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 Θεωρώ σκόπιμο να ξεκινήσω την τοποθέτηση μου αναφερόμενος στο υπό εξέλιξη έργο 

στη Γ. Παπανδρέου . Γνωρίζετε όλοι ότι η διαμόρφωση της Γ.Παπανδρέου είναι έργο του 

ΑΣΔΑ ενώ οι παρόδιες επεμβάσεις έργων του Δήμου μας. Γνωρίζετε ακόμη πως η δημοτική 

μας κίνηση είχε εξαρχής εκφράσει την αντίθεση της σε μια σημειακή παρέμβαση σαν κι’ αυτή 

που ούτε το κυκλοφοριακό του Δάσους θα λύσει και πρόσθετα προβλήματα θα δημιουργήσει. 

Τώρα όμως βρισκόμαστε στο έδαφος της πραγματικότητας. Ο εργολάβος , εταιρεία 

ΕΝΤΕΧΝΟ, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική των εργολάβων που ορίζεται από την 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους και λύσης προβλημάτων με μπαλώματα και 

περίεργες πατέντες έχει κακοποιήσει την περιοχή. Να αναφερθώ στα μέτρα ασφαλείας που δεν 

πήρε; Στο τσιμέντο που ρίχνει στις ρίζες των δέντρων, στο ελαφρύ σκάψιμο που θα γεννήσει 

νέα ζητήματα οδοποιίας κ.λ.π. Γνωρίζω ότι ο δήμαρχος και η τεχνική υπηρεσία υπέβαλε στον 

ΑΣΔΑ πολυσέλιδο σημείωμα με τις ήδη διαπιστωμένες κακοτεχνίες. Καλώς, αλλά δεν φτάνει. 

Ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης δεν είναι να παρακολουθεί αλλά να αποφασίζει, δημιουργεί 

και παρεμβαίνει . Άρα από την καταγγελία πρέπει να προχωρήσουμε στην απειλή έκπτωσης του 

εργολάβου και την απαίτηση να αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες και να προστατευθεί το 

πράσινο και ιδιαίτερα τα πεύκα και τα άλλα δέντρα του δρόμου. Σ’ αυτή τη λογική δεν πρέπει 

να υποχωρήσουμε στην διάθεση κάθε καταστηματάρχη που για να φαίνεται η βιτρίνα του 

καλοβλέπει την κοπή των δέντρων ακόμα και μέσω της αντικατάστασης τους αλλού. Να 

ξεκαθαρίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει.  

Στο θέμα μας τώρα. Θέλω να συγχαρώ τον δήμαρχο γιατί με την εισηγητική 

τοποθέτηση του ανοίγει μια αναγκαία συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της αυτοδιοίκησης 

και την μέσα από αυτή την ματιά την πορεία του δήμου μας. Απ’ την άλλη μεριά διαφωνούμε 

πλήρως με το εισηγητικό κείμενο τόσο στην φιλοσοφία του, όσο και στις κατευθυντήριες 

γραμμές του και τον τρόπο που πάει να επιλύσει τα προβλήματα του. Τι μας λέει ο δήμαρχος. 

Στο πλαίσιο μιας αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες και οικονομική αυτοτέλεια στην πορεία μιας 

αποκεντρωμένης διοίκησης σε κρατικό επίπεδο το επιδιωκόμενο είναι ν’ αποκτήσει η 

αυτοδιοίκηση φορολογική εξουσία. Στο σημείο αυτό η εισήγηση ή απογειώνεται στη σφαίρα 



ενός ουτοπικού νεοφιλελεύθερου μοντέλου ή επιδιώκει να επιβάλλει νέους φόρους στους 

πολίτες. Η εισήγηση βάζει στον εαυτό της το ερώτημα. ΄΄Ποίας μορφής αυτοδιοίκηση 

θέλουμε΄΄ και απαντά πως το κεντρικό ζήτημα είναι η οικονομική θέση του θεσμού, βάζει σαν 

πρώτο θέμα προβληματισμού αν τα έσοδά της θα προέρχονται από δικούς της φόρους ή από 

φόρους που επιβάλλει και εισπράττει η κεντρική εξουσία, λέει ότι δεν θέλει μια κρατικοδίαιτη 

αυτοδιοίκηση και διεκδικεί  φορολογική εξουσία γιατί έτσι θ’ αναδειχτεί η πραγματική 

αυτοδιοίκηση επικαλούμενη και το ανιστόρητο επιχείρημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ως 

