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Oι πολίτες, κρίνουν, συγκρίνουν και ψηφίζουν
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ*

Στις επερχόμενες εκλογές οι πολίτες της Αττικής
καλούνται να απαντήσουν σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα: ποιο θέλουν να
είναι το μέλλον της Περιφέρειάς μας. Αυτό για εμάς είναι το κορυφαίο
διακύβευμα. Έχουμε αποδείξει έμπρακτα ποιοι είμαστε. Για την επόμενη
πενταετία, με ευθύνη και σεβασμό σε κάθε πολίτη ξεχωριστά, δεσμευόμαστε:
1)

Να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας που έχει φτάσει

σε τραγικά επίπεδα. Θα το πετύχουμε με συγκεκριμένες δράσεις, πλήρως
κοστολογημένες και με εξασφαλισμένους πόρους.
2)

Η μάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Με το

νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά, να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική αφού
έχουμε εξασφαλίσει 300 εκ. ευρώ. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τα έργα κοινωνικών υποδομών σε όλους
τους Δήμους της Αττικής.
3)

Η ολοκλήρωση όλων των μεγάλων έργων υποδομής που έχει ανάγκη η Αττική για τα στερεά και τα
υγρά απόβλητα. Υποδομές που καρκινοβατούσαν για 30 χρόνια, εμείς τις ξεκινήσαμε και την επόμενη
πενταετία θα ολοκληρωθούν, είτε το πιστεύουν κάποιοι είτε όχι.
Το σύνολο των πόρων που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Αττικής τα επόμενα 5 χρόνια φτάνει τα 4 δις 188

εκατ. ευρώ.
Δεν φοβόμαστε τις δεσμεύσεις. Τολμάμε να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις, γιατί έχουμε και την
εμπειρία και την όρεξη για δουλειά.
Με την εφαρμογή της αιρετής Περιφέρειας εδώ και 3,5 χρόνια, αναλάβαμε σημαντικές αρμοδιότητες χωρίς,
όμως, τους αντίστοιχους πόρους. Παρόλα αυτά, εμείς με σκληρή δουλειά και εντατική προσπάθεια, δίνουμε
λύσεις και βάζουμε θεμέλια στην ανάπτυξη Οι πόροι μας που προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση, εν
μέσω κρίσης, έχουν περικοπεί κατά 67%. Κι όμως, αξιοποιήσαμε πλήρως το ΕΣΠΑ και έχουμε επίσης και
το αποθεματικό των 313 εκ. Ευρώ που δημιουργήσαμε από τη χρηστή και συνετή διαχείριση. Έτσι
κατορθώσαμε να δρομολογήσουμε και να υλοποιήσουμε μια σειρά από έργα.
Η δημιουργία σημαντικών έργων υποδομής, που απουσίαζαν από το Λεκανοπέδιο και που κανείς επί
δεκαετίες δεν τολμούσε να αγγίξει, αποτελεί το σπουδαιότερο έργο μας. Για παράδειγμα το Κέντρο
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Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας – Παιανίας αποτελεί την απαρχή για την οριστική λύση του τεράστιου
προβλήματος των βόθρων που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι κάθε μήνα
επωμίζονται ένα δυσβάσταχτο κόστος έως και 200 ευρώ. Συνολικά, 40.000 βόθροι θα καταργηθούν με την
ολοκλήρωση του ΚΕΛ Κρωπίας. Τέλος, θα σταματήσουν τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, μέσα από την κατασκευή των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών συμβάλαμε στη
δημιουργία κοινωνικών υποδομών, διευκολύνοντας τους γονείς και απαλλάσσοντας τον οικογενειακό
προϋπολογισμό από ένα βάρος που φτάνει έως και 300 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, υλοποιήσαμε ένα σημαντικό
πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 230 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην τόνωση της απασχόλησης. Τέλος, μέσω των
έργων υποδομής που κάνουμε έχουν δημιουργηθεί περίπου 100.000 θέσεις εργασίας ενώ περίπου 800
εκ. ευρώ εισρέουν στα κρατικά ταμεία από την επιστροφή του ΦΠΑ.
Επιπρόσθετα, εκμεταλλευτήκαμε τους κοινοτικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι για τα
Προγράμματα Απασχόλησης. Μπόρεσαν έτσι να απασχοληθούν και να μην είναι άνεργοι περισσότεροι από
10.000 άνθρωποι. Είχαμε άλλες δυνατότητες; ΟΧΙ δυστυχώς. Όποιος λέει κάτι διαφορετικό ή δεν ξέρει ή
εσκεμμένα λαϊκίζει.
Έχει γίνει λοιπόν μια σπουδαία δουλειά.
Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Οι σημαντικές αυτές υποδομές που έχουν ξεκινήσει πρέπει να συνεχιστούν.
Τα εργοστάσια για την επεξεργασία των σκουπιδιών πρέπει να ολοκληρωθούν. Το κύτταρο της Φυλής τελειώνει
και η Αττική κινδυνεύει να μετατραπεί σε Νάπολι. Όσοι μιλούν για ένα νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό δεν
γνωρίζουν καθόλου το θέμα.
Όσοι μας κατηγορούν για πλεόνασμα απραξίας, ανικανότητας και ιδιοτέλειας, έχουν οι ίδιοι πλεόνασμα
άγνοιας.
Η Περιφέρεια δεν έχει τη δυνατότητα εκ του νόμου να μοιράσει λεφτά. Η προνοιακή πολιτική είναι ευθύνη των
Δήμων. Όμως, προσπαθήσαμε έμμεσα να στηρίξουμε τους πολίτες της Αττικής υλοποιώντας πλήθος
κοινωνικών έργων υποδομής.
Για παράδειγμα,
Ο Μαγνητικός Τομογράφος στο Ευγενίδειο, όπου μπορούν όλοι οι άποροι και ανασφάλιστοι πολίτες να
κάνουν εξετάσεις (3 εκ. ευρώ)
Η αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων της Ρικομέξ με 21 εκ. ευρώ


