
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ  
ΣΤΟΝ 2Ο ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

 
Φίλες και φίλοι 

Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες 

 

Σας ευχαριστώ για τη σημερινή δυναμική σας παρουσία στο 2ο 

Δημόσιο Απολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

Σας ευχαριστώ γιατί η παρουσία αυτή μας δίνει δύναμη. 

 

Με τη δική σας στήριξη , με τη δική σας παρουσία, σήμερα σας 

δίνουμε λογαριασμό, για όλα όσα κάναμε το διάστημα αυτό.  

 

Και από αύριο συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα,  

 

Για να κάνουμε κάθε μέρα που περνά,  

χρόνο με το χρόνο, την καθημερινότητά όλων σας καλύτερη. 

 

Αυτό το στόχο υπηρετεί το έργο μας. 

Είναι Έργο για Καλύτερη ζωή.  

Είναι Έργο για καλύτερη καθημερινότητα.  

 

Και το έργο αυτό το υλοποιούμε μαζί. 

 

Ενωμένοι και αποφασισμένοι. 

κόντρα σε αυτούς, που προσπάθησαν από την επόμενη μέρα της 

εκλογής μας, με ανήθικες αλλά και αστήρικτες προσφυγές, να 

ακυρώσουν τη νίκη μας. 
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κόντρα σε αυτούς, που πίστεψαν ότι θα μας λυγίσει η βαριά 

κληρονομιά των χρεών, που μας άφησε η προηγούμενη διοίκηση. 

κόντρα σε αυτούς, που μας έβαλαν εμπόδια, για να μην προχωρήσει 

η αναχρηματοδότηση των δανειακών μας υποχρεώσεων, 

επενδύοντας στην προοπτική να βάλει λουκέτο ο Δήμος.  

κόντρα σε αυτούς, που προσπαθούν, πότε με ψευδείς τοποθετήσεις 

και ανακοινώσεις, και πότε με ανεύθυνες προκλήσεις, να κάνουν το 

άσπρο μαύρο, και να καλλιεργήσουν κλίμα πόλωσης και οξύτητας 

στην πόλη μας. 

Ενωμένοι και αποφασισμένοι κόντρα σε αυτούς, που ενώνουν το 

τελευταίο διάστημα ευκαιριακά τις δυνάμεις τους και ονειρεύονται 

την επιστροφή του καθεστώτος που διοίκησε τα προηγούμενα  16 

χρόνια το Δήμο μας, του καθεστώτος που δημιούργησε τα αδιέξοδα 

που σήμερα βιώνουμε όλοι. 

Φίλες και φίλοι. 

Η δική σας στήριξη και βοήθεια, μας επέτρεψε μέσα σε 2 

χρόνια να πετύχουμε πολλά περισσότερα, από όσα έγιναν τα 

προηγούμενα χρόνια. 

Η δική σας στήριξη και βοήθεια, μας επέτρεψε να βάλουμε τις 

ισχυρές βάσεις, για ένα καλύτερο μέλλον. 

Φίλες και φίλοι 

 

Τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μας κληθήκαμε να 

αντιμετωπίσουμε πολλά και δισεπίλυτα προβλήματα. 

 

Το σημαντικότερο από όλα, ήταν το οικονομικό.  
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Η «βαριά κληρονομιά του παρελθόντος»  

που ξεπερνούσε τα 280 εκατομμύρια ευρώ.  

 

 

Εξίσου σοβαρά όμως προβλήματα ήταν  

 

η εγκατάλειψη των γειτονιών. 

 

Οι σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές. 

 

Η αλλοίωση της φυσιογνωμίας του προαστίου μας  

 

Η χωρίς κανόνες πολεοδομική ανάπτυξη.  

 

Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.  

 

Τα 140 εκατομμύρια ευρώ που χρωστά ο Δήμος σε ιδιοκτήτες 

απαλλοτριωμένων ακινήτων σε όλο το Μαρούσι, των οποίων εδώ και 

πολλά χρόνια έχουν δεσμευτεί οι περιουσίες τους, χωρίς να τους έχει 

καταβληθεί έστω και  ένα ευρώ. 

 

Οι αποτυχημένες παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο Κέντρο,  

που κόστισαν εκατομμύρια ευρώ.  

 

Εκατομμύρια που δανείστηκε ο Δήμος,  

και μάλιστα με πολύ υψηλά επιτόκια. 

 

Ο κίνδυνος να χάσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου,  

η οποία ήταν υποθηκευμένη για τα δάνεια που πήραμε τα 

προηγούμενα χρόνια. 

 

Η ανασφάλεια εκατοντάδων εργαζομένων μας. 
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Η ανικανότητα διεκδίκησης και απορρόφησης κονδυλίων από εθνικά 

και ευρωπαϊκά προγράμματα,  για έργα στην πόλη.  

Πως απαντήσαμε στα προβλήματα αυτά; 

 

Με νοικοκύρεμα και σκληρή δουλειά. 

 

Με διεκδίκηση αυτών που η πόλη δικαιούται. 

 

Με διαδημοτικές πρωτοβουλίες και διεθνείς συνεργασίες. 

 

Με έμφαση στην ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού 

προφίλ του Δήμου μας. 

 

Με έργα και παρεμβάσεις σε όλες τις γειτονιές. 

 

Με διαρκή διάλογο και συνεργασία με τους πολίτες,  

τους φορείς και τους συλλόγους της πόλης. 

 

Με καθημερινή επαφή και παρουσία σε κάθε γωνιά της πόλης. 

 

Με σχέδιο και πρόγραμμα, 

που έχει ορίζοντα και προοπτική οκταετίας. 

 

Φίλες και φίλοι 

 

Δεν θα σας κουράσω με το τι παραλάβαμε πριν από 2 χρόνια. 

 

Αυτό άλλωστε  το κάναμε πέρσι. Και το κάναμε εκτεταμένα. Τόσο σε 

τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

 

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία  
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είναι να σας ενημερώσω για το τι κάναμε εμείς. 

 

Και θέλω να σας πω, πως αυτούς τους 24 μήνες,  

έχουμε σημαντικές επιτυχίες, σε πολλούς τομείς.  

 

Η πρώτη επιτυχία είναι το νοικοκύρεμα των οικονομικών μας. 

 

Η επιτυχημένη  προσπάθεια να βάλουμε τάξη στα οικονομικά μας  

και να αποτρέψουμε να μπει «λουκέτο» στο Δήμο.  