πολιτικό θεσμός προϋπήρξε του ελληνικού κράτους  (αν είναι έτσι θα φτάσουμε στις πόλεις – 

κράτος και τα πρώτα κοινόβια του homo erectus). Ως εδώ η εισήγηση έχει ξεχάσει ότι οι φόροι 

πληρώνονται από τους πολίτες σ’ ένα κεντρικό σύστημα με κατεύθυνση να αναδιανεμηθούν 

(ως βασική αρχή, όχι ως πράξη), έχει ξεχάσει τους διαφορετικούς βαθμούς αυτοδιοίκησης , 

έχει εφεύρει ένα νέο φοροεισπραχτικό μηχανισμό (τις Δ.Ο.Υ της Τ.Α), έχει απεμπλακεί απ’ τη 

διαδημοτικότητα των προβλημάτων και ξαφνικά προσγειώνεται στο έδαφος της 

πραγματικότητας και αναζητά χρηματοδοτήσεις από το τέταρτο ΚΠΣ, τα ΣΔΙΤ, τις χορηγίες 

κλπ. όλο μάλιστα το κείμενο διαπνέεται  από την λογική ότι δεν μπορούμε ν’ ασκήσουμε  

συγκεκριμένη πολιτική γιατί δεν έχουμε ή έχουμε περιορισμένους πόρους απ’ το κακό κράτος. 

Όσοι γνωρίζουμε ότι το θέμα Αυτοδιοίκηση εμπλέκεται στο μέγιστο ζήτημα της 

αντισυστηματικής  πολιτικής δράσης, δεν θα πάρουμε αυτό το αεροπλάνο. Θα μείνουμε 

σταθεροί στην εξυπηρέτηση του καθήκοντος του σήμερα που υπηρετεί τα οράματα μας και για 

την αυτοδιοίκηση και που μπορεί να πραγματώσει συγκεκριμένες πολιτικές στο συγκεκριμένο 

και προς ανατροπή πλαίσιο. 

Τι μας επιβάλλει το καθήκον του σήμερα:  

Να παλέψουμε για μια γενναία μεταρρύθμιση των θεσμών του δημοσίου τομέα που να 

εξυπηρετεί τρεις αλληλένδετους στόχους.    

   

1) Τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα θέματα που τους 

αφορούν. 

  Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στις 38 σελίδες του εισηγητικού η λέξη συμμετοχή 

υπάρχει μόνο μία φορά (σελ 36.. για τη διαρκή διεύρυνση της συμμετοχής των Χαϊδαριωτών 

στις πολιτιστικές δραστηριότητες). Κι’ όμως άλλα λέγατε κ.δήμαρχε στα 10 σημεία 

προτεραιότητας προς τον Χαϊδαριώτικο λαό. Σας προτείνουμε λοιπόν σ’ αυτή την κατεύθυνση 

και για το 2008. 

 



 Α. Τη συγκρότηση τοπικών συμβουλίων σε πειραματική εφαρμογή στις περιοχές της 

Αστυθέας και της Αφαίας με καθολική εκλογή με απλή αναλογική και με βάση την εκλογική 

κατοικία. Είναι εύκολο να γίνει μέσα στο Γενάρη – Φλεβάρη και έχουν συγκεκριμένο 

αντικείμενο με βάση τις δικές σας προτάσεις . Συγκεκριμένα η Αστυθέα να έχει την συνολική 

διαχείριση της εφαρμογής ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αστική ανάπλαση ύψους 

2.400.000€ και η Αφαία την ιεράρχηση των προβλημάτων της περιοχής και την διαχείριση της 

αντίστοιχης χρηματοδότησης. 

 Β. Την θεσμοθέτηση της συνέλευσης Παιδείας της Πόλης που πέρα από την αποτίμηση 

και τον προγραμματισμό των δράσεων για την παιδεία μπορεί ν’ αποφασίζει οριστικά για τον 

καταμερισμό της χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές και στον καταμερισμό της 

χρηματοδότησης για συντηρήσεις. 

 Γ. την εφαρμογή μέσω καθολικής ψηφοφορίας με απλή  αναλογική του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας με αρχική εγγραφή στον προϋπολογισμό 100.000€. 

 Δ. Την πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή Χαϊδαριωτών επιστημόνων στην 

διαμόρφωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

 Ε. Την δημιουργία ενός ή δύο site του Δήμου  όπου ο πολίτης μπορεί να παρεμβαίνει, να 

ενημερώνεται, να προτείνει.  