10 εκ. ευρώ για τα καταστήματα του κέντρου της Αθήνας που καταστράφηκαν τον Φεβρουάριο του 2012;



Η κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού (4,5 εκ. ευρώ)



Το Γηροκομείο στα Μέγαρα (4,5 εκ. ευρώ)
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Το Πρόγραμμα κατ’ οίκον βοήθειας σε πολλούς Δήμους (3,7 εκ. ευρώ)



Το ΚΑΠΗ στο Δήμο Πειραιά (3,7 εκ. ευρώ)



Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας (1,6 εκ. ευρώ)



Το ΚΑΠΗ στον Ωρωπό (1,3 εκ. ευρώ)



Τα Έργα περιβάλλοντος χώρου στη Στέγη Γερόντων στο Περιστέρι (0,8 εκ. ευρώ)



65 παιδικοί σταθμοί που απαλλάσσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό από ένα βάρος που φτάνει τα
300 εκ. ευρώ το μήνα



Στην Ανατολική Αττική τα ΚΕΛ Κορωπίου, Μαρκοπούλου και αυτά που προγραμματίζουμε σε Μαραθώνα
και στις υπόλοιπες περιοχές θα απαλλάξουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό από ένα βάρος που φτάνει
έως και 200 ευρώ το μήνα από το άδειασμα των βόθρων
Όλα αυτά τα έργα μαρτυρούν την πολιτική μας βούληση και την έμπρακτη εφαρμογή του κοινωνικού μας

έργου στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Αλλά και εκεί όπου ο νόμος μας απαγορεύει την παρέμβαση,
διεκδικούμε σθεναρά τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται:


Πρόταση για ενίσχυση από τους πόρους μας με 7 εκ. ευρώ για να συνδεθούν με το δίκτυο
αποχέτευσης οι κάτοικοι του Θριασίου Πεδίου.



Πρόταση για ενίσχυση με 5 εκ. ευρώ από τους πόρους μας στους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Κράτος δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις επίμονες πιέσεις που ασκούμε.
Γιατί θέλω να επισημάνω ότι πρέπει ακόμη να γίνουν σημαντικά βήματα για τη χειραφέτησή της Αυτοδιοίκησης
από την Κεντρική διοίκηση. Η γραφειοκρατία και οι αγκυλώσεις της, ο συγκεντρωτισμός του Κράτους, οι
περιορισμοί και οι ασφυκτικοί έλεγχοι είναι θέματα που κρατάνε πίσω το θεσμό της Αυτοδιοίκησης στη χώρα
μας. Αυτό το πεδίο διεκδίκησης βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής μας βούλησης. Πέρα από χρώματα και
ταμπέλες, οι πολίτες έχουν ανάγκη από μια αυτό-διοίκηση χειραφετημένη, δυνατή και αποτελεσματική, ώστε να
είναι και πλήρως υπόλογη για όσα κάνει ή δεν κάνει. Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για μια
καλύτερη αυτοδιοίκηση και μια καλύτερη ζωή για τους συμπολίτες μας.
Γιατί Μόνο με Εργο θα πάμε μπροστά.
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