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Εισαγωγικό Σημείωμα

Εδώ και τρία χρόνια ένας θεσμός υγιής, όπως ήταν η Περιφέρεια 

Αττικής, βυθίζεται στην παρακμή, με ευθύνη της Ρ. Δούρου και της 

παράταξής της.

Τα θεσμικά ατοπήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. 

Η αξιοπιστία καταρρακώθηκε. 

Η κομματοκρατία επέστρεψε στη χειρότερη έκφανσή της.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης πάγωσαν. Η απορροφητικότητα μειώθηκε. 

Έργα διεκόπησαν και πήγαν πίσω χρονικά.

Ώριμοι σχεδιασμοί ακυρώθηκαν για ιδεοληψίες.

Οι προσωπικές φιλοδοξίες παραμέρισαν το κοινό συμφέρον και τα 

πρόσκαιρα οφέλη το σχέδιο με προοπτική. 

Με δυο λόγια, κατήφορος.

Απέναντι σε όσα συμβαίνουν δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι. 

Δεν μπορούμε να αφήσουμε ό,τι με κόπο χτίσαμε την περίοδο 2003-

2014 να γκρεμιστεί μέσα σε 3 χρόνια.

Η αυτοδιοίκηση είναι το κοινό μας σπίτι και δεν μπορούμε να το αφή-

σουμε να ρημάζει.

Αγωνιστήκαμε και καταξιώσαμε το θεσμό της αιρετής νομαρχίας την 

περίοδο 2003-2010.

Ξεπεράσαμε χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, το 

εγχείρημα της συνένωσης των 4 νομαρχιών και της υπερνομαρχίας, 

εν μια νυκτί, το 2011. 

Αυξήσαμε κατά 400 % την απορρόφηση του ΠΕΠ Αττικής.

Ξεκινήσαμε 1000 μικρά και μεγάλα έργα αξιοποιώντας κάθε πηγή 

χρηματοδότησης.

Ενισχύσαμε τα Ταμεία του Κράτους με 800 εκ. ευρώ ΦΠΑ.

Αξιοποιήσαμε όλο το προσωπικό, χωρίς διακρίσεις (και μάρτυρες 

μας οι ίδιοι οι υπάλληλοι) με μόνο γνώμονα την αξιοκρατία και τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της περιφέρειας.

Δεν χρησιμοποιήσαμε μεθοδεύσεις και τακτικισμούς, ούτε φθηνούς 

προπαγανδιστικούς μηχανισμούς για να κάνουμε το άσπρο μαύρο και 

την τρίχα τριχιά. 

Δεν αναζητήσαμε ηθικά αντιπαραδείγματα στα λόγια, αλλά στις πράξεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ 2014-2017
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Εισαγωγικό Σημείωμα
Εμπιστευθήκαμε τις αρχές της δημοκρατίας και της διαφάνειας, βρήκαμε διέξοδο  στον εξαντλη-
τικό διάλογο σε κάθε μας βήμα, ακούγοντας κάθε φωνή.

Σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τον κόπο του Έλληνα φορολογούμενου και δεν το πετά-
ξαμε σε φιέστες και έργα βιτρίνας. Έτσι δημιουργήσαμε μέσα στην κρίση, όταν όλη η υπόλοιπη 
Ελλάδα χρεοκοπούσε ταμείο 350 εκ. €, ώστε η Περιφέρεια να μπορεί να ανταπεξέλθει στον 
αναπτυξιακό της ρόλο. 

Ακόμη και στην άθλια προεκλογική λοιδορία των σημερινών διοικούντων, απαντήσαμε, βάζοντας 
στην άκρη την οργή και την αγανάκτηση για την άδικη λάσπη και τη συκοφαντία.

Βάζοντας στην άκρη την πικρία για την αγνωμοσύνη, που σε αντίθεση με την πεπατημένη, παρα-
δώσαμε έναν θεσμό υγιή, εύρωστο οικονομικά, με απορροφητικότητα, λειτουργικό και αποδοτικό, 
με ώριμους σχεδιασμούς για το μέλλον.

Με πλήρη απολογισμό 21 τόμων και  4.500 σελίδων, ώστε η επόμενη μέρα να είναι ευκολότερη.
Τείναμε χείρα συνεργασίας. Έτσι έχουμε μάθει στην αυτοδιοίκηση, να προχωράμε μπροστά παρά 
τις διαφορές μας.

