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1. Διαχείριση απορριμμάτων

Αλεξανδρής
Τρεις  είναι  κυρίως  οι  βασικές  παρεμβάσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  προς  την 

κατεύθυνση της άμεσης αντιμετώπισης του ζητήματος:
Α) η  επίτευξη του εξορθολογισμού και  της μείωσης των δαπανών,  μέσα από μία 

γενικότερη  αναδιάρθρωση  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  επανασχεδίαση  των 
λειτουργιών τους,

Β)  ο  εκσυγχρονισμός  των  μεθόδων  συλλογής  και  μεταφοράς  των  παραγομένων 
απορριμμάτων που είναι και η βασική ευθύνη του Δήμου,

Γ) και σημαντικότερο, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων και στρατηγικών 
για την περιβαλλοντική αγωγή των πολιτών, χωρίς την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση 
και τη συμμετοχή των οποίων οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα είναι περιορισμένη εμβελείας, 
δεδομένου ότι από τη συμπεριφορά των ίδιων των δημοτών, τις συνήθειες και τις δράσεις 
τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Βεβαίως,  όπως  και  στις  περιπτώσεις  αγωγής  υγείας  που  συμβάλλουν  καταλυτικά 
στην πρόληψη των κινδύνων που απειλούν την ατομική και συλλογική υγεία, έτσι και 
εδώ  τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα  θα  είναι  μεν  ριζικά  αλλά  θα  αποδοθούν 
μεσοπρόθεσμα. Τέλος, η επιστράτευση σύγχρονης τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση των 
διαφόρων  χρηματοδοτικών  μέσων  που  προσφέρονται  προκειμένου  να  υλοποιηθούν 
δράσεις,  όπως  είναι  η  ανακύκλωση  των  συσκευασιών,  πρέπει  να  είναι  άμεσης 
προτεραιότητας μέτρα της εφαρμοστέας πολιτικής.

Βελούδος 
Οφείλουμε στο Μαρούσι να γίνει και να είναι μια πόλη καθαρή.
Για  τον  σκοπό  αυτό  αξιοποιούνται  οι  υπάρχουσες  δυνατότητες  και  εξετάζονται 

παρεμβάσεις  βελτίωσης  στο  σύστημα  συλλογής,  μεταφοράς  και  εναπόθεσης  των 
απορριμμάτων.

Σχεδιάζουμε  και  πραγματοποιούμε  ενημερωτική  καμπάνια  των  κατοίκων  σε 
συνεργασία  με  την  Ελληνική  Εταιρεία  Αξιοποίησης  και  Ανακύκλωσης,  τις  διάφορες 
ΜΚΟ και  τον  ιδιωτικό  τομέα  με  στόχο  τον  τριπλασιασμό  του  σημερινού  ποσοστού 
ανακύκλωσης μέσα στην τετραετία.

Εφαρμόζουμε  προγράμματα  για  την  εξοικείωση των  πολιτών  με  τη  σημασία  της 
ανακύκλωσης δίνοντας κίνητρα για τον διαχωρισμό στην πηγή.

Δίνουμε επίσης κίνητρα ώστε να ενδιαφέρονται οι μαθητές καθημερινά (π.χ. κάλυψη 
εξόδων  για  ημερήσια  εκδρομή  του  σχολείου  που  συνέλεξε  το  περισσότερο  χαρτί  ή 
αλουμίνιο κ.α.). 

Εφαρμόζουμε  πιλοτικό  πρόγραμμα  ανταλλαγής  μεταχειρισμένων  ειδών.  Ειδικό 
γραφείο  του   Δήμου  καταγράφει  τα  προσφερόμενα  είδη  και  ενημερώνει  όσους 
ενδιαφέρονται, ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον, με είδη που μπορούν να είναι 
χρήσιμα σε κάποιον (παλιές οικοσκευές κ.ά). 

Διασφαλίζουμε  την  προσπελασιμότητα  του  πολίτη  στους  ειδικούς  κάδους 
αυξάνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό τους. Άμεση έναρξη διαδικασίας πιστοποίησης της 
πόλης κατά το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής πιστοποίησης  ISO 14000.

Βλάχος 
Παράλληλα  με  την  εφαρμογή  του  παραπάνω  προγράμματος,  προτείνεται: 

1.αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος ανακύκλωσης με επέκταση σε όλες τις περιοχές 
του  Δήμου,  πύκνωση  δικτύου  κάδων,  αναδρομολόγηση  για  συχνότερη  συλλογή, 
παρακολούθηση ανακτώμενων ποσοτήτων,  προώθηση συστήματος  σε  επιχειρήσεις  με 
έδρα  τη  πόλη  κλπ,  2.ανάπτυξη  μηχανισμού  συστηματικής  ενημέρωσης  μαθητών, 
κατοίκων και εργαζομένων της πόλης σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών 



απορριμμάτων,  3.συστηματικός  έλεγχος  και  καταγραφή  οικιακών  απορριμμάτων 
(ποσότητα-σύνθεση),  4.δημιουργία  αδειοδοτημένου  προσωρινού  σταθμού 
μεταφόρτωσης,  5.οικιακή  κομποστοποίηση  απορριμμάτων:  εκστρατεία  ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης  και  ενεργοποίησης  πολιτών  για  την  μέθοδο  σε  οικιακό  επίπεδο. 
Επιδότηση κάδου από το  Δήμο,  6.θρυμματισμός  πράσινων  απορριμμάτων:δημιουργία 
ολοκληρωμένου συστήματος από τον Δήμο με στόχο την αξιοποίηση αυτών ως λίπασμα 
στους χώρους πρασίνου, 7.συμμετοχή σε όλα τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης,  όπως  ανακύκλωσης  οχημάτων  τέλους  κύκλου  ζωής,  ανακύκλωσης 
αποβλήτων  κατεδαφίσεων  οικοδομών  και  εκσκαφών,  καθώς  και  επίπλων  (μετά  την 
έγκρισή τους), 8.ενεργοποίηση τοπικών συλλόγων και συμβουλίων σε όλες τις περιοχές, 
9.συνεργασία με Πανεπιστήμια και ΜΚΟ για απόκτηση τεχνογνωσίας, 10.διαδημοτική 
συνεργασία  για ανταλλαγή εμπειριών και ευρύτερη εφαρμογή, 11.συνεχής έλεγχος του 
σχεδιασμού  και  της  λειτουργίας  των  μηχανισμών  διαχείρισης,  12.εντατική 
παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας.

Διακολιού 
Οι  Δράσεις  του  Δήμου για  την  διαχείριση  των  απορριμμάτων  πρέπει:  α)  να 

υπηρετούν τους στόχους για την μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς τελική 
διάθεση  και  την  αύξηση  της  ανακύκλωσης  –αξιοποίησης  αποβλήτων,  και  αυτό  με 
πολλούς τρόπους:  i.Συμμετοχή σε προγράμματα υπερτοπικής εμβέλειας  ii.Υποστήριξη-
Προώθηση  ατομικών  πρωτοβουλιών  (π.χ.  κάδοι  κομποστοποίησης  ανά  κατοικία-
χρηματοδοτείται  πιλοτική  εφαρμογή)  iii.Σύνταξη  (Εκσυχρονισμός)  Κανονισμού 
Καθαριότητας - Προώθηση της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει, επιβράβευση στην μείωση 
απορριμμάτων  /ανακύκλωση.  β)  να  εξασφαλίζουν  υψηλό  επίπεδο  υπηρεσιών  στους 
δημότες  (για  όσες  υπηρεσίες  παρέχει  ο  δήμος  ή  έχει  αναθέσει),  γ)  να  εξασφαλίζουν 
άσκηση ουσιαστικού ελέγχου για την τήρηση των θεσμοθετημένων από τους  λοιπούς 
υπόχρεους (επιχειρήσεις -λοιπούς φορείς διαχείρισης). Ο Δημότης Αμαρουσίου έχει λόγο 
για την κατά το νόμο διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων , τόσο για τα έσοδα του 
Δήμου όσο και για την ασφάλεια της υγείας των δημοτών και του προσωπικού. δ) να 
προωθούν την ενεργή\ισότιμη  συμμετοχή του Δήμου στην λήψη αποφάσεων κεντρικών 
οργάνων  που  αφορούν  και  τον  δήμο.  Ο  Δημότης  Αμαρουσίου  έχει  λόγο  για  τον 
περιφερειακό  σχεδιασμό  διαχείρισης  απορριμμάτων  στον  βαθμό  που  από  αυτόν 
προσδιορίζεται  το  κόστος  διάθεσης  αποβλήτων,  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  και  η 
προστασία του Αττικού περιβάλλοντος.

Καρανάσιου 
Η  διαχείριση  των  απορριμμάτων  αποτελεί  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  περιβαλλοντικά 
προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εργασίας 
και  του περιβάλλοντος,  πρέπει  να  υπάρξει  εφαρμογή των νόμων και  των διατάξεων, 
ενεργοποίηση  των  θεσμοθετημένων  οργάνων  και  υπηρεσιών  ελέγχου,  αντίστοιχη 
ενεργοποίηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ενίσχυση 
των  υπαρχόντων  μηχανισμών  και  υπηρεσιών  και  ανάληψη  πολιτικών  ευθυνών 
(κυβέρνησης και συναρμόδιων υπουργείων).

1)  Αξιοποίηση  των  υπαρχόντων  δομών.  2)  Δραστηριοποίηση  εκ  νέου  του 
συστήματος.  3)  Αξιοποίηση  τεχνογνωσίας  και  εμπειριών  ευρωπαϊκών  δήμων 
(εναλλακτική  διαχείριση  απορριμμάτων  με  βιοτεχνολογικές  μεθόδους).  4)  Συνεχής 
ενημέρωση και προγραμματισμός του Δήμου σε νοικοκυριά, σχολεία, μαζικούς φορείς 
για τον τρόπο σωστής αποκομιδής των σκουπιδιών και ευαισθητοποίησης του πολίτη για 
την  αναγκαιότητα  και  την  χρησιμότητα  ανακύκλωσης  των  οικιακών  και  εργασιακών 
απορριμμάτων. 5) Κλείσιμο της παράνομης ανοικτής χωματερής που λειτουργεί σήμερα 
ο Δήμος. 6) Καθαρισμός και ανανέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα των κάδων. 7) 
Επειδή στο Μαρούσι, στους γύρω δήμους  και γενικότερα στην Αττική υπάρχουν πολλές 



νοσοκομειακές  μονάδες,  πρέπει  να  οικοδομηθεί  μια  μονάδα  καύσης  στην  Αττική  να 
καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομειακών αποβλήτων που χρειάζονται ειδική επεξεργασία 
διότι εντάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα.

Μπρέγιαννης 
Tο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα ανακύκλωσης αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη, στη 

σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως μια σειρά από επιπλέον πρακτικές κινήσεις, που σε 
συνεργασία  με  τους  δημότες,  μπορούν  να  βελτιώσουν  σημαντικά  την  κατάσταση. 
Συγκεκριμένα: 
• Ενίσχυση  του  υφιστάμενου  προγράμματος  ανακύκλωσης  (συνεχή  ενημέρωση  – 

εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία-αύξηση των μπλέ κάδων κ.λ.π.) 
• Ορθολογικοποίηση της χωροθέτησης του συστήματος των κάδων 
• Λειτουργία  και  άλλων  προγραμμάτων  ανακύκλωσης   που  θα  σχετίζονται  με  τα 

ηλεκτρονικά είδη, τις μπαταρίες,  τα ελαστικά, τα ορυκτέλαια κ.α.
• Συμμετοχή του Δήμου στην προμήθεια οικιακών συστημάτων κομποστοποίησης των 

οργανικών απορριμμάτων 
• Υποχρεωτική  εφαρμογής  της  ανακύκλωσης  στις  επιχειρήσεις  με  κίνητρα  και 

αντικίνητρα (π.χ. φορολόγηση)
Αν  και  η  ανακύκλωση  συμβάλει  θετικά  στο  ζήτημα  της  διαχείρισης  των 

απορριμμάτων, απαιτούνται και άλλα μέτρα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα όπως:
• Εξέταση  εφαρμογής  νέου  συστήματος  συλλογής απορριμμάτων  που  αντικαθιστά 

τους σημερινούς κάδους με μόνιμες αφανείς εγκαταστάσεις 
• Δημιουργία ενός σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
• Εξέταση εφαρμογής ακόμη πιο προωθημένων μέτρων, όπως ένα σύγχρονο κεντρικό 

υπόγειο δίκτυο αποκομιδής  για τις υπό ένταξη περιοχές.

2. Συντήρηση δρόμων

Βελούδος
Η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος συντήρησης του οδικού δικτύου 

της πόλης μας είναι επιτακτική. 
Για  τον  σκοπό  αυτό  θα  γίνει  πρώτα  ενδελεχής  καταγραφή  του  συνόλου  των 

προβλημάτων με συλλογή της σχετικής πληροφορίας από τις Υπηρεσίες, τις επιτροπές 
γειτονιάς  και  τους  πολίτες,  επεξεργασία  και  αξιολόγησή  της  και  άμεση  διαρκής 
παρέμβαση.

Συνεργασία  με  άλλους  συναρμόδιους  φορείς  (ΕΥΔΑΠ,  ΥΠΕΧΩΔΕ  κ.λ.π)  για 
έγκαιρη  και  προληπτική  παρέμβαση  στο  πρόβλημα  καθαρισμού  των  φρεατίων 
αποχέτευσης τους θερινούς μήνες .   

Δημιουργία, με διαρκή ενημέρωση, μητρώου παρεμβάσεων διαφόρων οργανισμών 
(ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  ΔΕΦΑ  κ.λ.π.)  στο  οδικό  δίκτυο  της  πόλης  με  στόχο  τον  καλύτερο 
προγραμματισμό και συντονισμό των δράσεων τους .

Επανεξέταση της ήδη διαμορφωθείσας κατάστασης στο κέντρο του Αμαρουσίου με 
ανάθεση  σχετικής  μελέτης  και  σε  συνεργασία  με  το  ΤΕΕ  ώστε  να  ξεπεραστούν  τα 
προβλήματα που διαπιστώθηκαν.

Βλάχος 
Με δεδομένο ότι σήμερα στη περιφέρεια του Μεταολυμπιακού Μαρουσιού περίπου 

το  80% των  οδών και  των  πεζοδρομίων  απαιτεί  κατασκευή ή  συντήρηση,  αφού την 
τελευταία 5ετία δεν έχει δημοπρατηθεί καμία σχετική εργολαβία, το 30% της πόλης δεν 



διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο1,  και η πρόσφατη ανάπλαση στο κέντρο δεν απέφερε το 
επιθυμητό λειτουργικό αποτέλεσμα, αλλά αντίθετα αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια 
των πολιτών, προτείνονται τα εξής:
• αναδιοργάνωση και επαναδραστηριοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
• εφαρμογή – υλοποίηση των δικτύων υποδομών με την ένταξη μιας  περιοχής στο 

σχέδιο πόλης, πριν αρχίσει να δομείται η περιοχή αυτή,
• ανάπτυξη  και  συντήρηση  στη  περιφέρεια  των  απαιτούμενων  υποδομών 

(πεζοδρομίων, αποχέτευσης, ποδηλατοδρόμων, διαβάσεων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, 
φωτισμού κλπ),    

• ανάκτηση  της  λειτουργικότητας  του  κέντρου,  με  τη  χρησιμοποίηση  χρηστικών 
υλικών και στοιχείων, που να παρέχουν πρωτίστως ασφάλεια στο πολίτη,

• αποθάρρυνση χρήσης αυτοκινήτου και ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης 
με  τη  διαπλάτυνση  υπαρχόντων  πεζοδρομίων,  δημιουργία  ποδηλατοδρόμων, 
επέκταση δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας κλπ

Διακολιού
Τη θεωρώ ως σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνίας 

και ως στοιχείο πολιτισμού. Αν θέλουμε μια κοινωνία η οποία θα λειτουργεί εντός των 
ορίων των δήμων θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση κάθε πολίτη, είτε πεζού 
είτε  εποχούμενου,  από  και  προς  κάθε  σημείο  του  Δήμου.  Ειδικότερα,  θεωρώ 
απαράδεκτο,  και  ως τέτοιο το καταγγέλλω, να δυσχεραίνεται  η  ομαλή πρόσβαση και 
μετακίνηση  των  ειδικών  ομάδων  πολιτών  (ηλικιωμένοι,  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες, 
παιδιά). Η δημοτική αρχή θα πρέπει, ως πρωταρχικό καθήκον της, να φροντίσει για την 
πιο  «καθημερινή  καθημερινότητα»  των  πολιτών,  τους  δρόμους  και  τα  πεζοδρόμια. 
Επίσης,  επισημαίνεται  ότι  χρήζει  αποκατάστασης  το  πλακόστρωτο  του  ιστορικού 
κέντρου του Αμαρουσίου. 

Επεκτεινόμενη και στα ζητήματα αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων και ένταξης 
των υπολειπόμενων περιοχών στο σχέδιο πόλης, τονίζω ότι η ύπαρξη και μόνο τέτοιων 
ζητημάτων εκθέτει ανεπανόρθωτα το Δήμο μας. Ελάχιστοι μήνες έχουν περάσει από τότε 
που «έπαιζαν» ως είδηση στα κεντρικά δελτία ειδήσεων οι  πληγείσες  από πλημμύρα 
κατοικίες.  Είναι  απαράδεκτο το γεγονός ο Δήμος που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες  2004  να  μην  έχει  επιλύσει  τέτοια  καίρια  ζητήματα.  Για  μένα  η  οριστική 
διευθέτηση των συγκεκριμένων προβλημάτων, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Εννοείται 
ότι  στις  υπό  ένταξη  περιοχές  θα  πρέπει  να  δημιουργηθούν  οι  κατάλληλες  υποδομές 
(δίκτυα, κλπ).

Καρανάσιου 
Α)Ιστορικό  Κέντρο.  Η  ανάπλαση  του  ιστορικού  κέντρου  του  Δήμου  μας  έγινε 

άναρχα, χωρίς την συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της πόλης, χωρίς μελέτες, 
χωρίς  σχέδιο,  χωρίς  υποδομές  (parking,  πεζοδρόμια  κτλ)  με  χαμηλής  ποιότητας 
κατασκευές και υλικά που απαιτούν συνεχείς επιδιορθώσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών 
είναι η δημιουργία πολλαπλών προβλημάτων (πολλά ατυχήματα, δυσκολία μετακίνησης 
ΑΜΕΑ και  ηλικιωμένων,  μποτιλιάρισμα αυτοκινήτων,  αύξηση της ρύπανσης  και  της 
ηχορύπανσης,  μείωση  εμπορικών  δραστηριοτήτων,  κλείσιμο  καταστημάτων). 
Β)Περιφέρεια. Έλλειψη αγωγών ομβριών υδάτων και αποχετεύσεων, κακοδιατηρημένοι 
δρόμοι  και  πεζοδρόμια,  λακκούβες,  έλλειψη  επαρκούς  φωτισμού  και  σήμανσης, 
παράνομη  τοποθέτηση  διαφημιστικών  πινακίδων  σε  πεζοδρόμια  που  εμποδίζουν  την 
ομαλή κυκλοφορία των πεζών. 1)Άμεση συζήτηση με τους φορείς του κέντρου της πόλης 
(εμπορικό  σύλλογο,  σύλλογο  ιατρών  κτλ)  και  με  τους  κατοίκους  κάθε  γειτονιάς. 
2)Καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων μέσω επιστημονικών ερωτηματολογίων, 

1 Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αμαρουσίου



με ταυτόχρονη επίλυση σε κέντρο και περιφέρεια. 3)Εκπόνηση μελέτης διαχείρισης της 
λειτουργικότητας  της  πόλης  με  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  και  χρονοδιάγραμμα. 
4)Δημιουργία  χώρου  στάθμευσης  στο  κέντρο.  5)Δημιουργία  υποδομών  υποστήριξης, 
βελτίωσης της τοπικής αγοράς για την προσέλκυση των καταναλωτών. 6)Λειτουργία του 
θεσμού των συνοικιακών συμβουλίων σε τοπικό επίπεδο. 7)Για να υπάρξει επάρκεια των 
υποδομών  στις  υπο-ένταξη  στο  σχέδιο  πόλης  περιοχές,  πρέπει  τα  έσοδα  που 
εισπράττονται από τους κατοίκους ως υποχρεωτική εισφορά σε χρήμα να διατίθενται για 
την αξιοποίηση της περιοχής (κοινόχρηστοι χώροι, αποχέτευση, δρόμοι, παιδικές χαρές.

Μπρέγιαννης 
Για  την  υλοποίηση  οποιουδήποτε  τεχνικού  έργου  στα  όρια  του  Δήμου  είναι 

απαραίτητη η λειτουργία γραφείου προδιαγραφών έργων που θα καθορίζει προδιαγραφές 
για τους αναδόχους προβλέποντας μελλοντικές ανάγκες και συντονίζοντας διαφορετικούς 
φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, ΕΥΔΑΠ) ώστε να λυθεί το πρόβλημα του «ράβε-
ξήλωνε» στα νέα έργα για διέλευση δικτύων. 

Η συντήρηση των έργων, και ειδικά των δρόμων, πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά 
με ένα πρόγραμμα άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτων φθορών ή κακοτεχνιών. 
Το  πρόγραμμα  αυτό  θα  υλοποιείται  από  φορέα  δημοτικού,  ιδιωτικού  ή  μεικτού 
χαρακτήρα και θα δίνει τη δυνατότητα στο δημότη να καλεί έναν τετραψήφιο αριθμό 
επισημαίνοντας προβλήματα στη συντήρηση των δρόμων. 

Η διαπλάτυνση των δρόμων είναι χαρακτηριστικά λανθασμένη πρακτική γιατί δίνει 
περισσότερο χώρο για τη στάθμευση οχημάτων εις βάρος του κοινόχρηστου χώρου των 
πεζών  και  εν  τέλει  επιδεινώνει  την  κατάσταση.  Η  πόλη  χρειάζεται  καλύτερη 
κυκλοφοριακή διευθέτηση που θα  αποτρέπει  την  υπερτοπική  -  διαμπερή κυκλοφορία 
οχημάτων από τις γειτονιές. Για να μην επαναληφθούν οι γνωστές διαδικασίες άναρχης 
οικιστικής ανάπτυξης, η δημοτική αρχή πρέπει να καταρτίσει πρόγραμμα πολεοδομικής 
συγκρότησης για τις υπό ένταξη περιοχές. Το πρόγραμμα ανάπλασης του κέντρου πρέπει 
να  συνεχιστεί,  αλλά  πλέον  με  τη  συμμετοχή  των  δημοτών  μέσα  από  διαδικασία 
διαβούλευσης  ώστε  να  ανακτηθεί  το  χαμένο  έδαφος  και  η  πόλη  να  αποκτήσει  ένα 
ελκυστικό εμπορικό κέντρο.

Αλεξανδρής
Θα  πρέπει,  πρώτα  απ’  όλα,  να  επισημανθεί  ότι  τα  αμέσου  προτεραιότητας 

προβλήματα  παρουσιάζονται   στις  περιοχές  Παράδεισος,  Πολύδροσο,  Νέο  Μαρούσι, 
Σωρός, Λάκα Κότου, όπου η κακοσυντήρηση του οδικού δικτύου είναι εμφανέστατη, 
όπως  είναι  εμφανής  η  αδιαφορία,  που  έχει  ως  συνέπειά  της  να  υπάρχουν  ακόμα 
χωμάτινοι δρόμοι σε άθλια κατάσταση.

Εκτός, όμως, από την κατάσταση του οδικού δικτύου, μεγάλο είναι το πρόβλημα που 
δημιουργείται ιδιαίτερα στο Σωρού και  τη Λάκα Κότου εξαιτίας της στενότητας των 
δρόμων. Εδώ σημειώνονται παραλήψεις που αφορούν στη μη εφαρμογή πράξεων και 
ρυθμιστικών  παρεμβάσεων  της  Δημοτικής  Αρχής,  για  τη  χάραξη  των  οδών  και  τη 
δημιουργία κοινωφελών χώρων. 

Γι’ αυτό και επιβάλλεται η συνολική αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος, με 
προτεραιότητα στην Περιφέρεια και με την υιοθέτηση διαδικασιών διαβούλευσης που θα 
κινητοποιήσουν τους δημότες, τόσο για τον εντοπισμό των προβλημάτων όσο και για την 
εξασφάλιση  της  απαραίτητης  συναίνεσης  προκειμένου  να  υιοθετηθούν  οι  βέλτιστες 
τεχνικές λύσεις. Σε ό,τι αφορά στο κέντρο της πόλης, δυστυχώς, δε μπορεί να υπάρξει 
ριζοσπαστική  παρέμβαση  για  την  ανάπλασή  του  χωρίς  να  προκληθεί  δυσβάσταχτο 
κόστος για τους δημότες. Χρειάζεται, ωστόσο, να βελτιωθούν οι κακοτεχνίες, ώστε να 
αποφεύγονται  τουλάχιστον  τα ατυχήματα  που προκαλούνται,  για  παράδειγμα,  από τη 
χρήση  υλικών  (κυβόλιθος  γρανίτη)  χωρίς  προηγούμενη  κατάλληλη  επεξεργασία  και 
σχεδιασμό.



