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1)
Συµπληρώνονται 2 χρόνια θητείας σας από τις τελευταίες ∆ηµοτικές
εκλογές του 2006. Θέλουµε συνοπτικά να µας αναφέρετε τα προβλήµατα (του
∆ήµου σας) που επιλύσατε καθώς και εκείνα που δεσµεύεστε να λύσετε µέχρι το
τέλος της θητείας σας το 2010.
Τα δύο χρόνια της θητείας µας χαρακτηρίστηκαν από την αταλάντευτη βούλησή µας να
υλοποιηθούν µε ιεραρχηµένο προγραµµατισµό όλες οι δεσµεύσεις µας προς τους
πολίτες. Έχουµε ήδη κάνει πράξη το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατός µας,
υλοποιώντας περισσότερες από τα 2/3 των 30 προεκλογικών µας δεσµεύσεων, ενώ
παράλληλα έχουµε προχωρήσει και στη διευθέτηση άλλων ζητηµάτων που έχουν
προκύψει στην πορεία των δύο αυτών χρόνων.
Η ∆ηµοτική Αρχή έχει παραλάβει τις βασικές υποδοµές και εργάζεται συστηµατικά µε
απώτερο στόχο να συνεχίσει ο ∆ήµος Ιλίου την αναπτυξιακή του πορεία µε σταθερά και
µεγάλα βήµατα, διεκδικητική φωνή, ενωτική διάθεση, διαφανείς διαδικασίες, κοινωνικό
έλεγχο των αποφάσεων και ένα µεγάλο άλµα στην ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών, προκειµένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το δηµιουργικό έργο που
έχει πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη µας.
Προτεραιότητές µας είναι τώρα τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, ενίσχυσης του
δικτύου κοινωνικής µέριµνας, πολιτιστικής ανάπτυξης, επέκτασης των αθλητικών
υποδοµών, περαιτέρω αναβάθµισης της παιδείας, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοτικών υπηρεσιών, δηµιουργικής
εκµετάλλευσης των ελεύθερων χώρων, εφαρµογής προγραµµάτων ανακύκλωσης,
καταπολέµησης της ανεργίας, ολοκλήρωσης της αντιπληµµυρικής προστασίας και
διατήρησης της καθαριότητας στην πόλη µας.
Παράλληλα, επιδιώκουµε την επαναφορά, στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεων,
σηµαντικών ζητηµάτων όπως: επέκταση του Μετρό, διάνοιξη της λεωφόρου Θηβών,
αναβάθµιση του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”,
ίδρυση κοινού νεκροταφείου, υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού για τα
απορρίµµατα, κατασκευή δεύτερου εργοστασίου µηχανικής ανακύκλωσης, µετατροπή
της χωµατερής των Άνω Λιοσίων σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Υ.), απόδοση του 301 ΕΒ στους κατοίκους και κάλυψη των τελευταίων τµηµάτων
της Φλέβας και του Ρουβίκωνα.
2)
Αυξήσατε τα δηµοτικά τέλη (από το 2006) και ποια είναι θα είναι η πολιτική
σας µέχρι το 2010;
Η πολιτική που ακολουθούµε έχει κοινωνικό χαρακτήρα, γεγονός που αποδεικνύεται
από την απόφαση που έλαβε την προηγούµενη χρονιά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι
ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, όπως οι άποροι, οι πολύτεκνες οικογένειες και τα άτοµα