Δυστυχώς δεν βρήκαμε κανένα απολύτως περιθώριο για συνεννόηση και συνεργασία.

Πλέον δεν μπορούμε να αφήνουμε άλλο την Περιφέρεια Αττικής να βυθίζεται στο τέλμα.

Γιατί τα όσα συμβαίνουν σήμερα, θα επηρεάσουν το μέλλον της Αττικής για πολλά χρόνια. Οι 
πολίτες, πρέπει να είναι ενήμεροι, πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια.

Για να κάνει η Ελλάδα μας βήματα προς τα εμπρός πρέπει η Αττική να πάψει να κάνει βήματα 
προς τα πίσω.

Επιμένουμε & Συνεχίζουμε
Γιάννης Σγουρός

Επικεφαλής παράταξης «Αττική»

Περιφερειάρχης Αττικής περιόδου 2011-2014
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1  Ξέρεις από ΕΣΠΑ;

Μέσα σε τρία χρόνια μετέτρεψαν την Περιφέρεια Αττικής από πρωτοπόρο 
στην απορρόφηση των Κοινοτικών Κονδυλίων σε ουραγό. Την περίοδο 
2011 έως 2014 αυξήσαμε την απορροφητικότητα κατά 400 %. Το 2016 κα-
τάφεραν η Περιφέρεια Αττικής να είναι  τρίτη από το τέλος στην απορρό-
φηση πόρων ανάμεσα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Δεν ξέρουμε αν 
ξέρουν από βέσπα, από ΕΣΠΑ πάντως σίγουρα δεν ...  

2  Το πλεόνασμα απραξίας που γύρισε μπούμερανγκ

Προεκλογικά μας κατηγόρησαν για πλεόνασμα απραξίας, επειδή καταφέ-
ραμε να δημιουργήσουμε αποθεματικό 350 εκ. € μέσα στην κρίση. Συγ-
γνώμη που δεν χρεοκοπήσαμε, είπαμε. Τα περί απραξίας πολύ γρήγορα 
γύρισαν μπούμερανγκ. Η απορρόφηση ίδιων πόρων μειώθηκε κατά 25 
% σε σχέση με την περίοδο 2011-2014. Κανένα μεγάλο έργο δεν ολοκλη-
ρώθηκε μέχρι σήμερα. Η απραξία, της απραξίας, την απραξία, ω απραξία!

3   Υπερδέσμευση πόρων ή αλλιώς «δώσε και σε μένα 
μπάρμπα»

Από το 2015 υπερδέσμευσαν πόρους 2 δις ευρώ για έργα εκπονώντας 
ολοένα και πιο κοστοβόρα προγράμματα εκτελεστέων έργων. Κι ας μην 
υπάρχουν οι πόροι σε βάθος χρόνου. Η γνωστή συνταγή της αποτυχίας 
και της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους επαναλαμβάνεται. Σάμπως θα 
ναι αυτοί στη διοίκηση, όταν θα ‘ρθει ο λογαριασμός; Εμείς ζούμε για το 
σήμερα.

4   Η αποπολιτικοποίηση πέρασε και δεν ακούμπησε

Σε όσους φορείς προΐστανται, πέφτουν βροχή οι καταγγελίες για ευνοι-
οκρατία. Τι για πρακτικές εκφοβισμού των υπαλλήλων γίνεται λόγος, τι 
για προώθηση ημετέρων, τι για φωτογραφικές θέσεις σε οργανισμούς. 
Οι Σύλλογοι Υπαλλήλων της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ έχουν προβεί 
σε ουκ ολίγες ανακοινώσεις. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
πέρασε σε νέα, κομματική διάσταση ...