3. Περιορισμός – αντιμετώπιση ανεργίας

Βλάχος
Ο  Δήμος  μπορεί  να  συνεισφέρει  θετικά  στην  αντιμετώπιση  της  ανεργίας 

προτείνοντας: 
• στήριξη και  συμπλήρωση της δημόσιας εκπαιδευτικής υποδομής με ενίσχυση των 

υφιστάμενων  Σχολών  Πληροφορικής  και  Διοίκησης  του  Δήμου,  εκπαίδευση  και 
πληροφόρηση  μαθητών  και  πολιτών  στις  σύγχρονες  τεχνολογικές  εξελίξεις,  και 
δημιουργία  ασύρματης  δικτυακής  υποδομής  (WI-MAX)  και  (HOT SPOTS),  έτσι 
ώστε  να  καταστεί  προσιτή  και  οικονομικά  εφικτή  σε  όλους  τους  κατοίκους  η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

• επαγγελματικό  προσανατολισμό  και  προγράμματα  του  Δήμου στα  πλαίσια  του 
σχολείου σε συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, ώστε 
να γίνονται σαφείς και γνωστές οι ανάγκες της αγοράς εργασίας,

• άμεση παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με διαλέξεις, ενημερωτικό υλικό, και 
αμφίδρομη επικοινωνία μέσω διαδικτύου,

• παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης ατόμων σε επιχειρήσεις με έδρα το Μαρούσι, 
με την από μέρους του Δήμου αντιπαροχή κινήτρων στις τελευταίες προς το σκοπό 
αυτό (λ.χ. μείωση δημοτικών τελών κλπ).
Η  μελετημένη  εφαρμογή  των  παραπάνω  αποτελεί  παράγοντα  ενίσχυσης  της 

προσέλκυσης  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  και  της  ορθολογικής  ανάπτυξης  ενός 
ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας στη πόλη.  

Διακολιού 
Η αλήθεια είναι  πως οι  Δήμοι έχουν περιορισμένες δυνατότητες  παρέμβασης στο 

πρόβλημα  της  ανεργίας  και  οι  πρακτικές  που  ακολουθήθηκαν  (προσλήψεις,  τοπικά 
σύμφωνα εργασίας κ.λπ.) όχι μόνο δεν επέλυσαν οριστικά το πρόβλημα, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις  το  μετέθεσαν  στις  πλάτες  του  δημότη  (επιβάρυνση  δημοτικού 
προϋπολογισμού) δίχως να βοηθήσουν ουσιαστικά και αποφασιστικά τους άνεργους. Οι 
πολιτικές που έχουν ως άξονα τη διαρκή εκπαίδευση και τη δια βίου εκπαίδευση και 
ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση των νέων τεχνολογιών είναι ένα σημαντικό μέτρο. Όμως, 
στην  περίπτωση  του  Μαρουσιού  πιστεύω,  πως  η  εκμετάλλευση  του  συγκριτικού 
πλεονεκτήματος της γεωγραφικής του θέσης και της δραστηριοποίησης πολλών μεγάλων 
επιχειρήσεων στο  χώρο του  θα  μπορούσε  να  γίνει  ο  αποφασιστικότερος  παράγοντας 
επίλυσης του προβλήματος της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο. Με απλά λόγια, προτείνω να 
εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι  πολλές μεγάλες επιχειρήσεις – πολυεθνικές ή μη- έχουν 
εγκατασταθεί εντός των ορίων του Δήμου και οι οποίες σημειωτέον απασχολούν χιλιάδες 
εργαζόμενους. Μία πολιτική προσέγγισης των επιχειρήσεων, των ήδη υπαρχουσών ή των 
μελλοντικών, η οποία  αφενός θα στηρίζεται στην αμοιβαιότητα (καλές σχέσεις με Δήμο 
και υπηρεσίες) και αφετέρου στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές, εφόσον κατοικούν 
στο  Δήμο  μας,  θα  είναι  πιο  ευχαριστημένοι  λόγω  του  μικρού  χρόνου  και  κόστους 
μετάβασης από και προς τους χώρους εργασίας τους.

Καρανάσιου
Το τρίπτυχο που ίσχυε για 150 χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν σταθερή εργασία, 

σταθερή εξέλιξη της  εργασίας,  σταθερή  έξοδος  από την  εργασία.  Τώρα καταργείται. 
Καταργούνται  οι  συλλογικές  διαπραγματεύσεις.  Καινοτομίες,  περιβάλλον,  έρευνα, 
γνώση,  ανθρώπινη  εργασία,  δεν  στηρίζονται  και  κατευθύνονται  σύμφωνα  με  τα 
συμφέροντα αυτών που οικειοποιούνται τον πλούτο. Εξαπλώνονται οι ελαστικές μορφές 



εργασίας,  οι  μορφές  ευέλικτης  απασχόλησης,  έναντι  της  σταθερής  εργασίας.  Οι 
εργαζόμενοι  ασφαλίζονται  λιγότερο,  μισθοδοτούνται  λιγότερο,  συνταξιοδοτούνται 
λιγότερο. Αντί για εργαζόμενο μιλάμε σήμερα για απασχολήσιμο. Εκατομμύρια φτηνά 
εργατικά χέρια.   Καμιά δέσμευση από τις κυβερνήσεις για νέες θέσεις απασχόλησης.

Δήμος  Αμαρουσίου  –  ένας  υδροκέφαλος  Δήμος  (900  έκτακτοι  υπάλληλοι,  250 
μόνιμοι).  1)  Στροφή  των  ΟΤΑ  στον  άνθρωπο,  ανθρωποκεντρικές  προτεραιότητες, 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 2) Ίδρυση κέντρου δια βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
αξιοποίησης διαδικτύου για αναπαραγωγή στελεχών. 3) Επαναφορά και εφαρμογή του 
Νόμου Πεπονή με την τροποποίηση του 1997 για τις προσλήψεις στο Δήμο. 4) Σχέδιο 
μείωσης της ανεργίας κατόπιν ειδικών συμφωνιών με τις 1890 ιδιωτικές εταιρείες που 
εδρεύουν στο δήμο, για στελέχωσή τους κατά ένα ποσοστό από δημότες της πόλης μας, 
προς όφελος των δημοτών, των εταιρειών, της τοπικής οικονομίας, του περιβάλλοντος 
(μικρές αποστάσεις, μηδενικές μετακινήσεις, με ΙΧ, συγκοινωνίες κτλ).

Μπρέγιαννης
Η καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας είναι επιτακτική καθώς αποτελεί ένα 

πολύ σημαντικό παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού.  Η καταγραφή της έκτασης του 
φαινομένου μέσα από έρευνα και στατιστική ανάλυση είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα 
για να υπάρξει σωστός σχεδιασμός. Στη συνέχεια, χρειάζεται ενίσχυση των υπαρχόντων 
θεσμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξατομικευμένη υποστήριξη του ανέργου μέσα από 
νέες δομές αλλά και προώθηση της επιχειρηματικότητας . Συγκεκριμένα, ο Δήμος πρέπει:
• να  ενισχύσει  την  κατάρτιση  και  την  δια  βίου  εκπαίδευση  με  μια  σειρά  από 

εκπαιδευτικές  δράσεις  που θα  καταστήσουν το Μαρούσι ένα σύγχρονο Κέντρο δια 
βίου Εκπαίδευσης και Ενίσχυσης των νέων επιχειρηματικών ιδεών και καινοτομιών.

• να  θεσπίσει τακτικές  συναντήσεις  (Ημέρες  Καριέρας)  με  στελέχη  των  μεγάλων 
επιχειρήσεων του Αμαρουσίου στις οποίες θα  δίνονται πληροφορίες στους νέους μας 
για ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

• να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Δεύτερη ευκαιρία» το οποίο θα παρέχει σε κοινωνικά 
ευαίσθητες ομάδες, μια δεύτερη ευκαιρία για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

• να  συστήσει  Κέντρο  Επιχειρηματικότητας  και  Προώθησης  της  Απασχόλησης 
(ΚΕΠΑ) με συμμετοχή του Δήμου και κοινωνικών εταίρων. Στο πλαίσιο αυτό θα 
παρέχονται  δωρεάν  εξατομικευμένες  υπηρεσίες  στους  ανέργους  και  τις  ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες.

Αλεξανδρής
Παρά  το  γεγονός  ότι  το  εμφανιζόμενο  ποσοστό  ανεργίας  δεν  φαίνεται  υψηλό, 

γεγονός παραμένει ότι ο Δήμος οφείλει να λάβει δραστικές πρωτοβουλίες, τόσο προς την 
κατεύθυνση της μείωσης του ποσοστού της ανεργίας όσο, κυρίως, προς την κατεύθυνση 
της  αποτροπής  μίας  ενδεχόμενης  περαιτέρω  αύξησής  του  εξαιτίας  της  γενικότερης 
οικονομικής κατάστασης.

Η  έμφαση  θα  πρέπει  να  δοθεί  στην  επεξεργασία  ενός  business plan και  την 
ενεργοποίηση  σύγχρονων  αναπτυξιακών  εταιρειών,  προκειμένου  να  αξιοποιηθούν  τα 
συγκριτικά  πλεονεκτήματα  της  πόλης  και  να  προσφερθούν  ευκαιρίες  ανάπτυξης 
εναρμονισμένης με τα πλεονεκτήματα αυτά.

Εκτός  από  την  παροχή  κινήτρων  για  την  προσέλκυση  επενδύσεων  σε  τομείς  η 
ανάπτυξη των οποίων δεν θα συνεπάγεται την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Δήμο 
και  την  αλλοίωση των  οικιστικών  συνθηκών του,  κρίσιμη  για  την  αντιμετώπιση  της 
ανεργίας  είναι  η  ανάληψη  πρωτοβουλιών  ανάπτυξης  τομέων  κοινωνικής  οικονομίας, 
όπως είναι αυτοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση 
των  γειτονιών,  την  εξυπηρέτηση  του  πολίτη,  την  προστασία  της  τρίτης  ηλικίας,  την 
εκπαίδευση, την παροχή υπηρεσιών πρόνοιας για τα παιδιά και τις μητέρες, κ.ο.κ.



Βελούδος 
Η  σημασία  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στην  αντιμετώπιση  της  ανεργίας  είναι 

εμφανής αν ανατρέξει κανείς στο ποσοστό των δημοσίων δαπανών που διαχειρίζεται στις 
χώρες της ΕΕ. Με 33,3% του ΑΕΠ η Δανία κρατά τα σκήπτρα. Ο προϋπολογισμός της 
ΤΑ στην Δανία, τη Φιλανδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Σουηδία υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό που διαχειρίζεται η κεντρική Κυβέρνηση. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου στην κατεύθυνση αυτή δημιούργησε τον Οργανισμό Εύρεσης 
Εργασίας με ικανοποιητικό έως τώρα έργο. Οι ανάγκες όμως διογκώνονται και πρέπει να 
ληφθούν  νέες  και  καινοτόμες  δράσεις.  Σε  μία  οικονομία  που  βασίζεται  στη  γνώση 
απαιτούνται  νέες  τεχνικές  και  κοινωνικές  δεξιότητες,  καθώς  και  προσβάσεις  στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Ο Δήμος μπορεί να αναλάβει δράσεις 
στην εκπαίδευση των πολιτών σε σχέση με αυτούς τους τομείς.
1. Να αναλάβει την επανένταξη των ανέργων εκπονώντας προγράμματα της δια   βίου 
εκπαίδευσης. 2. Να εντείνει τις επενδύσεις στην κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση, την 
υγεία,  την στέγαση, την προστασία του περιβάλλοντος, τις αστικές συγκοινωνίες,  κ.ά 3. 
Να δημιουργήσει μικτές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε πρωτοπόρες τεχνολογίες. 4. 
Να παράγει τεχνογνωσία σε συνεργασία με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και να προσφέρει 
κίνητρα σε νέους επιστήμονες δημιουργώντας ένα πάρκο υψηλής τεχνολογίας. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους φορείς ανάπτυξης 
της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

4. Εξάλειψη – μείωση της φτώχειας

Διακολιού
Ο  Δήμος  μηδενική  προσφορά  μπορεί  να  έχει  για  την  εξάλειψη  ή  μείωση  της 

φτώχειας, μπορεί όμως να αμβλύνει τις επιπτώσεις της. Πέρα από τις άμεσες πολιτικές 
που μπορεί να εφαρμόσει (πχ πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων στα δημοτικά όρια και 
άρα μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας ενίσχυση των φτωχών), 
μπορεί  και  πρέπει  να  υλοποιήσει  μέτρα  όπως  κοινή  δράση  Δήμου  -  ΜΚΟ  – 
επιχειρηματιών προς ανακούφιση των φτωχών (πχ διανομή τροφίμων προσφοράς από 
super market,  «τράπεζα  τροφίμων»),  μείωση  των  δημοτικών  τελών  για  αυτή  την 
κατηγορία πολιτών και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης, η συνδρομή της 
Εκκλησίας  θα  συνεισέφερε  λόγω  του  παραδοσιακά  φιλανθρωπικού  ρόλου  της  (πχ 
συνεργασία Δήμου και εκκλησιαστικής ΜΚΟ «Αλλυλεγγύη»).

Καρανάσιου
Όχι  στην άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.  Όχι 

στην ελεημοσύνη. Όχι στην διαχείριση κονδυλίων και δημοτικών πόρων προς όφελος 
προσωπικών φιλοδοξιών των δημοτικών «αρχόντων». Όχι άλλες εικόνες ευεργετηθέντων 
που χειροκροτούν αντί πινακίου φακής τους ευεργέτες τους. 

Κοινωνικός δήμος. 1) Εκπόνηση και αξιοποίηση προγραμμάτων με στόχο αδύναμες 
ομάδες.  2) Ένα ενιαίο κέντρο με την μορφή δημοτικής επιχείρησης που θα ενσωματώνει 
τις  κοινωνικές  δράσεις  των  υπαρχόντων  οργανισμών,  πρόνοιας  (βοήθεια  στο  σπίτι), 
υγείας,  πολιτικής προστασίας,  ΚΑΠΗ, δημοτικό πολυϊατρείο,  κέντρο ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης  και  περαιτέρω  εξέλιξής  τους  με  στόχο  την  ανακούφιση  και  όχι  την 
εκμετάλλευση  των  ασθενέστερων  κοινωνικών  ομάδων.  3)  Αξιοποίησή  τους  στις 
επιχορηγούμενες από τον δήμο πολιτιστικές εκδηλώσεις με αμειβόμενες υπηρεσίες. 4) 
Ανακατασκευή  σε  ορισμένα  κτήρια  και  κατασκευή  καινούργιων  κτηρίων,  παιδικών 
σταθμών, διότι πολλά από τα υπάρχοντα κτήρια είναι ακατάλληλα.

Μπρέγιαννης 



Σήμερα  ο  Δήμος  Αμαρουσίου  ασκεί  κοινωνική  πολιτική  μέσω  του  Οργανισμού 
Πρόνοιας, της λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, των ΚΑΠΗ, του 
Δημοτικού Πολυιατρείου, καθώς και την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων όπως το 
«Βοήθεια  στο  Σπίτι».  Οι  παραπάνω  υπηρεσίες  κρίνονται  ιδιαίτερα  σημαντικές  γιατί 
έχουν βοηθήσει ουσιαστικά μια μερίδα συμπολιτών μας με αυξημένες ανάγκες αλλά δεν 
επαρκούν  για  τη  μείωση  της  φτώχειας  και  του  κοινωνικού  αποκλεισμού,  ούτε 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες. 

Ένα  σχέδιο  για  την  καταπολέμηση  της  φτώχειας  δεν  μπορεί  να  στηρίζεται 
αποκλειστικά σε πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες, φυσικά, είναι απαραίτητες και 
πρέπει  να  ενισχυθούν  με  περισσότερα  κονδύλια.  Μακροπρόθεσμα  όμως,  πιο 
αποτελεσματική πολιτική  είναι  η υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας των 
ατόμων  που  αντιμετωπίζουν  το  πρόβλημα  της  φτώχειας  μέσα  από  εκπαίδευση  και 
επαγγελματική κατάρτιση.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία Δήμου -  Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων  και  Τοπικών  Οικονομικών  Εταίρων  (π.χ  μεγάλες  εταιρίες,  super-
market,κλπ) ώστε να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίχτυ κοινωνικής ανάπτυξης που θα 
προσφέρει την ευκαιρία στους λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες μας να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια στηριζόμενοι και στις δικές τους δυνάμεις.

Αλεξανδρής
Είναι παραπάνω από αυτονόητο ότι ο επόμενος Δήμαρχος όχι μόνον δεν καταργεί τις 

παραπάνω  υπηρεσίες  και  τους  Οργανισμούς,  που  τις  προσφέρουν,  αλλά  αντίθετα 
επαυξάνει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Επίσης πρέπει αν αυξηθεί το προσωπικό 
του  Οργανισμού  Προνοίας,  όπως  και  το  ολιγομελές  του  Κέντρου  Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης. Έχουν καταγραφεί σημαντικές ανάγκες τόσο στον τομέα της Πρόνοιας, 
όσο και σε αυτόν της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Υπάρχουν αυξημένα αιτήματα για 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη  σε πολίτες. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις κοινωνικής πρόνοιας 
απαιτούν όσο το δυνατόν εξατομικευμένη και συνδυασμένη υποστήριξη των ευπαθών 
ομάδων.  Αυτό  σημαίνει  μία  ολόπλευρη  κατανόηση  και  αντίστοιχους  πολυεπίπεδους 
χειρισμούς της κάθε περίπτωσης που για οποιαδήποτε αφορμή έρχεται σε επαφή με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Παράδειγμα αν μία περίπτωση δυσλεξίας συνδέεται με 
προβλήματα συμπεριφοράς  των γονέων, με θέμα ανεργίας του πατέρα κλπ, δεν είναι 
ξεκομμένο  πρόβλημα  και  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  ως  τμήμα  μιάς  ευρύτερης 
προβληματικής  εικόνας.  Θα  πρέπει  συνεπώς  να  ανασχεδιαστεί  και  να  βελτιωθεί  ο 
συντονισμός των διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου. Στον τομέα 
της Πρόνοιας επίσης ο Δήμος πρέπει να καταγράψει το σύνολο των οικογενειών που 
βρίσκονται  στα όρια της φτώχειας  και  να εστιάσει  εκεί  συγκεκριμένες  πολιτικές  είτε 
εξεύρεσης  εργασίας,  είτε  στήριξης  του  εισοδήματος.  Στον  τομέα  τω  βρεφονηπιακών 
σταθμών πρέπει να επεκταθεί το ωράριο και σε άλλους παιδικούς σταθμούς έως τις 6, 
εκτός του ενός βρεφονηπιακού, που αυτό ήδη ισχύει.

Βελούδος 
Το  σύνθημά  μας  είναι  να  ξαναγίνουμε  γειτονιά  -  Να  γίνουμε  πιο  άμεσοι  -  Να 

πλησιάσουμε στα προβλήματα του γείτονα μας. Οι κοινωνικές ανισότητες είναι εμφανείς 
και στον «ανεπτυγμένο» κόσμο. Με ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να ζει κάτω από 
το  όριο  της  φτώχειας  δεν  είναι  δυνατόν  να  μιλούμε  για  πρόοδο.  Χρειάζεται  ισχυρή 
πολιτική βούληση για να ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε η τεχνολογική και η 
κοινωνική πρόοδος να συμβαδίζουν. Οι υπηρεσίες Πρόνοιας και Άμεσης ανακούφισης 
πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και να ενταχθούν σε ένα πλέγμα δράσεων κοινωνικής 
βοήθειας και αλληλεγγύης που να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. 
Παράλληλα  ο  Δήμος  μπορεί  να  αναλάβει  δράσεις  στους  παρακάτω  τομείς: 
1.Εξανθρωπισμός  της  κοινωνίας.  Η ευαισθητοποίηση και  συμμετοχή των πολιτών θα 



βοηθήσει  στην  λειτουργία  προγραμμάτων  αυτόνομης  διαβίωσης  (προστατευμένα 
διαμερίσματα,  ξενώνες  κ.α)  προσωρινής  φιλοξενίας  (άτομα  που  βρίσκονται  σε 
κατάσταση ακραίας φτώχειας).  Η ενεργοποίηση των ΜΚΟ μπορεί  να υποκαταστήσει 
δράσεις που ένας Δημοτικός φορέας δεν μπορεί να αναλάβει. 2.Σε μακροχρόνια βάση ο 
Δήμος συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις και στηρίζει επενδύσεις σε τομείς που δεν 
απαιτείται απόλυτη εξειδίκευση. Εντάσσει σε αυτές τους συμπολίτες μας που διαβιούν 
κάτω  από  τα  όρια  της  φτώχειας.  3.Δημιουργία  Φορέα  αλληλεγγύης  με  συνεργασία 
Δήμου,  Ιδιωτικού  Τομέα  και  ΜΚΟ  με  σκοπό  την  εκπαίδευση–μόρφωση–εξεύρεση 
εργασίας.  4.Παρεμβάσεις  στην κεντρική  εξουσία  μέσω ΚΕΔΚΕ για  τη λήψη μέτρων 
ενίσχυσης του χαμηλού εισοδήματος των κοινωνικών στρωμάτων.

Βλάχος 
Το Μαρούσι έχει ανάγκη από μια σύγχρονη πρόταση κοινωνικού και συμμετοχικού 

συστήματος δημοτικής αυτοδιοίκησης, το οποίο πρέπει να έχει ως στόχο, μεταξύ των 
άλλων,  την  κοινωνική  αλληλεγγύη  και  τις  ίσες  ευκαιρίες  για  όλους. Ο  δημόσιος 
πολιτισμός μας επιβάλλει τη λήψη μιας σειράς μέτρων, αποβλέποντας στην αναβάθμιση 
των όρων ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στο σύγχρονο κόσμο. Στην κατεύθυνση αυτή, η 
επόμενη διοίκηση όχι μόνο θα πρέπει να εξελίξει και ενισχύσει τις υπάρχουσες υποδομές 
και υπηρεσίες, αλλά να εισάγει και νέες για την επίτευξη της πραγματικής αλληλεγγύης, 
και όχι της «αλληλεγγύης της εικόνας». Ενδεικτικά, και όχι εξαντλητικά προτείνεται:
• ίδρυση ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ικανού να συνδράμει άμεσα 

και αποτελεσματικά τις ευπαθείς ομάδες συνδημοτών μας,
• καθιέρωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, γιατί  το δικαίωμα στην   εκπαίδευση 

είναι μια συνθήκη αμοιβαιότητας και μια φωτεινή ελπίδα που μετουσιώνεται μέσα 
από τη πράξη, με τη στήριξη σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη,

• συνεργασία με επιχειρήσεις (λ.χ. Νοσοκομεία, Υπεραγορές κλπ) που εδρεύουν στη 
πόλη,  με  ΜΚΟ  και  τοπικούς  φορείς,  συλλόγους  και  σωματεία,  για  τη  παροχή 
βοήθειας απευθείας σε είδος ή με τη μορφή παροχής υπηρεσίας, με την από μέρους 
του Δήμου αντιπαροχή κινήτρων στις τελευταίες προς το σκοπό αυτό.

5. Βελτίωση τοπικών συγκοινωνιών

Καρανάσιου 
Ένας από τους τομείς του δήμου που λειτουργεί με κάποια αξιοπιστία, με υψηλές 

όμως  δαπάνες  σε  σχέση  με  άλλους  δήμους.  Χρειάζονται  όμως  βελτιώσεις  με  την 
δρομολόγηση  νέων  γραμμών,  την  τοποθέτηση  περισσότερων  δρομολογίων  και  την 
ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.