Άρα προτείνουμε την παραμονή του κωδικού 6431 στις 45.000€ που θα απορροφηθούν με την 

συμπλήρωση έξοδα ενημέρωσης – ανάπτυξης της δημοκρατίας  Στο αμέσως επόμενο διάστημα 

θα σας εφοδιάσουμε με συγκεκριμένη πρόταση του πως μπορεί να διαμορφωθεί ένα τεχνικό 

πρόγραμμα και προϋπολογισμός με την συμμετοχή των πολιτών που μπορείτε να τον 

αξιοποιήσετε το 2009. 

 Εδώ να τονίσουμε ότι η αυτοδιοίκηση έχει αποδειχτεί ικανή – και καλώς – στην 

διεκδίκηση πόρων και αρμοδιοτήτων άρα  εξουσίας αλλά δεν έχω κανένα παράδειγμα 

δημοτικής αρχής  - κανένα- που μετακύλυσε εξουσία προς τους πολίτες. Έτσι ο κάτοικος 

παραμένει ιδιώτης ή πελάτης και όχι συμμέτοχος – πολίτης, συμμέτοχος του κινήματος 

Αυτοδιοίκησης δηλ. της ελευθερίας του να γνωρίζει και του δικαιώματος του να συναποφασίζει 

για όσα τον αφορούν. 

 

2. Τη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη που θα κατοχυρώνει την οικονομική μεγέθυνση με 

περιβαλλοντικούς όρους και θα εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Αυτός 

είναι ο δεύτερος άξονας. Υποτίθεται ότι αυτός ο άξονας κατά δήμο εγγράφεται στο τεχνικό 

πρόγραμμα και υλοποιείται με βάση επιχειρησιακά σχέδια. Εδώ δεν γίνεται αυτό ακριβώς γιατί 

το προτεινόμενο πρόγραμμα ενώ τα’ χει σχεδόν όλα δεν έχει κατεύθυνση , ιεράρχηση, 



φυσιογνωμία. Εμείς επιζητούμε ανάπτυξη της πόλης με βάση τα φυσικά της χαρίσματα και 

πλεονεκτήματα και τα ιστορικά της χαρακτηριστικά. Επειδή αυτά τα θεωρώ γνωστά θέλω να 

τονίσω ότι η δημοτική αρχή στους 10 μήνες άσκησης εξουσίας τα παρέβλεψε και σε ορισμένα 

αντιτάχθηκε.  

Ποίες πράξεις και παραλήψεις χαρακτηρίζουν τη δημοτική αρχή αυτούς τους 10 μήνες.  

 Α) Η μείωση του δημοσίου χώρου μέσα από την ενοικίαση δημοτικών χώρων σε ιδιώτες 

με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα   τον κιν/φο Κατερίνα , το Ιστορικό, την ανοχή στις 

παράνομες καταλήψεις πεζοδρομίων και πεζόδρομων κ.α. 

 Β) Η συμμετοχή και άρα συνενοχή στην τμηματική απόδοση άρα σαλαμοποίηση και 

προώθηση της οικοπεδοποίησης των στρατοπέδων Καραϊσκάκη Α & Β . Οφείλω μάλιστα να 

σας κάνω την εξής παρατήρηση ή πλήρης ονομασία του Πάρκου είναι Ιστορικής μνήμης και 

Περιβαλλοντικής Προστασίας και με βάση την ΚΥΑ παραχώρησης δεν επιτρέπονται αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Πέρα όμως αυτού η λογική της προηγούμενης δημοτικής αρχής – έργα 

ηλεκτροφωτισμένα στη Λ. Αθηνών  - αφαίρεσε ελεύθερο πράσινο υπέρ πλακοστρώσεων (η 

χαρά του εργολήπτη). 

 Η δε λογική της στο προηγούμενο συμβούλιο ψηφισμένης  μελέτης κατά την γνώμη μας 

αφαιρεί και νέο (σηματοδότηση αντί για κυκλική κίνηση ) και θα δημιουργήσει κυκλοφοριακές 

συμφορήσεις. Χρειάζεται να καταλήξουμε: επιδιώκουμε παντού υψηλό πράσινο, δεν 

αρκούμαστε στο γκαζόν και την αγριάδα.   

