιώς Φώφη Γεννηματά δεν
είχε καμία αρμοδιότητα στην περιοχή,
αντίθετα αυτό ήταν ευθύνη της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. Αυτή η δήλωση
ωστόσο της κας Δούρου ξεπερνάει τη
γραμμή υπεράσπισης για το πρόσωπό της
για το οποίο έχει κάθε δικαίωμα να κάνει
και σφιχταγκαλιάζει σκληρά τον λαϊκισμό
και την παραπληροφόρηση.

Με τα χειρότερα λόγια μιλούν για τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη οι τρεις «καραμανλικοί»
σύμβουλοί του που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
Οι κ.κ. Γιαννόπουλος, Καμπουρίδης, Ιωαννίδης ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν και
πως άλλη ήταν η πολιτική συμφωνία που
είχαν κάνει. Το θέμα είναι σοβαρό και έχει
διαστάσεις ακόμα και σε ζητήματα που
αφορούν στη Συμφωνία των Πρεσπών.
Στην ίδια γραμμή κινούνται επίσης οι σύμβουλοι κ.κ. Καναβός και Χριστοφορίδης
που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι
παρέφρασαν την παλιά ρήση του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέρωφ λέγοντας «Βγήκαμε απ' το μαντρί και μας πήρε στο λαιμό
του ο Καρυπίδης»!

ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

Κάτι παίζεται
στα Κύθηρα
Εκνευρισμένα με όσα γίνονται στα Κύθηρα φέρεται να είναι κεντρικά στελέχη της
Νέας Δημοκρατίας. Ενώ είχε την πρόθεση
να υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις του
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τον νυν δήμαρχο κ. Στράτο Χαχαλάκη,
τα μηνύματα που παίρνει από την Τοπική
Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι
ανησυχητικά. Ο κ. Χαχαλάκης φέρεται να
εκθειάζει την απερχόμενη Περιφερειάρχη
Αττικής κ. Ρένα Δούρου και να αφήνει αιχμές για άλλους αντιπάλους της.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ανεπιβεβαίωτες φήμες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν βίντεο από smartphones με υλικό
που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κατά τα
άλλα αγαπητό δήμαρχο.

Ελληνικό Αργυρούπολη:
Η ευχάριστη έκπληξη
των εκλογών;
Μια ωραία ιστορία εξελίσσεται στο Δήμο
Ελληνικού - Αργυρούπολης. Ένα Δήμο
προοδευτικό ο οποίος ανάγκασε τη δεξιά
παράταξη να στηρίζει τον νυν Δήμαρχο
Γιάννη Κωνσταντάτο ο οποίος έχει ταυτισθεί μαζί τους τόσο στο Δήμο όσο και
στην Περιφέρεια.
Αυτό που σίγουρα κανείς δεν περίμενε είναι η δυναμική του υποψήφιου Δήμαρχου
Κώστα Στέφα, Γραμματέα επί χρόνια της
Νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και
σήμερα του Κινήματος Αλλαγής στη Νότια
Αθήνα.
Όπως είπε δε χαρακτηριστικά πριν λίγες
ημέρες σε προεκλογική του συγκέντρωση
απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του
Θα είμαστε η ευχάριστη έκπληξη των
εκλογών!
Και αυτό, θα το πιστέψετε πρώτα απ' όλα
εσείς, θα το πιστέψουν οι αντίπαλοι που
το έχουν καταλάβει... Ερχόμαστε! Και ερχόμαστε δυναμικά!

Κουίζ για τις
δημοτικές εκλογές
στην Αθήνα
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το παρελθόν σε ακολουθεί και σε καθορίζει Στην
πολιτική πολλές φορές ισχύει το όλα εδώ
πληρώνονται. Υπο αυτή την έννοια λοιπόν
έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες μία
έντονη φημολογία ότι απέναντι από τον
υποψήφιο Δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας
για το Δήμο της Αθήνας κύριο Μπακογιάννη θα συστρατευθεί σε άλλο υποψήφιο
Δήμαρχο γνωστό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τα παλιά, αλλά σίγουρα όχι
και μεγάλο ηλικιακά.
Μένει να αποδειχθεί αν αυτό ισχύει, αλλά εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, θα
δημιουργήσει πρόβλημα αν όχι εκλογικά,
σίγουρα όμως στην εικόνα της πανστρατιάς των Νεοδημοκρατών γύρω από τον
Κώστα Μπακογιάννη.