µε αναπηρία, να απαλλάσσονται ή να πληρώνουν µειωµένα δηµοτικά τέλη φωτισµού
και καθαριότητας, αλλά και από το ότι έχει αποφασιστεί να αυξηθούν κατά 30% τα
ανταποδοτικά τέλη µόνο στα Super Market, τα οποία είναι µεγάλες επιχειρήσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί, µάλιστα, ότι έχουµε προχωρήσει σε απαλλαγές και µειώσεις των
τελών καθαριότητας -παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για τον τοµέα της καθαριότητας
είναι ανταποδοτικές- και αντιστρόφως ανάλογα η ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών ολοένα και βελτιώνεται, αφού ο πήχης της καθαριότητας στην πόλη µας έχει
ανέβει και οι απαιτήσεις των πολιτών για ένα Ίλιον βιώσιµο και καθαρό είναι ιδιαίτερα
αυξηµένες.
Ωστόσο, βέβαια, θα υπάρξει φέτος, όπως και πέρυσι, µια αύξηση του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους, η οποία δε θα ξεπερνά το ύψος του πληθωρισµού και η οποία
είναι επιβεβληµένη για την κάλυψη µέρους των αµοιβών των επικείµενων προσλήψεων
και τη διεύρυνση των προγραµµάτων στον τοµέα της καθαριότητας.
3) Στο ∆ήµο σας έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς (σε δασικές ή µη
εκτάσεις) και ποιες είναι οι ενέργειες σας για εξασφάλιση ελεύθερων χώρων;
Καταρχήν, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στο ∆ήµο µας δεν υπάρχουν προβλήµατα
ιδιοκτησιακού καθεστώτος (σε δασικές ή µη εκτάσεις) προς επίλυση.
Όσο για τους ελεύθερους χώρους, είναι προγραµµατική δέσµευσή µας ότι θα
αγωνιζόµαστε διαρκώς τόσο για τη διασφάλιση όσο και για την αξιοποίηση, µε συνεχείς
παρεµβάσεις, όσων χώρων έχουν δεσµευθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της απόφασης που έλαβε πρόσφατα το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για τη λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων προκειµένου να αποτραπεί η
οικοδόµηση ενός ελεύθερου χώρου στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου Ιλίου, καθώς
πρόκειται για µια περιοχή που στερείται κοινόχρηστων χώρων.
4) Η εγκληµατικότητα στο Λεκανοπέδιο Αθηνών έχει χτυπήσει «κόκκινο» τα
τελευταία χρόνια. Σε πολλές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης η ∆ηµοτική Αστυνοµία
περιπολεί, οπλοφορεί και διαθέτει διευρυµένες αρµοδιότητες. Θα υποστηρίζατε
ένα αντίστοιχο νοµοσχέδιο ως µέσο πρόληψης και καταστολής της
εγκληµατικότητας ή ρίχνετε «το µπαλάκι» στην ΕΛ.ΑΣ;
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα µπορούσε να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο και στον τοµέα
της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα
µεταβιβάζονταν στους φορείς της Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική ∆ιοίκηση οι σχετικές
αρµοδιότητες, το απαραίτητο στελεχιακό δυναµικό και οι αντίστοιχοι πόροι.
Στην παρούσα φάση, η ∆ηµοτική Αστυνοµία δεν έχει, δυστυχώς, ούτε την υποδοµή
αλλά ούτε και την εκπαίδευση για να διαθέτει διευρυµένες αρµοδιότητες. Καθοριστική
είναι παρόλα αυτά η συµβολή της στην αντιµετώπιση της παράνοµης στάθµευσης και
κατ’ επέκταση στη ρύθµιση του κυκλοφοριακού στην πόλη, στην εφαρµογή του
δηµοτικού κανονισµού καθαριότητας για τη διατήρηση του ∆ήµου καθαρού και
βιώσιµου, αλλά και γενικότερα στην τήρηση των νόµιµων πρακτικών από τους πολίτες
του Ιλίου.