Μπρέγιαννης 
Το Μαρούσι διαθέτει αξιόλογο δίκτυο τοπικής δημόσιας μεταφοράς, αλλά απαιτείται 

ενίσχυσή του  σε  αντιστοιχία  με  την γενικότερη ανάπτυξη  της  πόλης.  Στόχος  είναι  η 
δημοτική συγκοινωνία να αποτελέσει αντίβαρο στη χρήση του ΙΧ και έτσι να βελτιωθούν 
σημαντικά οι  συνθήκες κυκλοφορίας στην πόλη. Γι  αυτό πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο 
στόλος  με  νέα  οχήματα,  να  πυκνώσουν  τα  δρομολόγια   και  να  μελετηθεί 
επανασχεδιασμός του δικτύου με βάση τα νέα δεδομένα. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην συνεργασία και τον συντονισμό όλων των 
φορέων που μετέχουν σήμερα στον σχεδιασμό της συγκοινωνίας  της πόλης.  Επίσης, 
είναι απαραίτητη μία εκστρατεία ενημέρωσης και παρότρυνσης των κατοίκων και των 
εργαζόμενων  να  χρησιμοποιούν  τα  Μέσα Μαζικής  Μεταφοράς  που  θα  συνδέουν  τις 
κεντρικές περιοχές με οργανωμένους χώρους στάθμευσης που θα βρίσκονται περιμετρικά 
του κέντρου



Η  επέκταση  του  ΜΕΤΡΟ  στην  περιοχή,  που  έχει  ήδη  ανακοινωθεί,  πρέπει  να 
διασφαλιστεί με όρους που πραγματικά καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες, όπως π.χ. με την 
παράλληλη δημιουργία σταθμών μετεπιβίβασης. 

Τέλος,  σημαντικό  είναι  να  εξεταστεί   η  συμβολή  ενός  νέου  μέσου  μαζικής 
μεταφοράς, για το οποίο ήδη έχει γίνει μελέτη (monorail), στη Λεωφόρο Κηφισίας  που 
υποφέρει από τη στάθμευση.

Αλεξανδρής
Η δημοτική  συγκοινωνία ήταν από τα βασικά όπλα του Δήμου Αμαρουσίου. Εκείνο 

που  χρειάζεται  να  βελτιωθεί  είναι  η  ένταση  των  δρομολογίων  από  τις  πιο 
απομακρυσμένες περιοχές όπως ο Παράδεισος, το Πολύδροσο η το Νέο Μαρούσι προς 
το Κέντρο. Αυτό εξυπηρετεί και μια αναγκαιότητα λειτουργικής ένωσης μίας πόλης που 
οι μεγάλοι οδικοί άξονες την έχουν κόψει σε τέσσερα τουλάχιστον τμήματα. Εδώ πρέπει 
να  υπάρξουν  συντονισμένες  πολιτικές  τόσο  συγκοινωνιακές  αλλά  και  πολιτικές 
διαφήμισης,  ώστε  ο  Μαρουσιώτης  να  συγκλίνει  προς  το  Κέντρο  της  πόλης  για  να 
ψυχαγωγηθεί και να χρησιμοποιήσει την αγορά. Εκείνο που πρέπει να αποφευχθεί είναι η 
επέκταση της κρατικής συγκοινωνίας με τα μεγάλα ρυπογόνα και συνήθως δύσκολα στην 
κίνηση οχήματα  μέσα στους  δρόμους  του  Αμαρουσίου.  Σαν  κεντρική  δε  ιδέα  η  νέα 
διοίκηση πρέπει να προσπαθήσει μέσω της Τοπικής Ένωσης  Δήμων και Κοινοτήτων να 
ασκείται η  συγκοινωνία και με νομοθετική πρόβλεψη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θα καλέσουμε τους επιχειρηματίες πασης φύσης (θέαμα, εμπόριο,  σίτιση κλπ) να 
καταθέσουν προτάσεις και να μετάσχουν στο κόστος σχεδίασης του όλου δικτύου και 
των  υποδομών  (λ.χ  στέγαστρα  στάσεων  με  φαντασία  και  χρώμα  να  γειτονιά  και 
διαμέρισμα  και  με  χάρτες  που  σημειώνουν  τους  τόπους  και  του  τύπους  των 
δραστηριοτήτων)  και  άλλες  τέτοιες  δράσεις  που  μεταβάλλουν  την  γκρίζα  και 
ομοιόμορφη εικόνα, με πχ την έκδοση οδηγών πόλης κλπ.

Βελούδος 
Η πρόσβαση των πολιτών προς τους βασικούς σταθμούς μετεπιβίβασης των Μέσων 

Μαζικής  Μεταφοράς,  προς  το  εμπορικό  κέντρο  της  πόλης,  προς  τις   δημοτικές  και 
κρατικές υπηρεσίες μέσω της δημοτικής συγκοινωνίας είναι για τους πολίτες δικαίωμα 
και για την δημοτική αρχή υποχρέωση.

Ως βασικούς στόχους βελτίωσης της τοπικής συγκοινωνίας ορίζουμε:
• Την κάλυψη του συνόλου των περιοχών της πόλης με καταληκτκούς προορισμούς: 

τους Σταθμούς μετεπιβίβασης (ΗΣΑΠ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, κεντρικές οδικές αρτηρίες), 
τις   Διοικητικές  Υπηρεσίες,  το  Ιστορικό  Εμπορικό  Κέντρο,  τα  Εκπαιδευτικά  και 
Πολιτιστικά Συγκροτήματα.

• Την ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης κάνοντας 
έτσι ακόμα ποιο ελκυστικό το μέσο.

• Την ποιοτική και  ποσοτική αναβάθμιση του στόλου της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
δίνοντας προτεραιότητα: Στην χρήση φίλιας προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

• Τον γενικότερο συντονισμό της Δημοτικής Συγκοινωνίας με τα άλλα δίκτυα Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς και την ενημέρωση των πολιτών για το γενικότερο πρόγραμμα 
δρομολογίων του συνόλου των Μέσων.

• Την επέκταση των δομών της δημοτικής συγκοινωνίας σε υπηρεσίες ευέλικτες και 
γρήγορες για άτομα που χρήζουν ειδικής μεταφοράς.



Βλάχος 
Η  τοπική  Συγκοινωνία  στον  9ο χρόνο  λειτουργίας,  έχει  ανάγκη  ανανέωσης 

υλικοτεχνικής υποδομής και αναδιάρθρωσης των  γραμμών της. Οι συγκοινωνιακός και 
επιχειρηματικός  χάρτης  της  πόλης  έχουν  αλλάξει,  καινούργιες  περιοχές  κατοικιών 
προστέθηκαν, και κρίνεται αναγκαίος ο στρατηγικός και διαρθρωτικός ανασχεδιασμός 
τόσο  στον  λειτουργικό  και  τεχνικό,  όσο  και  στον  διοικητικό  τομέα.  Προτείνεται: 
1)ανασχεδιασμός  γραμμών  κατόπιν μελέτης  βιωσιμότητας  και  διερεύνησης  νέων 
κυκλοφοριακών  και  συγκοινωνικών  δεδομένων  ενσωματώντας  δείκτες  όπως  είδος 
μετακίνησης,  επιβατική  κίνηση,  στοιχεία  προορισμού,  συντονισμός  με  μητροπολιτικά 
ΜΜΜ,  αξιοποίηση  νέων  σταθμών  μετεπιβίβασης,  προσαρμογή  σε  νέα  κυκλοφορικά 
δεδομένα  (π.χ.  ελεγχόμενη  στάθμευση)  κλπ,  2)αναβάθμιση  επιπέδου  εξυπηρέτησης: 
αφορά  συχνότητα  δρομολογίων,  μείωση  καθυστερήσεων,  κατάσταση  οχημάτων  – 
στάσεων, συμπεριφορά οδηγών κλπ, 3)βελτιστοποίηση διοικητικού: βάρδιες, προσωπικό, 
κανονισμοί,  συμβάσεις,  4)εξεύρεση  εισοδηματικών  πόρων  μέσω  διαφήμισης, 
εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας, διαδημοτικών συνεργασιών κλπ, και  σταθεροποίηση του 
λειτουργικού κόστους ώστε να διατηρηθεί ή να μειωθεί σε σχέση σήμερα, 5)ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών (ηλεκτρ. διαχείριση στόλου GPS, διαχείριση μετακινήσεων, κλπ), και 
άντληση  κοινοτικών  πόρων με  συμμετοχή  σε  προγράμματα  π.χ.  με  την  οικολογική 
οδήγηση  (eco  driving),  τα  εναλλακτικά  καύσιμα,  τη  περιβαλλοντική  διαχείριση 
αποβλήτων συνεργείων κλπ.

Διακολιού
Θα πρέπει να γίνει ποσοτικά και ποιοτικά, κυρίως για να αποκατασταθεί εν μέρει ο 

διασπασμένος αστικός ιστός αλλά και να βοηθήσει στην συγκοινωνιακή αποσυμφόρηση. 
Έτσι,  προτείνω,  την  πύκνωση  των  υπαρχόντων  δρομολογίων  και  την  αύξηση  των 
γραμμών.  Παράλληλα,  πρέπει  να  προχωρήσουμε  στην  ανανέωση του  στόλου με  την 
προμήθεια οχημάτων (νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) και στη σταδιακή απόσυρση 
των αντιστοίχων παλιάς τεχνολογίας. Βέβαια, η σωστή συντήρηση των οχημάτων και η 
στελέχωση της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνίας με το κατάλληλο προσωπικό θα 
βελτιώσει τον βαθμό ασφάλειας και εξυπηρέτησης των δημοτών.

6. Ελεγχόμενη στάθμευση

Μπρέγιαννης
Η επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης είναι απαραίτητη για την βελτίωση των 

συνθηκών ζωής στη πόλη.. Η ανεπάρκεια του χώρου για θέσεις στάθμευσης στο κέντρο 
και στις περιοχές γύρω από την Λ. Κηφισίας μπορεί  να αντιμετωπιστεί με: α) δημιουργία 
οργανωμένων  χώρων  στάθμευσης  περιμετρικά  του  κέντρου  (ιδιωτικά  ή  μεικτά  ή  με 
δημοτική επιδότηση) που θα εξυπηρετούνται από τη δημοτική συγκοινωνία. β) υιοθέτηση 
ενός εκτεταμένου προγράμματος κινήτρων για απόσυρση των οχημάτων των κατοίκων 
από τους  δρόμους.  Για  αυτό  απαιτείται  ανοικτή  και  ειλικρινής   επικοινωνία  με  τους 
πολίτες και η έμπρακτη συμμετοχή τους. Στόχος είναι η εξεύρεση μόνιμης θέσης εκτός 
δρόμου για κάθε αυτοκίνητο κάτοικου ή και εργαζομένου. γ) παροχή των διαθέσιμων 
θέσεων στους δρόμους του κέντρου στους επισκέπτες, με αυστηρό σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης. Έτσι το κέντρο θα τονωθεί ενώ θα γίνει πιο προσιτό και ευχάριστο.  Στο 
ίδιο πνεύμα αλλά πιο ήπια θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και στις γειτονιές. Μετά από 
μελέτες  και  σε  συνεργασία  με  τους  κατοίκους  μπορούν να  εξευρεθούν οικόπεδα  για 
οργανωμένους χώρους στάθμευσης. Το πρόγραμμα απόσυρσης των οχημάτων από τους 
δρόμους  θα  παίξει  τον  κρισιμότερο  ρόλο  αλλά  απαιτεί  την  ενεργό  συμμετοχή  των 
κατοίκων  και  την  υποστήριξη  του  Δήμου  με  ανάλογα  κίνητρα  (το  πρόγραμμα 
ανακαίνισης των όψεων ίσως αποτελέσει πρότυπο). Η επιτυχία των παραπάνω μέτρων 



όπως και η αντιμετώπιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους των οδηγών μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο με την αυστηρή αστυνόμευση από τη νέα Δημοτική Αστυνομία.

Αλεξανδρής
Κατ΄  αρχήν έχει  δημιουργηθεί  έλλειμμα στον έλεγχο της στάθμευσης  ,  αφού το 

προσωπικό που ασκεί τα σχετικά καθήκοντα δεν μπορεί να τα ασκεί νόμιμα αφού δεν 
είναι  δημοτικοί  υπάλληλοι  όπως  απαιτεί  ο  νόμος.  Χρειάζεται  λοιπόν  με  τις  νόμιμες 
διαδικασίες να προσληφθεί άμεσα το αναγκαίο προσωπικό. 

Δεύτερον  χρειάζεται  να  ενταθεί  η  αστυνόμευση  στις  νεοδημιοργηθείσες  περιοχές 
όπως πχ το νέο υπερτοπικό κέντρο (THE MALL) όπου οι επισκέπτες επιβαρύνουν την 
περιοχή σταθμεύοντας παράνομα και όχι στους ήδη προσδιορισμένους χώρους. Επίσης 
με τρόπο εξειδικευμένο πρέπει να γίνει καταγραφή των οχημάτων στις γειτονιές με την 
συμμετοχή των κατοίκων, ώστε αν μπορέσει αν υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική για τη 
στάθμευση  των  αυτοκινήτων  των  κατοίκων  όχι  μόνο  στο  κέντρο  αλλά  και  στην 
περιφέρεια. 

Άλλο μέτρο αντιμετώπισης του θέματος στάθμευσης είναι η κατασκευή χώρων στους 
ελάχιστους χώρους που αυτό είναι δυνατό.  Για κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης 
μπορεί  να χρησιμοποιηθεί το οικόπεδο που βρίσκεται  επί της Κηφισίας στην προέκταση 
της Πλατείας Ηρώων, ώστε εκεί να αξιοποιηθεί ο χώρος για κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης. Βέβαια ο χώρος αυτός διεκδικείται και από το ΙΓΕ, αλλά υπάρχει περιθώριο 
συνεργασίας.  Άλλος  χώρος που μπορεί  να  απαλλοτριωθεί  και  να  χρησιμοποιηθεί  για 
κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ είναι ο υπαίθριος χώρος μετά τις εγκαταστάσεις του ΙΚΑ 
επί της Δ. Ράλλη.

Βελούδος 
Η αντίληψη της διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης δεν πρέπει να έχει εισπρακτικό 

χαρακτήρα αλλά να είναι μέσο για την εξυπηρέτηση του πολίτη και της λειτουργίας της 
ίδιας της πόλης.

Αντιμετωπίζουμε το όλο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης σε δύο επίπεδα:
• Την ελεγχόμενη στάθμευση στο Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο και
• Την ελεγχόμενη στάθμευση στην γειτονιά.
Για το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο χρειάζεται να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα. 

Τι κέντρο θέλουμε;
Στην σημερινή κατάσταση προβάλουμε την μετεξέλιξη του σε βιώσιμο κέντρο, με 

επίκεντρο  τον  άνθρωπο  και  όχι  το  αυτοκίνητο,  με  δυνατότητα  περιφερειακής 
στάθμευσης.

Βλέπουμε την γειτονιά από την αρχή.
Για την στάθμευση στην γειτονιά είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός λειτουργίας της 

γειτονιάς αξιοποιώντας χώρους για στάθμευση και όχι για διερχόμενη κίνηση.
Στον ευρύτερο σχεδιασμό εντάσσονται οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι και οι ιδιωτικοί 

χώροι για χρήση θέσεων στάθμευσης. 
Στόχος μας δεν είναι ο έλεγχος αλλά η δημιουργία πόλης σε νέα βάση.

Βλάχος
Το ΙΧ έχει  μετατραπεί  σε  μέσο  παρεμπόδισης  της  επικοινωνίας  των  πολλών και 

αδυνάτων. Το πράσινο βιβλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αστικό περιβάλλον θέτει 
ως  στόχο,  το  αυτοκίνητο  να  γίνει  περισσότερο  επιλογή  παρά  ανάγκη,  δίνοντας 
προτεραιότητα στον πεζό, τον ποδηλάτη, τον κάτοικο της πόλης. 

Το 2004 εκπονήθηκε μελέτη στάθμευσης τόσο για το Κέντρο της πόλης, όσο και για 
κάποιες  πολεοδομικές  ενότητες,  που  εφαρμόστηκε  μόνο  στο  Κέντρο  σημαντικά 
διαφοροποιημένη  (οι  κάτοικοι  μπορούν  να  σταθμεύουν και  σε  ζώνες  επισκεπτών,  με 



αποτέλεσμα  πλασματικές  εικόνες  κορεσμού,  διανομή  καρτών  στάθμευσης 
υπερπολλαπλάσιων των δικαιούχων κλπ). Προτείνεται: 
• η  τμηματική  επικαιροποίηση  της  μελέτης  στάθμευσης  και  η  τροποποίηση  του 

συστήματος  εφαρμογής με  Στελέχωση  Υπηρεσίας  Παρακολούθησης  και 
Υποστήριξης με επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, πρόσληψη ικανού αριθμού 
ατόμων  με  ειδικότητα  Δημ.  Αστυνόμου,  εφαρμογή  νέας  τεχνολογίας  (κινητή 
τηλεφωνία, έξυπνες κάρτες), επίσπευση διαχείρισης κλήσεων,

• η αναβάθμιση και εξασφάλιση του πεζοδρομικού δικτύου της πόλης, ώστε να γίνεται 
απρόσκοπτη και ασφαλής η κίνηση των πεζών σε αυτό,

• η  σύσταση  γραφείου  διαχείρισης  μετακινήσεων  (mobility center).  Στόχος  του 
γραφείου  αυτού  θα  είναι  η  ανάδειξη  και  υποστήριξη  εναλλακτικών  τρόπων 
μετακίνησης και η καλύτερη οργάνωση μετακινήσεων με το ΙΧ,

• η συνεργασία και η επικοινωνία με φορείς, εμπορικούς συλλόγους κλπ.   

Διακολιού 
Πρόκειται για ένα μέτρο αμφιλεγόμενο. Από τη μια μεριά η αστικοποίηση του χώρου 

δημιουργεί  προβλήματα  στάθμευσης  των  οχημάτων  λόγω  του  συνεχώς  αυξανόμενου 
αριθμού  τους  και  της  αποκλίνουσας  συμπεριφοράς  των  κατοίκων  (πχ  άναρχη 
στάθμευση), από την άλλη όμως, τα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης καταλήγουν, 
πολλές φορές, να είναι από ανεπαρκή έως αντικοινωνικά (πρόστιμα). Ιδιαίτερα για το 
Μαρούσι,  τα  προβλήματα στάθμευσης επιτείνονται  επειδή η πόλη τείνει  να πάρει  το 
χαρακτήρα  του  συγκοινωνιακού  και  εμπορικού  κόμβου  (πολλοί  σταθμεύουν  είτε  ως 
«επισκέπτες» στην πόλη για να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε ως 
καταναλωτές  στα  εμπορικά  κέντρα,  πχ  The Mall).  Πέρα  από  τις  εμπειρικές  λύσεις 
τρέχουσας  διαχείρισης  (πού  έχει  και  πού  δεν  έχει  πετύχει  η  ελεγχόμενη  στάθμευση) 
χρειάζεται  ένας  μακροχρόνιος  σχεδιασμός  για  την  αύξηση  των  θέσεων  στάθμευσης 
(αξιοποίηση ελεύθερων χώρων και δημιουργία πάρκινγκ, ιδιωτικών, δημοτικών, ή και 
μικτών).

Καρανάσιου
Η αστυνόμευση με την έννοια της καταστολής, της χορήγησης συνεχών κλήσεων σε 

κατοίκους και επισκέπτες, είναι μέτρα αναποτελεσματικά. Ήδη όλη αυτή η διαδικασία 
έχει  κριθεί  παράνομη  από  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας.  Στο  κέντρο  της  πόλης  το 
πρόβλημα  γίνεται  εντονότερο  λόγω  του  σταθμού  του  ΗΣΑΠ  και  την  διακίνησης 
καθημερινά μέσω αυτού, μεγάλου αριθμού πολιτών. 

Από την πρώτη τετραετία εκλογής του σημερινού δημάρχου, η τοπική οργάνωση του 
ΠΑΣΟΚ (ζωντανό τότε κύτταρο) είχε καταγράψει άμεσες ανάγκες του προαστίου και 
είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, του 
νέου τότε συνδυασμού. Δυστυχώς παρέμειναν όλα αυτά τα χρόνια, προτάσεις στα χαρτιά. 

Μια  από  αυτές  που  από  τότε  είχε  καταγραφεί  ως  άμεση  προτεραιότητα,  ήταν  η 
δημιουργία  στο  κέντρο  της  πόλης  (κοντά  στο  ΗΣΠΑΠ-Γυμναστήριο  Σπύρος  Λούης) 
υπόγειου χώρου στάθμευσης. Σήμερα  η δημιουργία του χώρου αυτού, δεν είναι μόνο 
απαραίτητη,  είναι  αναγκαιότητα για  την αποσυμφόρηση της πόλης και  την καλύτερη 
λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Επίσης  κατασκευή  σε  συγκεκριμένα  σημεία  της  περιφέρειας  χώρων  στάθμευσης, 
επιδοτούμενων από το κράτος.



7. Υπεραγορά Αμαρουσίου ‘The Mall’

Αλεξανδρής
Δυστυχώς το υπερτοπικό κέντρο THE MALL δεν έλυσε κατά τα προεκτιθέμενα, ως 

θετικά,  αλλά ενέτεινε πλήθος προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου. Η 
μόνη προφανής ωφέλεια έως αυτή τη στιγμή,  είναι  η εισπρακτική,  από την πρόσοδο 
δημοτικών τελών. 

Πρέπει  να λήξουν οι όποιες βασικές νομικές εκκρεμότητες υπάρχουν στο νομικό 
καθεστώς. Έχουν επίσης  δημιουργηθεί επιβαρύνσεις τόσο περιβαντολλογικές όσο και 
κυκλοφοριακές. Αρα χρειάζονται αντίστοιχες ρυθμίσεις απάμβλυνσης του φαινομένου. 
Κατ’  αρχήν  πρέπει  αν  υπάρξει  μέριμνα  τακτικής  αποκομιδής  των  απορριμάτων,  που 
σήμερα  έχει  αναληφθεί  από  ιδιωτική  εταιρία.  Δεύτερον  πρέπει  να  ενταθεί  η 
αστυνόμευση,  ώστε  να  σταθμεύουν  τα  οχήματα  εκεί  που  υπάρχουν  σχετικοί  χώροι. 
Τρίτον να επιλεγούν κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να μη μεταβιβάζεται το 
σύνολο  του  προβλήματος  στην  περιοχή  του  Ψαλιδιού  Αμαρουσίου  και  τις  άλλες 
γειτονικές περιοχές. 

Εμείς θεωρούμε πως εδώ θα εφαρμοστούν οι ιδέες μας για μετατροπή του επιθετικού 
γίγαντα σε πραγματικό δημότη θα ζητήσουμε και θα διαπραγματευτούμε την αυξημένη 
«εταιρική  κοινωνική  ευθύνη»  και  την  ανταποδοτικότητα  και  αμοιβαιότητα  των 
ωφελειών, αφού η κάθε επιχείρηση είναι ένα είδος «συλλογικού πολίτη», δεν είναι μόνο 
μηχανισμός κερδοφορίας και πρέπει να αποδίδει στο κοινωνικό σύνολο την ωφέλεια που 
εισπράττει από την λειτουργία της σε συγκεκριμένη περιοχή.

Βελούδος 
Μετά τη λήξη των Ολυμπιακών αγώνων το Μαρούσι αναδεικνύεται σε υπερτοπικό 

κέντρο με ραγδαίες αλλαγές στη λειτουργία του και την ζωή των κατοίκων.
Με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα η Δημοτική Αρχή έχει την υποχρέωση να 

ανοίξει  τον  διάλογο  με  τους  κατοίκους,  τις  επιχειρήσεις,  τους  Οργανισμούς,  τον 
Εμπορικό κόσμο,  την Επιστημονική κοινότητα έτσι  ώστε να αναδείξει  τα εν δυνάμει 
πλεονεκτήματα και να μειώσει στο ελάχιστο τις αρνητικές επιπτώσεις.

Η  δημοτική  Αρχή  οφείλει  να  αναλάβει  το  πολιτικό  κόστος  για  την  προώθηση 
πολιτικών που θέτουν το περιβάλλον στο κέντρο της πολιτικής της πρότασης.    

Η  δημοτική  Αρχή  οφείλει  να  ξεπεράσει  το  Ολυμπιακό  σοκ  που  υπέστη  από  τις 
υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

Η δημοτική Αρχή οφείλει να αναβαθμίσει την λειτουργία του Ιστορικού Εμπορικού 
Κέντρου. 

Η δημοτική Αρχή οφείλει να προστατεύσει την γειτονιά.

Βλάχος 
Σχετικά με την ανέγερση και λειτουργία του εμπορικού κέντρου THE MALL έχουν 

γραφτεί  πολλά,  και  έχουν  ειπωθεί  ακόμα περισσότερα.  Το  αδιαμφισβήτητο  είναι  ότι 
σήμερα με την υπάρξή του σε μια από τις παρυφές της πόλης λόγω του όγκου του, αλλά 
και της επισκεψιμότητάς του, δημιουργεί μια εικόνα περιβαλλοντικά επιβαρυμένη. Σε 
αυτό  προστίθενται  και  οι  αρνητικές  επιπτώσεις  που  έχει  επιφέρει  στην  αγορά  του 
παραδοσιακού κέντρου του Μαρουσιού. Η επόμενη διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει 
μια δεδομένη κατάσταση, για την οποία οφείλει να λάβει μέτρα για την ανακούφιση τόσο 
των κατοίκων, όσο και των εμπόρων. Προτείνεται:
• κυκλοφοριακή αναδιοργάνωση της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με αυστηρή 

αστυνόμευση, ώστε να μειωθεί ο σχετικός φόρτος του τοπικού οδικού δικτύου,
• διερεύνηση για την δυνατότητα περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, 



• ενδυνάμωση  της  εμπορικότητας  της  τοπικής  αγοράς με  τη  προσπάθεια  για  την 
απόκτηση ενός αναβαθμισμένου και ποιοτικού χαρακτήρα, ώστε να αποτελέσει πόλο 
έλξης, σαν αντιστάθμισμα στη νέου τύπου εμπορική λειτουργία μεγάλου βεληνεκούς,

• αξιοποίηση προσδοκόμενων εσόδων από τη λειτουργία του για να επενδυθούν στη 
θεραπεία του προβλήματος, και στη κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία του 
κέντρου, αλλά κυρίως της περιφέρειας.