5   Οικειοποίηση και εξαφάνιση του έργου μας

Ελλείψει έργου, στην αρχή προσπάθησαν να οικειοποιηθούν όλα τα έργα 
που είχαμε δημοπρατήσει και να τα εμφανίσουν ως δικά τους. Από το κό-
ψιμο των κορδελών φτάσαμε εσχάτως στο άλλο άκρο, καθώς μια σειρά 
σπουδαίων έργων ολοκληρώθηκαν, αλλά επειδή ήταν του … Σγουρού τα 
‘φαγε η μαρμάγκα.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ 2014-2017

Ο Δεκάλογος 
της ΑΠΡΑΞΙΑΣ & 
της ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ
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6   Οι μνημονοφάγοι που έγιναν μνημονιολάτρες

Η Ρ. Δούρου εκλέχθηκε το 2014 με σημαία τον αγώνα κατά του Μνημο-
νίου. Είναι άλλο ένας Περιφερειάρχης που μάχεται κατά του μνημονίου 
και άλλο, ένας που δέχεται τις αποφάσεις αδιαμαρτύρητα, έλεγε. Μέσα 
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όχι μόνο δέχτηκε αδιαμαρτύρητα όλες τις 
μνημονιακές αποφάσεις, αλλά ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του 
ΣΥΡΙΖΑ έβαλε και την πολιτική σφραγίδα της. Αυτό θα πει ο λόγος μου 
συμβόλαιο … 

7   Αλλιώς μαζεύουν τα σκουπίδια οι αντιμνημονιακοί …

Η επιτομή του ψέματος και της υποκρισίας. Υποσχέθηκαν κλείσιμο του 
ΧΥΤΑ Φυλής, απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα, διακοπή του έργου στο 
Γραμματικό, ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή. Μίλησαν για διαπλοκή 
και διαπλεκόμενους. Τι έκαναν; Επέκτειναν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ μέχρι 
το 2019, παραχώρησαν για 6 χρόνια μονοπωλιακά τον Αποτεφρωτήρα 
σε ιδιώτη, συνεχίζουν το έργο στο Γραμματικό, καθήλωσαν και μείωσαν 
την ανακύκλωση. Υπέγραψαν σωρεία συμβάσεων με τους … διαπλεκό-
μενους. Θέλετε κι άλλα; Ας αφήσουμε τίποτα και για μετά…

8   Απόντες στις μεγάλες κρίσεις και καταστροφές

Υποσχέθηκαν ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό σε έξι μήνες 
και το 2015 συνέβησαν οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων ετών 
στην Αττική. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν το δεύτερο χειρότερο 
από άποψης πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας. Στην οικολογική κα-
ταστροφή του Σαρωνικού δεν εμφανίστηκαν καν. Από τις μεγαλοστομίες 
και το  εμείς δεν πάμε by the book, έφτασαν στο εμείς δεν έχουμε αρ-
μοδιότητα. Οι φήμες ότι εκδόθηκε Amber alert δεν επιβεβαιώθηκαν …

9   Περιφέρεια real estate …

Μετά από έναν διαγωνισμό παρωδία αποφάσισαν να αγοράσουν ένα 
ακατάλληλο κτίριο, απροσπέλαστο σε ΑμεΑ, σε πάροδο του Κηφισού  
για να στεγάσει, λέει, όλες τις κεντρικές υπηρεσίες. Μία η προσφορά 
ένας ο διαγωνιζόμενος και τιμή ... ευκαιρία, 20 εκ. €, μόλις 65 % πάνω 
από την αντικειμενική του αξία. Τι κι αν «βρωμάει» η Αττική από ακίνη-
τα που ρημάζουν; Τι κι αν παραχωρήθηκαν στο Νέο Φάληρο, δωρεάν 
χιλιάδες τ.μ. κτιρίων από την κυβέρνηση; Τι κι αν έχει το δημόσιο ένα 
σωρό άδεια κτίσματα;  Εμείς είμαστε Περιφέρεια Αττικής και είμαστε κι-
μπάρηδες … Άστο το ΤΑΙΠΕΔ να πουλάει φθηνά. Εμείς θα αγοράζουμε 
ακριβά.

10   Παίζοντας καθυστερήσεις με τη φτώχεια

Από το 2016 η Περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
χρηματοδότησης απόρων με υλικά αγαθά και τρόφιμα. Ενάμιση χρόνο 
τώρα όχι μόνο δεν ολοκλήρωσε τις διαδικασίες, αλλά δέχθηκε αδιαμαρ-
τύρητα τη μείωση των δικαιούχων που αποφάσισε η Κυβέρνηση ετσιθε-
λικά. Από τους 43.000 αποκλείστηκαν οι 23.000 δικαιούχοι. Και αυτοί 
πέρα βρέχει.
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Η  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
 
1ο  Ξέρεις από ΕΣΠΑ;  

 
Σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 31-12-2016, το ποσό των αιτηµάτων πληρωµής που 
δήλωσε η Περιφέρεια Αττικής ανήλθε σε 72,2 εκ. € κοινοτική συνδροµή.  
 