 Με βάση τα παραπάνω εμείς επιμένουμε πως οι κύριες διεκδικήσεις του δήμου μας με 

αντίστοιχες εγγραφές στο πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό πρέπει να είναι : 

- Πλήρης απόδοση των χώρων των στρατοπέδων χωρίς οικοπεδοποίηση με βάση 

όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ πλην της τελευταίας. 

- Υπογειοποίηση της Λ. Αθηνών – Κορίνθου 

- Ανάπλαση της παραλίας Σκαραμαγκά και αναζήτηση των αναγκαστικά 

απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την δικτατορία και υπέρ του Νιάρχου με ταυτόχρονη 

ακύρωση του σχεδίου για το λιμάνι. 

- Οικολογική ανασυγκρότηση  του Ποικίλου Όρους 

- Ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

 

 Τα παραπάνω μπορούν να μορφοποιηθούν  σε ένα η περισσότερα επιχειρησιακά σχέδια 

που από μόνοι μας (αν μπορούμε να πιστοποιηθούμε με ISO) ή μέσω της ΔΗΜΟΣ Α.Ε (αν 

τελεσφορήσει) να ενταχθούν στο Δ΄ ΚΠΣ που απ’ ότι φαίνεται θ’ αρχίσει να υλοποιείται για 

την αυτοδιοίκηση από το 2009 – 2010 (τότε θ’ αρχίσουν να εντάσσονται έργα ). Δεν φτάνει 



όμως μόνο αυτό. Χρειάζονται ενημερώσεις , ημερίδες , διεκδικήσεις, αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις. Για παράδειγμα θα περιληφθούν στην πολιτιστική μας κληρονομιά τα πλούσια 

ευρήματα στις νεροτσουλήθρες της Αφαίας (δεν  αναφέρετε τίποτε); Θα προχωρήσει και πώς η 

συνεννόηση μεταξύ δήμων Αθήνας – Αιγάλεω – Χαϊδαρίου –Ασπρόπυργου – Ελευσίνας για την 

συνολική ανάπλαση της Ιεράς στην κατεύθυνση της κληρονομιάς των Ελευσίνιων μυστηρίων; 

Κι’ ακόμη παραπέρα θα υποχρεωθεί η ΕΡΓΟΣΕ στην αποκατάσταση του φυσικού τοπίου από 

την διέλευση του τρένου  ; τι θα γίνει με την τρενογέφυρα;  

 Σ’ αυτό το επίπεδο εμείς υποστηρίζουμε την σύνταξη ενός νέου γενικού 

πολεοδομικού σχεδίου ή την αναθεώρηση του υπάρχοντος . Το Γ.Π.Σ περιλαμβάνει ως 

βασικούς συντελεστές τις χρήσεις  γης , το δίκτυο κυκλοφορίας και την επίδραση στο 

περιβάλλον άρα δεν υποστηρίζουμε τον διαχωρισμό των μελετών στις 3 παραπάνω κατηγορίες 

γιατί η εφαρμογή της κάθε μίας ξεχωριστά θα παράγει ξεχωριστό αποτέλεσμα που θα 

αναδιατάσσει συνεχώς τη ζωή της πόλης . Εμείς θεωρούμε πως οι παραπάνω μελέτες πρέπει 

να εξελίσσονται παράλληλα και συνδυαστικά στο πλαίσιο του ΓΠΣ το οποίο πρέπει ν’ αποτελεί 

στρατηγικό σχέδιο του δήμου και να εξεταστεί άμεσα ως επιχειρησιακό σχέδιο. 

1. Με το παραπάνω τρόπο : 

I. οι χρήσεις γης θα καθορίσουν το κυκλοφοριακό φόρτο και θα προσδιορίσουν 

τις ώρες αιχμής. 

II. Ο κυκλοφοριακός φόρτος θα προσδιορίσει την ανάγκη χωροθέτησης, 

μονοδρομήσεων, αναπλάσεων των δευτερευουσών οδών του Δήμου που θα κατευθύνονται στις 

κύριες οδούς (Λ.ΑΘΗΝΩΝ, Ι.ΟΔΟ, κλπ) και τους γειτονικούς Δήμους. 

III. Ο δημιουργημένος πρόσθετος φόρτος του Δήμου στις παραπάνω οδούς θα 

οριοθετήσει περιοχές παρεμβάσεων και προτάσεων προς το ΥΠΕΧΩΔΕ (Λ.ΑΘΗΝΩΝ) και 

Περιφέρεια (Ι.ΟΔΟ) (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ –ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ –

ΦΑΒΙΕΡΟΥ-Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ –ΑΦΑΙΑ. 