 

Τα χρέη του παρελθόντος, αποτελούν σημαντικό βαρίδι στην 

προσπάθεια μας, γι αυτό δώσαμε προτεραιότητα στη διευθέτηση των 

χρεών και δανείων που κληρονομήσαμε.  

Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, που έγινε ακόμη  δυσκολότερη από 

τα προβλήματα που μας δημιούργησαν οι ενστάσεις ανεύθυνων 

συμπολιτών μας , σε συνδυασμό με τη δυσμενή χρονική συγκυρία 

και την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση.   

Όμως δεν μας σταματούν τα εμπόδια αυτά. 

Βρίσκουμε λύσεις και παράλληλα με τη διευθέτηση των χρεών, 

προχωράμε και σε μια σειρά άλλες κινήσεις : 

• Αξιοποιούμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου.  

• Διεκδικούμε αυτά που μας χρωστάνε διάφοροι οφειλέτες εδώ 

και χρόνια. Χρήματα που κανείς δεν διεκδίκησε τα 

προηγούμενα χρόνια. 

• Μειώνουμε τις δαπάνες μας με την εφαρμογή ενός νέου 

μοντέλου λειτουργίας του Δήμου, που προβλέπει λιγότερα 

Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις. 

• Αποκτήσαμε διαχειριστική επάρκεια, από τους πρώτους 

Δήμους σε όλη τη χώρα, κι αυτή η επάρκεια μας δίνει τη 
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δυνατότητα να διεκδικούμε και να αξιοποιούμε χρήματα από 

εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.  

• Αξιοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας. 

• Αυξάνουμε τα έσοδα μας, χωρίς να επιβαρύνουμε με νέα 

τέλη και φόρους τους δημότες μας. Τα μόνα τέλη που 

αυξήθηκαν , είναι τα δημοτικά τέλη των μεγάλων εμπορικών 

ακινήτων του υπερτοπικού κέντρου.  

Και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι παρά τα οικονομικά 

προβλήματα του Δήμου,  

τα δύο αυτά χρόνια στηρίξαμε στην πράξη το εισόδημα, 

κάθε οικογένειας και μικρής επιχείρησης της πόλης. 

Κι αυτό το κάναμε με τη μηδενική αύξηση των δημοτικών 

τελών για τα νοικοκυριά και τα μικρά καταστήματα. 

Με τη μείωση των τελών κατά 50% για τις τρίτεκνες 

οικογένειες.  

Από τους λίγους Δήμους στη χώρα που πήρε τέτοια απόφαση. 

Με την πλήρη απαλλαγή των πολύτεκνων οικογενειών, των 

ατόμων με αναπηρία και των απόρων από την καταβολή 

τελών.  

Με έργα , κι όχι με λόγια, δείχνουμε στην πράξη το κοινωνικό 

πρόσωπο του Δήμου μας.  

 

Η δεύτερη κατά την άποψη μου μεγάλη επιτυχία μας, είναι η 

αποτελεσματικότητα που δείξαμε στη διεκδίκηση και 

εξασφάλιση κονδυλίων για έργα στην πόλη μας, από εθνικά και 

ευρωπαϊκά προγράμματα.  
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Σε αυτούς τους 24 μήνες έχουμε διεκδικήσει και εξασφαλίσει, 

πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Τόσα χρήματα, δεν είχε πάρει ποτέ η πόλη.  

 

Δεν είχε διεκδικήσει ποτέ η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. 

 

Βλέπετε οι προηγούμενες διοικήσεις δεν ήθελαν να διεκδικούν, 

 

αλλά προτιμούσαν την εύκολη λύση του αλόγιστου τραπεζικού 

δανεισμού. 

 

Γι αυτό βούλιαξε οικονομικά ο Δήμος.  

 

Προτιμούσαν αντί να ετοιμάζουν σχέδια ,  

αντί να ωριμάζουν μελέτες και να διεκδικούν κονδύλια,  

να δανείζονται από τις τράπεζες  

για να κάνουν έργα που πολλές φορές δεν είχαν ούτε καν μελέτες. 

 

Και μάλιστα πολλές φορές ούτε καν προμελέτες.  

 

Τα έργα ξεκινούσαν στον αέρα, κι αυτός ήταν ο λόγος που δεν 

παραλαμβάνονταν από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Πώς να παραληφθούν,  

αφού δεν είχαν καμία από τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία; 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής τα βιώνουμε σήμερα.  

 

Με αυτόν τον τρόπο μπήκαν οι κυβόλιθοι στο κέντρο.  
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Με αυτό τον τρόπο κατασκευάστηκαν τυφλά φρεάτια, που δεν 

κατέληγαν πουθενά.  

 

Με αυτόν τον τρόπο έμπαιναν στύλοι φωτισμού, χωρίς να υπάρχουν 

καλωδιώσεις.  

 

Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνονταν τα νεόδμητα κτίρια, των οποίων 

όμως έσταζαν οι οροφές. 

 

Σε αντίθεση με όσα γίνονταν στο παρελθόν,  

εμείς δεν δανειζόμαστε για να κάνουμε έργα χωρίς μελέτες. 

 

Εμείς πρώτα κάνουμε μελέτες και εξασφαλίζουμε χρήματα,  

και μετά ξεκινούμε τα έργα. 

 

Τι σημαίνουν όμως φίλες και φίλοι αυτά τα χρήματα που 

διεκδικήσαμε και κερδίσαμε; 

 

Σημαίνουν έργα σε κάθε γειτονιά. 

 

Έργα τα οποία δεν μας κοστίζουν ούτε ένα ευρώ. 

 

Σημαίνουν έργα που εκτελούνται με όλες τις πρέπουσες τεχνικές 

προδιαγραφές και πιστοποιούνται από τις υπηρεσίες μας.  

 

Θα σας αναφέρω μερικά από αυτά που εξασφαλίσαμε. 

 

• 2.5 εκ. ευρώ από τη Νομαρχία Αθηνών για έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των Εργατικών 

Πολυκατοικιών.  
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• Δύο εκατομμύρια ευρώ από την Ε.ΥΔ.Α.Π.,  για την 

κατασκευή έργων αποχέτευσης στις περιοχές Στούντιο Άλφα, 

Σισμανόγλειο, Σωρό και Νέο Μαρούσι. 