Διακολιού 
Η  ύπαρξη  του  The Mall,  από  όποια  πλευρά  κι  αν  το  εξετάσουμε,  στον  τελικό 

απολογισμό, έχει δυσμενείς επιπτώσεις για το Δήμο μας. Αν λήξει τελεσίδικα εις βάρος 
του η σχετική με αυτό εκκρεμοδικία τότε το ζήτημα θα έχει επιλυθεί από τη δικαιοσύνη. 
Αν όμως η εκκρεμοδικία λήξει υπέρ του και νομιμοποιηθεί η χρήση και η λειτουργία του 
θα πρέπει από τη μια ο Δήμος και η τοπική κοινωνία να «βρουν τρόπους συνύπαρξης» 
μαζί  του  και  από  την  άλλη  ο  Δήμος  θα  πρέπει  να  πάρει  μέτρα  και  να  υλοποιήσει 
πολιτικές που θα αμβλύνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις. Περιληπτικά, θα επισημάνω ότι το 
The Mall χρειάζεται για την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη συνεργασία του Δήμου 
και την καλή προαίρεση της τοπικής κοινής γνώμης. Η νέα δημοτική αρχή, σε αυτή την 
περίπτωση, θα πρέπει να προτείνει ένα πλαίσιο συνεργασίας και κοινής δράσης με το The 
Mall.  Πιο  συγκεκριμένα,  δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  την  αποδοχή  των  οικονομικών 
επιστημών  ότι  δίπλα  ή  συμπληρωματικά  σε  μια  μεγάλη  επένδυση  μπορεί  να 
λειτουργήσουν  πολλές  μικρότερες  μονάδες.  Ίσως  το  «πάντρεμα»  του  ιστορικού 
εμπορικού  κέντρου  του  Αμαρουσίου  με  το  The Μall να  είναι  μία  αποδεκτή  και 
αποδοτική  για  όλους  λύση.  Άλλωστε,  τα  80.000  τ.μ.  του  κτιρίου  δεν  μπορούν  να 
καλύψουν όλο το φάσμα των αναγκών τόσο καταναλωτικών όσο και για υπηρεσίες.

Καρανάσιου
Ο συνολικός σχεδιασμός και η λειτουργία της υπεραγοράς, συνιστά παραβίαση κάθε 

νομιμότητας. Η εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη του Δήμου Αμαρουσίου, ορίζει ποιες 
χρήσης έχει η κάθε περιοχή. Έχει γίνει παραβίαση των χρήσεων αυτών. Η διαχείριση του 
ζητήματος  έχει  προκαλέσει  τεράστια  προβλήματα  και  αντιδράσεις,  με  δικαστικές 
εκκρεμότητες. 

Προς  το  παρόν  η  αιχμή  της  πολιτικής  της  νέας  δημοτικής  αρχής  πρέπει  να 
επικεντρωθεί στην επιβάρυνση που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής  Ψαλιδιού  από 
την  λειτουργία  της  υπεραγοράς  αλλά  και  συνολικότερα  οι  πολίτες  του  δήμου. 
Υπολογίζεται  ότι  θα  χαθούν  περίπου  6.000  θέσεις  εργασίας,  από  τα  υπάρχοντα 
καταστήματα που λειτουργούν σε νόμιμες θέσεις στους γύρω δήμους. 

Η  δημιουργία  του  The  Mall  αποτέλεσε  την  αιχμή  της  πολιτικής  επιλογής  της 
απερχόμενης διοίκησης του Δήμου και  αντανακλά πλήρως την αντίληψή της για την 
υπεραξία της γης. 

Σε  κάθε  περίπτωση  η  νέα  δημοτική  αρχή  θα  πρέπει  να  διαφοροποιηθεί  από  την 
προηγούμενη πολιτική του δήμου και να αντιταχθεί σε συμφέροντα και σκοπιμότητες 
που προσκρούουν στο δημόσιο συμφέρον.

Μπρέγιαννης 
Τα μεγάλα εμπορικά  κέντρα  είναι  αμφιλεγόμενα  καθώς  επηρεάζουν  δραστικά  τη 

λειτουργία των πόλεων και πολλές φορές αρνητικά γιατί ενισχύουν τη χρήση του Ι.Χ. με 
αρνητικές  συνέπειες  στην  ρύπανση,  την  κυκλοφορία  και  τη  στάθμευση,  και 
ανταγωνίζονται  τα  παραδοσιακά κέντρα  των  πόλεων  που  κινδυνεύουν  να  χάσουν  τη 
ζωντάνια τους με αρνητικές επιπτώσεις στην γενικότερη λειτουργία του αστικού ιστού. 
Από την άλλη μεριά, αποτελούν σημαντικές επενδύσεις που τονώνουν την οικονομία και 
ενισχύουν  τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Το ‘The Mall’ αντιμετωπίζει 
έντονη κριτική για τις διαδικασίες ανάπτυξής του όμως αποτελεί ένα γεγονός το οποίο 



πρέπει  η  δημοτική  αρχή  να  αξιοποιήσει  προς  όφελος  της  κατοίκων  και  της  πόλης, 
εξαλείφοντας τα αρνητικά στοιχεία και εκμεταλλευόμενη τα θετικά. Τα υψηλά έσοδα 
από τα δημοτικά τέλη είναι ήδη ένα σημαντικό κέρδος που δεν πρέπει να υποτιμηθεί 
γιατί  επιτρέπουν  στο  Δήμο  να  ενισχύσει  τις  παρεχόμενες  δημοτικές  υπηρεσίες.  Η 
Δημοτική  Αρχή  μπορεί  να  διεκδικήσει  ως  επιπλέον  αντιστάθμισμα  της  υπερβολικής 
δόμησης του κτιρίου, συνεισφορά σε ειδικά  έργα για το περιβάλλον της πόλης, όπως η 
ανάπλαση ενός σημαντικού δημόσιου χώρου (π.χ.  χώρος πρασίνου που βρίσκεται στο 
Χωριό Τύπου). Το κυκλοφοριακό ζήτημα και η στάθμευση απαιτεί πλήρη απαγόρευση 
της κυκλοφορίας των επισκεπτών του ‘The Mall’ μέσα από τις γειτονιές, σύμφωνα με 
ρυθμίσεις και ενδεχόμενα μικρά έργα που θα μελετηθούν για την περιοχή. Ο χώρος ΧΕΥ 
(Εργοτάξιο της Αττικής Οδού) ανατολικά του ‘The Mall’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να βελτιωθούν οι συνθήκες στάθμευσης.

8. Πολυεθνικές εταιρείες

Βελούδος
Το  περιβάλλον, το κυκλοφοριακό, η αποτελεσματική λειτουργία των μέσων μαζικής 

μεταφοράς,  η  λειτουργία  της  δημοτικής  συγκοινωνίας,  οι  κοινόχρηστοι  χώροι,  η 
βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου, η πολιτική του πρασίνου, η καθαριότητα, η 
εξεύρεση–επιλογή  του  προσωπικού,  η  πληροφόρηση,  η  ενημέρωση,  η  διευκόλυνση 
επαφών και συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων, η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, ο 
πολιτισμός, ο αθλητισμός κ.λ.π είναι με μια ματιά διάσπαρτα θέματα αλλά ταυτόχρονα 
είναι  και  τα  θέματα  της  καθημερινότητας  που  συνυπάρχουν  στη  ζωή  μας  και  τα 
αντιμετωπίζουμε είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως  οικονομικούς οργανισμούς.

Το  ζητούμενο  είναι  το  νέο  σχέδιο  τοπικής  διακυβέρνησης  να  υπηρετεί  ένα  νέο 
πρότυπο ποιοτικής ανάπτυξης της πόλης, να υπηρετεί την κοινωνική συνοχή.

Κεντρικός στόχος είναι η  δημιουργία ευκαιριών ώστε να βρεθούν πόροι οι οποίοι και 
θα  διατίθενται  αποκλειστικά  στον  Φορέα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  στον  Κοινωνικό 
Αθλητισμό και στον Πολιτισμό.

Βλάχος 
Το  Μαρούσι  είναι  έδρα  πλήθους  εταιρειών,  που  στη  πλειοψηφία  τους  έχουν 

αναπτυχθεί  γύρω από  τους  άξονες  της  Λ.  Κηφισίας  και  της  Αττικής  Οδού  και  των 
εκατέρωθεν αυτών δρόμων. Η εγκατάστασή τους έγινε χωρίς την απαραίτητη υποδομή, 
που θα εξασφαλίζε την ομαλή και σωστή λειτουργία του χώρου, και οι συνέπειες είναι 
επιβαρυντικές και δυσάρεστες τόσο για τις ίδιες, όσο και για την πόλη. Η ανεπάρκεια του 
οδικού δικτύου, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η έλλειψη κοινόχρηστων και κοινοφελών 
χώρων, το κυκλοφοριακό και η ρύπανση υποβαθμίζουν περιβαλλοντικά τη περιοχή, και 
επιτάσσουν το Δήμο να παρέμβει για: 
• δημιουργία χώρων στάθμευσης αριθμημένων και συγκεκριμένων ανά χώρο, περιοχή, 

και ιδιότητα, 
• αυστηρή αστυνόμευση συστήματος στάθμευσης και εφαρμογή της νομοθεσίας, 
• λειτουργική διασύνδεση των ΜΜΜ με τη Δημοτική Συγκοινωνία,
• συνεννόηση  με  τους  χρήστες του  υπερτοπικού  κέντρου  για  εφαρμογή  μεθόδων 

οργανωμένης μετακίνησης εργαζομένων με την υϊοθέτηση ομαδικής μετακίνησης (πχ 
car pooling) ή με μέσα μεταφοράς των εταιρειών αυτών με επιδότησή τους μέσω 
χρηματοοικονομικών κινήτρων από το Δήμο.  

Πρέπει δε να επωφεληθούμε από τα θετικά στοιχεία της παρουσίας αυτών των εταιρειών 
με: α)  εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους δημότες, β) τη  γενικότερη προβολή του 
Δημοτικού έργου, γ) την επένδυση εσόδων για εκτέλεση έργων και πολιτικών κοινωνικά 
ευαίσθητων και περιβαλλοντικά φιλικών σε όλη τη πόλη.



Διακολιού
Μάλλον η προαναφερθείσα (υπό 7) αντίληψη, δηλαδή η αρχή της συνεργασίας στη 

βάση  της  αμοιβαίας  ωφελιμότητας,  θα  πρέπει  να  είναι  η  πυξίδα  μας  στο  πώς 
χειριζόμαστε τις  μεγάλες –πολυεθνικές ή μη- εταιρίες που δραστηριοποιούνται  ή που 
εδρεύουν στο Δήμο μας.

Ίσως  μια  τέτοια  πρακτική  να  δίνει  λύσεις  σε  πολλά  προβλήματα  της  τοπικής 
κοινωνίας.

Καρανάσιου 
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που μας φέρνει σε αντίθεση με τις επιλογές της 

προηγούμενης δημοτικής αρχής. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Μαρούσι, δεν 
αφήνει περιθώρια για εγκατάσταση άλλων μεγάλων συγκροτημάτων. ΄Όσον αφορά στα 
έσοδα,  δεν  αντιστοιχούν  στην  τεράστια  επιβάρυνση  που  έχει  υποστεί  η  πόλη.  Το 
πρόβλημα έχει διογκωθεί και οι λύσεις στις υπάρχουσες συνθήκες είναι περιορισμένες. 

Τήρηση των χρήσεων γης,  όπως  προβλέπεται  από το  ισχύον γενικό  πολεοδομικό 
σχέδιο και τις εγκεκριμένες αναθεωρήσεις.

Εφαρμογή  των  νόμων  σε  σχέση  με  τις  υποχρεώσεις  των  εταιρειών  (χώροι 
στάθμευσης, σεβασμός στο περιβάλλον, διαφημιστικές πινακίδες, κτλ).

Μπρέγιαννης
Οι σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει από επιχειρήσεις στην περιοχή  περί την 

Λ. Κηφισίας  αλλά και από το κράτος στο ΟΑΚΑ και στην Αττική Οδό έχουν μετατρέψει 
το Μαρούσι σε πραγματικό κέντρο του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Η εξέλιξη αυτή έχει 
προκαλέσει  σημαντικά προβλήματα στην πόλη αλλά με τους κατάλληλους χειρισμούς 
μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξης για ολόκληρη την πόλη με 
όρους που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής σε εργαζόμενους και κατοίκους. Βασικός στόχος 
είναι οι επενδύσεις που έχουν γίνει ή που θα γίνουν να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης 
και ευημερίας όχι μόνο για τους πελάτες αλλά και για την περιοχή που τις φιλοξενεί. 
Συγκεκριμένα, μέσα από προγράμματα κοινωνικής ευθύνης, οι πολυεθνικές εταιρίες, σε 
συνεργασία με το Δήμο, μπορούν να συμβάλουν:   
• με προγράμματα  περιβαλλοντικής προστασίας και  ανάδειξης  που στοχεύουν στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής
• με την υποστήριξη της οργανικής ένταξης του ΟΑΚΑ στον αστικό ιστό 
• με τη δημιουργία τοπικών δικτύων προμηθευτών (ώστε να αναπτύσσεται η τοπική 

οικονομία)
• με απόδοση μέρους των εσόδων τους με τη μορφή χορηγιών και άλλων κοινωνικών 

πρωτοβουλιών στη τοπική κοινωνία
• με την αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με το Κέντρο 

Προώθησης Απασχόλησης του Δήμου.   

Αλεξανδρής
Έχει δημιουργηθεί μία πόλη επιχειρήσεων που πίσω από αυτήν είναι «κρυμμένη» μία 

πόλη κατοίκων. Δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση κατοίκων –εργαζομένων με την ίδια 
την  πόλη.  Οι  εργαζόμενοι  στις  επιχειρήσεις  αυτές  ,  εάν  κατοικούν  αλλού,  ουδέποτε 
χρησιμοποιούν την πόλη μας ,  ούτε ως αγορά, ούτε ως τόπο ψυχαγωγίας. Χρειάζεται 
πολιτική διαφήμισης των  παροχών της πόλης αν επιθυμούμε μέρος της πληθυσμιακής 
αυτής ομάδας να επισκεφθεί το Μαρούσι. Πρέπει όμως τότε να εκτιμήσουμε και την 
περαιτέρω  επιβάρυνση  στην  κυκλοφορία  και  την  στάθμευση,  αφού  δεν  έχουν 
υπολογιστεί αυτού του είδους οι μετακινήσεις. Κατά τα άλλα στις περιοχές που υπάρχει 
γειτνίαση  των  μεγάλων  μονάδων  με  περιοχές  κατοικίας  (Παράδεισος  ,Πολύδροσο, 
Ψαλίδι κλπ) χρειάζονται κυκλοφοριακά μέτρα, μέτρα ελέγχου στάθμευσης για τους μη 
κατοίκους και περιβαντολλογικές παρεμβάσεις. Μία ευνοϊκή συνέπεια θα μπορούσε να 



αφορά την απασχόληση των κατοίκων σε αυτές τις εταιρίες μέσα από θέσπιση συμφώνων 
απασχόλησης.  Παρά  τις  προσπάθειες  που  έχουν  γίνει  αυτό  δεν  έχει  τελεσφορήσει 
ιδιαίτερα. Είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη «κοινωνικής εταιρικής ευθύνης» 
των μεγάλων επιχειρήσεων, που πρέπει να ανταποδίδουν θετικά στην πόλη το πρόβλημα 
που προκαλούν στη λειτουργία της . Σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θεσπίζονται 
κίνητρα  για  τον  επιχειρηματία  που  βοηθά  την  πόλη  που  είναι  εγκατεστημένος  και 
αρνητικά κίνητρα για εκείνους που δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προσφέρουν στην 
πόλη ωφέλεια για τα συνολικά προβλήματα που προκαλούν.

9. Ένταξη μεταναστών στην ελληνική κοινωνία

Βλάχος 
Η  μετανάστευση  ως  τομέας  διαχείρισης  και  εφαρμογής  δημόσιας  πολιτικής  έχει 

αβέβαιο χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς μεταβάλλονται 
συχνά και γρήγορα, ενώ εξελίσσονται ραγδαία τα στοιχεία του φαινομένου (λ.χ. αριθμός 
μεταναστών, προέλευση, κατεύθυνση), και αντίστοιχα αλλάζουν οι στόχοι της σχετικής 
πολιτικής.  Λόγω  του  πολύπλευρου  χαρακτήρα  του  θέματος,  που  αγγίζει  κοινωνικές, 
πολιτιστικές και οικονομικές παραμέτρους, παρατηρείται η τάση για ολιστικές προτάσεις 
και λύσεις. Τέτοιες όμως προσεγγίσεις παραβλέπουν πολυσύνθετες πραγματικότητες που 
κρύβονται πίσω από τον όρο «παράνομος» ή «νόμιμος» μετανάστης. Ο ρόλος της Τ.Α. 
στα ζητήματα των μεταναστών παραμένει σήμερα περιορισμένος, παρόλο που ο Νόμος 
αναγνωρίζει τον σημαντικό της ρόλο στο θέμα και στη κοινωνική ένταξή τους. Μένει να 
αποτιμηθεί πώς θα εφαρμοστεί στη πράξη. Η νέα διοίκηση προτίθεται να κινηθεί στην:
• διάλυση της εικόνας απειλής από τους μετανάστες στις τοπικές κοινωνίες, 
• ισότιμη ένταξή τους στη τοπική και γενικά στην ελληνική κοινωνία,
• συμμετοχή στο διάλογο για την ενσωμάτωσή τους, 
• συνεργασία με άλλους φορείς, Ο.Τ.Α. και ΜΚΟ προς το σκοπό αυτό. 
Ενδεικτικά, αυτά θα γίνουν με: α) πρόβλεψη θέσεων εργασίας για μετανάστες, όχι μόνο 
τεχνικών,  αλλά  και  διοικητικών,  β)  διοργάνωση  πολιτιστικών,  αθλητικών  κλπ 
εκδηλώσεων με την αιγίδα του Δήμου, όπως «Η Γιορτή των Πολιτισμών», γ)  ίδρυση - 
λειτουργία ΚΕΠ Αλλοδαπών στελεχωμένου και με μετανάστες.

Διακολιού
Πρόκειται  για  ένα  φλέγον  θέμα.  Παρότι  η  Ελλάδα  υπήρξε  διαχρονικά  χώρα 

αποστολής  μεταναστών  και  θα  έπρεπε  τόσο  το  Κράτος  όσο  και  η  κοινή  γνώμη  να 
αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της μετατροπής της κατά την τελευταία δεκαπενταετία σε 
χώρα υποδοχής μεταναστών με αυξημένη ευαισθησία, σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει 
το αντίθετο. Εγώ, ως μετανάστρια δεύτερης γενιάς στις Η.Π.Α., κατανοώ τα κίνητρα και 
τα προβλήματα των μεταναστών, γιατί τα έχω βιώσει. Έτσι, προτείνω μία δέσμη μέτρων 
η οποία ως άξονά της έχει από τη μια μεριά την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία 
μας  και  από  την  άλλη  την  ενημέρωση  των  συμπολιτών  μας  για  τα  οφέλη  που  θα 
υπάρξουν από την ομαλή ενσωμάτωσή τους (χτύπημα του μύθου της εγκληματικότητας ή 
και άρση των αιτιών της με την κοινωνική συναναστροφή και αλληλεγγύη). Η λειτουργία 
εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  ένταξης  (γλώσσα,  τοπικά  και  εθνικά  ήθη  και  έθιμα, 
γενικές γνώσεις ιστορίας και γεωγραφίας κ.λπ.), η εξυπηρέτησή τους από τις δημοτικές 
υπηρεσίες (πχ βοήθεια από τον Οργανισμό Εργασίας) και το Κ.Ε.Π., είναι μερικά από 
όσα θα πρέπει να υλοποιηθούν.

Καρανάσιου 
Οι μετανάστες  που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα αποτελούν παράγοντα  οικονομικής 

ανάπτυξης. Είναι άνθρωποι από όλο τον κόσμο που παλεύουν για τα όνειρά τους στην 



Ελλάδα.  Είναι  αναγκαίο  κάθε  κράτος  να  εγγυάται  την  προστασία  των  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλους όσους ζουν και  εργάζονται  μέσα στα όρια της 
επικράτειάς του. Παραμένει ένα μεγάλο θέμα για την ποιότητα της σχέση ανάμεσα στην 
νομοθεσία και στην πράξη. Πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία που ο Ελληνικός Λαός ήδη 
έχει  αποκομίσει  ως  μετανάστης,  απόδημος  και  ομογενής  ώστε  να  μετατραπούν 
συμπτώματα ξενοφοβίας σε φιλοξενία κατ’ αρχάς και τελικά σε πλήρη ένταξη. 

1)Συνεργασία  του  δήμου  με  τις  οργανώσεις  των  μεταναστών  για  δημιουργία 
αμοιβαίας  εμπιστοσύνης.  2)  Ανάληψη  πρωτοβουλιών  για  συνεργασία  με  κινήσεις 
πολιτών,  επιτροπές,  φορείς  συνδικαλιστικούς,  κοινωνικούς,  επιστημονικούς, 
πολιτιστικούς, εφημερίδες, περιοδικά, κτλ. 3) Συνεργασία με συλλόγους δασκάλων και 
γονέων – κηδεμόνων του μοναδικού διαπολιτισμικού σχολείου που δημιουργήθηκε στην 
Αθήνα, με στόχο την μεταφορά εμπειρίας. 4) Κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων και 
αφισών.

Μπρέγιαννης 
Σχετικά με το θέμα των μεταναστών κρίνεται αναγκαία η ομαλή ένταξή τους στην 

τοπική κοινωνία και επομένως οι υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να υιοθετήσουν τις εξής 
δύο βασικές αρχές: - Η μετανάστευση δεν συνιστά από μόνη της πρόβλημα, αλλά, εάν 
δεν  τύχει  σωστής  διαχείρισης,  κάποιες  διαστάσεις  της  μπορεί  να  δημιουργήσουν 
περιπλοκές. - Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να  έχει ουσιαστικό ρόλο στην 
διαχείριση αυτού του ζητήματος. 

Με  βάση  αυτές  τις  αρχές  ο  Δήμος  πρέπει:   1.  να  δημιουργήσει  δομές  και 
προγράμματα  ειδικά  για  τους  μετανάστες  (μαθήματα  ελληνικής  γλώσσας,  εκμάθηση 
υπολογιστών,  κ.α) 2.  να στηρίξει  τους μετανάστες  μέσα από το υπάρχον δίκτυο των 
κοινωνικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  (Κέντρο  Ψυχοκοινωνικής  Στήριξης,  Βοήθεια  στο 
Σπίτι, ΚΑΠΗ , Οργανισμός Εργασίας  κ.α.) 3. να προωθήσει ενεργά την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού μέσα την υποστήριξη εκστρατειών 
ενημέρωσης  και  με  τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με 
οργανώσεις μεταναστών. Οι εκδηλώσεις αυτές θα στοχεύουν στην επικοινωνία με τους 
μετανάστες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Δίνοντας  προτεραιότητα  στην  εξυπηρέτηση  του  πολίτη   και   αξιοποιώντας  το 
πετυχημένο  μοντέλο  των  Κ.Ε.Π  ο  Δήμος  πρέπει  να  λειτουργήσει  ένα  Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλους τους 
μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο Μαρούσι.