IV. Η μορφολογία του Ορεινού όγκου που είναι λεκάνη απορροής όμβριων σε 

συνδυασμό με της δευτερεύουσες και κύριες οδούς θα χωροθετήσει με μεγάλη ακρίβεια τη θέση 

των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. 

 Οι χρήσεις γης θα προσδιορίσουν τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης και θα 

χωροθετήθουν ορθότερα θέσεις κατασκευής υπόγειων ή υπέργειων χώρων 

στάθμευσης.(μηχανικά Parking), θα καθορίσει τους χώρους των σχολείων και γενικότερα της 

εκπ/σης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των κοινωνικών παροχών και θα θέσει τέρμα στη 

τυχαία χωροθέτηση τέτοιων έργων.    



V. ΤΕΛΟΣ δίνεται η δυνατότητα στη παρούσα διοίκηση του Δήμου  

i.να δώσει οριστική λύση στο θέμα του Στρ/δου με την ένταξη του στο ΓΠΣ 

(σε συνεννόηση με Περιστέρι – Πετρούπολη. 

ii. να σταματήσει τη σαλαμοποίηση του. 

iii.να το μετατρέψει σε χώρο περαστικού πρασίνου με τον καθορισμό 

χρήσεων γης 

iv. να ορθολογίσει το κυκλοφορικό στο Δάσος, αξιοποιώντας είσοδο και 

έξοδο προς το Δάσος να συνενώσει  χώρους άθλησης, πολιτισμού(BLOCK 15) και 

συνάθροισης κοινού να παρακινήσει το πολίτη να βγει το σαββατοκύριακό από το σπίτι του και 

να ζήσει στο φυσικό περιβάλλον του Ποικίλου Όρους και του Στρδου, να αθληθεί και να 

επισκεφτεί την ιστορία της πόλης του. Αν το ΓΠΣ συμπληρωθεί με μελέτη πληθυσμιακής 

κατανομής και ανάπτυξης τότε έχουμε μια πλήρη εικόνα του δήμου μας επί της οποίας ασκούμε 

πολιτικές, διεκδικούμε κλπ για πολλά χρόνια. 

 

 Παραπέρα εμείς ως δημοτική κίνηση δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της 

Εκπαίδευσης. Υπάρχει μια τάση εξωραϊσμού την στιγμή που η κατάσταση στα σχολεία μας δεν 

είναι καλή. Τα υπάρχοντα προβλήματα υποκινούν τις καταλήψεις και δεν καταλαβαίνω , πέρα 

μόνο ως προσπάθεια χειραγώγησης, τις ξαφνικές συσκέψεις σαν αυτή που οργάνωσε η 

δημοτική αρχή την προηγούμενη Δευτέρα. Έχουμε ξαναπεί πως αν  θέλουμε κάτι να 

χαρακτηρίζει τον δήμο μας αυτό ας είναι τα σχολεία του. Προτείνουμε λοιπόν την εγγραφή 

ποσού 1.000.000€ στο Τ.Π και τον προϋπολογισμό με στόχο την συντήρηση των υπάρχουσων 

εκπαιδευτικών υποδομών , την ανάπλαση των αύλειών χώρων των σχολείων στην κατεύθυνση 

της οικολογικής εκπαίδευσης και του ανοιχτού σχολείου, την ανακατασκευή των αθλητικών  

τους υποδομών  . Το κονδύλι αυτό με βάση μια εμπεριστατωμένη μελέτη δεν είναι κάτι νέο, 

στην ουσία υπάρχει απλά πρέπει να διεκδικηθεί. Χρειάζεται να γίνει ένα κείμενο συναπόφασης 

και συνδιεκδίκησης όλων των φορέων εκπαίδευσης και των κατοίκων. 

 Κλείνοντας αυτό το κομμάτι – άξονα θα αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα που βάζει το 

εισηγητικό παρά το γεγονός ότι η σελίδα 25 πρέπει να κρατηθεί ως κειμήλιο αντιφατικού λόγου 

μια και κάθε παράγραφος αντιφάσκει με την επόμενη της 

Π.χ το Τ.Π είναι σαφές , ρεαλιστικό και διεκδικητικό και αμέσως μετά   : δεν μπορεί με 

ασφάλεια να προβλεφθεί η υλοποίηση του και αμέσως μετά: καταθέτουμε προτάσεις . 