• 300.000 € για τη σύνδεση σχολείων του Δήμου με το δίκτυο 

φυσικού αερίου. 

• Πάνω από 400.000 ευρώ, για τη λειτουργία του 

προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι και την παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.  

• 2.8 εκατομμύρια ευρώ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την 

κατασκευή δύο πεζογεφυρών που θα ενώνουν το Μαρούσι.  

•  350 χιλιάδες από το ΘΗΣΕΑ για την οριοθέτηση των 

ρεμάτων. 

• 2.9 εκατομμύρια ευρώ από τον Ο.Σ.Κ., για την κατασκευή 

του νέου κλειστού γυμναστηρίου στο 2ο Λύκειο, στο 

Ανατολικό Μαρούσι. 

• 480 χιλιάδες ευρώ για τη διαμόρφωση των αύλειων 

χώρων σε σχολεία της πόλης. 

• 1 εκατομμύριο ευρώ από τις οριζόντιες δράσεις του ΘΗΣΕΑ 

για την αποξήλωση των κυβόλιθων στο Κέντρο.  

• 1.2 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων για το γήπεδο ποδοσφαίρου.  

• 7.6 εκατομμύρια ευρώ από τη Νομαρχία, για τη 

βιοκλιματική ανάπλαση του Κέντρου.  

• 2.7 εκατομμύρια ευρώ από τα ΠΕΠ, για την κατασκευή ενός 

νέου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού.  

• Ένα εκατομμύριο ευρώ, επίσης από τη Νομαρχία, για την 

επέκταση του Παιδικού Σταθμού της Αριστοτέλους.  

• 650 χιλιάδες ευρώ για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής 

πύλης του Δήμου.  

• 2 εκατομμύρια ευρώ  από το Υπουργείο Οικονομίας και το 

Πρόγραμμα «Πράσινη Ζωή στην Πόλη», για δημιουργία 

«πράσινων διαδρομών» στο Ανατολικό Μαρούσι.  
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• 1.7 εκατομμύρια ευρώ από τον Οργανισμό Εργατικής 

Κατοικίας  για την τοποθέτηση ασανσέρ και την 

κατασκευή ραμπών για αναπήρους στις Εργατικές 

Πολυκατοικίες 

 

Από αυτή την απαρίθμηση αντιλαμβάνεται κανείς πόσα έχουμε 

κερδίσει για την πόλη και τους δημότες μας αυτά τα δύο χρόνια,  

 

για έργα και παρεμβάσεις για τα οποία δεν θα χρειαστεί 

επαναλαμβάνω να πληρώσουμε, ούτε ένα ευρώ. 

 

Eνώ θέλω να τονίσω ότι κερδίσαμε χρήματα αξιοποιώντας το 

ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας για την εκτέλεση μιας σειράς 

έργων στην πόλη. 

 

Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά τις αναπλάσεις της Πλατείας 

Ηρώων και της Πλατείας Κασταλίας. 

 

Τον καθαρισμό των φρεατίων από δικά μας συνεργεία. 

 

Μια σειρά από έργα εξωραϊσμού και αναβάθμισης του πρασίνου. 

 

Με την αξιοποίηση των δικών μας εργαζομένων είμαστε διπλά 

κερδισμένοι.  

 

Αφενός γιατί τα έργα μας κοστίζουν φθηνότερα.  

 

Και αφετέρου, γιατί δίνουμε τη δυνατότητα στους δικούς μας 

ανθρώπους να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, προς όφελος της 

πόλης και των συμπολιτών μας. 

 

Φίλες και φίλοι  
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Θέλω να υπογραμμίσω πως σημαντική δουλειά έχει γίνει στον τομέα 

της καθαριότητας. 

 

Δουλειά κατά την άποψη μου υποδειγματική,  

και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους 

στον τομέα αυτό για την προσπάθεια τους. 

 

Στην καθαριότητα τολμώ να πω πως είμαστε  

Δήμος πρότυπο σε όλα τα Βόρεια Προάστια.  

 

Άλλωστε στο διάστημα που ασκούμε τη διοίκηση φροντίσαμε να 

ενισχύσουμε την υπηρεσία και με νέο προσωπικό,  

αλλά και με 7 νέα απορριμματοφόρα. 

 

Γι’ αυτά τα απορριμματοφόρα δεν ξοδέψαμε ούτε ένα ευρώ, 

 

τα 4 μας παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών,  

 

και τα 3 από την Εταιρεία Ανακύκλωσης. 

 

Με τον τρόπο αυτό σε εβδομαδιαία βάση  

εκτελούνται 100 δρομολόγια,  

και συλλέγονται 1.200 τόνοι κάθε είδους απορριμμάτων.  

 

Επίσης, κάθε γειτονιά έχει τον οδοκαθαριστή της. 

 

Ο Δήμος μας πρωταγωνιστεί στην ανακύκλωση. 

 

Πρόσφατα μάλιστα ανακηρυχθήκαμε  

πρώτος Δήμος στο Λεκανοπέδιο,  

μετά το Δήμο της Αθήνας, 
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στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. 

 

 

Φίλες και φίλοι 

Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε μια πρωτοβουλία που πρώτοι 

οραματιστήκαμε κι εφαρμόζουμε στην πόλη. 

Αναφέρομαι στο πρόγραμμα της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας.  

Το πρόγραμμα αυτό υπηρετεί μια νέα φιλοσοφία της σημερινής 

Δημοτικής Αρχής. 

Και προβλέπει την αξιοποίηση των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, προς όφελος της τοπικής 

κοινωνίας.  

Το πρόγραμμα «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», έχει ήδη 

αποδώσει πολλά.  

Έχει φέρει χρήματα στο Δήμο,  

και έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του εξοπλισμού μας. 

Μέχρι σήμερα έχουμε εξασφαλίσει μέσα από δωρεές επιχειρήσεων,  

ένα ασθενοφόρο,  

2 πυροσβεστικά οχήματα,  

ένα πολυμηχάνημα σκαπτικό,  

3 απορριμματοφόρα ανακύκλωσης,  
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χρήματα για τον εξοπλισμό των εθελοντών του Δήμου,  

8 αυτοκίνητα για τις ανάγκες του ειδικού σώματος φύλαξης 

γειτονιάς,  

χρήματα για την κατασκευή 3 νέων παιδικών χαρών  

και μιας πλατείας σε γειτονιές της πόλης.  