Αλεξανδρής
Κατ΄  αρχήν  πρέπει  στο  δήμο  Αμαρουσίου  να  γίνει  σήμερα   καταγραφή  των 

αλλοδαπών που ζουν στην πόλη. Είναι γνωστό ότι διαβιούν κυρίως στην περιοχή των 
Εργατικών Πολυκατοικιών  και σε παλιά σπίτια στη Λάκα Κότου και στο Σωρό. Αυτοί 
που μένουν στην περιοχή των Εργατικών Πολυκατοικιών είναι πιο αρμονικά ενταγμένοι 
στην πόλη,  τα δε  παιδιά τους φοιτούν στα σχολεία της περιοχής.  Οι  υπόλοιποι είναι 
περιστασιακοί  κάτοικοι  που  εναλλάσσονται  συνεχώς.  Είναι  ανάγκη  να  υπάρξει 
εκσυγχρονισμός  του  γραφείου  αλλοδαπών  στο  δήμο  που  σύμφωνα  με  πληροφορίες 
αντιμετωπίζει το φαινόμενο των αλλοδαπών στην πόλη με όρους «καλύβας Μπάρμπα –
Θωμά». Χρειάζεται  εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής και  πολιτικές  ένταξης 
του έτσι και αλλιώς μόνιμα διαβιούντος αλλοδαπού στοιχείου (στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία Αλβανοί) στην λειτουργία της πόλης και των υπηρεσιών της. Επίσης στην 
κατεύθυνση αυτή να ενταθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και αμοιβαίας πολιτισμικής 
εξοικείωσης  αλλά  και  η  διαφημιστική  εκστρατεία  διπλής  κατεύθυνσης.  Προς  τους 
κατοίκους για την αποδοχή της νέας αυτής πραγματικότητας και προς τους μετανάστες 
για την ενσωμάτωση τους στην λειτουργία της πόλης (εκδηλώσεις πάσης φύσεως π.χ. 
διαπολιτισμικό φεστιβάλ  μουσικής και θεάτρου). 



Βελούδος 
Πριν από οποιαδήποτε τοποθέτηση πρέπει να σκεφτεί κανείς πως θα ήταν η Ελλάδα 

χωρίς  μετανάστες.  Έλληνες μετανάστες  στην Ευρώπη,  στην Αμερική και  σε όλο τον 
κόσμο.  Επιστήμονες,  πολιτικοί,  εργάτες.  Χωρίς  αυτούς  η  Ελλάδα  θα  ήταν  τελείως 
διαφορετική. 

Τώρα η Ελλάδα αναλαμβάνει το ρόλο του αποδέκτη οικονομικών μεταναστών και 
πρέπει να τους ενσωματώσει με το πιο ομαλό τρόπο.

Ο  Δήμος  αναλαμβάνει  ουσιαστικό  ρόλο.  Εμπλουτίζεται  με  ήδη  υπάρχουσες 
πρακτικές και αναλαμβάνει δράση για την επίλυση των προβλημάτων των μεταναστών: 

1. Ιδρύει γραφείο Μετανάστη με σκοπό να τον διευκολύνει στις επαφές του με τη 
Δημόσια Διοίκηση. 

2. Δημιουργεί Κέντρο Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, με την στελέχωση του 
από  εθελοντές,  βοηθά  τους  μετανάστες  να  αντιπαρέλθουν  σε  οποιεσδήποτε 
μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

3. Διοργανώνει  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  με  στόχο την  ανάδειξη  της  κουλτούρας 
τους.

4. Τους εντάσσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας.
Ενημερώνει  τους  δημότες  για  τον  θετικό  ρόλο  των  μεταναστών  με  σκοπό  να 

περιορίσει τα φαινόμενα αποκλεισμού και ρατσισμού.

10. Κοινωνική λογοδοσία των τοπικών αρχών και των εκπροσώπων τους

Διακολιού
Η δημοτική αρχή θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από το δημαρχοκεντρικό μοντέλο. 

Δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζουν ερήμην της 
κοινωνίας. Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα ελέγχουν την (δημοτική) 
αρχή υπηρετώντας την ανάγκη για κοινωνική λογοδοσία των τοπικών αρχών και των 
εκπροσώπων  τους.  Το  προαναφερθέν  μπορεί  να  υλοποιηθεί  με  τη  δημιουργία  ενός 
κεντρικού  οργάνου  στο  οποίο  θα  συμμετέχουν  οι  ΜΚΟ,  οι  επαγγελματικές  ενώσεις, 
εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων και η Ένωση των Πυρήνων Γειτονιάς. Το κεντρικό 
όργανο αυτό θα μπορεί αφενός να ασκεί έλεγχο σε όλα τα πεπραγμένα και επί παντός 
επιστητού, και θα συμμετέχει με εκπροσώπους του σε όλες τις επιτροπές του Δήμου και 
των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Επιπλέον προτείνονται:  i) η καθιέρωση μίας μέρας ανά 
εβδομάδα  για  απ’  ευθείας  επαφή  με  τον  πολίτη  ii)  η  καθιέρωση  ενός  Δημοτικού 
Συμβουλίου  ανά  μήνα  με  ημερήσια  διάταξη  τα  θέματα  των  πολιτών,  συλλογικά  ή 
ατομικά και iii) όλα τα Δ.Σ. και οι συνεδριάσεις όλων των επιτροπών του δήμου θα είναι 
ανοιχτά για τους δημότες. Σε ότι αφορά το μηχανισμό του Δήμου, διοικητικό ή μη, θα 
πρέπει να έχουμε ως γνώμονα ότι ο Δήμος υπηρετεί τον πολίτη και όχι ο πολίτης το 
Δήμο.  Η  φιλική  και  άμεση  εξυπηρέτηση  των  δημοτών,  οι  άμεσες  απαντήσεις  στα 
αιτήματά  τους,  η  αντιγραφειοκρατική  αντίληψη  και  πρωτοβουλία  εκ  μέρους  των 
υπαλλήλων,  ο  σεβασμός  στις  ιδιαιτερότητες  και  η  ευγένεια  στους  αναξιοπαθούντες 
πρέπει να είναι απαράβατες αρχές.

Καρανάσιου
Συνεργασία  με τους δημότες, προγραμματισμός, καταγραφή προτεραιοτήτων και η 

υλοποίησή τους. 
Εφαρμογή της θεσμοθετημένης ετήσιας λογοδοσίας της διοίκησης του δήμου σε κάθε 

περιοχή  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  σε  κάθε  περίπτωση  η  διαφανής  και  καθαρή 
διοίκηση, η διοίκηση που δεν φοβάται να συζητά με τους πολίτες για τις προθέσεις, τις 
προτεραιότητες και τις αποφάσεις της.



Αναβάθμιση  δημοτικών  συμβουλίων  με  στόχο  την  ευρύτατη  συμμετοχή  και 
παρέμβαση  των  πολιτών,  ενημέρωση  για  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  κάθε 
δημοτικού  συμβουλίου,  τόσο  μέσα από  την  ιστοσελίδα  του  δήμου  όσο  και  σε  κατά 
τόπους σταθερούς πίνακες ανακοινώσεων του δήμου.

Χρήση  τοπικών  δημοψηφισμάτων  για  μεγάλα  θέματα  ακινήτων  και  εκποίησης 
δημοτικής περιουσίας.

Μπρέγιαννης 
Η κοινωνική λογοδοσία είναι απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να οικοδομηθεί 

εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και της Δημοτικής Αρχής ώστε να συνεργαστούν πιο 
αποτελεσματικά.  Η  Δημοτική  Αρχή  πρέπει  να  ταξινομήσει  τις  προτεραιότητες  και 
δεσμεύσεις  που  θα  αναλάβει  απέναντι  στους  πολίτες  και  να  παρουσιάσει  ένα 
συγκεκριμένο πλάνο δράσης με αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς, ώστε να ελέγχεται η 
πορεία κάθε δέσμευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάθε δέσμευση θα αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστό έργο (project) και θα τοποθετείται 
ως υπεύθυνος ένας δημοτικός σύμβουλος, o oποίος θα έχει και την πολιτική ευθύνη της 
υλοποίησης. Ο δημότης θα μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς για κάθε έργο ξεχωριστά 
μέσα από το γραφείο Δημότη.  Το γραφείο αυτό θα φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση 
πίνακα  ανακοινώσεων  στο  Δημαρχείο  αλλά  και  της  ιστοσελίδας  του  Δήμου,  και  θα 
αναλαμβάνει τη δέσμευση να απαντάει σε σχετικά ερωτήματα των δημοτών σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

Η  συνολική ενημέρωση για τη πορεία των προεκλογικών δεσμεύσεων θα γίνεται από 
τον Δήμαρχο μία φορά το χρόνο σε ανοιχτή εκδήλωση με τη μορφή Γενικής Συνέλευσης 
του Δήμου.

Αλεξανδρής
Ουσιαστικά η μόνη δυνατότητα συνεχούς λογοδοσίας συνέχεται και με έναν τρόπο 

διαβούλευσης  των  πολιτών  με  τη  δημοτική  Αρχή,  όπως  εκτίθεται  παρακάτω  στην 
απάντηση για  την  κοινωνική  συμμετοχή.  Σε  κεντρικότερο όμως επίπεδο  μπορούν να 
αξιοποιηθούν   συχνές  ανά  εξάμηνο  απολογιστικές  διαδικασίες  του  δημοτικού 
συμβουλίου.  Επίσης  ενίσχυση  του  θεσμού  της  παρέμβασης  πολιτών  στο  δημοτικό 
συμβούλιο μέσω ερωτήσεων προς τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους. Ακόμη 
θα μπορούσε να εφαρμοσθεί συγκεκριμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για 
απαντήσει σε ερωτήσεις συλλόγων, οργανώσεων πολιτών κλπ. 

Θα  μπορούσε  δε  στα  κέντρα  διαβούλευσης  ,  που  προτείνονται  κατωτέρω,  να 
διενεργείται  δημοσκόπηση που ν  αφορά την αποδοχή των επί  μέρους  πολιτικών που 
εφαρμόζονται , αλλά και της συνολικής πολιτικής της δημοτικής Αρχής ανά διετία.

Βελούδος 
Η  μεταφορά  αρμοδιοτήτων  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  για  να  μεταφραστεί  σε 

ουσιαστική  δημιουργία  έργου  πρέπει  να  συνοδεύεται  απαραίτητα  από  τον  έλεγχο 
αφενός  υλοποίησης  του  προεκλογικού  προγράμματος  και  αφετέρου  διαφάνειας  της 
οικονομικής διαχείρισης.
Οι μηχανισμοί ελέγχου θα πρέπει να κινούνται σε τέσσερα επίπεδα:
• Οι πολιτικοί, διαχειριστικοί, λειτουργικοί μηχανισμοί που προβλέπονται  από την 

κεντρική διοίκηση και ισχύουν σε όλη την επικράτεια
• Ο Εσωτερικός Αυτοέλεγχος του Δήμου με την καθιέρωση κανόνων δεοντολογίας 

που δεσμεύονται να τηρούν όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι
• Ο Κοινωνικός Έλεγχος που επιτελείται από Ανεξάρτητη Αρχή Πολιτών σε βάση 

εθελοντική. Η ομάδα αυτή ασκεί τον κοινωνικό έλεγχο σε όλους τους θεσμούς του 
Δήμου (Πολεοδομία, σχολικές επιτροπές, τεχνικές υπηρεσίες κ.ο.κ.)



• Η  Δημοσιότητα  μέσω  του  διαδικτύου  όλων  των  αποφάσεων  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  και  των  Επιτροπών  που  συστήνονται  από  τον  Δήμο.  Αρχείο  των 
πρακτικών  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  στο  διαδίκτυο  και  δυνατότητα 
παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ζωντανά μέσω διαδικτύου.
Ο πολίτης σήμερα έχει την δυνατότητα να προσφύγει κατά των πεπραγμένων που 

παρουσιάζει ο δήμαρχος. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για αυτό είναι η ενημέρωση. 
Για να κάνει κάποιος έλεγχο και κριτική πρέπει να γνωρίζει.

Ο Κοινωνικός Έλεγχος τότε μόνο μπορεί να έχει σημασία και ουσία.

Βλάχος 
Προτείνεται:

• η τακτική διεξαγωγή των Συνελεύσεων Πολιτών, μιας νέας μορφής 
• δημόσιας  πολιτικής  επικοινωνίας  μεταξύ  διοίκησης  και  διοικουμένου,  που  θα 

αποτελούν οδηγό στο έργο των δημοτικών αρχών,
• η  Ετήσια  Απολογιστική  Συνεδρίαση  της  Δημοτικής  Αρχής,  στα  πλαίσια  μιας 

σύγχρονης  δημοτικής  διακυβέρνησης  με  σκοπό  τον  απολογισμό  και  την 
επικαιροποίηση  του  εξαγγελθέντος  προγράμματος  και  τη  προσαρμογή  του  στη 
πραγματικότητα, 

• η ενδυνάμωση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής της νεολαίας στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

11. Διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής

Καρανάσιου 
Με  το  Ν.  1397/83  το  ΠΑΣΟΚ  θεσμοθέτησε  τη  συμμετοχή  των  πολιτών  στις 

αποφάσεις  που  αφορούν  τη  γειτονιά  τους  με  τη  δημιουργία  των  Συνοικιακών 
Συμβουλίων. ΄Ένας θεσμός πρωτοποριακός, ο οποίος όμως αδρανοποιήθηκε συνειδητά 
από του Δημάρχους, διότι οι προτεραιότητες και οι ανάγκες των κατοίκων ήταν διάφορες 
από τις προτεραιότητες και ενέργειες των Διοικήσεων των Δήμων.

΄Άμεση  επαναλειτουργία  των  Συνοικιακών  Συμβουλίων  με  την  συμμετοχή  των 
πολιτών  στις  αποφάσεις  και  τις  προτεραιότητες  της  γειτονιάς  τους,  ώστε  να 
καταπολεμηθούν  ανεξέλεγκτες  συναλλαγές,  μεροληπτικές  πρακτικές,  κλειστά 
κυκλώματα  εξουσίας,  που  αναπτύσσουν  την  αίσθηση  καθολικής  παρακμής  και 
απαξίωσης και ισοπέδωσης των θεσμών.

Λειτουργία του προγράμματος «Συμμετέχω» το οποίο θα ενθαρρύνει τις δράσεις και 
τις πρωτοβουλίες των ενεργών πολιτών. Στόχος η δημιουργία κινήματος εθελοντισμού 
ως εμπεδωμένη στάση και πρακτική ζωής για τους πολίτες του δήμου.

Μπρέγιαννης 
Πολλές φορές ο δημότης αισθάνεται ανενεργός, αμέτοχος, ότι δεν έχει επιρροή στις 

αποφάσεις  της  τοπικής  κοινωνίας.  Ότι  κάποιοι  άλλοι  αποφασίζουν  για  αυτόν  χωρίς 
αυτόν. Αυτό πρέπει να αλλάξει, όχι μόνο γιατί ο δημότης πρέπει να είναι ενεργό μέλος 
της  τοπικής  κοινωνίας  αλλά  και  γιατί  έτσι  επιτυγχάνεται   αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που τον αφορούν.

Για  να  οικοδομηθεί  μια  νέα  ουσιαστική  και  δυναμική  σχέση  μεταξύ  Δήμου  και 
τοπικής κοινωνίας πρέπει να ενισχυθούν οι αποκεντρωμένες πρωτοβουλίες και ο δημότης 
να  αποκτήσει  λόγο για το σχολείο των παιδιών του, για την περίθαλψη του,  για τη 
γειτονιά του, αλλά και για την ίδια την ανάπτυξη της περιοχής του. Για να επιτευχθεί 
αυτό πρέπει:  



• να υπάρχει δημόσια διαβούλευση για τα ετήσια προγράμματα δράσης προκειμένου η 
τοπική  κοινωνία  να  έχει  πλήρη  γνώση  της  υλοποίησης  των  προεκλογικών 
δεσμεύσεων και να της δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων.

• να διεξάγονται δημοψηφίσμάτα για μείζονα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 
• να δημιουργηθεί δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Εθελοντών, Συλλόγων και 

πυρήνες-επιτροπές γειτονιάς με ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων 
της πόλης για επισήμανση προβλημάτων και κατάθεση προτάσεων, 

• να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. ηλεκτρονικές ψηφοφορίες) για ανταλλαγή 
πληροφοριών και γνώσεων.

Αλεξανδρής
Μόνο με επέκταση των μεθόδων της διαβουλευτικής δημοσκόπησης στην διαδικασία 

της  δημοτικής  διακυβέρνησης  υπάρχει  η  δυνατότητα  αλληλοτροφοδότησης  ιδεών και 
απόψεων  δημοτών και εκλεγμένων δημοτικών οργάνων. Στα πλαίσια αυτά χρειάζεται η 
δημιουργία γραφείων δημότη στις μεγάλες συνοικίες της πόλης με σύγχρονη υποδομή 
ώστε να μπορούν εκεί οι πολίτες να λαμβάνουν γνώση των θεμάτων της πόλης και αν 
ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Στην ιστοσελίδα αυτή η Δημοτική Αρχή θα μπορεί να  εκθέτει με 
συστηματικό τρόπο και  διαρκή ενημέρωση όλα  τα τρέχοντα  θέματα σε τρία  επίπεδα 
ωριμότητας : α) ανιχνευόμενα προβλήματα, β) θέματα σε διαδικασία λήψης απόφασης, γ) 
διαδικασία υλοποίησης/ πρόοδος εφαρμογής. Οι δημότες θα έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν  παρατηρήσεις,  να  γνωστοποιούν  δεδομένα,  να  επιλέγουν  μία  από  τις 
δημοσιοποιούμενες  ή  να  προτείνουν  άλλες  εναλλακτικές,  να  αξιολογούν  την  πορεία 
υλοποίησης και τα προκύπτοντα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα  μπορεί να διαφημιστεί η 
δυνατότητα των χρηστών του διαδικτύου να ψηφίζει σε δεδομένη δημιουργηθησόμενη 
ιστοσελίδα  για  τα  θέματα  της  πόλης.  Αυτός  ο  τρόπος  είναι  ιδιαίτερα  ευέλικτος  και 
συμπληρώνει  τον  πιο  δύσχρηστο τρόπο διενέργειας  δημοτικών  δημοψηφισμάτων που 
προβλέπεται και από τον υπό ψήφιση Κώδικα.

Επίσης  η  εκλογή  δημοτικού  συμβουλίου  Νεολαίας  και  η  δημιουργία  διακριτής 
υποδομής για τη συμμετοχή της Νεολαίας στη λήψη αποφάσεων για την πόλη.

Βελούδος 
Η  ενεργή  συμμετοχή  των  πολιτών  έχει  ως  στόχο  να  καταστήσει  τον  πολίτη 

πρωταγωνιστή  των  αποφάσεων  και  να  θέσει  τα  προβλήματα  του  στο  επίκεντρο  του 
ενδιαφέροντος των θεσμών.

Αυτό δεν μπορεί παρά να σημαίνει ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες 
που τους αφορούν και επιτυγχάνεται με :
• Δράσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Δράσεις ενίσχυσης της ευρύτατης κοινωνικής διαβούλευσης όπως:
1. Η  συγκρότηση  και  η  λειτουργία   Επιτροπών  Γειτονιάς,  οι  οποίες  σχεδιάζουν-

προτείνουν, ενεργούν, καταρτίζουν τοπικούς προϋπολογισμούς από κοινού με τους 
πολιτικούς,  παραγωγικούς  και  επιστημονικούς  θεσμούς,  καθώς  επίσης  και  τους 
νόμιμα εγκατεστημένους στην περιοχή μετανάστες της κάθε πολεοδομικής ενότητας 
τους.

2. Η  θέσπιση  τοπικών  δημοψηφισμάτων  ή  διαδικασίες  έκφρασης  των  πολιτών  για 
συγκεκριμένα τοπικά θέματα.

3. Εκπόνηση ολοκληρωμένων κοινών  δράσεων των φορέων της πόλης και Οργανισμών 
του  Δήμου  σε  θέματα  πολιτισμού,  κοινωνικού  αθλητισμού,  περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης κ.ά.



Βλάχος 
Από  τη  διαρκή  διαβούλευση  διοίκησης  και  διοικούμενου  η  πρώτη  θα  προλάβει 

κάποια από τα τυχόν λάθη της, ο δε δεύτερος θα βρεθεί στην ευχάριστη θέση να της 
υποδείξει  τις  τυχόν  λύσεις.  Προτείνεται:  1.  η  τακτική  διεξαγωγή  μιας  νέας  μορφής 
δημόσιας πολιτικής επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και διοικουμένου, οι «Συνελεύσεις 
Πολιτών», που θα αποτελούν οδηγό στο έργο των δημοτικών αρχών, που θα ιεραρχούν 
τα προβλήματα και θα αναζητούν, μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και διαλόγου βάσει 
αρχών,  την  έλλογη  και  δημιουργική  αντιπαράθεση γύρω  από  κοινά  προβλήματα  και 
κοινές λύσεις. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια συναρπαστική περιπλάνηση 
στη σφαίρα των ιδεών και της ελεύθερης έκφρασης για ένα πιο συμμετοχικό σύστημα 
δημοτικής αυτοδιοίκησης με επίκεντρο το δημόσιο διάλογο με σεβασμό στις απόψεις του 
άλλου, 2. η ενθάρρυνση του θεσμού των «Τοπικών Συμβουλίων Νέων», 3. η εισαγωγή 
του θεσμού των «Δημοτικών Συμβουλίων Νέων», για να δοθεί κίνητρο να συμμετέχει 
στη προσπάθεια η νεολαία, και να αποκτηθεί το βήμα εκείνο να αναπτύξουν οι νέοι τη 
προσωπικότητα  και  τη  δημιουργικότητά  τους  με  τη  συμμετοχή  τους  στα  δημόσια 
πράγματα. 4. η συμμετοχή διαφόρων  Τοπικών Φορέων, Συλλόγων και Σωματείων, τα 
οποία καλούνται σε διάλογο για την καταγραφή των προβλημάτων και των προτάσεών 
τους, για την εξεύρεση λύσεων που βασανίζουν γειτονιές ή ευρείες κοινωνικές ομάδες 
της πόλης.

Διακολιού
Το κεντρικό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν οι ΜΚΟ οι επαγγελματικές ενώσεις, 

οι  εκπρόσωποι  κομμάτων  και  φορέων  και  η  Ένωση  πυρήνων  γειτονιάς  θα  έχει  τη 
δυνατότητα  να  δημιουργεί  επιτροπές  και  ομάδες  εργασίας  για  ζητήματα  αιχμής.  Οι 
αποφάσεις,  οι  απόψεις  και  τα  πορόσματα  των  επιτροπών  αυτών  θα  έχουν  σίγουρα 
συμβουλευτικό ρόλο και ενίοτε αποφασιστικό χαρακτήρα για το δήμαρχο. Οι Πυρήνες 
Γειτονιάς θα δημιουργηθούν σε κάθε γειτονιά και θα δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες 
να  διαβουλεύονται  για  τα  πιο  σημαντικά  τοπικά  ζητήματα.  Παράλληλα,  οι  πυρήνες 
γειτονιάς θα επιφορτισθούν με την εκπολιτιστική δράση του Δήμου.

Λέγοντας  «εκπολιτιστική  δράση»  αναφέρομαι  στη  δεύτερη  πλευρά  της  διττής 
«φύσης»  του  πολιτισμού:  Όχι,  δηλαδή,  στις  τέχνες  και  στα  γράμματα,  που  είναι  η 
συνήθης ερμηνεία στη χρήση της έννοιας, μα στην άλλη πλευρά της, που αναφέρεται ως 
«πολιτισμός της συμπεριφοράς».  Πολλά από τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 
πόλεις  (οδική  συμπεριφορά,  σκουπίδια  παντού,  μερική  επιτυχία  προγραμμάτων 
ανακύκλωσης  κ.λπ.),  και  τα  οποία  εκτός  των  άλλων  επιβαρύνουν  σημαντικά  τους 
δημοτικούς προϋπολογισμούς, θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με την καλλιέργεια 
μιας  συμπεριφοράς  που  συνάδει  με  το  χώρο  (πόλη),  την  εποχή  (τεχνολογία),  την 
αισθητική  (πχ  «περιποιημένες»  προσόψεις  κτιρίων)  και  την  ηθική  (αίσθημα  του 
«ανήκειν» - κοινοτική αντίληψη).

12. Διαφανής διαχείριση δημοσίων πόρων ιδιαιτέρως όταν αφορούν σε
 δημόσια έργα και δαπάνες

Μπρέγιαννης 
Η διαχείριση των πόρων του Δήμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η 

χρηστή διοίκηση και, παράλληλα, ο έλεγχος και η εποπτεία του Δήμου από τους δημότες, 
πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Υποχρέωση  του  Δήμου,  στο  πλαίσιο  της  ετήσιας  κοινωνικής  λογοδοσίας  από  το 

Δήμαρχο,  να  δίνει  την  ευρύτερη  δυνατή  δημοσιότητα  στο  επιχειρησιακό  του 
πρόγραμμα,  στα  ετήσια  προγράμματα  δράσης,  τους  προϋπολογισμούς  και  τους 



ισολογισμούς, προκειμένου η τοπική κοινωνία να έχει πλήρη γνώση της λειτουργίας 
των στόχων και της διαχείρισης τους.