Συνέντευξη
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Ν

α πάνε συνειδητοποιημένα
στην κάλπη και να διαλέξουν
εκείνους που τους εμπνέουν
πραγματική εμπιστοσύνη»
από την πρώτη Κυριακή,
τονίζει με συνέντευξη του
στον AIRETO, ο δήμαρχος
Ηρακλείου Αττικής Νίκος
Μπάμπαλος. Όπως σημειώνει, λόγω της απλής
αναλογικής δεν υπάρχει πλέον η «χαλαρή» ψήφος
της πρώτης Κυριακής. Όσον αφορά τη θητεία του
στο δήμο, επισημαίνει ότι αυτός και οι συνεργάτες
του κατάφεραν να κάνουν και πάλι το Ηράκλειο
Αττικής ένα Δήμο αξιόπιστο, ισχυρό, που εμπνέει
εμπιστοσύνη στους κατοίκους και τους επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

«

Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής 2014 έως
2019 και εκ νέου υποψήφιος για την δημαρχία στις εκλογές του Μαΐου, ποιοι είναι οι
λόγοι που σας οδηγούν να διεκδικήσετε εκ
νέου την ψήφο των πολιτών;

Από την πρώτη προεκλογική συμφωνία με τους δημότες στις παραμονές των εκλογών του 2014 είχαμε
εξηγήσει ότι το πλάνο για τον Δήμο που θέλουμε:
μια πόλη πιο καθαρή, πιο λειτουργική, πιο ασφαλής,
πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη, ήταν και είναι πλάνο
τουλάχιστον δύο δημοτικών περιόδων. Ξέραμε
ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 παραλαμβάνουμε
μια πόλη με μεγάλες ανάγκες στα πλέον βασικά,
πόσο μάλλον για τα μεγάλα έργα που θέλαμε να
βάλουμε εμείς μπροστά.
Δουλέψαμε μεθοδικά και μέσα σε λίγα
χρόνια καταφέραμε να κάνουμε και πάλι το Ηράκλειο Αττικής ένα Δήμο αξιόπιστο, ισχυρό, που

‘

Με την απλή αναλογική δεν
υπάρχει η «χαλαρή» ψήφος
της πρώτης Κυριακής

εμπνέει εμπιστοσύνη στους κατοίκους και τους
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Όμως αυτά δεν αρκούν. Κάναμε εκατοντάδες έργα
καθημερινότητας, αλλά θέλουμε να δούμε να γίνονται πράξη και οι μεγάλες αλλαγές στην υποδομή του
Ηρακλείου. Έργα όπως η ανάπλαση της λεωφόρου
Ηρακλείου, η υπογειοποίηση της οδού Μελίνας Μερκούρη, η κατασκευή 4 κλειστών γυμναστηρίων στα
σχολεία της πόλης και η απόκτηση του Κτήματος Φιξ
είναι παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί είτε
σε επίπεδο εκπόνησης μελετών, είτε όντας βήματα
πριν την υλοποίηση και, εάν όλα πάνε καλά, θα τα
δούμε να ξεκινούν την επόμενη δημοτική περίοδο.
Εκτιμούμε ότι εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε
την ομαλή πορεία, να δώσουμε συνέχεια στις αλλαγές
που έχουν συντελεστεί αυτά τα χρόνια στην πόλη.
Εάν σας ζητούσαμε να κάνετε έναν μίνι απολογισμό αυτής της θητείας, τι θα επιλέγατε;

Ξεκινάμε από τα βασικά, από αυτά που κάθε δήμαρχος, κάθε δήμου πρέπει να φροντίζει.
Το Ηράκλειο είναι πιο καθαρό από ποτέ:
μαζεύουμε τα σκουπίδια τουλάχιστον μια φορά