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 8,4 %, γεγονός που την 
κατατάσσει τρίτη από το τέλος ανάµεσα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 
 
Ακόµη όµως και αυτή η απορροφητικότητα δεν οφείλεται σε τίποτα σπουδαίες 
ενέργειες της σηµερινής διοίκησης, αλλά ουσιαστικά είναι αποτέλεσµα της 
κεκτηµένης ταχύτητας του προηγούµενου προγράµµατος µε το οποίο δεν είχε την 
παραµικρή ανάµειξη. Οφείλεται δηλαδή στα συνεχιζόµενα και τµηµατοποιηµένα 
(phased) έργα που είχαν προγραµµατιστεί και ξεκινήσει κατά το διάστηµα του 
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και τα οποία συνεχίζονται και στο ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020.  
 
Παραδώσαµε την Περιφέρεια Αττικής µε αύξηση στο ΠΕΠ Αττικής κατά 400 % 
και πλέον ασθµαίνει τρίτη από το τέλος ανάµεσα σε όλες τις Περιφέρειες της 
χώρας. Και ιδού τα στοιχεία του αρµόδιου Υπουργείου: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ε.Ε. 

(σε εκ. €) 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

(σε εκ. €) ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 724,53 98,09 13,5% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 368,69 42,88 11,6% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 78,93 8,61 10,9% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 203 21 10,3% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 89,19 8,26 9,3% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 244,68 22,21 9,1% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 170,4 15,22 8,9% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 301,21 26,88 8,9% 

ΚΡΗΤΗ 326,56 27,4 8,4% 

ΑΤΤΙΚΗ 856,01 72,2 8,4% 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 381,27 31,84 8,4% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 226,53 18,82 8,3% 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 248,36 20,48 8,2% 
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2ο  Το πλεόνασµα απραξίας που γύρισε µπούµερανγκ  

 
Την περίοδο 2003-2014 βάλαµε τις βάσεις ώστε η Περιφέρεια Αττικής να είναι 
οικονοµικά εύρωστη και αυτάρκης.  
 
Να µην χρειάζεται να εκλιπαρεί για χρηµατοδότηση στους υπουργικούς 
διαδρόµους. Να µην εξαρτάται από τις διαθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. 
 
Να µπορεί να ανταπεξέλθει στον αναπτυξιακό της ρόλο. 
 
Σεβαστήκαµε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούµενου και έτσι την 
ώρα που η Ελλάδα χρεοκοπούσε δηµιουργήσαµε αποθεµατικό 350 εκ. €, 
υλοποιώντας ταυτόχρονα πάνω από 1000 µικρά και µεγάλα έργα. 
 
Εµείς αυτό το λέµε νοικοκύρεµα. Κάποιοι άλλοι το είπαν πλεόνασµα απραξίας 
και υποσχέθηκαν ανάπτυξη µε τη σέσουλα… 
 
Οι κατηγορίες γύρισαν µπούµερανγκ.  
 

1. Την τριετία που πέρασε η απορρόφηση ίδιων πόρων µειώθηκε κατά 25 % 
σε σχέση µε την περίοδο 2011-2014.  

 
2. Το 2015 ήταν το χειρότερο έτος από πλευράς απορρόφησης ίδιων πόρων 

από συστάσεως του θεσµού της αιρετής Περιφέρειας.  
 

3. Το 2016 ήταν το χειρότερο από πλευράς απορρόφησης πάσης φύσεως 
πόρων (ίδιοι πόροι, ΠΔΕ, ΠΕΠ).  

 
4. Κανένα µεγάλο έργο δεν έχει µέχρι σήµερα ολοκληρωθεί.  
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3ο Υπερδέσµευση πόρων ή αλλιώς «δώσε και σε µένα µπάρµπα» 

 
Παρά το γεγονός ότι η απορρόφηση πόρων υποχώρησε αισθητά την τελευταία 
τριετία σε σχέση µε την προηγούµενη θητεία (όπως αποδείξαµε πριν) η διοίκηση 
της Περιφέρειας Αττικής επέλεξε αντί σχεδιασµού και οργάνωσης να απαντήσει 
µε εντυπωσιοθηρία.  
 