5) Υπάρχουν συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο σας που καλύπτουν
πάγιες ανάγκες; Πρόκειται να προκηρύξετε σύντοµα θέσεις µόνιµου
προσωπικού;
Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
εργάζονται πλέον στο ∆ήµο µας µε σύµβαση αορίστου χρόνου. Να σηµειωθεί στο
σηµείο αυτό ότι οι συµβασιούχοι που χαρακτηρίζονταν προεκλογικά από τον κ.
Πρωθυπουργό ως «όµηροι» µεταφέρθηκαν από την Κυβέρνηση στις πλάτες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς, όµως, να υπάρξει και σε αυτή την περίπτωση η ανάλογη
µεταφορά πόρων.
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης 58 µόνιµων υπαλλήλων
µέσω ΑΣΕΠ µε µοριοδότηση, µια διαφανής διαδικασία η οποία πραγµατοποιείται
αποκλειστικά και µόνο µέσα από το Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού, χωρίς την
παραµικρή παρέµβαση από την πλευρά της ∆ιοίκησης του ∆ήµου στην επιλογή των
νέων υπαλλήλων.
6) Τι πρέπει να αλλάξει στη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α από τη κεντρική
κυβέρνηση; Στη Γαλλία θεσµοθετήθηκε πρόσφατα ο Νοµαρχιακός φόρος (συν
του ∆ηµοτικού Τέλους). Συµφωνείτε το σύνολο των εσόδων των ∆ήµων να
προέρχεται ως ποσόστωση του νοµαρχιακού ΑΕΠ;
Η Κυβέρνηση οφείλει να συνδράµει επιτέλους συνολικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση για
την επίλυση του σπουδαιότερου προβλήµατός της, που είναι, χωρίς αµφιβολία, το
οικονοµικό. Οι παρακρατήσεις πόρων από την κεντρική εξουσία ξεπερνούν τα 4
δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς, µάλιστα, σε αυτό το ποσό να συνυπολογίζονται τα
σηµαντικά κονδύλια που αρνείται να αποδώσει η Κυβέρνηση, κατά παράβαση του
άρθρου 102 του Συντάγµατος, που ορίζει σαφώς ότι οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες
συνοδεύονται από τους αναγκαίους πόρους.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι σχολικοί φύλακες που προσλήφθηκαν από το
Υπουργείο Εσωτερικών: ενώ η αρµοδιότητα φύλαξης των σχολείων µεταφέρθηκε στους
∆ήµους, δε συνοδεύτηκε από τους αναγκαίους πόρους για τους µισθούς των
εργαζοµένων.
Η ∆ηµοτική Αρχή, προκειµένου να πληρωθούν τα δεδουλευµένα των 45 σχολικών
φυλάκων της πόλης, προχώρησε σε αλλεπάλληλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, µε
κλείσιµο του ∆ήµου και συγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαυθµώνος, οι οποίες έφεραν
στο ∆ήµο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την καταβολή των οφειλοµένων µισθών.
Με αυτά τα δεδοµένα, πιστεύουµε ότι είναι επιβεβληµένο η φορολογική αποκέντρωση
να είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της σχεδιαζόµενης διοικητικής
µεταρρύθµισης, η οποία δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι µια απλή χωροταξική
αναδιάταξη, αλλά, η ανάδειξη λιγότερων και ισχυρότερων ∆ήµων σε όλη την Ελλάδα µε
τη ριζική αναδιανοµή της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας υπέρ της Αυτοδιοίκησης.
7) Θεωρείτε ότι οι εργαζόµενοι του ∆ήµου σας (και οι Σύµβουλοι σας) χρειάζονται
επιµορφωτικά σεµινάρια (πληροφορική, ξένες γλώσσες κλπ) προκειµένου να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πολιτισµικής πλέον κοινωνίας τουλάχιστον
στην Αθήνα;
Με δεδοµένο ότι οι ταχύτατες εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας διαρκώς
µεταβάλλουν το εργασιακό σκηνικό, πιστεύω ότι σαφώς και υπάρχει ανάγκη όλοι οι