Παραμένει ως ζήτημα η Περιφερειακή οδός Δάσους – Δαφνίου . Είναι γνωστή η θέση μας. Να 

μην τοποθετηθεί ηλεκτροφωτισμός, να μην διανοιχτεί ο δασικός δρόμος , απλά να καθαριστεί, 



να σταματήσει η κατασκευή το πεζούλι με πέτρα. Κι’ ακόμη περισσότερο να μην 

ονοματοδοτηθεί ώστε να μην ανοίξει  η όρεξη – παρανόμων κατά την γνώμη μας ιδιοκτησιών. 

Σ΄ αυτό το ζήτημα θέλω να τονίσω και το εξής. 

 Η δράση κάθε διοίκησης αξιολογείται και ελέγχεται κατά κύριο λόγο πολιτικά. Αυτό είναι 

γενική αρχή . Από αυτή την αρχή δεν συνάγεται ότι κάθε διοίκηση μπορεί να κινείται πέρα  από 

κάθε έννοια δικαιοσύνης και νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή το λέω γενικά, το αφήνω 

αιωρούμενο , υπάρχουν και περιπτώσεις ποινικών ευθυνών που δεν μπορούμε να τις 

εξαντλήσουμε στο επίπεδο μιας κακώς ευνοούμενης αυτοδιοίκητικής αλληλεγγύης. 

Οικολογική ανασυγκρότηση Ποικίλου – Αναδάσωσης 
 Με πρόγραμμα και σε σύγκρουση με τους καταπατητές. Έχουν εισπραχτεί τα 250.000€ 

που δήλωνε η Κα Γεννηματά πως έδωσε στον ΑΣΔΑ  για αναδασώσεις; Τι γίνεται με την 

περιφερειακή Αιγάλεω; Τι γίνεται με την διεκδίκηση της Μονής Κλειστών ; Τι γίνεται με το 

1.000.000€ που δήλωσε το καλοκαίρι ο κ. Σγουρός στη σύσκεψη του ΑΣΔΑ. 

Συγκοινωνιακό 
 Εκπόνηση μελέτης για την συγκοινωνιακή σύνδεση με το ΜΕΤΡΟ (σταθμός ΧΑΪΔΑΡΙ) 

ώστε να μην χρησιμοποιούν οι κάτοικοι το αυτοκίνητο τους που θα δημιουργήσει νέους 

φόρτους κυκλοφορίας και θα ΄΄πνίξει΄΄ την ΑΣΤΥΘΕΑ. 

Περιοχή Μονής Δαφνίου 
 Υπάρχει πραγματικό πρόγραμμα; Είχε ανακοινωθεί ότι απ’ τον Ιούλιο του 2007 θα 

λειτουργήσει ο προαύλιος χώρος (προηγούμενα είχαν πει για τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου ή 

του Λονδίνου γιατί στην Αθήνα δεν έγιναν). Εμείς προτείνουμε την επαναλειτουργία του 

camping  με την λογική της διαμόρφωσης χώρου ζωής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Υπόγειος χώρος στάθμευσης 
 Υπάρχει απόφαση. Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη ή θα φορτωθεί και άλλο το κέντρο; 

Όταν γίνει θα λειτουργήσει το βράδυ; Υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας; 

Σταθμός μεταφόρτωσης: 
 Προέχει η στάση της ανακύκλωσης Μετά η λογική λέει για κοινό σταθμό μεταφόρτωσης 

Χαϊδάρι – Αιγάλεω – Αγ. Βαρβάρα και Κορυδαλλός για να ‘ναι λειτουργικός, οικονομικός και 

βιώσιμος. 

Αστυθέα και Μετρό: 
 Υπάρχει κάποια πρόταση; Θα πνιγεί η Αστυθέα και η Σαλαμίνος και πέριξ στο Αιγάλεω. 

Έχει αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο διαμόρφωσης  στο οικόπεδο στην Αγ. Μαρίνα (Αγ. 

Βαρβάρα); Στο Τ.Π υπάρχει εγγραφή στο Ο.Τ 1 μέσω ΣΔΙΤ (τι ακριβώς σημαίνει); 



Γίνεται κάποια μελέτη αναδιαμόρφωσης της τοπικής συγκοινωνίας ή θα το λύσουμε τότε; Θα 

κάνουμε καμπάνια ώστε οι δημότες μας να μην κατεβαίνουν στο ΜΕΤΡΟ με τα αυτοκίνητα 

τους; 

Ασφαλτοστρώσεις 
  1,8 δις πριν 6 χρόνια. 