Από το 2014 µέχρι σήµερα υπερδέσµευσε πόρους 2 δις ευρώ για έργα, εκπονώντας 
ολοένα και πιο κοστοβόρα προγράµµατα εκτελεστέων έργων.  
 
Το άθροισµα όµως εσόδων και αποθεµατικού των επόµενων ετών για να γίνουν 
όλα αυτά τα έργα δεν επαρκούν. 
 
Πρόκειται για τη γνωστή συνταγή της αποτυχίας και της χρεοκοπίας του 
ελληνικού κράτους που επαναλαµβάνεται και σε επίπεδο Περιφέρειας.  
 
Μετά από τρία Μνηµόνια, δεκάδες περικοπές µισθών και συντάξεων, απανωτές 
αυξήσεις πάσης φύσεως φόρων, κάποιοι, εξακολουθούν να υποθηκεύουν το 
µέλλον για να αποκοµίσουν πρόσκαιρα µικροπολιτικά οφέλη.  
 
 

 
 
 

Προγράμματα	Εκτελεστέων	Έργων	2014-2017.	Από	το	2015	και	μετά	το	πρόγραμμα	
(υποσχεσιολόγιο)	εκπονεί	η	νέα	διοίκηση.		

 
 

2017	- 2	δις	€

2016	-1	δις€

2015-590εκ.	€

2014-510	εκ.	€
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4ον Η αποπολιτικοποίηση πέρασε και δεν ακούµπησε 

 
Σε όσους φορείς προΐστανται, πέφτουν βροχή οι δηµόσιες καταγγελίες για 
ευνοιοκρατία, για προωθήσεις ηµετέρων, για πρακτικές εκφοβισµού, για 
φωτογραφικές θέσεις σε νέους οργανισµούς. 
 
Ήδη, τόσο ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, όσο και το Σωµατείο 
Εργαζοµένων στον ΕΔΣΝΑ (ο φορέας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων) 
εξέδωσαν πλείστες όσες ανακοινώσεις µε πολύ συγκεκριµένες καταγγελίες.  
 
Η αποπολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης είναι ένας εύηχος όρος, απέχει 
όµως έτη φωτός από τα όσα τραγικά και πρωτοφανή συµβαίνουν στην 
Περιφέρεια Αττικής. 
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5ον Οικειοποίηση και εξαφάνιση του έργου µας 

 
Ελλείψει έργου, στην αρχή προσπάθησαν να οικειοποιηθούν όλα τα έργα που 
είχαµε ξεκινήσει και να τα εµφανίσουν ως δικά τους. Έκοψαν και ξανάκοψαν 
κορδέλες…   
Μέχρι και λεύκωµα για το 
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 
προλόγισε η νέα 
Περιφερειάρχης (βλ. διπλ. 
φωτο), µε το οποίο έχει 
όση σχέση έχει ο Φάντης 
µε το ρετσινόλαδο. Και 
πως θα µπορούσε να είναι 
διαφορετικά αφού το 
παλιό ΠΕΠ αφορούσε την 
περίοδο 2007-2013 και 
εκείνη ανέλαβε την 1-9-2014, όταν δηλαδή τα πάντα είχαν κριθεί και γίνονταν οι 
τελευταίες διαδικαστικές πληρωµές;  
 
Μετά τις αντιδράσεις µας οι κορδέλες περιορίστηκαν και φτάσαµε στο άλλο άκρο 
καθώς µια σειρά σπουδαίων έργων ολοκληρώθηκαν, αλλά επειδή ήταν του … 
Σγουρού τα ‘φαγε η µαρµάγκα.   
 
Αναφέρονται, ενδεικτικά, ορισµένα από αυτά τα έργα; 

 
Η διάνοιξη της Λεωφ. Θηβών 

 

 
Η βιοκλιµατική ανάπλαση στην 

Αγ. Παρασκευή 

 
Το νέο δηµοτικό κολυµβητήριο στο Περιστέρι 

 
Το νέο κτίριο του Οικονοµικού  

Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 

:
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6ον Οι µνηµονιοφάγοι που έγιναν µνηµονιολάτρες 

 
Ολόκληρος ο προεκλογικός αγώνας, αλλά και σύσσωµο το πρόγραµµα της 
σηµερινής διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής στηριζόταν στο δίπολο Μνηµόνιο 
Αντιµνηµόνιο.  
 