Πιστεύουμε πολύ ότι μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με τις 

επιχειρήσεις της πόλης, όλοι μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι. 

Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε πολλά στο διάλογο και στη 

συνεργασία. 

Ο διάλογος, η συναίνεση και η συνεργασία είναι απαραίτητα στοιχεία 

για να πάει η πόλη μας μπροστά. 

Με διάλογο και συνεργασία η σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και με 

αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πόλη και στους πολίτες, δίνει λύση 

σε ένα ζήτημα που απασχολεί όλη την πόλη. 

Το ζήτημα των χρήσεων γης. 

Οι χρήσεις γης συνδέονται με τη φυσιογνωμία της πόλης, με την 

ποιότητα ζωής μας, με την καθημερινότητά μας. 

Και η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια μας 

υποχρέωσε να αναλάβουμε δράση. 

Στο πλαίσιο αυτό συζητήσαμε για περισσότερο από έξι μήνες μέσα 

και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο,  

με τους κατοίκους, με τους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων, 

με τις δημοτικές παρατάξεις, το ζήτημα των χρήσεων γης.  
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Στόχος μας ήταν να αντιμετωπίσουμε τα αδιέξοδα που είχε 

δημιουργήσει η πολεοδομική αναρχία που επικρατούσε στην πόλη.  

Να διαφυλάξουμε την αξία της περιουσίας των συμπολιτών μας.  

Να ενισχύσουμε τις χρήσεις κατοικίας.  

Και να περιορίσουμε τις των χρήσεις υπερ-τοπικού κέντρου στα όρια 

της πόλης.  

Και αυτό ακριβώς κάναμε, μετά από αυτό τον ευρύ κοινωνικό 

διάλογο που προηγήθηκε.  

Φέραμε ένα σχέδιο που προβλέπει τη μείωση από 10% σε 4% των 

χρήσεων υπερτοπικού κέντρου.  

Ενισχύσαμε τις χρήσεις κατοικίας σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες.  

Και προβλέψαμε ότι όποιος χρησιμοποιεί το υπερ-τοπικό κέντρο 

οφείλει ανταπόδοση στην πόλη, ώστε να αναβαθμιστούν οι γειτονιές 

μας που θα μετατραπούν σε πρότυπες γειτονιές αμιγούς κατοικίας.   

Αλλά δεν είναι μόνον το ζήτημα των χρήσεων γης που αναδεικνύει 

το ενδιαφέρον μας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο 

Μαρούσι.  

Θα σας αναφέρω ότι με δικές μας ενέργειες έγινε η επαν-

απαλλοτρίωση των 11 στρεμμάτων του Κτήματος Καρέλλα.  

Με δικές μας ενέργειες προωθούνται οι απαραίτητες διαδικασίες, 

για τον επαναχαρακτηρισμό ως δασικής έκτασης,  

του κτήματος Μιμικόπουλου.  
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Πρωταγωνιστήσαμε σε πρωτοβουλίες για την 24ωρη φύλαξη και 

πυροπροστασία  του Δάσους Συγγρού,  

από προσωπικό και μέσα του Δήμου.  

Καθαρίσαμε τα ρέματα της πόλης.  

Συμμετείχαμε ως Δήμος,  

μαζί με εθελοντές της πόλης,  

σε αναδασώσεις που έγιναν σε όλη την Αττική.  

Φυτέψαμε πάνω από 10.000 δέντρα και φυτά αυτά τα δύο χρόνια.  

Όλα αυτά αποδεικνύουν την προσπάθεια μας να δώσουμε στο 

Μαρούσι ξανά το χαρακτήρα του «πράσινου» και ανθρώπινου 

προαστίου,  

έχοντας βέβαια στο πλευρό μας τους πολίτες.  

Χωρίς τη συμμαχία των συμπολιτών μας,  

τίποτε δεν θα είχαμε πετύχει.   

Πετύχαμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες  

και δημιουργήσαμε μια ισχυρή «πράσινη συμμαχία εθελοντών»,  

που σαν στόχο είχε την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών,  

τόσο για την πυροπροστασία  

όσο και για την ενίσχυση του υφιστάμενου πράσινου της πόλης μας.  

Ενώ στο πλαίσιο αυτό λειτούργησε σε νέα βάση η Υπηρεσία 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρουσίου. 
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Προστασία του περιβάλλοντος και καλύτερη ποιότητα ζωής σημαίνει 

όμως και υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αστικών μετακινήσεων. 

Σημαίνει δράσεις που προωθούν τη χρήση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς , σημαίνει έργα που δίνουν λύση στο πρόβλημα 

της στάθμευσης. 

Και στον τομέα αυτό έγιναν πολλά. 

Καταρχήν έχουν ξεκινήσει κυκλοφοριακές μελέτες σε κάθε 

πολεοδομική ενότητα της πόλης. 

Όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες αυτές, γίνεται διάλογος με τους 

πολίτες και στη συνέχεια εφαρμόζονται.  

Στο Κέντρο ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή τους. 

Η Δημοτική μας Συγκοινωνία αποτελεί αιχμή του δόρατος στην 

προσπάθεια μας για να μειωθεί η χρήση του ΙΧ.  

Και σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε στη 

σταδιακή ανανέωση του στόλου των δημοτικών μας λεωφορείων. 

Επίσης, ως Δήμος πρωταγωνιστούμε στο εγχείρημα της Διαδημοτικής 

Συγκοινωνίας. 

Με δική μας πρωτοβουλία ήδη λειτουργεί η πρώτη 

διαδημοτική γραμμή που συνδέει το Μαρούσι με την Πεύκη 

και τη Λυκόβρυση. 

Παράλληλα, θα μπορέσουμε όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

πρόσληψης των δημοτικών μας αστυνόμων, μέσα στο 2009, 

που έγιναν με δικές μας ενέργειες, να προχωρήσουμε στην 

εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης παρά την οδό στάθμευσης. 
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Για να μπει επιτέλους τάξη σε ένα μεγάλο πρόβλημα, με απόλυτα 

νόμιμο τρόπο. Χωρίς να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. 

Χωρίς δημοτική αστυνομία, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά 

πράγματα στο ζήτημα της παράνομης στάθμευσης, όσο φιλότιμες 

προσπάθειες κι αν καταβάλλει το ειδικό σώμα φύλαξης γειτονιάς. 