 

3) Αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΑ με υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στον 

πολίτη 

 Αυτός είναι ο τρίτος άξονας. Παραδέχομαι ότι έγιναν ορισμένοι εξωραϊσμοί όπως αυτή η 

αίθουσα. Όμως φαίνεται πως όλα πάνε στην προσπάθεια του νέου δημαρχείου. Όμως εκτός 

από νέο δημαρχείο χρειαζόμαστε μια νέα αντίληψη διοίκησης. Ποιοι θα κάνουν όσα 

περιγράφεται; Θα γίνει μια αξιολόγηση του υπάρχοντος οργανογράμματος και του υπάρχοντος 

δυναμικού στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης του; ( Υπάρχει κονδύλι και πρόγραμμα;) Αν 

περιμένετε να λύσετε τα προβλήματα με STAGE   παλεύετε μ’ ένα φάντασμα. Υπάρχει κάποια  

αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος ΄΄ολοκληρωμένου Γεωγραφικό Σύστημα 

Πληροφοριών΄΄ Προσέξτε ! Στον πυρήνα της διοίκησης πρέπει πάντα να είναι η εκλεγμένη 

διοίκηση και γύρω της να τρέχει το διοικητικό προσωπικό. Λέω προσέξτε γιατί είναι σύνηθες 

φαινόμενο σκληρός πυρήνας της διοίκησης να ‘ναι ιεραρχικό υψηλό διοικητικό προσωπικό 

που να χειραγωγεί (να μανιπουλάρει που λέγαμε μικροί) ή να εμποδίζει τις εκφράσεις 

δημοκρατίας. 

 Κλείνοντας αγαπητοί φίλοι  

 Θα αναφερθώ σε 2 ζητήματα που θεωρείτε ότι τα άφησα ανοιχτά. 

 Το ένα είναι η θεσμική συγκρότηση που προωθεί η κυβέρνηση (Καποδίστριας 2) . 

Προσωπικά είμαι υπέρ της αιρετής  με απλή αναλογική περιφέρειας (τα γεωγραφικά 

βρίσκονται) με νομαρχιακά διαμερίσματα.  

 Εδώ θέλω να τονίσω πως πιστεύω πως για λόγους πληθυσμιακούς – οικονομικούς κλπ η 

Αττική και η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι ξεχωριστές περιφέρειες . Άρα είμαι αντίθετος στις 

χαλαρές  μητροπολιτικές ενώσεις που θ’ αναστατώσει ο κ. Παυλόπουλος γιατί τελικά 

αναδεικνύονται σε μηχανισμούς ατελέσφορους στα χέρια της κυβέρνησης. 

 Επίσης είμαι αντίθετος στις αναγκαστικές συνενώσεις δήμων , ιδιαίτερα γιατί δεν 

υπάρχει καμία αποτίμηση του Καποδίστρια 1. Να αναφέρω ότι στην Ελλάδα ο Μ.Ο κατοίκων 

ανά δήμο  είναι 10.200 την στιγμή που ο Μ.Ο στην Ε.Ε είναι 5.000 και σε μεγάλες χώρες όπως 

η Γερμανία , η Ιταλία, η Γαλλία δεν ξεπερνούν σε Μ.Ο σε καμιά περίπτωση τις 7.000. 



 Άρα το ζήτημα των ισχυρών ΟΤΑ δεν έχει μοναδική παράμετρο το πληθυσμιακό μέγεθος 

αλλά το ζητούμενο είναι η οργάνωση , η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και κυρίως οι πόροι. 

 Θέλω ν’ αναφέρω πως η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών που σαν κριτήριο των 

επιχορηγήσεων παίρνει μόνο τον πληθυσμό. Για να καταλάβετε σας αναφέρω ότι στο 

Μπαγκλαντές παίρνουν υπόψη τους εκτός από τον πληθυσμό και την επιφάνεια και την 

καλλιεργήσιμη γη ενώ στην Γαλλία τον γενικό πληθυσμό, τον πληθυσμό κάτω των 7 χρ τον 

πληθυσμό ανάμεσα σε 7-16, τις δημοσιονομικές δυνατότητες , την φορολογική προσπάθεια , 

την υποδομή και την δημογραφική αύξηση ενώ στην Πορτογαλία τον πληθυσμό, τις 

δημοσιονομικές δυνατότητες, την επιφάνεια , τη μετανάστευση, την ανεργία, τις υποδομές κλπ 

ενώ η Νορβηγία έχει 10 δείκτες. 