• Διαμόρφωση επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας που θα αποφασίζονται 
έπειτα από δημοψηφίσματα και θα παρακολουθούνται από διαπαραταξιακή επιτροπή

• Αυστηρή παρακολούθηση του έργου και των εξόδων των Δημοτικών Επιχειρήσεων, 
μέσω αυστηρού κανονισμού λειτουργίας, ώστε αυτές να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

• Διατύπωση ενός κώδικα διαφάνειας (ειδικά για τα έργα) που θα είναι δημόσιος και 
θα αποτελεί το βασικό πλαίσιο δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής για την διακήρυξη 
των έργων, τη διαδικασία ανάθεσής τους και τον έλεγχό τους.

Αλεξανδρής
Η αρχή της διαφάνειας στην διαχείριση των οικονομικών ενός Δήμου εξαρτάται από 

την  ορθή  αποτύπωση  των  εσόδων  αλλά  και  των  δαπανών  στον  προϋπολογισμό  του 
Δήμου. Επίσης συναρτάται με την ενημέρωση του πολίτη για την πραγματική κατάσταση 
του δήμου. Σήμερα ο μαρουσιώτης δεν γνωρίζει ότι ο Δήμος είναι υπερδανεισμένος σε 
ποσά ανώτερα των 100.000.000 Ευρώ.  Ούτε επίσης γνωρίζει  το  υπερβολικό  μέγεθος 
δαπανών για  επικοινωνία,  που  φθάνει  το  ήμισυ  των  δαπανών του  συνόλου  τεχνικού 
προγράμματος.  Ούτε  γνωρίζει  τις  σημαντικές  δαπάνες  για  αμοιβές  συμβούλων  και 
πολιτικού  προσωπικού .  Είναι  απαραίτητο  ο  πολίτης  να  έχει  γνώση της  οικονομικής 
κατάστασης του Δήμου του. Επίσης είναι απαραίτητο με διαβουλευτικές μεθόδους να 
καταθέτει  την  άποψή του  για  τις  προτεραιότητες  της  διάθεσης  των  εσόδων από  τον 
προϋπολογισμό  του  Δήμου.  Ο  οικονομικός  εξορθολογισμός  δαπανών  στο  δήμο 
Αμαρουσίου είναι μονόδρομος για να μην υποθηκευτεί σε βάθος χρόνου το μέλλον της 
πόλης.  Όπως είναι  μονόδρομος  η  διάθεση πόρων για  το  τεχνικό  πρόγραμμα και  την 
κοινωνική πρόνοια. 

Σημαντικό  στοιχείο  αποτελεί  η  σταδιακή  υπέρβαση  του  στενά  ετήσιου 
προϋπολογισμού και η διαμόρφωση  πιό μακροχρόνιων προϋπολογισμών στρατηγικού 
χαρακτήρα με έμφαση όχι μόνο στον τεχνικό αλλά και στον κοινωνικό προγραμματισμό.

Βελούδος 
H δυναμική  επιχειρηματική  δραστηριότητα  του  δήμου  Αμαρουσίου  αποτελεί 

πρότυπο δημιουργικής λειτουργίας στο χώρο της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμμετοχή 
του  σε  Ευρωπαϊκά  προγράμματα,  η  ίδρυση  Δημοτικών  επιχειρήσεων  και  η 
δραστηριοποίηση  μεγάλων  εταιρειών  με  υψηλά  ανταποδοτικά  οφέλη  καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας του σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας. 

Ο  δήμος  Αμαρουσίου  πρέπει  να  αποτελεί  υπόδειγμα  και  στη  χρηστή  διαχείριση 
αυτών των πόρων .
Απαραίτητα πρέπει να κινηθεί στους εξής άξονες
• Να υπηρετεί τους θεσμούς που διεξάγουν προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο είτε 

αυτοί  είναι  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  ή  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Υπουργείου 
Οικονομικών

• Να μεταφέρει το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις
• Να διαμορφώνει επενδυτικά προγράμματα πενταετούς διάρκειας
• Να συστήνει  ad hoc Διαπαραταξιακές Επιτροπές ελέγχου σε περιπτώσεις πώλησης 

μετοχών ή υποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που έχει 
συστήσει
Να ενημερώνει τον πολίτη και την τοπική κοινωνία με πλήρη δημοσιότητα, μέσω 

διαδικτύου,  όλων των συμβάσεων που συνάπτει.



Βλάχος
Τους πόρους που θα εξασφαλίσει η νέα διοίκηση προτίθεται να τους διαχειριστεί με 

την εφαρμογή τεχνικών διαφανούς διοίκησης και διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα, όπως 
η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, και η Μελέτη και ο Έλεγχος των οικονομικών από 
εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές. 

Επειδή η οικονομική ισχυροποίηση, αυτοδυναμία και αυτάρκεια αποτελούν βασικούς 
στόχους  και  προϋποθέσεις  για  τις  δραστηριότητες  του  Δήμου  σε  όλους  τους  τομείς, 
πρόκειται να ακολουθηθούν οι εξής άξονες:
• διερεύνηση και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των εσόδων μέσα από 

το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο,
• αξιοποίηση των σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης, όπως χρηματοδοτική μίσθωση 

κινητής και ακίνητης περιουσίας, 
• δίκαιη κατανομή των φόρων σε κατοίκους και επιχειρήσεις, 
• χρηστή  οικονομική  διαχείριση  και  αύξηση  παραγωγικών  επενδύσεων  με  τη 

συμμετοχή του Δήμου σε εταιρείες ή με την ίδρυση από αυτόν εταιρειών ή με τη 
σύμπραξή του με ΝΠΙΔ.

Διακολιού 
Ήδη, από τα 10 -11 έχει καταδειχθεί ο τρόπος που θα μπορούσε να επιτευχθεί η 

διαφανής διαχείριση των δημοσίων πόρων, ιδιαιτέρως όταν αυτοί αφορούν δημόσια έργα 
και  δαπάνες.  Οι  ανοιχτές  σε  όλους  τους  δημότες  επιτροπές  διαχείρισης  πόρων  και 
ανάθεσης δημοσίων έργων και δαπανών διασφαλίζουν την άμεση κοινωνική συμμετοχή 
ενώ η διεύρυνση των ανωτέρω επιτροπών από εκπροσώπους του κεντρικού οργάνου που 
θα αποτελείται από τις ΜΚΟ, τις επαγγελματικές ενώσεις, τους εκπροσώπους κομμάτων 
και  φορέων  και  την  Ένωση  πυρήνων  γειτονιάς  αποτελεί  εχέγγυο  της  διαφάνειας. Ο 
πολίτης δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που 
αφορούν την διαχείριση – αξιοποίηση των πόρων και να διευκολύνεται στην άσκηση 
ελέγχου. Θέση μου είναι ότι πρέπει σε μέσω του τοπικού τύπου να δημοσιοποιούνται όλα 
τα στοιχεία που αφορούν κάθε δημόσια δαπάνη. Ο ουσιαστικά ενεργός πολίτης είναι ο 
ενημερωμένος πολίτης.

Καρανάσιου
• Κατάργηση κατατμήσεων έργων  και αναθέσεων.
• Προκήρυξη των νόμιμων δημόσιων διαγωνισμών.

13. Εκπόνηση μακρόπνοων δημοτικών προϋπολογισμών

Αλεξανδρής
Οι επενδύσεις πρέπει να προσελκύονται με μοναδικό στόχο την επίτευξη ανάπτυξης 

σε έναν Δήμο, η οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να αξιοποιηθεί για το κοινό όφελος. 
Επίτευξη της αναγκαίας ιδιωτικής ανάπτυξης ,  χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα, δεν είναι 
κατά την εκτίμηση μου αυτοσκοπός.  Ο Δήμος Αμαρουσίου  φοβούμαι  ότι  υπερέβαλε 
εαυτό  και  δυνατότητες  αντοχής  του  περιβάλλοντος  στην  αναζήτηση  τρόπων 
προσέλκυσης  επενδύσεων  μέσω  αξιοποίησης  χρήσεων  η  και  δημιουργίας  περιοχών 
επαγγελματικής εγκατάστασης. 

Ο συνδυασμός ιδιωτικής και δημοτικής πρωτοβουλίας μπορεί να βοηθήσει και στην 
εξεύρεση πόρων και στην συνολική οικονομική ανάπτυξη μίας περιοχής. Επίσης μπορεί 
να βοηθήσει μέσω των πολεοδομικών εφαρμογών σε νέες γειτονιές αμιγούς κατοικίας με 
ήπιες  χρήσεις  γενικότερου  ενδιαφέροντος  η  και  χρήσεις  απόδοσης  εσόδων  για  τους 
Δήμους. Επειδή όμως ήδη η πόλη έχει κρυφτεί πίσω από το τείχος της Κηφισίας , θα 
ήταν ευχής έργον να  μην δημιουργηθεί νέο τείχος κατά μήκος της Αττικής οδού. Επίσης 



θα  μπορούσαν  να  αξιοποιηθούν  χώροι  που  θα  αναπλασθούν  για  ήπια  ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων με περιεχόμενο προσέλκυσης πολιτών που θα χρησιμοποιούν αυτούς 
τους  χώρους  για  ψυχαγωγία  (όπως  πχ  η  ανάπτυξη  ενός  μεγάλου  παιδότοπου  στο 
Μαρούσι). Όσον αφορά όμως το μακρόπνοο των προϋπολογισμών αυτού θα πρέπει να 
προηγηθεί μία αληθής αποτύπωσης της όχι ιδιαίτερα ευχάριστης εικόνας των σημερινών 
οικονομικών μεγεθών του Δήμου Αμαρουσίου.

Βελούδος 
Η  εμπειρία  διαχείρισης  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  που  έχει  μέχρι  σήμερα 

συσσωρευτεί,  καταδεικνύει  ότι  η  αποτελεσματικότητα  εξαρτάται  από  τον  μακρόπνοο 
σχεδιασμό  των  έργων.  Για  το  λόγο  αυτό  χρειάζονται  πενταετή  επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα εμπλέκουν πάνω από μία δημοτική περίοδο τις αρχές του Δήμου.

Για  να  οργανωθούν  συνεργασίες  σε  διάφορα  επίπεδα  πρέπει  να  δημιουργούνται 
συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας. 

Οι  δράσεις  που  στοχεύουν σε  αναβάθμιση της ποιότητας  ζωής,  στην μελέτη των 
οικοσυστημάτων  και  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος  πρέπει  να  αποτελούν 
προτεραιότητα κάθε δημοτικής αρχής. 

Η συνεργασία του δήμου με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στους ανωτέρω τομείς θα ενισχυθεί δεδομένης της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο δήμος 
από την συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεων φιλικών προς τα παιδιά θα μπορούσε να 
αποτελέσει κίνητρο για την διοργάνωση εκδηλώσεων με επαναληψιμότητα σε χώρους 
που ανήκουν στην δικαιοδοσία του.

Βλάχος 
Οι  μακρόπνοοι  προϋπολογισμοί  πρέπει  να  αποτελούν  μέσο  επίτευξης  καλά 

σχεδιασμένων  εφικτών  στόχων,  και  όχι  μεγαλόπνοων  και  μεγαλεπίβολων,  αλλά 
ανέφικτων  προγραμμάτων.  Οι  προϋπολογισμοί  θα  πρέπει  να  τηρούνται,  να 
επικαιροποιούνται, και σε καμία περίπτωση να μη καθίστανται παθητικοί, αφού έτσι θα 
οδηγούν στην επιβάρυνση των δημοτών, στον τραπεζικό δανεισμό και στην υπερχρέωση 
του  Δήμου.  Συνεπώς,  για  να  είναι  οι  στόχοι  εφικτοί  και  υλοποιήσιμοι,  θα  πρέπει 
στηρίζονται στον επαρκή σχεδιασμό και να επιτυγχάνονται με σταδιακή πρόοδο, κάτι 
που δυστυχώς, έρχεται σε αντίθεση με την συνήθη ελληνική πρακτική.

Παρόλο που πολλές φορές έχει ειπωθεί ότι το κράτος και ο Δήμος δεν μπορούν να 
ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, μονάχα η συμμετοχή τους σε επιχειρηματικά 
σχέδια  ιδιωτών  αποτελεί  το  εχέγγυο  για  την  οικονομική  ανάπτυξη  του  τόπου  με 
κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στο περιβάλλον. 

Τέτοιο δείγμα μπορεί  να αποτελέσει  η αξιοποίηση του Κτήματος Καρέλλα με τη 
σύμπραξη Δήμου και επενδυτών για την ίδρυση και λειτουργία πάρκου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, και την ανάπτυξη άλλων φιλικών και χρηστικών προς τον πολίτη χρήσεων 
ή η σύναψη σύμβασης του Δήμου ή και κάποιας Δημοτικής  Επιχείρησης με την εταιρεία 
«Ολυμπιακά  Ακίνητα»  για  τη  μεταολυμπιακή  αξιοποίηση  των  υφισταμένων 
εγκαταστάσεων προς όφελος των δημοτών. 

Συμπερασματικά  οι  μακρόπνοοι  προϋπολογισμοί  μπορεί  να  αποδειχθούν  χρήσιμα 
εργαλεία, αρκεί να στηρίζονται σε αληθινή βάση και ρεαλιστικό σχεδιασμό.

Διακολιού
Τα  οικονομικά  για  έναν  Δήμο  είναι  το  οξυγόνο  του  έργου  του  και  το  μέσο 

διατήρησης ή και αύξησης των αποδιδομένων στους δημότες παροχών. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, θα πρέπει να γίνεται ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του. Επειδή οι 
προϋπολογισμοί, όσο μεγάλοι κι αν είναι, ποτέ δεν επαρκούν για να φέρουν εις πέρας ένα 
μεγάλο ή πολλά μικρά έργα, θα πρέπει η προς υλοποίηση στόχοι να έχουν βάθος χρόνου. 



Με  αυτήν  την  έννοια,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  εκπόνηση  μακρόπνοων  δημοτικών 
προϋπολογισμών, δηλαδή οι στόχοι θα πρέπει να υλοποιούνται σταδιακά. Επιπλέον, οι 
μεσοπρόθεσμοι  στόχοι  (πχ  βάθος  τετραετίας)  θα  είναι  ικανοί  να  δημιουργήσουν 
σημαντικές υποδομές στο Δήμο, έξω και πέρα από τη διάθεση της κεντρικής εξουσίας. 
Τα αποτελέσματα θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής  και  την  καθημερινότητα των 
κατοίκων  και  ίσως  να  λειτουργήσουν  ως  πόλος  έλξης  για  την  ανάπτυξη  μικρών  ή 
μεγαλύτερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Για τις προτεραιότητες του Δήμου κατά 
την  κατάρτιση  των  προϋπολογισμών  και  του  τεχνικού  προγράμματος,  ο  πολίτης  θα 
πρέπει  να έχει  λόγο  με  τη συμμετοχή του σε  ανοιχτές  «λαϊκές» συνελεύσεις  που θα 
διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο γι αυτό τον σκοπό.

Δυστυχώς,  η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να αντιμετωπίσει το μεγάλο δημοτικό 
χρέος  και  μάλλον  αυτό  το  γεγονός  κάνει,  στην  περίπτωσή  μας,  τους  μακρόπνοους 
δημοτικούς προϋπολογισμούς από θεωρητικό σχήμα, αναγκαστικό σχέδιο πράξης.

Καρανάσιου
Κατάρτιση  προϋπολογισμού   4ετίας,  προκειμένου  αφ’  ενός  να  είναι  δυνατή  η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος από τους πολίτες σε ότι αφορά το συνολικό σχεδιασμό της 
δημοτικής αρχής και αφ’ ετέρου η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε περιβάλλον 
σταθερό και ασφαλές.

Μπρέγιαννης 
Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  που  παραδοσιακά  βασίζεται  σε  ίδιους  πόρους 

(δημοτικά  τέλη  και  έσοδα),  κρατικές  επιχορηγήσεις  και  ευρωπαϊκά  προγράμματα 
επιτρέπει  μόνο μικρά έργα και, συνήθως, αποσπασματικού χαρακτήρα. Οι παραπάνω 
πόροι δεν αρκούν για την χρηματοδότηση μεγάλων και μακρόπνοων έργων που, έχοντας 
μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, θα μπορούσαν  να αντιστρέψουν την τάση 
υποβάθμισης  της  ποιότητας  ζωής  στη  πόλη  μας,  όπως  η  αγορά  και  διαμόρφωση 
ελεύθερων  δημοτικών  χώρων,  η  κατασκευή  υπόγειων  χώρων  στάθμευσης  και  η 
υπογειοποίηση μέρους της Λ. Κηφισίας. 

Για τους λόγους αυτούς, και προκείμενου να αναβαθμιστεί ουσιαστικά  η ποιότητα 
ζωής  στο  Μαρούσι,  πρέπει  να  εφαρμοστεί  ένας  μακροπρόθεσμος  οικονομικός 
σχεδιασμός, ο οποίος θα εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους μέσα από:
• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
• Συστηματική διεκδίκηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από 

το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που αφορά ειδικά την Αυτοδιοίκηση.
• Έκδοση ομολογιακών δανείων και αξιοποίηση της τοπικής αποταμίευσης.
• Κατασκευή δημοτικών έργων υποδομής με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ή και με 

πλήρη  αυτοχρηματοδότηση  από αυτόν.

14. Κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων

Βελούδος
Η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στην πόλη του Δήμου Αμαρουσίου θα 

πρέπει  να  είναι  αποτέλεσμα  ενός  ολοκληρωμένου  σχεδιασμού  τοπικής  αθλητικής 
ανάπτυξης μεταξύ όλων των  φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες  αθλητισμού στην πόλη 
λαμβάνοντας υπόψη :

Την  λειτουργία  και  τις  ανάγκες  του  κοινωνικού  αθλητισμού  (μαζικός,  ειδικός 
αθλητισμός) και τις προοπτικές ανάπτυξης του

Την  λειτουργία  και  δραστηριότητα  των  αθλητικών  συλλόγων  της  πόλης  και  το 
παραγόμενο αθλητικό προϊόν.

Την λειτουργία και δράση του σχολικού αθλητισμού.



Την προσβασιμότητα τους   
Την  βιωσιμότητα  της  λειτουργίας  τους  με  την  παροχή  και  άλλων  υπηρεσιών 

αναψυχής ώστε να λειτουργούν ως χώροι  ποιοτικής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου 
των δημοτών.

Βλάχος
Ο απλός επισκέπτης (όχι ο ενημερωμένος δημότης) του Μαρουσιού ίσως πιστεύει ότι 

η πόλη είναι τυχερή που την επομένη των Ολυμπιακών προικίσθηκε από κάθε είδους 
υψηλών προδιαγραφών αθλητικές και συγκοινωνιακές υποδομές. Όμως, στην ουσία ο 
δημότης  του  Αμαρουσίου  δεν  ωφελείται  από  την  ύπαρξη  των  αθλητικών  αυτών 
εγκαταστάσεων.  Η  έλλειψη  προγράμματος  για  μεταολυμπιακή  χρήση  τους,  σε 
συνδυασμό με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, κατέστησαν αυτές ανενεργές, για όσους 
θα μπορούσαν να απολαύσουν τη χρήση τους. Η υφιστάμενη εικόνα είναι απογοητευτική 
και επιβαρυντική για το Μαρούσι. Οι διαγωνισμοί από την «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» 
με σκοπό τη παραχώρηση για μακρό χρονικό διάστημα με κριτήριο τη συμφερότερη 
προσφορά, και η απουσία του Δήμου από τις διαδικασίες (πλην μιας προσφοράς από την 
Δ. Επιχείρηση «ΑΘΜΟΝΟΝ» για το Κ. Τύπου, που δεν τελεσφόρησε), καθιστούν τις 
παραπάνω  εγκαταστάσεις  απρόσιτες  στους   δημότες.  Εάν  και  εφόσον  ο  Δήμος  είχε 
καταρτίσει σχέδια μεταολυμπιακής δράσης, θα μπορούσε είτε να συμμετάσχει αυτόνομα 
ή να συμπράξει με ιδιώτες στη κατάθεση προσφορών στους άνω διαγωνισμούς, ώστε να 
επιτευχθεί  η  ανάπτυξη  με  κοινωνικό  πρόσωπο  και  φιλική  στο  περιβάλλον  πρόθεση. 
Συνεπώς, το μέλημα της διοίκησης πρέπει να είναι η διερεύνηση του κατά πόσο είναι 
εφικτή η στο εξής αξιοποίηση των εναπομείναντων ευκαιριών. Εναλλακτικά, ο Δήμος 
διαθέτοντας  από  την  περιουσία  του  πρέπει  να  προβεί  στη  δημιουργία  κατάλληλων 
υποδομών,  ακόμα  και  συμπράτοντας  με  ιδιώτες,  προσβλέποντας  σε  υλοποίηση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικά φιλικών στόχων του κυρίως στη περιφέρεια.

Διακολιού
Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις και τα συναφή έργα υποστήριξης των Ολυμπιακών 

Αγώνων (κυρίως οδικά) επιβάρυναν το φυσικό και αστικό περιβάλλον και αλλοίωσαν σε 
σημαντικό  βαθμό  το  χαρακτήρα  της  πόλης.  Σήμερα,  τα  έργα  έχουν  περιέλθει  στην 
εκμετάλλευση της εταιρίας «Ολυμπιακά Ακίνητα» και, προς το παρόν … αξιοποιούνται 
εγκαταλελειμμένα στη φθορά… Απαράδεκτο γεγονός είναι ότι για τις «τύχες» των έργων 
δεν έχει λόγο ούτε ο Δήμος, ούτε οι δημότες οι οποίοι, επιπροσθέτως, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν  τις  εγκαταστάσεις.  Ο δήμος  Αμαρουσίου  θα  πρέπει  να  καταστήσει 
σαφές σε όλους ότι έχει λόγο για την τύχη των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων γιατί έχει 
έννομο  συμφέρον.  Δεν  μπορεί  οι  τυχόν  νέες  λειτουργίες  των  Ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων να υποβαθμίζουν την καθημερινότητα των δημοτών και να δυσχεραίνουν 
την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας και κάποιοι να πιστεύουν 
πως κάτι τέτοιο δεν μας αφορά. Ιδιαίτερα αν οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις χάσουν τον 
Δημόσιο  χαρακτήρα  τους  (πχ  θα  μπορούσαν  να  φιλοξενήσουν  την  Γυμναστική 
Ακαδημία)  τότε  ας  έχουν  υπόψη  τους  ότι  οποιαδήποτε  επιχειρησιακά  πλάνα  δεν  θα 
μπορέσουν να υλοποιηθούν δίχως την ανοχή Δήμου και κοινωνίας.

Όσο  και  αν  φανεί  παράξενο,  ο  Δήμος  Αμαρουσίου  χρειάζεται  αθλητικές 
εγκαταστάσεις (πχ κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου) οι οποίες θα εξυπηρετούν, μαζί με 
τις υπάρχουσες, τον λαϊκό μαζικό αθλητισμό και όχι τον «πρωταθλητισμό».

Καρανάσιου 
Ο δήμος Αμαρουσίου είναι ο μοναδικός δήμος που παραχώρησε το μοναδικό γήπεδο 

ποδοσφαίρου που είχε, δύο μόλις χρόνια μετά την κατασκευή του και δεν αξιοποίησε την 
ευκαιρία  και  την  δυναμική  των  Ολυμπιακών  αγώνων  για  τη  δημιουργία  αθλητικών 
εγκαταστάσεων.  Στερείτε αθλητικών χώρων και υποδομών, λόγω της παραχώρησης της 



γης που έπρεπε να δοθούν για κοινόχρηστους χώρους και είσπραξης αυτής σε χρήμα και 
δη σε χαμηλές τιμές.

΄Ένταξη  των  εκτός  σχεδίου  περιοχών  στο  σχέδιο  πόλης  με  την  αξιοποίηση  για 
αθλητικούς και  κοινόχρηστους χώρους,  όλων των υποχρεωτικών εισφορών σε γη για 
χρήση των δημοτών.

Ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών του Αμαρουσίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του ΟΑΚΑ.

Μπρέγιαννης
Οι χώροι του ΟΑΚΑ αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού και έχουν μετά τους 

Ολυμπιακούς  του  2004   καταγραφεί  στην  κοινή  συνείδηση  ως  τέτοιοι.  Ο  Δήμος 
Αμαρουσίου είναι ο κατεξοχήν τοπικός φορέας που πρέπει να διεκδικήσει την δημόσια 
χρήση τους, προς όφελος των κατοίκων του και των αθλητικών μας συλλόγων. Άλλωστε, 
το  ΟΑΚΑ,  ως  εκτεταμένο  συγκρότημα  ποικίλων  εγκαταστάσεων,  είναι  ένα  πλέγμα 
δημόσιων  χώρων  τεράστιας  έκτασης,  που  προσκαλεί  το  ευρύ  κοινό  για  αναψυχή, 
πολιτιστικές δράσεις και αθλητισμό . 