 

Πρωταγωνιστήσαμε στη μάχη για την αποξήλωση των παράνομων 

διαφημιστικών πινακίδων. 

Στα δύο αυτά χρόνια έχουμε αποξηλώσει περισσότερες από 210 

πινακίδες και πανω από 1000 μπάνερ.  

Τέλος, έχουν ξεκινήσει μια σειρά από μελέτες προκειμένου να 

βρούμε ποιοι χώροι προσφέρονται για να κατασκευαστούν υπόγεια 

πάρκινγκ.  

Και για να δώσω τέλος σε μια παραφιλολογία που έχει 

αναπτυχθεί στην πόλη τις τελευταίες μέρες, δεν είναι στις 

προθέσεις της Δημοτικής Αρχής να κατασκευάσει πάρκινγκ 

στην πλατεία Γαρδέλη, κόβοντας δέντρα. 

Το λέω κατηγορηματικά, μία και έξω . 

Φίλες και φίλοι 

Μαρουσιώτισες και Μαρουσιώτες. 

Γνωρίζω καλά, ότι τα προηγούμενα χρόνια, οι γειτονιές του 

Αμαρουσίου δεν έτυχαν του ενδιαφέροντος του Δήμου.  

Και εμείς αυτή την κατάσταση χρόνο με το χρόνο την 

αντιστρέφουμε. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. 
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Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων σε 

κάθε γειτονιά του Αμαρουσίου,  

που όσο περνά ο καιρός, 

τα αποτελέσματά του θα γίνονται σε κάθε συμπολίτη μας ορατά. 

Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 

ασφαλτοστρώσεων και διανοίξεων νέων δρόμων,  

σε όλο το Μαρούσι, σε κάθε γειτονιά.  

Πάνω από 130 δρόμοι σε 14 Πολεοδομικές Ενότητες έχουν 

μέχρι σήμερα ασφαλτοστρωθεί ή διανοιχτεί.  

Και το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται.  

Κάθε μέρα και ένας νέος δρόμος ασφαλτοστρώνεται.  

Υπάρχουν γειτονιές που είχαν να δουν άσφαλτο πάνω από 15 

χρόνια.  

Επίσης, σε γειτονιές της πόλης μας,  

το Σωρό, τα Ανάβρυτα και το Στούντιο Άλφα,  λειτουργούν οι 3 

από τους 4 νέους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς.  

Στο Ανατολικό Μαρούσι και στις Εργατικές Κατοικίες 

λειτουργούν τα 2 νέα ΚΕΠ που εγκαινιάσαμε.  

Στο Πολύδροσο έγινε το νέο ΚΑΠΗ.  

Στην Κοκκινιά θα κατασκευαστεί το νέο κλειστό Γυμναστήριο 

του 2ου Λυκείου.  

Στο Ψαλίδι ετοιμάζουμε μια νέα πλατεία και μια νέα παιδική 

χαρά.  
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Στο Νέο Μαρούσι φιλοξενείται πλέον το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

Ενώ μέσα από τη λειτουργία της Γραμμής Δημότη ,  

το γνωστό σε όλους πενταψήφιο νούμερο 15-321 

έχουμε επέμβει άμεσα σε περισσότερα από 6.500 αιτήματα 

συμπολιτών μας,  

που στην συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούσαν προβλήματα σε 

γειτονιές της πόλης.  

Μπορώ επίσης να αναφέρω τα έργα αποχέτευσης στις γειτονιές 

Στούντιο ‘Αλφα, Σισμανόγλειο, Σωρό και Νέο Μαρούσι.  

Την κατασκευή αγωγών ακαθάρτων σε Σωρό, Άγιο Θωμά, Νέο 

Μαρούσι, Εργατικές – Α. Κοσμά, Ν. Λέσβο, Α. Φιλοθέη, 

Ψαλίδι, Στούντιο Άλφα, Νέο Τέρμα, Σισμανόγλειο .  

Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα δύο επόμενα χρόνια,  

το έργο μας θα απλωθεί ακόμη περισσότερο,  

σε όλο το Μαρούσι, σε κάθε γειτονιά. 

Θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό πως όλες οι παρεμβάσεις 

μας, σε κάθε γειτονιά του Αμαρουσίου,  

γίνονται σε συνεννόηση με τους συλλόγους και τους φορείς. 

Γιατί εμείς ως Δημοτική Αρχή θεωρούμε ότι οι τοπικοί σύλλογοι 

έχουν και ρόλο αλλά και λόγο στα όσα γίνονται στην πόλη, γιατί 

τους αφορούν άμεσα. 
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Γι’ αυτό φροντίζουμε όχι μόνον να τους ακούμε, αλλά και να τους 

ενισχύουμε οικονομικά για να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα και 

αποτελεσματικότερα.  

Μόνο τα δύο αυτά χρόνια έχουμε ως Δήμος διαθέσει για την 

οικονομική ενίσχυση συλλόγων, εκκλησιών και φορέων της πόλης 

277.000 ευρώ. 

Ενώ σε αρκετούς συλλόγους της πόλης έχουμε δώσει λύση και στο 

πρόβλημα στέγασης τους. 

Φίλες και φίλοι 

Ένας Δήμος για να είναι πραγματικά χρήσιμος στον πολίτη, 

δεν πρέπει να κάνει μόνο έργα. 

Καλά είναι τα έργα, ποιος δεν τα θέλει, αλλά δεν αρκούν. 

Εγώ πιστεύω ότι υποχρέωση του Δήμου είναι να αναδεικνύει 

με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του το ενδιαφέρον του 

για κάθε πολίτη, με ανθρωπιά και αλληλεγγύη.  

Ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία,  

ο Δήμος οφείλει να αναδεικνύει με το έργο και τις πρωτοβουλίες του 

το κοινωνικό του πρόσωπο.  

Να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό αυτών που μας χρειάζονται 

πραγματικά.  

Και εμείς δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στον τομέα αυτό , με μια σειρά από 

δράσεις. 

Βρισκόμαστε στο πλευρό αυτών που μας μεγάλωσαν. 

Μέσα από τα 4 ΚΑΠΗ μας,  
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στα οποία γίνεται συνταγογράφηση των φαρμάκων για τα μέλη, 

παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή, 

διοργανώνουμε εκδρομές , υλοποιούμε προγράμματα δημιουργικής 

απασχόλησης, 

ενώ με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, στηρίζουμε καθημερινά 

δεκάδες οικογένειες και ανήμπορους συμπολίτες μας.  