Και ερχόμαστε στο ζήτημα των πόρων 

 Α) 1,5 δις ευρω παραδέχεται η κυβέρνηση ότι οφείλει στην Αυτοδιοίκηση 3 δις λέει η ίδια 

η Αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει κατά προτεραιότητα να διεκδικηθεί  

 Β) Το ζήτημα είναι ένα νέο φορολογικό (ενιαίο σύστημα) με σαφή ποσοστικοποίηση στις 

βαθμίδες κρατικής συγκρότησης ξεκινώντας από τους άμεσους φόρους και  περνά στους 

έμμεσους (πίνακας) και όχι μια νέα φορολογική εξουσία. Άρα αυτόματα το έσοδο θα παρέχεται 

στην αυτοδιοίκηση (Στο κομμάτι που αντιγράφεται για την φορολογική εξουσία και ανήκει στον 

κ. Νίκο Τάτσο υπάρχει ο εξής πίνακας) 

 Γ) ο κ. Αλογοσκούφης σήμερα κρατά περί τα 800 εκατ. € από το ΘΗΣΕΑ ο κ. 

Παυλόπουλος διαχειρίζεται 100 εκατ € από το ΘΗΣΕΑ κατά το δοκούν με βάση τις οριζόντιες 

δράσεις (Αιγάλεω) 

 Δ) Φορολογική εξουσία υπάρχει από τον κώδικα. Τη δέχομαι μόνο με συγκεκριμένο φόρο 

για ειδικό σκοπό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος  και μετά από τοπικό δημοψήφισμα. 

 Ε) Χρηματοδοτήσεις από Ε.Ε (τελευταία η αυτοδιοίκηση) 

 Στ) Δημόσιες επενδύσεις διαδημοτικού και περιφερειακού χαρακτήρα που χρεώνουν το 

κράτος (φέτος 14% μείον) 

 Ζ) Απορρίπτουμε τη λογική του ΣΔΙΤ και των χορηγιών  

 Η) Υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης προς τιμολόγηση. 

 Πρέπει τέλος να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. 

 Επί του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσω του θεσμού της τοπικής 

αυτοδιοίκησης ασκούνται συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν είναι μια απολίτικη διαδικασία. Δεν 

συζητάμε στη λογική όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε, όλοι το καλό της πόλης θέλουμε, Συζητάμε 

στη λογική ότι μπορούν να ασκηθούν πολιτικές διαχείρισης του δεδομένου πλαισίου ή πολιτικές 

ανατροπής του δεδομένου πλαισίου 



  

Το γεγονός ότι όλοι διαπιστώνουμε τα ίδια προβλήματα στο δήμο δε μας καθιστά ίδιους, 

το ότι έχετε όλη την καλή διάθεση να παράγετε έργο δεν καθιστά την πολιτική σας ικανή 

να λύσει προβλήματα.  Το ζήτημα παίζεται όχι μόνο στην ιεράρχηση και τη σωστή η λάθος 

επιλογή λύσεων αλλά κύρια στις συγκρούσεις που είστε διαθετιμένος να κάνετε με την κεντρική 

εξουσία, με τις επιμέρους εκφράσεις τους (Υπουργεία, ΔΕΚΟ κ.λ.π), τα οργανωμένα 

οικονομικά συμφέροντα, αλλά και τα μικρά ανοργάνωτα ιδιωτικά συμφέροντα όπως 

εμφανίζονται και στο δήμο μας. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορείτε ούτε καν να προσεγγίσετε τους 

χρόνους επίλυσης ζητημάτων, μένετε απλά στην καταγραφή τους, διαμορφώνεται και εσείς 

όπως και η προηγούμενη διοίκηση προϋπολογισμό και Τ.Π και αναμένετε την τυχαία 

υλοποίηση τους άμα δεήσει η κεντρική διοίκηση και οι υποδιαιρέσεις τους.  

Μ’ αυτή την έννοια πιστεύω ότι και το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ θα ‘ναι θετικό μόνο αν 

αποσαφηνίσει ένα χρονοδιάγραμμα αγωνιστικής δράσης της αυτοδιοίκησης.    

 
  
              Για τους   

      

 

              

                Δημήτρης Βίτσας 

               επικεφαλής της Δ.Κ  

 