Το ΟΑΚΑ πρέπει να  ενσωματωθεί στον αστικό ιστό αφού πρώτα καθοριστούν τα 
αυστηρά όρια των σταδίων και των άλλων εγκαταστάσεων με την καθαρά πρωταθλητική 
χρήση. Οι ανοικτοί χώροι καθώς και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις πρέπει να ανοιχθούν 
στο κοινό υπό την διαχείριση ενός μικτού φορέα με τη συμμετοχή του Δημοσίου, του 
Δήμου  και  των  πιθανών  επενδυτών.  Επιπλέον  δόμηση  -εκτός  κοινωφελών 
εγκαταστάσεων- πρέπει να αποκλειστεί,  ενώ οι δραστηριότητες πολιτισμού, αναψυχής 
και εκθέσεων είναι ευπρόσδεκτες.

Αλεξανδρής
Εδώ χρειάζεται  παρέμβαση  του  δήμου  Αμαρουσίου  στην  Κεντρική  Διοίκηση  με 

συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης μέρους των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Επίσης με 
έργα  ανάπλασης  (πεζόδρομους  κλπ)  πρέπει  αν  ενωθεί  το  κέντρο  της  πόλης  με  τους 
χώρους αυτούς. Με συνεργασία και άλλων φορέων σε αυτούς τους  χώρους μπορεί να 
αναπτυχθούν  χρήσεις  ήπιας  εκμετάλλευσης  και  να  δημιουργηθεί  ένας  πόλος  έλξης 
επισκεπτών στις εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα ο δήμος Αμαρουσίου πρέπει  να απαιτήσει 
την παραχώρηση χρήσης σε ορισμένους από αυτούς τους  χώρους αυτούς για αθλητικές 
δραστηριότητες της Νεολαίας . Όσον αφορά όμως χώρους όπως το Κέντρο Τύπου που 
λέγεται  ότι  θα  στεγάσει  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  αλληλεγγύης  εκεί  το 
Κράτος  πρέπει  να  συνεργαστεί  με  το  Δήμο  Αμαρουσίου  στην  απάμβλυνση  των 
συνεπειών από την καθημερινή πλέον μεταφορά πολλών υπαλλήλων στην περιοχή μας.

15. Αύξηση – εξεύρεση ελευθέρων χώρων

Βλάχος 
Η δόμηση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, άφησε  ελάχιστους ελεύθερους 

χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν για πράσινο με στόχο την ισόρροπη διαβίωση στη 
πόλη.  Το  πρόγραμμα  των  απαλλοτριώσεων  του  2001,  δεν  απέφερε  το  επιθυμητό 
αποτέλεσμα,  αφού μόνο το Κτ.  Καρέλλα αποκτήθηκε,  που όμως μέχρι  σήμερα μένει 
αναξιοποίητο. Ειδικότερα, το ακίνητο Ταχυδρόμου με την με αρ. 491/2004 απόφαση Δ.Σ. 
αποδεσμεύθηκε  και  ανοικοδομείται,  ενώ  άρθηκαν  οι  απαλλοτριώσεις  των  ακινήτων 
Σταματιάδη (168/2005 απόφαση ΔΣ), Μιμικόπουλου, Ιππικού Ομίλου κλπ. Κάποια από 
τα  άνω  ακίνητα  ίσως  αποτελέσουν  μελλοντικά  στόχο  αξιοποίησης,  πρέπει  όμως  να 
διενεργηθεί πάλι η διαδικασία. Στο Μαρούσι βέβαια βρίσκεται το Άλσος Συγγρού, που 
ανήκει  στο  Υπ.  Γεωργίας,  και  στο  οποίο  επιβάλλεται  η  διατήρηση  του  γεωργικού 
χαρακτήρα,  επιτρεπτών  μόνο  ελαφρών  «ανώδυνων»  παρεμβάσεων  (λ.χ. 



ποδηλατόδρομοι). Υπάρχουν κάποιες εκτάσεις που μπορούν να παραμείνουν πνεύμονες 
πρασίνου,  όπως  αυτή  του  Υπ.  Οικονομικών  στη   Τούφα Ψαλιδίου  (οδός  Λακωνίας) 
εμβαδού  5.000  μ2,  του  Υπ.  Γεωργίας  στη  Ν.  Φιλοθέη  εμβαδού  20.000  μ2,  το  Κτ. 
Σαλίβερου στη Κοκκινιά εμβαδού 3.000 μ2 κλπ.

Εκτός  από  την  αγορά  και  την  απαλλοτρίωση,  άλλοι  τρόποι  για  να  αποκτηθούν 
ακίνητα για  πράσινο  είναι:  α)  ακίνητα που θα προκύψουν από ένταξη περιοχών στο 
σχέδιο πόλης (λ.χ. Ν. Σωρός, Αν. Νεκροταφείου, Κτ. Δηλαβέρη κλπ), β) η αποθάρρυνση 
μετατροπής  της  εισφοράς  σε  γη  σε  χρήμα,  και  γ)  η παραχώρηση  από  το  Ελληνικό 
Δημόσιο.

Διακολιού 
Οι πλατείες και τα πάρκα δεν εντάσσονται στους ελεύθερους χώρους γιατί ήδη έχουν 

διαμορφωθεί και είναι συγκεκριμένη η λειτουργικότητά τους. Σ’ ένα δήμο που ο ιστός 
του έχει διαρραγεί και γνωρίζει οικοδομικό οργασμό ως επακόλουθο έρχεται η αλλοίωση 
του χαρακτήρα της γειτονιάς και η αποξένωση του κατοίκου από την πόλη. Η σωστή 
διαχείριση των υπαρχόντων πλατειών και πάρκων από τη δημοτική αρχή και όπου είναι 
δυνατόν  η  αύξησή  τους  συντελεί  αποφασιστικά  στο  να  διατηρήσει  η  γειτονιά  το 
χαρακτήρα  της   -και  άρα  να  συμβάλει  στην  κοινωνική  συνοχή  και  στην  κοινωνική 
αλληλεγγύη  –  και  στην  καταπολέμηση  της  αίσθησης  αποξένωσης  που  αισθάνεται  ο 
σύγχρονος κάτοικος των μεγαλουπόλεων. Άλλωστε, οι πλατείες και τα πάρκα είναι οι 
χώροι όπου εμπεδώνεται η κοινωνία. 
Πλατείες  και  πάρκα  λειτουργικά  (παγκάκια,  σωστός  φωτισμός,  προσβασιμότητα, 
καθαριότητα κ.λπ.) και όχι κατειλημμένα για αλλότριους σκοπούς (χώροι στάθμευσης 
κ.λπ.).

Το  Μαρούσι,  για  να  μην  χάσει  τον  οικιστικό  του  χαρακτήρα  και  για  να  μην 
μετατραπεί ανεπιστρεπτί σε χώρο «εμπορικών και κυκλοφοριακών κόμβων» με ότι αυτό 
συνεπάγεται, θα πρέπει να εκπονηθεί ένα μακροχρόνιο πλάνο παρεμβάσεων το οποίο θα 
προβλέπει την ενοποίηση του αστικού χώρου (υπογειοποίηση ΗΣΑΠ, πεζογέφυρες στη 
Λ. Κηφισίας, διευθέτηση και αξιοποίηση ρεμάτων κ.λπ.) και την ήπια αξιοποίηση των 
ελεύθερων  χώρων  κυρίως  όσων  ανήκουν  στο  Δήμο  (πχ  κτήμα  Καρέλλα)  και  στο 
ευρύτερο Δημόσιο (πχ δάσος Συγγρού).

Καρανάσιου 
Να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης και όπου υπάρχουν χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι 

χώροι,  να  περιέλθουν  με  απαλλοτριώσεις  στο  Δήμο,  για  την  εξισορρόπηση  της  ήδη 
βεβαρημένης περιβαλλοντικής κατάστασης.

Πάγωμα οποιασδήποτε εκποίησης δημοτικής περιουσίας από την παρούσα διοίκηση.

Μπρέγιαννης 
Απόλυτη  προτεραιότητα  πρέπει  να  είναι  η  διασφάλιση  των  μεγάλων  ελεύθερων 

χώρων στο Μαρούσι. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να αποκτηθούν νέοι χώροι και να γίνει 
ορθολογικός σχεδιασμός στις υπό ένταξη περιοχές. Οι σημαντικές εκτάσεις πρασίνου που 
βρίσκονται στο Μαρούσι (Άλσος Συγγρού, Κτήμα Καρέλλα , Μιμικόπουλο, Αμαλιείο 
κ.α) πρέπει να διασωθούν με έργα προστασίας και συνεχείς δενδροφυτεύσεις. Ειδικά για 
το κτήμα Συγγρού, δεν πρέπει να υπάρξει καμία δόμηση νέου κτιρίου και να συνεχιστεί η 
πυρασφάλεια,  η  καθαριότητα  και  η  φύλαξη  του  δάσους,  ενώ  τα  υπάρχοντα  κτίρια 
επιβάλλεται  να  διασωθούν.  Μεγάλα  περιφερειακά  πάρκα  (όπως  τα  κτήματα 
Μιμικόπουλου και Μουσούρη)  πρέπει να περιέλθουν στην ευθύνη του Δήμου και να 
αναπτυχθούν  ως  πνεύμονες  πρασίνου.  Επίσης,  η  Ρεματιά,  το  πιο  ενδιαφέρον  και 
παραμελημένο φυσικό σύστημα που διασχίζει όλη την πόλη, πρέπει να προστατευθεί και 
να αναπτυχθεί ως τόπος  αναψυχής και  περιπάτου για όλους τους δημότες. Ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην αύξηση των χώρων πρασίνου στις γειτονιές, με απόκτηση 



από τον Δήμο των τελευταίων ελεύθερων οικόπεδων, καθώς και στην οργάνωση ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος ενίσχυσης πρασίνου στους ιδιωτικούς χώρους (με ισχυρά 
οικονομικά  κίνητρα),  κινήσεις  που  μπορούν  να  γίνουν  μόνο  με  μακροπρόθεσμο 
οικονομικό σχεδιασμό. Τέλος, στις εκτός σχεδίου και υπό ένταξη περιοχές, ο σχεδιασμός 
και η διαχείριση των ελεύθερων χώρων πρέπει να γίνουν με ορθολογικό τρόπο και να 
συνδεθούν με την κατοικία και τις ανάγκες των μελλοντικών δημοτών.

Αλεξανδρής
Υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης ελεύθερων χώρων , ως χώρων αναψυχής, περιπάτου 

εκδηλώσεων ανοικτών στην θερινή περίοδο στο Μαρούσι. Χρειάζεται σ ε αναγκαστική 
συνεργασία με  το ΙΓΕ και του γειτονικού Δήμους εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης του 
άλσους  Συγγρού.  Υπάρχουν  μεγάλες  νομικές  δυσχέρειες  αλλά  με  την  κατάλληλη 
πολιτική μπορεί να περιοριστούν. Στο δάσος Μιμηκόπουλου μπορούν να γίνουν έργα 
διαμόρφωσης  χώρου  για  περίπατο  και  ακόμη  παιδότοπος  για  τις  ανάγκες  του 
Πολυδρόσου και του Παραδείσου. Επίσης πρέπει αν συνεχιστούν τα έργα ανάπλασης στο 
ρέμα του Πολυδρόσου,  και  να γίνουν έργα ανάπλασης  στο ρεύμα Σωρού.  Το κτήμα 
Καρέλλα  δεν  πρέπει  αν  αξιοποιηθεί  ως  χώρος  εγκατάστασης  οιουδήποτε  ιδιωτικού 
Πανεπιστημίου.

Βελούδος 
Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει στους δημότες του τα κοινωνικά και 

φυσικά αγαθά που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους. 
Είναι αναγκαία λοιπόν η Εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Διάσωσης, Εξεύρεσης 

και Απόκτησης Νέων Ελεύθερων Χώρων με προοπτική εφαρμογής δεκαετιών.
Αποσπασματικές  ρυθμίσεις  πολεοδόμησης  ελευθέρων  χώρων  έστω  και  για 

κοινωνικές χρήσεις είναι καταδικασμένες και δεν έχουν την συναίνεση των πολιτών.
Η  ευθύνη  του  Δήμου,  του  τεχνικού  και  επιστημονικού  δυναμικού  της  τοπικής 

κοινωνίας της πόλης μας, είναι να συντονιστούμε στην κοινή δράση για να παραδώσουμε 
στις μελλοντικές γενιές περισσότερους ελεύθερους χώρους από όσους παραλάβαμε.

16. Συντήρηση σχολικών κτιρίων

Διακολιού 
Η συντήρηση των σχολικών  κτιρίων  έχει  περάσει  στην αρμοδιότητα  των  δήμων. 

Όμως, λόγω των περιορισμένων πόρων (κρατική επιχορήγηση) η κατάσταση δεν είναι η 
δέουσα. Παράλληλα, η έλλειψη εργαστηρίων, βιβλιοθηκών και εν γένει εποπτικών μέσων 
και  σχολικού  εξοπλισμού  επιβαρύνει  την  ποιότητα  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης. 
Μάλλον, η επίλυση των δυσμενών συνθηκών δεν μπορεί παρά να είναι η συνεργασία 
Δήμου,  σχολικής  κοινότητας  και  συλλόγων  γονέων.  Επιπλέον,  η  κατεύθυνση  της 
δημοτικής  αρχής  θα  πρέπει  να  έχει  ως  στόχο  της  τη  σωστή  και  αποτελεσματική 
«συνεργασία» με  τους  αρμόδιους κρατικούς  φορείς  (ΟΣΚ,  Υπ.  Παιδείας,  ΥΠΕΣΔΔΑ 
κ.λπ.). Πρέπει δε, να γίνει κατανοητό ότι για μένα είναι προτεραιότητα η οικονομική 
στήριξη των σχολικών επιτροπών και η αγαστή συνεργασία μαζί  τους ώστε να είναι 
δυνατή  η  συμπλήρωση  του  εξοπλισμού  των  σχολείων  και  γενικότερα  η  ποιοτική 
αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Πάνω σε αυτό το τελευταίο, δε, επειδή, 
πέραν της εκπαίδευσης, βαθύτερη και ουσιαστικότερη σημασία έχει η παιδεία, θεωρώ ότι 
ο  Δήμος  μπορεί  να  υλοποιήσει  προγράμματα  δράσεων  που  να  αποσκοπούν  στην 
εμβάθυνση της γνώσης, στην έκφραση των πνευματικών ανησυχιών των μαθητών και 
στην επαφή τους με τις νέες τεχνολογίες.



Καρανάσιου 
Τα  χρήματα  που  δίδονται  από  τον  Οργανισμό  Σχολικών  Κτιρίων  θα  πρέπει  να 

διατίθενται  αποκλειστικά  για  την  συντήρηση  των  σχολικών  κτιρίων  και  όχι  να 
σπαταλούνται για άλλους σκοπούς.

Πλήρης και διαρκής συνεργασία με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών.

Μπρέγιαννης 
Η νέα αντίληψη για το σχολείο στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας θέλει το κάθε 

σχολείο να μετατραπεί από κλειστή δομή, που εξυπηρετεί για μερικές ώρες της μέρας τις 
εκπαιδευτικές  ανάγκες  των  μαθητών,  σε  τοπικό  πολυδύναμο  κέντρο  γνώσης,  με 
εργαστήρια,  βιβλιοθήκες,  αθλητικές  υποδομές,  χώρους  αναψυχής  και  σύγχρονες 
αίθουσες  πληροφορικής.  Το  πολυδύναμο  αυτό  κέντρο  θα  μπορεί  να  εξυπηρετεί  τις 
ανάγκες για πολιτισμό και δια βίου εκπαίδευση όλης της τοπικής κοινωνίας. Με αυτό τον 
τρόπο το σχολείο μπορεί να γίνει καταλύτης στην επανασύνδεση του κατακερματισμένου 
κοινωνικού ιστού της πόλης μας και  να επαναφέρει  στην μαρουσιώτικη γειτονιά την 
έννοια της κοινωνικότητας.

Για  την  επίτευξη  του  στόχου  αυτού,  εκτός  από  την  απαραίτητη  συνεργασία  με 
αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, γονείς  αλλά και με τους μαθητές, απαιτείται 
μακροπρόθεσμος  οικονομικός  σχεδιασμός  που  θα  εξασφαλίζει  για  όλες  τις  σχολικές 
μονάδες:
• Αναβαθμισμένη  κτιριακή υποδομή
• Δημιουργία πολυχώρων.
• Εργαστήρια φυσικών επιστημών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Σύγχρονες βιβλιοθήκες με πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Αθλητικούς χώρους

Αλεξανδρής
Στο σημείο αυτό είναι βασικός ο οικονομικός προγραμματισμός  για την διάθεση 

περισσότερων κονδυλίων για παιδεία και μέσω έκτακτων επιχορηγήσεων από ότι πχ για 
την δημοτική επιχείρηση διαφήμισης. Όμως εδώ χρειάζεται η χάραξη προτεραιοτήτων 
ανάμεσα στα ποσά που θα διατεθούν π.χ. για ανάπλαση χώρων , για την παιδεία και για 
την κοινωνική πρόνοια , αφού οι δυνατότητες οι οικονομικές είναι δεδομένες. Όμως σε 
κάθε περίπτωση η εκπαιδευτική κοινότητα είναι εκείνη που πρέπει σε συνεργασία με το 
δήμο να θέσει  προτεραιότητες που θα εξυπηρετηθούν από τα υπάρχοντα χρήματα. Εδώ 
βέβαια πρέπει να  αξιοποιηθούν και όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαν 
να δώσουν επιπρόσθετους  πόρους για την εκπαίδευση, όπως πχ απευθείας πόροι από το 
4ο Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης με αίτηση του δήμου. 

Υπάρχει ειδικό δε πρόγραμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη συντήρηση των 
σχολείων , όπως και για την υλικοτεχνκή υποδομή, που πρέπει πλήρως να αποδίδεται από 
τον δήμο για αυτές τις προτεραιότητες.

Βελούδος
Η συντήρηση των σχολείων θα πρέπει να ακολουθεί την γενικότερη αντίληψη της 

Δημοτικής Αρχής για το τι σχολείο θέλουμε.
Ο επιδιωκόμενος στόχος μας είναι το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο.
Ο Δήμος και η τοπική κοινωνία δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για την οργάνωση και 

τη διαχείριση της σχολικής ζωής με  την μορφή ενός  ολοκληρωμένου επιχειρησιακού 
προγράμματος διοίκησης και διαχείρισης των σχολικών μονάδων της πόλης μας.

Το νέο  αυτό πλαίσιο εντάσσει  το  σχολείο στην υπηρεσία της  τοπικής  κοινωνίας, 
αναγορεύει  το  σχολείο  σε  τοπικό  πολυδύναμο  κέντρο  γνώσης  με  εργαστήρια, 
βιβλιοθήκες,  χώρους  πολιτιστικής  έκφρασης  και  δημιουργίας  με  ανασχεδιασμό  των 



αθλητικών  εγκαταστάσεων  σε  χώρους  πολλαπλών  αθλητικών  χρήσεων,  με  την 
δημιουργία χώρων αναψυχής κ.α, δημιουργώντας έτσι πολυχώρους-προτάσεις ποιοτικής 
διαχείρισης  του  ελεύθερου  χρόνου.  Δράσεις  για  τον  πολιτισμό,  για  τη  δια  βίου 
εκπαίδευση και προγράμματα επιμόρφωσης είναι στον πυρήνα της λειτουργίας του. Έτσι 
λοιπόν  περνάμε  από  την  «συντήρηση»  των  σχολικών  κτιρίων  που  επικρατεί  μέχρι 
σήμερα με αποτέλεσμα την παθητικότητα όλων των εμπλεκόμενων, τον στραγγαλισμό 
της δημιουργικότητας  και της απομόνωσης, στην αποτελεσματική σύνδεση του σχολείου 
με την κοινωνία, την εξασφάλιση ολοκληρωμένης παιδείας για όλους τους δημότες (με 
μόρφωση, καλλιέργεια, κουλτούρα δημοκρατική και κοινωνική συνείδηση).

Βλάχος
Η Ελλάδα δαπανά το 4,2% του ΑΕΠ για τη Παιδεία, ποσοστό 6,8% των δημοσίων 

δαπανών. Δεδομένης της ανάγκης για δημόσια εκπαίδευση και της στόχευσης της χώρας 
για οικονομική ανάπτυξη, οι πόροι που διατίθενται θεωρούνται ανεπαρκείς, γεγονός που 
αποδεικνύεται  από  το  ότι  τα  σχολεία  δεν  συντηρούνται  σωστά  και  έχουν  ανεπαρκή 
εξοπλισμό. 

Στην  Ελλάδα  υπάρχουν  τεράστια  αποθέματα  οικογενειακής,  κοινωνικής  και 
κοινοτικής  συμμετοχής,  δημιουργικότητας  και  πρωτοβουλίας  που  παραμένουν 
αναξιοποίητα. Οι περισσότερες σημαντικές εξελίξεις προϋποθέτουν αλλαγή νοοτροπίας, 
ακόμη και για την εξεύρεση πόρων. Από ηθικής πλευράς προτιμάται η δωρεάν παιδεία, 
είναι όμως αναγκαία και τα χρήματα. Ενδεικτικά υποστηρίζεται, ότι οι γονείς μπορούν να 
συνεισφέρουν με συμβολικά δίδακτρα, όμως  αυτή η πρόταση  με βρίσκει αντίθετο. Εδώ 
καλείται  ο  Δήμος  σε  συνεργασία  με  τις  Σχολικές  Επιτροπές  (διδακτικό  προσωπικό, 
γονείς, μαθητές) να διαδραματίσει τον κοινωνικό του ρόλο στην αρχή και στη τοπική 
βάση του προβλήματος, με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης συμβάλλοντας 
στην επαρκή υλικοτεχνική υποδομή με:
• την εξεύρεση χορηγών από επιχειρήσεις που εδρεύουν στη πόλη,
• τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα,
• την άντληση πόρων από κοινοτικά προγράμματα,
• τη συνεργασία με ΜΚΟ.

17. Διαχείριση σχολικών προϋπολογισμών

Καρανάσιου 
Επιτροπή  συνδιαχείρισης  (Δήμος  –  Εκπαιδευτική  κοινότητα)  προκειμένου  τα 

κονδύλια που εκταμιεύονται από το Υπουργείο Παιδείας να διατίθενται ολόκληρα και 
στη βάση των διαφορετικών αναγκών των σχολείων.

Μπρέγιαννης 
Τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί αισθητά τόσο οι υποδομές όσο και η λειτουργία 

των σχολείων του Αμαρουσίου. Ωστόσο, το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα έχει κενά 
και  δεν ανταποκρίνεται  στις  σύγχρονες  ποιοτικές  απαιτήσεις  της  τεχνολογίας  και  της 
οικονομίας,  ενώ  οι εμπλεκόμενοι φορείς (Δήμος, εκπαιδευτικοί,  μαθητές, γονείς) δεν 
έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων 
δράσεων  και  απλά  αντιδρούν  μηχανιστικά  υλοποιώντας  αποφάσεις  του  Υπουργείου 
Παιδείας.

Για τη σταδιακή δημιουργία του «ανοιχτού σχολείου» που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
για πολιτισμό και δια βίου εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος θα διαθέτει ένα 
ποσό που θα το διαχειρίζονται οι σχολικές μονάδες με τη συνεργασία του διευθυντή, των 
καθηγητών, των γονέων και των μαθητών για την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών.  Έμφαση  πρέπει  να  δοθεί  σε  εκπαιδευτικά  προγράμματα  που  θα 



στοχεύουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στον επαγγελματικό προσανατολισμό 
και στην ενεργή εμπλοκή των αυριανών πολιτών στα κοινά.

Αλεξανδρής
Υπάρχει δημοτική Επιτροπή παιδείας που καθορίζει τον σχολικό προϋπολογισμό. Θα 

ήταν ευκταίο να υπάρχει ουσιώδης συμμετοχή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 
κατάρτιση  του  προϋπολογισμού   και  να  λειτουργεί  ουσιωδώς  συμβουλευτικά  στην 
Δημοτική Επιτροπή παιδείας για την διάθεση των αναγκαίων ποσών σε κάθε σχολική 
κοινότητα.

Βελούδος 
Ο  κάθε  επιμέρους  προϋπολογισμός  της  σχολικής  μονάδας,  όπως  αυτός  έχει 

διαμορφωθεί ύστερα από δημοκρατική διαβούλευση όλων των κοινωνικών εταίρων της 
κάθε  περιοχής,  είναι  αναπόσπαστο  κομμάτι  του  ολοκληρωμένου  επιχειρησιακού 
προγράμματος διοίκησης και διαχείρισης των σχολικών μονάδων της πόλης. 

Κάτω από αυτή την πρακτική η κάθε σχολική μονάδα διαχειρίζεται αυτοτελώς τους 
πόρους που της έχουν διατεθεί.