Είμαστε ένας από τους ελάχιστους Δήμους που διαθέτει το δικό του 

ασθενοφόρο.  

Με το Δημοτικό μας Ασθενοφόρο, έχουμε πραγματοποιήσει σε 20 

μήνες 850 διακομιδές συμπολιτών μας.  

Επίσης, στηρίζουμε στην πράξη την εργαζόμενη μητέρα. 

Με τη λειτουργία των 12 Δημοτικών Βρεφονηπιακών μας 

Σταθμών, στους οποίους φιλοξενούμε περίπου 1000 παιδιά 

μαρουσιώτικων οικογενειών, έναντι πολύ χαμηλών τροφείων.  

Στα παιδιά των σταθμών μας έχουμε γιατρό που τα εξετάζει, ενώ 

ιδιαίτερο βάρος έχουμε δώσει και στην υψηλή ποιότητα των 

τροφίμων που τους προσφέρουμε. 

Αλλά δεν δίνουμε προσοχή μόνο στα παιδιά των παιδικών μας 

σταθμών.  

Αλλά σε όλα τα παιδιά της πόλης.  

Γι αυτό κατασκευάζουμε νέες και συντηρούμε και αναβαθμίζουμε τις 

υφιστάμενες παιδικές μας χαρές. 

Με το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων που υλοποιούμε, 
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 δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά της πόλης να χαρούν και να 

περάσουν ευχάριστες διακοπές.  

Οι παιδότοποι που δημιουργούμε Χριστούγεννα και Απόκριες έχουν 

σαν στόχο να διασκεδάσουν οι μικροί μας φίλοι.  

Ενώ υλοποιήσαμε προγράμματα ιατρικής πρόληψης και 

εμβολιασμούς σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της 

πόλης μας.   

Για τα παιδιά μας θέλουμε το καλύτερο.  

Κι αυτό προσφέρουμε. 

Πρωταγωνιστούμε ως Δήμος και στην παροχή υπηρεσιών υγείας και 

πρόληψης  

που προσφέρουμε μέσα από το Δημοτικό μας Πολυιατρείο  

με  36 γιατρούς σε 23 ειδικότητες.  

Επίσης διοργανώνουμε συσσίτια απόρων,  

συγκροτούμε Ταμείο Αλληλεγγύης  

και λίγο πριν το Πάσχα θα έχουμε έτοιμη και τη Στέγη για τους 

απόρους.  

Ήδη 250 οικογένειες της πόλης σήμερα επιδοτούνται 

προνοιακά από το Δήμο.  

Ακόμη, δημιουργήσαμε το Γραφείο Εθελοντισμού, τον οποίο 

αναδεικνύουμε σε εργαλείο του Δήμου για τη δημιουργία μιας 

ισχυρής κοινωνίας αλληλεγγύης.  
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Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί σήμερα στο Δήμο μας μια δημοτική 

τράπεζα αίματος  

ενώ στο διάστημα των δύο ετών της θητείας μας έχουν προσέλθει 

περισσότεροι από 800 εθελοντές αιμοδότες στις 3 εθελοντικές 

αιμοδοσίες που διοργανώσαμε. 

Διοργανώσαμε επίσης δεκάδες εκδηλώσεις ενημέρωσης του 

πληθυσμού με θέμα την πρόληψη της υγείας,  

Λειτουργούμε Σχολή Γονέων.  

Παρέχουμε Συμβουλευτική Ζευγαριών. 

Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη της ψυχικής υγείας μέσα από το 

Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.  

Υλοποιούμε προγράμματα  Κοινωνικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών για μετανάστες, μονογοικές οικογένειες κλπ.  

Ενώ δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην υποστήριξη συλλόγων, σωματείων 

και σχολείων όπως το Σικιαρίδειο, που έχουν ως αντικείμενο δράσης 

τους τη παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία. 

Μέσα από το Δημοτικό μας Πολυιατρείο διοργανώσαμε εξορμήσεις 

και εκτός Αμαρουσίου, με αποστολές γιατρών μας σε ακριτικές 

περιοχές όπως η Κάρπαθος και η Μυτιλήνη. 

Το Μαρούσι πρωταγωνιστεί σε μια σημαντική πρωτοβουλία στον 

τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 

Πρωτοστατεί στη λειτουργία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, ενός δικτύου 150 Δήμων από 

όλη τη χώρα. 
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Το δίκτυο έχει την έδρα του στο Μαρούσι και έχει αναλάβει μια σειρά 

από σημαντικές δράσεις που αφορούν την πρόληψη της υγείας.  

Τέλος, όπως ανέφερα παραπάνω, στηρίξαμε το εισόδημα των 

τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, τα οποία καταβάλλουν πολύ 

χαμηλά ή και μηδενικά δημοτικά τέλη.  

Όσον αφορά τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, σε δύο άξονες 

κινήθηκαν οι παρεμβάσεις του Δήμου.  

Στην ενίσχυση των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών από τη 

μια,  

και στην συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών από την 

άλλη.  

Στο πλαίσιο αυτό: 

• Εγκαινιάσαμε τη Βορέειο Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

• Μεταφέραμε σε νέο, ιδιόκτητο κτίριο, το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας.  

• Αναβαθμίσαμε το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού και το 

Δημοτικό μας Ωδείο. 

• Περισσότεροι από 1.000 πολίτες είχαν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν σε ένα από τα πολλά και ποιοτικά πολιτιστικά 

προγράμματα που υλοποιούμε. Από ζωγραφική και 

φωτογραφία, έως κοινωνικούς χορούς και αγιογραφία.  

• Στόχος μας είναι να καλύπτουμε όλα τα ενδιαφέροντα των 

συμπολιτών μας. 

• Επίσης, πάνω από 500 συμπολίτες μας, νέοι στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία, συμμετέχουν στα προγράμματα 

του Ωδείου μας, το οποίο μέσα στο επόμενο διάστημα θα 

μεταφερθεί σε ένα νέο και πιο λειτουργικό χώρο.  
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• Σε νέο χώρο θα μεταστεγαστεί και το Λαογραφικό μας 

Μουσείο, ενώ στο σχεδιασμό μας είναι και η αναβάθμιση του 

Σπαθάρειου Μουσείου.   