Μόλις κατέρρευσαν οι αυταπάτες της κυβέρνησης, το 
πρόγραµµα, οι δεσµεύσεις, οι υποσχέσεις της κας Δούρου και 
των συν αυτή κατέρρευσαν ως χάρτινος πύργος, αφού δεν 
υπήρχε καµία περίπτωση να πάνε κόντρα στον κοµµατικό 
τους φορέα … 

 
Έτσι µέσα σε τρία χρόνια, όλα τα «όχι» έγιναν «ναι» και τα «ναι» «όχι».  
 
Αναφέρονται παραδείγµατα : 
 
 Πρώτα έλεγαν … Τώρα … 
Παραχώρηση δηµόσιας 
περιουσίας µέσω 
ΤΑΙΠΕΔ 

Όχι  Ναι 

Αξιοποίηση Ελληνικού Όχι  Ναι 
Ιδιωτικοποίηση ΟΛΠ Όχι  Ναι 
Συµβάσεις 
Παραχώρησης 
(περίπτωση Αποτεφρωτήρα) 

Όχι  Ναι 

Αστέρας Βουλιαγµένης Όχι  Ναι 
Διόδια στις Εθνικές 
οδούς 

Όχι  Ναι 

Ιδιώτες στα σκουπίδια Όχι  Ναι 
Αξιολόγηση στο δηµόσιο Όχι  Ναι 
  
Μπορεί η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να αποφάσισε να βάλει τους αγώνες 
της στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και να πηγαίνει από ανακυβίστηση σε 
ανακυβίστηση, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι µπήκαν και στο χρονοντούλαπο της 
λήθης.  
 
Οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και συγκρίνουν.  
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7ον Αλλιώς µαζεύουν τα σκουπίδια οι µνηµονιακοί … 

 
Η επιτοµή του ψέµατος και της υποκρισίας. Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής 
παρέλαβε το 2014 τη διαχείριση των απορριµµάτων σε κατάσταση σαφούς 
προόδου.  
 
Είχαν δηµοπρατηθεί έξι διαγωνισµοί για την αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων 
χωµατερών και τρεις διαγωνισµοί για την κατασκευή νέων µονάδων 
ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης, που θα υποστήριζαν συνδυαστικά δράσεις 
ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, συνολικού ύψους άνω των 400 εκ. €. Η 
χρηµατοδότηση ήταν διασφαλισµένη από κοινοτικά και ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα 
πρόβληµα δεκαετιών ήταν υπό επίλυση, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς 
επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούµενου.  
 
Τρία χρόνια µετά η κα Δούρου οδήγησε την κατάσταση στο σηµείο µηδέν- 
ακυρώνοντας τους διαγωνισµούς που είχαν προκηρυχθεί για ιδεοληψίες ενώ σε 
όλη την υπόλοιπη Ελλάδα προχωράνε κανονικά - παίρνοντας ταυτόχρονα µία 
προς µία, πίσω, όλες τις υποσχέσεις της. Ας τις δούµε αναλυτικά: 
 
Είπε για … Πρώτα … Τώρα … 
τον ΧΥΤΑ Φυλής Θα κλείσει Επέκταση για 2 ακόµη 

χρόνια µέχρι πλήρους 
κορεσµού 

τον Αποτεφρωτήρα  Θα αποµακρυνθεί Σύµβαση Παραχώρησης µε 
Ιδιώτη για 6 χρόνια 

τον ΧΥΤΥ Γραµµατικού Περιβαλλοντικό 
έγκληµα, θα ακυρωθεί 

Το έργο συνεχίζεται µε 
συµπληρωµατικές συµβάσεις 

την υπογραφή της 
προαίρεσης για το 
ΕΜΑΚ 

Σκάνδαλο Υπέγραψαν µετά βαΐων και 
κλάδων 

τον χαρακτήρα 
διαχείρισης των 
απορριµµάτων 

Δηµόσιος Υπογράφουν αβέρτα 
συµβάσεις µε ιδιώτες όπως 
όπως … 

 
Σήµερα κανένα νέο έργο δεν έχει ξεκινήσει ο δε δήθεν νέος σχεδιασµός αποτελεί 
άσκηση επί χάρτου ανεφάρµοστη στην πράξη.  
 