εργαζόµενοι του ∆ήµου µας, αλλά και οι αιρετοί, να παρακολουθούν επιµορφωτικά
σεµινάρια, προκειµένου να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις εργασιακές απαιτήσεις της
εποχής µας.
Αναγνωρίζοντας το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη αυτή, ο ∆ήµος Ιλίου µεριµνά έτσι
ώστε οι υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών να συµµετέχουν διαρκώς σε κάθε είδους
σεµινάρια και ηµερίδες για την πληρέστερη κατάρτισή τους και µε αυτό τον τρόπο να
γίνονται περισσότερο αποτελεσµατικοί και αποδοτικοί στην εργασία τους.
Πρόσφατα, µάλιστα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Κατάρτισης Αιρετών
Εκπροσώπων Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις νέες Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που υλοποιεί η ΚΕ∆ΚΕ, σε συνεργασία µε το
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ήµο µας σεµινάρια
κατάρτισης για το σύνολο των ∆ηµοτικών Συµβούλων. Τα σεµινάρια αυτά αποδείχθηκαν
εξαιρετικά εποικοδοµητικά για όλους όσους τα παρακολούθησαν, καθώς βοήθησαν
πολύ στην εξοικείωσή τους µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµβάλλοντας
καθοριστικά στην εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
Κοινωνία της Πληροφορίας.
8) Πως έχετε λύσει το πρόβληµα της ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης, της
ανακύκλωσης και των αδέσποτων ζώων;
Στο ∆ήµο µας απαγορεύεται η αφισοκόλληση για εµπορική διαφήµιση και κάθε
παραβίαση της απαγόρευσης αυτής τιµωρείται µε πρόστιµο. Έχουµε κατεβάσει όσες
πινακίδες εµπορικής διαφήµισης (ρακέτες) υπήρχαν στην πόλη και µε την επιβολή
προστίµων έχει πλέον σταµατήσει η εµπορική διαφήµιση. Υπάρχει βέβαια και η πολιτική
διαφήµιση, η οποία αποτελεί µάστιγα, και θα αντιµετωπιστεί µόνο µε τη δηµιουργία
ειδικών διαφηµιστικών χώρων και σε συνεννόηση µε τα πολιτικά κόµµατα.
Στο Ίλιον επιτρέπεται µόνο η αφισοκόλληση για την επικοινωνία κοινωνικών ζητηµάτων,
δηµοτικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων από τους εθνικοτοπικούς, πολιτιστικούς και
αθλητικούς συλλόγους της πόλης και από τον ίδιο το ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπάρχει ειδικό συνεργείο του ∆ήµου που κατεβάζει τις
αφίσες αµέσως µετά το πέρας της ηµεροµηνίας µέχρι την οποία πρέπει να είναι
αναρτηµένες.
Όσον αφορά στην ανακύκλωση, ο ∆ήµος Ιλίου, µε συναίσθηση της αυξηµένης ευθύνης
που έχει ως φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στα κρίσιµα περιβαλλοντικά
ζητήµατα της εποχής µας, έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες
περιλαµβάνουν:


Την εφαρµογή δύο προγραµµάτων ανακύκλωσης, για διαλογή στην πηγή των
υλικών, όπως είναι οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τα υλικά
συσκευασίας, σε συνεργασία µε την “Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και
Ανακύκλωσης”.



Το σχεδιασµό για
κοµποστοποίησης.



Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των δηµοτών γύρω από την
ανακύκλωση, το πρόγραµµα κοµποστοποίησης, αλλά και γενικότερα γύρω από
περιβαλλοντικά ζητήµατα, µε την πραγµατοποίηση διαφηµιστικής εκστρατείας, η
οποία περιλαµβάνει διανοµή έντυπου υλικού και ειδικές εκδηλώσεις.

την

εφαρµογή

πιλοτικού

προγράµµατος

οικιακής

Τα αποτελέσµατα των πρωτοβουλιών αυτών είναι πράγµατι εντυπωσιακά, καθώς, από
τους πρώτους κιόλας µήνες της εφαρµογής των προγραµµάτων ανακύκλωσης, η
ανταπόκριση των δηµοτών έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ενώ αναµένεται και το
σχεδιαζόµενο πρόγραµµα κοµποστοποίησης να τύχει της ίδιας “θερµής υποδοχής” από
τους ευαισθητοποιηµένους πλέον δηµότες µας.
Η εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος κοµποστοποίησης έχει ως στόχο, µέσω της
τοποθέτησης 200 αρχικά ειδικών κάδων – κοµποστοποιητών στις κατοικίες δηµοτών, να
επιτυγχάνεται η µετατροπή των οργανικών απορριµµάτων (οικιακά απορρίµµατα
τροφών, φυτά, φυτόχωµα, γκαζόν, λουλούδια, υπολείµµατα γεωργικών καλλιεργειών
κ.λ.π. που αποτελούν το 35-55% του συνόλου των δηµοτικών απορριµµάτων) σε
λίπασµα.
Τέλος, για τη φροντίδα των αδέσποτων σκυλιών, ο ∆ήµος µας συνεργάζεται µε το
∆ιαδηµοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (∆Ι.ΚΕ.Π.Α.Ζ.), µε βασικό στόχο
όσα αδέσποτα κυκλοφορούν στους δρόµους να είναι τουλάχιστον υγιή.
Μετά από επικοινωνία του πολίτη µε την αρµόδια Υπηρεσία (στο τηλ. 2102622760),
συνεργείο του ∆Ι.ΚΕ.ΠΑ.Ζ περισυλλέγει τα αδέσποτα σκυλιά και αφού προχωρήσει σε
στείρωση, εµβολιασµό, αποπαρασίτωση, περίθαλψη άρρωστου ή τραυµατισµένου,
έλεγχο επιθετικότητας, σήµανση κλπ, ανάλογα µε το περιστατικό τα επαναφέρει στο
φυσικό τους περιβάλλον εκεί που έγινε ξ περισυλλογή.
9) Είστε υπέρ της διεξαγωγή δηµοτικών δηµοψηφισµάτων σε θέµατα που
αφορούν υποδοµές του ∆ήµου;
Το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής για τη διοίκηση του ∆ήµου στηρίζεται στη συµµετοχή
των πολιτών, τον κοινωνικό έλεγχο, την αποκέντρωση, τη διαβούλευση, τη
συναπόφαση και τη λογοδοσία.
Συγκεκριµένα, το νέο µοντέλο Αυτοδιοίκησης που υπερασπιζόµαστε, στηρίζεται:


Στον κοινωνικό έλεγχο των αποφάσεων µέσα από καινούριους θεσµούς, όπως τα
τοπικά δηµοψηφίσµατα για σοβαρά θέµατα που απασχολούν του πολίτες, µε την
αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών.



Στην αποκέντρωση της δηµοτικής εξουσίας στους πολίτες.



Στη διαβούλευση και στη συναπόφαση µε τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους
της πόλης.



Στη λογοδοσία της ∆ηµοτικής Αρχής για ό,τι προγραµµατίζουµε και εφαρµόζουµε.

Στο πλαίσιο του νέου αυτού µοντέλου Αυτοδιοίκησης, οργανώθηκαν για πρώτη φορά
φέτος στην πόλη µας 8 λαϊκές συνελεύσεις για να εκφράσουν οι πολίτες τις προτάσεις
τους για το 1ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο θα αποτελέσει τον άξονα δράσης
του ∆ήµου µας σε όλους τους τοµείς έως το τέλος της τετραετίας, καθώς και ανάλογες
συνελεύσεις για λογοδοσία – απολογισµό του οικονοµικού έτους 2007.
Σ’ αυτή την πρωτόγνωρη για την πόλη µας συµµετοχική διαδικασία, στην οποία η
συµµετοχή των πολιτών ήταν οµολογουµένως αθρόα και ιδιαιτέρως εποικοδοµητική,
προσδιορίστηκαν µε σαφήνεια τα µακροπρόθεσµα πλάνα, οι διεκδικήσεις, οι
προτεραιότητες και οι άµεσες δράσεις του ∆ήµου µέχρι το 2010. Παράλληλα, βέβαια, το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υπηρετεί και το συνολικό σχεδιασµό για το Ίλιον της
επόµενης δεκαετίας: µια πόλη ανάπτυξης και δηµιουργίας, κοινωνικής συνοχής και

αλληλεγγύης, λειτουργική µε
αποτελεσµατική διακυβέρνηση.

αναβαθµισµένο

περιβάλλον,

µε

σύγχρονη

και

10) Θα είστε και πάλι υποψήφιος ∆ήµαρχος (το 2010) και τι µπορείτε να
προσφέρετε περισσότερο από τους άλλους συν-υποψήφιους σας;
Η παράταξή µας έχει πορευθεί επιτυχώς µέχρι σήµερα: τόσο τα εκλεγµένα στελέχη της
µέσα από το έργο που προσφέρουν στο ∆ήµο όσο και τα µη εκλεγµένα στελέχη µε την
αµέριστη συµπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς έως τώρα θητείας µας
έχουν συµβάλλει στην υλοποίηση των 2/3 από τις 30 προεκλογικές µας δεσµεύσεις.
Όταν λοιπόν µια παράταξη είναι συνεπής ως προς τις δεσµεύσεις της απέναντι στους
πολίτες, είναι πλέον υποχρεωµένη να διεκδικήσει και πάλι την ψήφο εµπιστοσύνης τους
τις επόµενες τετραετίες.