Η διαδικασία διαχείρισης των σχολικών προϋπολογισμών από τους φορείς που τους 
διαμόρφωσαν, η λογική της κοινωνικής λογοδοσίας,  ο κοινωνικός έλεγχος, η διαφάνεια 
στη  λειτουργία  του  σχολείου  και  η  αξιολόγηση  των  δράσεων  που  έχουν 
πραγματοποιηθεί, αποτελεί βασική συνιστώσα της αντίληψης για ανοικτό στην κοινωνία 
σχολείο.

Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργία του σχολείου και τα προβλήματά του παύουν να 
είναι  πεδίο  άγονης  αντιπαράθεσης,  γίνονται  πεδίο  συνεργασίας  ανάμεσα  στους 
Εκπαιδευτικούς, Μαθητές, Γονείς και των Επιτροπών Γειτονιάς.

Βλάχος 
Με το υφιστάμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο όλα τα σχολεία της πόλης διοικούνται 

από  Σχολικές  Επιτροπές,  Ν.Π.Δ.Δ.  στα  οποία  συμμετέχουν  εκπρόσωποι  όλων  των 
ενδιαφερόμενων μερών (εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς, μαθητές).  

Είναι,  όμως,  αναγκαία η  ενίσχυση του έργου τους με  δράσεις  από το Δήμο,  που 
αφορούν  λ.χ.  τη  διεκπεραίωση  προμήθειας  υλικοτεχνικής  υποδομής,  τη  συντήρηση 
εγκαταστάσεων, τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας με σκοπό τη μείωση 
λειτουργικών δαπανών και τη προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Περαιτέρω εξέλιξη του θεσμού, και μετατροπή των Σχολικών Επιτροπών σε ευέλικτα 
διοικητικά σχήματα με δικό τους προϋπολογισμό, θα τους παρείχε τη δυνατότητα έστω 
περιορισμένης  οικονομικά  αυτοτελούς  διαχείρισης,  που  εκτός  από  την  επιχορήγηση, 
συμπράττοντας ή και συνεπικουρούμενες από το Δήμο, θα μπορούσαν να αναζητήσουν 
περαιτέρω πόρους, ώστε να συνδράμουν: 
• στην παροχή εκπαίδευσης τοπικού ενδιαφέροντος (για το Μαρούσι κεραμοποιΐας), 
• στην εξασφάλιση κατάλληλης εκπαίδευσης στα άτομα με ειδικές ανάγκες,
• στη  δημιουργία  δεσμών  μεταξύ  της  εκπαίδευσης  και  των  υπηρεσιών  υγείας  και 

κοινωνικής πρόνοιας,
• στην αξιολόγηση των ίδιων των σχολείων.

Διακολιού 
Η διαχείριση των σχολικών προϋπολογισμών αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα. Η 

κρατική επιχορήγηση, η οποία είναι ο κύριος πόρος του σχολικού προϋπολογισμού, εκτός 
του  ότι  είναι  μικρή  σχετικά  με  το  μέγεθος  των  αναγκών,  δεν  κατανέμεται  από  την 
κρατική εξουσία αναλογικά, δηλαδή σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου, αλλά 
βάσει άλλων παραμέτρων. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ασκήσει πίεση για την 
αύξηση του ύψους της κρατικής επιχορήγησης και η κατανομή από τον δήμο για κάθε 



σχολείο να γίνεται βάσει ουσιαστικών κριτηρίων. Παράλληλα, οι έκτακτες επιχορηγήσεις 
από τον Δήμο προς τις Σχολικές Επιτροπές θα πρέπει να αποκτήσουν θεσμικό χαρακτήρα 
και  να  δίδονται  κατόπιν  ουσιαστικής  συνεργασίας  με  τους  φορείς  της  σχολικής 
κοινότητας  (Σχολικές  Επιτροπές,  Σύλλογοι  Γονέων,  Μαθητικά  Συμβούλια,  Σύλλογοι 
Διδασκόντων). Ο Δήμος δε, πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα ειδικά σχολεία, 
σχολεία δηλαδή, στα οποία φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες.

18. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Μπρέγιαννης 
Η δημόσια  και  η  δωρεάν  ανώτατη  παιδεία  πρέπει  να  αποτελεί  αδιαπραγμάτευτη 

προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να συνδράμει οικονομικά τα Α.Ε.Ι. 
της χώρας και να σεβαστεί τη θεσμική τους αυτοτέλεια. Αυτή η προτεραιότητα δεν είναι 
ασυμβίβαστη με την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων τα οποία 
όμως  πρέπει  να  λειτουργούν  με  αυστηρές  προδιαγραφές.  Φυσικά,  η  επερχόμενη 
συνταγματική αναθεώρηση και η θέσπιση σχετικού νόμου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και 
θα κάνει συγκεκριμένο το καθεστώς λειτουργίας τους.

Οι ιδιωτικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες μπορούν να διευρύνουν την πρόσβαση των 
δημοτών μας σε γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Έτσι κρίνεται θετική η τωρινή 
λειτουργία  Σχολών  Πληροφορικής  και  Διοίκησης  σε  συνεργασία  του  Δήμου  με  το 
Βρετανικό  Κολέγιο  Wigan-Leigh που  προσφέρει  δωρεάν  δια  βίου  εκπαίδευση  στους 
δημότες μας, καθώς και η προοπτική συνεργασίας του Δήμου με διεθνή εκπαιδευτικό 
φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αλεξανδρής
Κατ’ αρχήν δεν είμαι αντίθετος στην λειτουργία μη κρατικών Πανεπιστημίων, υπό 

την προϋπόθεση όμως της δημιουργίας αυστηρού πλαισίου νομοθετικού (βέβαια μετά 
την συνταγματική αναθεώρηση) για το επίπεδο της εκπαίδευσης που θα παρέχεται και 
του  κοινωνικού  ελέγχου  σε  αυτά  τα   εκπαιδευτικά  ιδρύματα.  Αυτό  βέβαια  υπό  τη 
αυτονόητη προϋπόθεση της μη λειτουργίας κερδοσκοπικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης. Η 
εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με σαφέστατο και 
αυστηρότατο έλεγχο. Δεν θα ήμουν δε αντίθετος στην λειτουργία ενός Εκπαιδευτικού 
Ανώτερου η Ανώτατου ιδρύματος με συμμετοχή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως 
επίσης και της διατήρησης και επαύξησης των προγραμμάτων διαρκούς εκπαίδευσης από 
την  Τοπική  αυτοδιοίκηση.  Όμως  είμαι  αντίθετος  στην  λειτουργία  Πανεπιστημίων 
αμφίβολης αξίας (επί της ουσίας ΙΕΚ) σε δημοτικούς χώρους με προθέσεις που είναι 
εκτός  εκπαίδευσης αλλά εντός  πνεύματος πολεοδομικών αλλαγών χρήσης σε χώρους 
δημοτικούς.  Ο  ρόλος  του  δήμου  δεν  μπορεί  να  είναι  η  διάθεση  χώρων  σε 
αμφισβητούμενης  αξίας  «ιδιωτικά  ξένα   Πανεπιστήμια»  αλλά  η  δημιουργία 
εκπαιδευτικών  σχημάτων  με  συμμετοχή  της  Αυτοδιοίκησης  αλλά  και  πραγματικών 
εκπαιδευτικών  φορέων  με  μη  κερδοσκοπικό  χαρακτήρα.  Χρειαζόμαστε  πρωτίστως 
συμπεφωνημένες προδιαγραφές λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων καθώς και μηχανισμούς 
ελέγχου  για  την  τήρησή  τους.  Τότε  θα  δούμε  πια  πράγματι  είναι  η  πρόθεση  και  οι 
δυνατότητες των ιδιωτών.

Βελούδος 
Είναι  δεδομένη  ανάγκη   η  δημιουργία  υποδομών  για  την  εκπαίδευση  και  την 

κατάρτιση των πολιτών για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Στο  πλαίσιο  αυτό  έχει  τεθεί  σε  κεντρικό  επίπεδο  ο  προβληματισμός  για  τη 

δημιουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Μία απόφαση που θα έχει επιπτώσεις 
όχι μόνο στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και σε όλη την Ελληνική κοινωνία 



δεν μπορεί να παρθεί από τις τοπικές κοινωνίες αλλά με Εθνικό Διάλογο στον οποίο θα 
συμμετέχει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο  Δήμος  Αμαρουσίου,  διαθέτοντας  αρκετά  κτίρια,  μπορεί  να  διερευνήσει  τις 
δυνατότητες συνεργασίας με ελληνικά πανεπιστήμια και να ανοίξει νέες προοπτικές στον 
ρόλο της τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εκπαίδευση αντί της επιλογής της επικοινίασης,. 
συνεργασίες  που  να  είναι  ενταγμένες  σε  ένα  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  τοπικής 
ανάπτυξης.
Επιγραμματικά μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες σε πρώτο επίπεδο:
• Προσέλκυση  κεφαλαίων  για  τη  δημιουργία  μίας  πανεπιστημιακής  έδρας  ή  ενός 

εργαστηρίου  που  θα  αναλάβει  βραχυπρόθεσμα  προγράμματα  εκπαίδευσης  με 
δίδακτρα.

• Ανάθεση προγραμμάτων σε πανεπιστήμια τα οποία θα παράγουν τεχνογνωσία και θα 
μπορεί ο Δήμος να διαχειρίζεται αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.
Αυτό  που  προέχει  στην  παρούσα  φάση  είναι  η  αναμόρφωση  των  δημοσίων 

πανεπιστημίων και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει  σ’ αυτό.

Βλάχος 
Τα βασικά επιχειρήματα για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι: το να πάψουν οι 

νέοι  να  φεύγουν  για  σπουδές  εκτός  χώρας  και  το  να  βελτιωθούν  τα  δημόσια 
πανεπιστήμια με τον ανταγωνισμό. Αυτά δεν ευσταθούν, αφού η αγορά εργασίας εδώ δεν 
βασίζεται αποκλειστικά στον υγιή ανταγωνισμό και την αξιοκρατία. Τίθεται το ερώτημα 
γιατί  σε  χώρες,  που  όλα  έχουν  ιδιωτικοποιηθεί  (Βρετανία),  δεν  υπάρχουν  ιδιωτικά 
πανεπιστήμια. Γιατί εκεί τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν ως ιδιωτικά και υπάρχει 
κεντρικό σύστημα αξιολόγησης και ευέλικτης χρηματοδότησης έρευνας και διδασκαλίας. 
Σοβαρά ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν ευδοκιμούν, γιατί τα δημόσια αντλούν πόρους από 
όλες τις πηγές, ενώ τα ιδιωτικά μόνο από ιδιωτικές. Στην Ελλάδα δεν είναι σαφές αν ο μη 
κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα εμποδίζει να επενδύουν λχ 
στο χρηματιστήριο περιουσιακά τους στοιχεία. Αν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν μπορούν 
να  προσελκύουν  και  να  επενδύουν  κεφάλαια,  τότε  θα  λειτουργήσουν  μάλλον  ως 
επαγγελματικές σχολές,  και  δεν θα προάγουν την εκπαίδευση,  ούτε και  σοβαρά ξένα 
πανεπιστήμια θα έρθουν, γιατί η αγορά είναι μικρή. Δεν πρέπει να λέμε για μη κρατικά 
πανεπιστήμια,  αφού  δεν  είναι  πολλοί  αυτοί  που  θα  επενδύσουν  χρήματα  σε  μη 
κερδοσκοπικό φορέα. Στόχος πρέπει να είναι η αναμόρφωση των δημόσιων, για να είναι 
ανταγωνιστικά και να προσελκύουν φοιτητές. Με τις παρούσες νομικές (άρθρο 16 Συντ) 
και  οικονομικές  συνθήκες ο Δήμος δεν μπορεί  να δημιουργήσει ή να μετέχει  σε ένα 
συνολικό πανεπιστήμιο. 

Διακολιού
Το πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση των πολιτών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

δεν συνάδει με την ανοιχτή κοινωνία που επιζητούμε. Παρά τα θετικά βήματα (πχ ίδρυση 
και λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου) οι περιορισμοί είτε αποκλείουν μερίδα πολιτών 
από  την  ανώτατη  εκπαίδευση  είτε  στρέφουν  αρκετούς  νέους  στα  πανεπιστήμια  της 
αλλοδαπής.  Δίχως  να  υπεισέλθω  στα  υπέρ  ή  κατά  της  ανώτατης  μη  κρατικής 
εκπαίδευσης  θα  επισημάνω  πως  το  Σύνταγμά  μας  προς  το  παρόν  δεν  επιτρέπει  την 
λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ.  Στο Δήμο μας,  όμως,  και  με  ευθύνη του απερχόμενου 
δημάρχου,  έχει  ανοίξει  ζήτημα  για  τη  λειτουργία  ή  μη  Ιδιωτικού  Πανεπιστημίου. 
Πιστεύω ότι για τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα σε τοπικό επίπεδο (πχ 
διαμαρτυρίες,  αποκλεισμός  δημαρχιακού  μεγάρου  κ.λπ.)  κύριος  υπεύθυνος  είναι  ο 
απερχόμενος δήμαρχος, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να πολωθεί η τοπική κοινωνία. 

Παρότι πιστεύω στην ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων και στη συμμετοχή των 
δήμων  στην  ίδρυση  και  στη  λειτουργία  τους,  θεωρώ  ότι  οι  διαδικασίες  που 



ακολουθήθηκαν  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  έχουν  υποσκάψει  προς  το  παρόν  τις 
δυνατότητες λειτουργίας μη κρατικού Πανεπιστημίου στο δήμο μας. 

Ίσως η κίνηση του απερχόμενου δημάρχου να στόχευε στο να γίνει αρεστός στους 
αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων, οι οποίοι ήδη έχουν ταχθεί υπέρ της λειτουργίας 
μη κρατικών πανεπιστημίων.

Καρανάσιου
Σε ότι αφορά το λεγόμενο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο δήμο Αμαρουσίου, υπάρχει 

αδιαφάνεια ως προς την σύμβαση, τους όρους και τις υποχρεώσεις του Δήμου.
Επομένως ως προς τον συγκεκριμένο σχεδιασμό η προχειρότητα σε συνδυασμό την 

αδιαφάνεια οδηγούν σε εύλογη επιφύλαξη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του.
Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι τόσο σοβαρό για την πολιτεία συνολικά, 

για  τις  Ελληνικές  οικογένειες  και  συνεπώς  και  για  τον  πρώτο  βαθμό  τοπικής 
αυτοδιοίκησης, που προϋποθέτει επεξεργασία, διάλογο και σχεδιασμό που υπερβαίνει τα 
όρια ενός δήμου.

19. Βοήθεια στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη

Αλεξανδρής 
Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μία ανάληψη πρωτοβουλίας ενημέρωσης με συμμετοχή 

του  δήμου  αλλά και  άλλων οργανώσεων.  Επίσης  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  ο 
Οργανισμός πρόνοιας , όπως και οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα 
βοήθεια στο σπίτι για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Είναι όμως αναγκαιότητα 
(που  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  ακόμη  στο  δήμο)  η  καταγραφή  του  συνόλου 
προβλημάτων των ανθρώπων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας η ανήκουν σε κοινωνικά 
ευπαθείς  ομάδες.  Μέχρι  στιγμής  η  όλη  κίνηση είναι  απλώς πυροσβεστική για  όσους 
σπεύδουν να ζητήσουν βοήθεια 

Επίσης  έχει  καταγραφεί  σημαντικός  αριθμός  μονογονεικών  οικογενειών  στο 
Μαρούσι, με ένα σύνολο προβλημάτων, από παροχές υπηρεσιών, έως και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, που χρήζει αντιμετώπισης και βοήθειας. 

Γενικότερα  πιστεύω  ότι  ο  λόγος  ύπαρξης  της  πολιτικής  έγκειται  ακριβώς  στην 
ανάγνωση  των  κοινωνικών  αναγκών  ν   και  στην  παροχή  υποστήριξης  στις  ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού. Εκεί χρειάζεται κρίνεται επί της ουσίας η «εύκολη καραμέλα» 
όλων περί ανθρωποκεντρικής πολιτικής.

Βελούδος 
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της υγείας θεωρείται καθοριστικός. 

Οι συγκροτημένες θέσεις σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και η διασύνδεση με το ευρύτερο 
πλαίσιο  λειτουργίας  του  ΕΣΥ  θα  αποτελέσουν  εγγύηση  για  την  επιτυχία  του 
εγχειρήματος. Ο Δήμος Αμαρουσίου στα πλαίσια δραστηριοτήτων Κοινωνικής Συνοχής, 
λειτουργεί τα Δημοτικά Ιατρεία, τον Οργανισμό Πρόνοιας, την Κοινωνική Υπηρεσία και 
το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Παράλληλα, στην διοικητική του περιφέρεια, 
ανήκουν  Δημόσια  και  Ιδιωτικά  Θεραπευτήρια  (Σισμανόγλειο,  Ιατρικό  κέντρο,  Ιασώ 
Υγεία κ.α). Για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας απαραίτητη κρίνεται η 
αναβάθμιση  των  ήδη  παρεχομένων  υπηρεσιών  αλλά  και  η  διασύνδεσή  τους  με  τις 
μονάδες  δευτεροβάθμιας  περίθαλψης.  Οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  γίνουν  είναι:  1. 
Επιστημονική  επιτήρηση  των  υγειονομικών  αναγκών  της  πόλης.  2.  Μετατροπή  των 
δημοτικών ιατρείων σε Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου με στόχο την πρόληψη, θεραπεία, 
την αποκατάσταση και γενικότερα την ολιστική φροντίδα του ασθενούς ή υγιούς πολίτη. 
3. Συνεργασία με τους όμορους δήμους έτσι ώστε να ενοποιηθεί η ΠΦΥ (Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα  Υγείας)  σε  υπερτοπικό  επίπεδο,  να  μη  γίνεται  διασπορά  υγειονομικού 



προσωπικού και να καλύπτονται οι πολίτες των άλλων δήμων. 4. Να διερευνηθούν νέοι 
τρόποι χρηματοδότησης.  Συνεργασία με τα Δημόσια και Ιδιωτικά Θεραπευτήρια στον 
τομέα της πρόληψης για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τα σχολεία, τα ΚΑΠΗ και τα 
προγράμματα βοήθειας στο σπίτι.

Βλάχος
Η  υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος  και  η  εμφάνιση  ανθυγιεινών  συμπεριφορών 

(κάπνισμα,  αλκοολισμός,  κακή  διατροφή,  απρόσεκτη  σεξουαλική  συμπεριφορά) 
προκαλούν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.  Λύση είναι η πρόληψη, 
στην  οποία  κρίσιμο  ρόλο  παίζουν  οι  ΟΤΑ,  εστιάζοντας  στην  ενημέρωση  και  στην 
υιοθέτηση υγιούς συμπεριφοράς. Η συμβολή τους είναι καθοριστική, γιατί η παροχή και 
διαχείριση  υγειονομικών  υπηρεσιών  είναι  αποτελεσματική  όταν  γίνεται  τοπικά,  με 
δυνατότητα για πραγματική προστασία, διατήρηση και φροντίδα της υγείας, και όχι για 
αντιμετώπιση  της  ασθένειας.  Τα  σύγχρονα  συστήματα  υγείας  στοχεύουν  στη  τοπική 
συμμετοχή  στη  πρόληψη  που  σχεδιάζεται  κεντρικά,  υλοποιείται,  όμως,  από  τη  Τ.Α. 
Θέματα  παιδικής  υγείας  που  τυγχάνουν  πρόληψης  (παχυσαρκία,  ατυχήματα, 
αυτοκτονίες)  σχετίζονται  με  το  σχολικό  περιβάλλον,  τους  δρόμους,  τα  πάρκα  κλπ., 
δηλαδή  με  το  σχεδιασμό  και  τον  έλεγχο  που  ασκεί  ο  Δήμος.  Δημοτικά  ιατρεία  και 
προγράμματα βοήθειας στο σπίτι μπορούν να παρέχουν υγειονομική φροντίδα, πρόληψη 
και  ενημέρωση.  Προτείνεται:  α) βελτίωση των εγκαταστάσεων,  των προσβάσεων και 
παροχή υπηρεσιών εν γένει στα Εμποδιζόμενα Άτομα για ασφαλή και ισότιμη συμμετοχή 
όλων, β) δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Ενημέρωσης και Βοήθειας Τοξικοεξαρτώμενων 
Εφήβων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ναρκωτικών και αλκοόλ, που πρέπει να 
γίνει  κέντρο  κάθε  δημοτικής  πολιτικής  υγείας,  γ)  δημιουργία  Ξενώνα  Σύντομης 
Φιλοξενίας ατόμων για υγειονομική βοήθεια, δ) συνεργασία με ΜΚΟ.

Διακολιού 
Οι Δήμοι μπορούν να λειτουργήσουν στο επίπεδο της συμπληρωματικής αρωγής. Τα 

δημοτικά  ιατρεία  πέρα  από  τον  κλασσικό  τους  ρόλο  μπορούν,  αν  στελεχωθούν 
κατάλληλα (ελάχιστο επιπλέον προσωπικό – μικρό κόστος), να παίξουν έναν βοηθητικό 
ρόλο  (προγράμματα  «βοήθεια  στο  σπίτι»  ή  πρωτοβάθμια  βοήθεια)  και  έναν 
συμβουλευτικό  ρόλο  (προσωπική  υγιεινή  και  υγιεινή  χώρων,  πρόληψη  ασθενειών, 
υγιεινή διατροφή, ιατρική συνδρομή στη μαθητιώσα νεολαία, κ.λπ.).

Επιπλέον,  για  την  προστασία  των  ευπαθών  ομάδων  πληθυσμού  (παιδιά,  ΑΜΕΑ, 
ηλικιωμένοι κ.λπ.) προτείνονται ειδικά μέτρα  πέρα από τα ήδη υπάρχοντα (ΚΑΠΗ κ.λπ.) 
ή λεχθέντα, η υλοποίηση των οποίων, μάλιστα, έχει μικρό κόστος. Με το ήδη υπάρχον 
στελεχιακό  δυναμικό  του  Δήμου,  και  σε  συνεργασία  -  ή  μη  -  με  φορείς  και  ΜΚΟ 
μπορούν  να  δημιουργηθούν  προγράμματα  ψυχαγωγίας,  ένταξης  (ψυχολογικής 
υποστήριξης) και προστασίας (κυκλοφοριακή αγωγή, κ.λπ.).

Καρανάσιου 
Η συμπληρωματική αρωγή πέραν από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα 

υγείας,  διασφαλίζεται  με  πρόσληψη  προσωπικού  με  τεκμηριωμένη  μελέτη  για  τις 
ανάγκες του πληθυσμού (ηλικία, φύλο, στατιστική ασθενειών, κλπ).

Προγράμματα ενημέρωσης προληπτικής Ιατρικής.
Δημιουργία τράπεζας αίματος.

Μπρέγιαννης 
Πολλοί δημότες δεν γνωρίζουν για τη λειτουργία του δημοτικού Πολυιατρείου και 

του επιτυχημένου προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». 
Το  Πολυιατρείο  που  εξυπηρετεί  πολλούς  δημότες  με  παροχή  πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης  πρέπει  να  γίνει  περισσότερο  γνωστό  με  μια  συστηματική  καμπάνια 



ενημέρωσης η οποία θα δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη πρόληψη ασθενειών και στην 
υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στη διατροφή και τη ζωή των δημοτών. Η λειτουργία του 
πρέπει  να  αναβαθμιστεί  με  σύγχρονο  τεχνολογικό  εξοπλισμό  και  περισσότερους 
εθελοντές-ιατρούς. 

Το  πρόγραμμα  «Βοήθεια  στο  σπίτι»  που  εξυπηρετεί  κυρίως  ηλικιωμένους 
παρέχοντας φροντίδα και οικιακή βοήθεια μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες ευπαθείς 
ομάδες (χρόνια πάσχοντες, άτομα και κινητικά προβλήματα και άλλες ειδικές ανάγκες) 
σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και εθελοντές.

Στο  πλαίσιο  ενός  μακρόχρονου  οικονομικού  σχεδιασμού  πρέπει  να  αποκτηθεί 
σύγχρονη κινητή μονάδα πρόληψης  και  πρώιμης  διάγνωσης  που θα δρα σε σχολεία, 
ΚΑΠΗ  και  αθλητικούς  συλλόγους.  Επίσης,  μπορούν  να  εφαρμοστούν  πιλοτικά 
καινοτόμες υπηρεσίες τηλεϊατρικής καθώς και ένα πρόγραμμα «Τηλεβοήθειας», το οποίο 
μπορεί  να  υλοποιηθεί  με  τη  βοήθεια  του  ΟΤΕ  μέσω  μιας  «έξυπνης»  τηλεφωνικής 
συσκευής για την άμεση εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα 
σε περίπτωση ανάγκης.
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