Περιλαµβάνει κατά 30 % εξειδικευµένες δράσεις (είναι αυτές που θα γίνουν µε 
βάση τις χωροθετήσεις του παλιού σχεδιασµού σε Λιόσια, Σχιστό και 
Γραµµατικό), και κατά 70 % γενικόλογες επιλογές, δηλαδή «αέρα κοπανιστό».   
 
Το αδιέξοδο είναι προ των πυλών… 
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8ον Απόντες στις µεγάλες κρίσεις 

 
Την τριετία που µας πέρασε η Αττική ήλθε αντιµέτωπη µε προκλήσεις από 
φυσικές και όχι µόνο καταστροφές, τις οποίες η διοίκηση της Περιφέρειας 
αντιµετώπισε µε πρωτοφανή επιχειρησιακή ανεπάρκεια και ανετοιµότητα. 
 
Παράλληλα, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου υπήρχε διαπιστωµένη κυβερνητική 
ολιγωρία, έκανε τα «στραβά µάτια» για να µην δυσαρεστήσει τους οµόσταβλους 
κυβερνώντες.   
 
Ο µέχρι σήµερα απολογισµός δείχνει : 
 

1. Το καλοκαίρι του 2015 κάηκε ολοσχερώς Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών στον Ασπρόπυργο πνίγοντας την Αττική σε 
επικίνδυνους ρύπους. Δυο χρόνια µετά και ενώ η Περιφέρεια έχει 
αναλάβει την αποκατάσταση του χώρου η φωτιά ακόµη σιγοκαίει … 

2. Το φθινόπωρο του 2015 έλαβαν χώρα οι µεγαλύτερες πληµµύρες των 
τελευταίων ετών µε τεράστιες υλικές ζηµιές και απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές. Υποτίθεται ότι σύµφωνα µε τις προεκλογικές εξαγγελίες θα είχε 
ολοκληρωθεί αντιπληµµυρικός σχεδιασµός σε έξι µήνες. Ακόµα δεν … 

3. Το καλοκαίρι του 2017 η Αττική υπέστη τη δεύτερη µεγαλύτερη 
καταστροφή από πυρκαγιές της τελευταίας δεκαετίας. Συνολικά κάηκαν 
πάνω από 50.000 στρ. µε την Περιφερειάρχη Αττικής αντί να µιλάει για 
την ανύπαρκτη αντιπυρική θωράκιση να κάνει άστοχα διαγγέλµατα για 
τιτιβίσµατα και ξαπλώστρες. 

4. Τον περασµένο µήνα το ευαίσθητο οικοσύστηµα του Σαρωνικού και 
ολόκληρο το παράκτιο µέτωπο από Σαλαµίνα έως Γλυφάδα δέχτηκαν ένα 
πλήγµα που θα κάνει χρόνια να κλείσει µετά τη διαρροή πετρελαίου από 
δεξαµενόπλοιο που βυθίστηκε. Η Περιφέρεια Αττικής υπήρξε εκκωφαντικά 
απούσα.  

 
Φωτιά στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου 

 
Πληµµύρες στην Αττική 

 
Η φωτιά στην Ανατ. Αττική 

 
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποδείχθηκε  

ανοχύρωτη Πολιτεία 
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9ον Περιφέρεια real estate … 

 
Με µία απόφαση διάτρητη νοµικά και οικονοµικά ασύµφορη, η Περιφέρεια 
Αττικής αποφάσισε να δώσει σχεδόν 20 εκ. € για την αγορά ακινήτου σε πάροδο 
του Κηφισού, ώστε να στεγάσει τις κεντρικές της υπηρεσίες.  
 
Το συγκεκριµένο ακίνητο : 
 
Ήταν το µοναδικό που προσφέρθηκε στον διαγωνισµό, αν και η αγορά 
«βρωµάει» από άδεια ακίνητα, δεν υπήρχε δηλαδή ανταγωνισµός και κατά 
συνέπεια η δηµοπρασία έγινε µε τη συµµετοχή ενός µόνο ενδιαφεροµένου. 
 

Θα αγοραστεί 65 % ακριβότερα από την 
αντικειµενική του αξία σε µια περίοδο ισχνών 
αγελάδων για το real estate και ενώ ο γενικός κανόνας 
θέλει αυτή την εποχή τα ακίνητα να πωλούνται κάτω 
από την αντικειµενική τους αξία. 
 