Κάναμε το Ηράκλειο
αξιόπιστο και ισχυρό

την ημέρα ενώ όλοι οι κάδοι πλένονται με το νέο
καδο-πλυντήριο που αγοράσαμε στις αρχές της
θητείας μας.
Τα οικονομικά του Δήμου μπήκαν σε σταθερή βάση: καταφέραμε να μετατρέψουμε το έλλειμμα
σε πλεόνασμα, να πληρώσουμε όλα τα ληξιπρόθεσμα
χρέη και να τακτοποιήσουμε τα μακροπρόθεσμα,
πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τα διαθέσιμα του
δημοτικού ταμείου. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν
με κάποιο τρόπο ο Δήμος Ηρακλείου έκλεινε αύριο ως οργανισμός, η περιουσιακή του κατάσταση
θα επαρκούσε όχι μόνο για να πληρώσει όλες του
τις μακροπρόθεσμες οφειλές αλλά και να αφήσει
υπόλοιπο στο ελληνικό Δημόσιο.
Γιατί είναι αυτό, όμως, σημαντικό για τον
πολίτη; Γιατί μπορέσαμε και μεταφράσαμε αυτή
την υπεραξία σε φορο-ελαφρύνσεις για όλους τους
κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης (πέρα
από τις απαλλαγές που διευρύναμε για τις ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού).
Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη και το 2018 και
το 2019: 10% για τα τέλη των νοικοκυριών και 7%
τον ΦΗΧ για το 2018 και επιπλέον 10% για όλες
τις οικίες και 6% για τα επαγγελματικά ακίνητα το
2019. Παράλληλα από το 2015 μειώσαμε τα τροφεία
σε όλους τους παιδικούς σταθμούς κατά 20% για
όλους τους γονείς.
Από εκεί και πέρα θα καταχραστώ αρκετό
από τον φιλόξενο χώρο της εφημερίδας σας για να
απαριθμήσω τι έχει γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια
στο Ηράκλειο. Ας αρκεστούμε λοιπόν στην περιγραφή των πλαισίων έργων που έκαναν την πόλη:
1) πιο λειτουργική (ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια,
απόκτηση ελεύθερων χώρων, δημιουργία δύο
νέων παιδικών σταθμών, ανανέωση και διεύρυνση
δημοτικής συγκοινωνίας),
2) πιο πράσινη (λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης,
προγράμματα μπλε, οικιακού μπλε, καφέ κάδου,
ανανέωση στόλου καθαριότητας),
3) πιο ασφαλή (ανάπλαση όλων των παιδικών χαρών
για την ασφάλεια των παιδιών, φύλαξη σχολικών
κτιρίων και δημοτικών κτιρίων, κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για την οδική ασφάλεια)
4) πιο ανθρώπινη (διεύρυνση κοινωνικών δομών,
προγράμματα προώθησης Υγείας)
Σας ανησυχεί η απλή αναλογική, δεδομένου
ότι πλέον θα χρειαστούν συνεργασίες ανάμεσα στους συνδυασμούς που θα εκλεγούν
στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν οι δήμοι από
την επόμενη ημέρα;

Με ανησυχεί περισσότερο ότι οι πολίτες δεν έχουν
καταλάβει τι σημαίνει απλή αναλογική. Ότι, δηλαδή,
πλέον δεν υπάρχει η «χαλαρή» ψήφος της πρώτης
Κυριακής που μπορεί να την δώσεις σε κάποιον
φίλο ή γνωστό από κάποια υποχρέωση που έχεις,
αφού δήμαρχο θα διαλέξεις στον δεύτερο γύρο. Δεν
είναι καθόλου έτσι πλέον. Πρέπει να καταλάβουν
όλοι ότι δήμαρχο και διοίκηση επιλέγεις από την
πρώτη Κυριακή, από τον πρώτο γύρο. Για αυτό και
πρέπει να πάνε συνειδητοποιημένα στην κάλπη και
να διαλέξουν εκείνους που τους εμπνέουν πραγματική εμπιστοσύνη.
Αναλόγως, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους
Ηρακλειώτες και τις αποφάσεις που θα λάβουν.
Ξέρω ότι αναγνωρίζουν το έργο μας και έχουν σωστή κρίση. Θα σεβαστούμε απόλυτα το αποτέλεσμα
και θα πράξουμε αναλόγως στην επόμενη θητεία.
Θέλω να πιστεύω πως σε όλες τις παρατάξεις που
συμμετέχουμε σε αυτή την εκλογική διαδικασία θα
πρυτανεύσει αυτή η λογική.