• Εγκαινιάσαμε τη Δημοτική Ολυμπιακή Πινακοθήκη 

«Σπύρος Λούης», την οποία έχουν επισκεφθεί  πάνω από 

3.000 μαθητές από σχολεία όλης της Αττικής.  

• Διοργανώσαμε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις με σημαντικούς 

Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, τις οποίες παρακολούθησαν 

χιλιάδες συμπολίτες μας.   

• Στηρίξαμε τους πυροπαθείς συμπολίτες μας 

διοργανώνοντας δύο μεγάλες συναυλίες. 

• Μετά από πολλά χρόνια διοργανώθηκε το καλοκαίρι που μας 

πέρασε το Φεστιβάλ Κεραμικής Τέχνης, την οποία θέλουμε 

να αναδείξουμε ως ξεχωριστό κομμάτι της πολιτιστικής μας 

ταυτότητας. 

• Περισσότεροι από 3.500 συμπολίτες μας συμμετέχουν 

σήμερα στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου  

• Πάνω από 1.200 παιδιά συμμετέχουν επίσης στα καλοκαιρινά 

αθλητικά camps του Δήμου.  

• Διοργανώσαμε σημαντικές εκδηλώσεις όπως ποδηλατικούς 

γύρους, camp ποδοσφαίρου, ράλλυ παλαιών οχημάτων. 

• Ενισχύσαμε οικονομικά τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας. 

• Προετοιμαζόμαστε για τη διοργάνωση του Μαραθωνίου προς 

τιμήν του Σπύρου Λούη, με στόχο να τον καταστήσουμε αγώνα 

θεσμό. 

• Στηρίξαμε τα αθλητικά σωματεία ατόμων με αναπηρία που 

δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι.   

• Και όπως ανέφερα και παραπάνω, εξασφαλίσαμε 1,2 εκ. ευρώ 

για την κατασκευή του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου.  

Το Μαρούσι αυτά τα δύο χρόνια επενδύει πολλά στην 

ενίσχυση των διεθνών επαφών του. 
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Είμαστε πρωταγωνιστές στη δημιουργία του δικτύου ευρωπαϊκών 

πόλεων q cities, ενός δικτύου που στόχο έχει την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας μεταξύ Δήμων της Ευρώπης για βελτίωση των 

παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

Για τον πρωταγωνιστικό μας αυτό ρόλο τιμηθήκαμε μάλιστα με τα 

χρυσά αστέρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Με την αδελφοποίηση μας με τον ολυμπιακό Δήμο της Κίνας Τσάο 

Γιάνγκ, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά,  

τόσο όσον αφορά το άνοιγμα της πόλης μας σε μια χώρα που θα 

εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε κυρίαρχο παίκτη του οικονομικού 

συστήματος,  

όσο και στην προσπάθεια που κάνουμε να εκμεταλλευθούμε την 

μεταολυμπιακή ταυτότητα της πόλης μας και να την καταστήσουμε 

δημοφιλή τουριστικό προορισμό. 

Επίσης, τα δύο αυτά χρόνια το Μαρούσι πρωταγωνίστησε μέσα από 

τη συμμετοχή του στα κορυφαία όργανα της Αυτοδιοίκησης, την 

ΚΕΔΚΕ και την ΤΕΔΚΝΑ. 

Δώσαμε το παρόν σε όλες τις μεγάλες διεκδικήσεις της 

Αυτοδιοίκησης  

για αύξηση των πόρων που μας διατίθενται από την Πολιτεία,  

για την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων για τους για τους 

λιγότερο ισχυρούς συμπολίτες μας,  

για την υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης,  

για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, κλπ. 

Φίλες και φίλοι 
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Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα από τα 

σημαντικότερα ζητήματα που ως διοίκηση κληθήκαμε να 

αντιμετωπίσουμε. 

Το ζήτημα των εργαζομένων μας. 

Εμείς, πριν ακόμη αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, είχαμε πάρει μια 

ξεκάθαρη δέσμευση. 

Κανένας εργαζόμενος δεν πρόκειται να μείνει χωρίς δουλειά.  

Και στη δέσμευση αυτή ανταποκριθήκαμε με συνέπεια.  

Με δικές μας ενέργειες δώσαμε μόνιμη και οριστική λύση, στο 

πρόβλημα των εργαζομένων του Οργανισμού Εργασίας.  

Καταρχήν διεκδικήσαμε και τους αναγνωρίσαμε δικαιώματα 

εργαζομένων σε δημοτικές επιχειρήσεις.  

Αυτό έγινε με νομοθετική ρύθμιση, 

που επίμονα διεκδικήσαμε ως Δημοτική Αρχή από την Κυβέρνηση,  

η οποία και τελικά ψηφίστηκε.   

Και είμαστε ο μοναδικός Δήμος που πέτυχε μια τόσο ευνοϊκή ρύθμιση 

από την Πολιτεία,  

αναγνωρίζοντας για τους εργαζόμενους του δικαιώματα που τους 

εξασφαλίζουν σε σταθερή βάση,  

μόνιμη δουλειά και εισόδημα,  

σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας.  

Η λύση που προωθήσαμε στηρίζει επιπλέον μακροπρόθεσμα την 

οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου.  
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Ο οποίος δεν αντέχει οικονομικά να πληρώνει το σημερινό αριθμό 

υπαλλήλων που έχει.  

Και η οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου  

μας αφορά όλους, μας ωφελεί όλους. 

Ωφελεί την πόλη και τους πολίτες.  

Ωφελεί όμως και τους ίδιους τους εργαζόμενους.  

Ο αριθμός και οι θέσεις που θα καταλάβουν θα καθορισθεί αφενός με 

βάση τα συμπεράσματα τεκμηριωμένης μελέτης για το πλαίσιο 

βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας του Δήμου Αμαρουσίου και των 

Νομικών του Προσώπων.  

Και αφετέρου μέσα από τα συμπεράσματα της διαπαραταξιακής 

επιτροπής  

που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  

Για τους εργαζόμενους που θα κριθούν υπεράριθμοι για τις ανάγκες 

του Δήμου, διασφαλίσαμε το δικαίωμα της μονιμότητας.  

Το δικαίωμα να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά σε άλλη υπηρεσία 

η νομικό πρόσωπο του Δημοσίου,  

όπου με επιμονή θα αναζητήσουμε.  

Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, οι εργαζόμενοι 

αυτοί θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται στο Δήμο.  

Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. 