Βρίσκεται εκτός των οδών που προέβλεπε η 
διακήρυξη, όπως αναφέρει ρητά και κατηγορηµατικά 
η έκθεση της τριµελούς Επιτροπής Καταλληλότητας. 
 

Βρίσκεται στα Σεπόλια, στον Δυτικό Τοµέα δηλαδή, αν και πρόκειται να 
εξυπηρετήσει πολίτες των δήµων του Κεντρικού Τοµέα. Οι κάτοικοι δηλαδή των 
δήµων Αθήνας, Καισαριανής, Φιλαδέλφειας, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Γαλατσίου 
κλπ θα πρέπει για µία υπόθεσή τους να µεταβαίνουν στον Δυτ. Τοµέα και 
µάλιστα µέσω µιας διαδροµής που θυµίζει πραγµατική Οδύσσεια. 
 
Το ακίνητο είναι σύµφωνα µε την Επιτροπή Καταλληλότητας απροσπέλαστο 
σε ΑµεΑ, γεγονός που αποτελεί σαφέστατη διάκριση σε βάρος των 
συνταγµατικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους. 
 
Σηµειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην εξαγορά ακινήτου, ενώ 
διαθέτει ήδη δωρεάν χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα κενών κτιρίων στον Φαληρικό 
Όρµο, που παραχωρήθηκαν πρόσφατα από την Κυβέρνηση για 40 χρόνια.  
 
Δεν είµαστε αντίθετοι µε το να επιλεχθούν ακίνητα που θα αναβαθµίσουν 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας.  
 
Είµαστε όµως αντίθετοι στη σπατάλη. Είµαστε αντίθετοι στους διαγωνισµούς 
παρωδία. Εάν µιλάγαµε για µία ιδιωτική συναλλαγή θα λέγαµε ότι κάποιοι 
ψάχνουν για κορόιδα. 
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10ον Παίζοντας καθυστέρηση µε τη φτώχεια 

 
Η κοινωνική ευαισθησία έµεινε στα λόγια. Η Περιφέρεια Αττικής αν και 
συµµετέχει σε πρόγραµµα του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
εδώ και πάνω από έναν χρόνο (οι αποφάσεις ένταξης συνολικού ύψους 7,8 εκ. € 
εκδόθηκαν τον Μάιο του 2016), ακόµη δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες προµήθειας των αναγκαίων ειδών.  
 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει διανοµή τροφίµων, ρουχισµού και άλλων 
αναγκαίων ειδών ατοµικής χρήσης, π.χ. παπούτσια, σαπούνι και σαµπουάν.  
 
Το αποτέλεσµα είναι να µην έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις που προβλέπονται, ώστε 
να ανακουφισθούν οι συµπολίτες µας που ζουν πράγµατι, εξαιτίας της προϊούσας 
οικονοµικής κρίσης σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.  
 
Το ακόµη χειρότερο είναι ότι µετά από την υπουργική απόφαση που εξέδωσε η 
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας τον Απρίλιο του 2017, από αρχές Ιουνίου του 
τρέχοντος έτους άλλαξαν επί τα χείρω τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα 
(δικαιούχοι ορίστηκαν µόνο όσοι λαµβάνουν το κοινωνικό εισόδηµα 
αλληλεγγύης), µε αποτέλεσµα οι αιτήσεις στην Αττική να µειωθούν κατά περίπου 
23.000 και από 43.000 να ανέρχονται σε 20.000.  
 

 
 
Όσο ανεξήγητη και ανεπίτρεπτη είναι η µείωση των δικαιούχων, άλλο τόσο 
ανεξήγητη και ανεπίτρεπτη είναι η καθυστέρηση και η σιωπή της Περιφέρειας 
Αττικής απέναντι στο αλαλούµ που έχει δηµιουργήσει η Κυβέρνηση πάνω σε 
αυτό το ζήτηµα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν χρήµατα από την Ευρώπη που θα 
βοηθήσουν την επιβίωση κάποιων συµπολιτών µας και Κυβέρνηση και 
Περιφέρεια να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε η βοήθεια να φτάσει όσο 
πιο αργά γίνεται και σε όσο πιο λίγους.  
 

Παλιοί	Δικαιούχοι

Νέοι	Δικαιούχοι
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