Επίσης, στα δύο αυτά χρόνια ο Δήμος απέκτησε γιατρό ασφαλείας 

για τους εργαζομένους του. Για πρώτη φορά. 
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Καταβάλλουμε ακόμη προσπάθειες να κάνουμε το έργο τους 

ευκολότερο, εξασφαλίζοντας τους καλύτερες συνθήκες εργασίας.  

Και η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής. 

Ακόμη, οι εργαζόμενοι μας επωφελούνται από όλες τις υπηρεσίες και 

τα προγράμματα του Δήμου, στα οποία συμμετέχουν με πολύ 

χαμηλό αντίτιμο, σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. 

Με δικές μας ενέργειες και σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο 

Αμαρουσίου, τους παρέχουμε τη δυνατότητα μέσα από μια κάρτα 

που εκδώσαμε για το σκοπό αυτό, να έχουν τη δυνατότητα αγορών 

με σημαντικές εκπτώσεις από τα τοπικά καταστήματα. 

Σύντομα, μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με μεγάλη ελληνική 

τράπεζα θα τους δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από τη χορήγηση 

μιας κάρτας πρόληψης, να μπορούν να κάνουν μια φορά το χρόνο  

δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. 

Και ετοιμάζουμε και μια σειρά ακόμη από παροχές, που θα 

ανακοινώσουμε μελλοντικά.  

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι είμαστε οι μόνοι σε όλη την Ελλάδα 

που διεκδικήσαμε και πετύχαμε να δημιουργηθούν στο Δήμο μας 200 

θέσεις μερικής απασχόλησης και stage. 

Τις θέσεις αυτές κατέλαβαν νέοι της πόλης μας, οι οποίοι είχαν την 

ευκαιρία αφενός να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, αφετέρου να 

έρθουν σε επαφή με το Δήμο και τον τρόπο λειτουργίας του. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή πέραν από το εισόδημα που 

απέκτησαν, είναι βέβαιο ότι θα αγαπήσουν ακόμη περισσότερο το 

Μαρούσι.  

Φίλες και φίλοι 
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Προσπάθησα με όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια να σας παρουσιάσω 

το έργο που έχει γίνει αυτά τα 2 χρόνια.  

Να σας περιγράψω με ποιον τρόπο εφαρμόζουμε μια  

νέα δημοτική πολιτική  

με την οποία θα κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας  

για Δημοτική Αλλαγή. 

  

Σήμερα,  

24 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μας,  

μαζευτήκαμε στο χώρο αυτό  

για να σας δώσουμε λογαριασμό. 

 

Για τη Δημοτική μας Αρχή, 

ο δεύτερος Δημόσιος Απολογισμός  

αποτελεί έμπρακτη απόδειξη  

του νέου ήθους και του νέου ύφους εξουσίας  

με το οποίο ασκούμε τα καθήκοντα που μας αναθέσατε. 

  

Θέλουμε τον πολίτη του Αμαρουσίου ενημερωμένο. 

  

Γιατί ο ενημερωμένος πολίτης,  

είναι ο καλύτερος σύμμαχος της Δημοτικής Αρχής. 

  

Θέλουμε ο πολίτης να γνωρίζει,  

  

γιατί θέλουμε μέσα από την γνώση των ζητημάτων της πόλης  

να μας ασκεί  τη γόνιμη κριτική του. 

  

Το μήνυμα που δίνει η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι ξεκάθαρο. 

 

Είναι το μήνυμα ότι οι πολίτες του Αμαρουσίου είναι ενεργοί πολίτες,  
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πολίτες που νοιάζονται για την πόλη τους,  

πολίτες που απαιτούν να δουν την πόλη τους και τη ζωή τους να 

γίνεται, 

κάθε μέρα που περνά, καλύτερη. 

 

Όλοι μαζί ,  

Δημοτική Αρχή και πολίτες,  

θα χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

 

Μια σχέση αγάπης για την πόλη. 

 

Πάνω από μικροκομματικές και μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες. 

 

Το δικό μας κόμμα είναι το Μαρούσι. 

 

Και στόχος της δημοτικής μας πολιτικής είναι  

 

Να διασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν να 

κυκλοφορεί κάθε συμπολίτης μας με άνεση και ασφάλεια στην πόλη . 

 

Να διασφαλίσουμε το δικαίωμα σε κάθε κάτοικο, που μένει σε 

οποιαδήποτε γειτονιά του Αμαρουσίου, ότι θα ζει σε ανθρώπινες 

συνθήκες. Με ένα τουλάχιστον πάρκο σε κάθε γειτονιά. Σε δρόμους 

ασφαλτοστρωμένους, με υποδομές αποχέτευσης και 

αντιπλημμυρικής προστασίας. 

 

Να διασφαλίσουμε στη μητέρα της πόλης ότι θα μπορεί το παιδί της 

να παίζει σε ασφαλείς και σύγχρονες παιδικές χαρές, θα κάνει τη 

βόλτα της σε όμορφα και περιποιημένα πάρκα, θα μπορεί την ώρα 

της εργασίας της να το εμπιστευτεί στο προσωπικό των σύγχρονων 

δημοτικών παιδικών μας σταθμών. 
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Να διασφαλίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας που η ζωή δεν του τα 

έφερε όπως ήθελε, πως θα έχει πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες 

υγείας, θα βρίσκει ένα πιάτο ζεστό φαγητό κι ένα κρεβάτι για να 

κοιμηθεί.για να δώσουμε ουσιαστικό νόημα στις έννοιες ανθρωπιά 

και αλληλεγγύη. 

 

Να διασφαλίσουμε σε κάθε νέο της πόλης ότι τα επόμενα χρόνια θα 

είναι καλύτερα από τα προηγούμενα, αφού μαζί του θα δώσουμε τη 

μάχη για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, για να έχει πρόσβαση σε 

περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές  για την άθληση , τον 

πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση του. 

 

Να ενεργοποιήσουμε το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας, ώστε να 

δημιουργήσουμε μια ισχυρή πράσινη συμμαχία που θα θέσει ως 

πρώτη προτεραιότητα της την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. 

 

Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.  

 

Πάνω στην κοινή προσπάθεια στηριζόμαστε  

για να κάνουμε ξανά την πόλη μας  

πιο όμορφη,  

πιο λειτουργική, 

πιο ανθρώπινη.  

 

Σας ευχαριστώ. 
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