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του ∆ήµου Σαρωνικού 2012-2014 

 

Η νέα δηµοτική περίοδος σήµανε µια τεράστια αλλαγή για τα δηµοτικά πράγµατα 

της χώρας. Πρόκειται για την εποχή του Καλλικράτη µε τους νέους δήµους, όπως αυτοί 

προέκυψαν µε την ισχύ του νέου νόµου. Για τη δική µας περιοχή, ο ∆ήµος Σαρωνικού 

προέκυψε από τη συνένωση των δήµων Καλυβίων και Αναβύσσου και των Κοινοτήτων 

Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά.  

Οι δηµοτικές αρχές που εκλέχθηκαν στις περσινές δηµοτικές εκλογές, καλούνται να 

διαχειριστούν καινούριες και εντελώς πρωτόγνωρες συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ. Και 

ενώ περιµέναµε να δηµιουργηθεί ένας νέος άνεµος ανάπτυξης µε τη νέα δοµή της 

Αυτοδιοίκησης, δυστυχώς οι επιπτώσεις του Μνηµονίου αλλά και της έλευσης του ∆ΝΤ 

στην Ελλάδα, ήταν τεράστιες, απρόσµενες και σε πολλές περιπτώσεις ολέθριες. Σήµαναν 

πολύ µεγάλες αλλαγές στην κοινωνία µε κύριες επιπτώσεις στο κοινωνικό κράτος, αλλά 

και στις κοινωνικές παροχές που µε επίµονο αγώνα χρόνων είχαν κατακτηθεί από τον 

ελληνικό λαό.  

Βεβαίως και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας, αλλά και ο ευρύτερος δηµόσιος 

τοµέας βιώνει τις επιπτώσεις της πολιτικής του µνηµονίου, µε αποτέλεσµα να βιώνουµε το 

τελευταίο διάστηµα τεράστιες κοινωνικές εκρήξεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.  

Σίγουρο είναι ότι η Αυτοδιοίκηση στη χώρα µας βιώνει το τέλος µιας ολόκληρης 

εποχής. Η πολύµορφη κρίση – οικονοµική, δηµοσιονοµική, κοινωνική, πολιτική, ηθική -  

που σαρώνει τη χώρα µας, ο διάχυτος φόβος για το αύριο και η δυσπιστία των πολιτών 

απέναντι στους θεσµούς και το πολιτικό σύστηµα δεν αφήνει ανέγγιχτη την Αυτοδιοίκηση. 

Και δυστυχώς η σελίδα γυρίζει βίαια, η µετάβαση στη νέα εποχή, στις σηµερινές 

συνθήκες, γίνεται ακόµη πιο οδυνηρή, ενώ η ίδια η Αυτοδιοίκηση πορεύεται αµήχανη και 

απροετοίµαστη.  

Ο Καλλικράτης αντί να δηµιουργήσει ισχυρούς ΟΤΑ, µας έχει οδηγήσει ένα βήµα 

πριν από την κατάρρευση και τη χρεοκοπία. Είµαστε σε µια τραγελαφική κατάσταση µε 

αλληλοσυγκρουόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, αρµοδιότητες που δίνονται και 

αφαιρούνται, αρµοδιότητες που µας δίνονται αυθαίρετα χωρίς πόρους απλά για να τις 

ξεφορτωθεί το κράτος, όργανα που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν, δηµότες που έχουν 

χάσει την οποιαδήποτε δυνατότητα επαφής και συµµετοχής στην επίλυση των 

καθηµερινών τους προβληµάτων.  



Μέσα στις νέες αρµοδιότητες που έχουν αναλάβει οι καλλικρατικοί ΟΤΑ, είναι και 

η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε ορίζοντα τριών χρόνων (µέχρι τη λήξη 

δηµοτικής περιόδου). Η κατάρτιση ενός τέτοιου προγράµµατος είναι απαραίτητη 

προκειµένου να γνωρίζει ο ∆ήµος πώς θα πορευτεί τα επόµενα χρόνια (έως και το 2014), 

ωστόσο δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ποια από όλα όσα περιλαµβάνει ο σχεδιασµός 

αυτός, θα µπορέσουν να υλοποιηθούν µέσα σε αυτήν τη ρευστή οικονοµική και κοινωνική 

κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας.  

Όλο αυτό το διάστηµα (τον πρώτο χρόνο της δηµοτικής περιόδου), η νέα δηµοτική 

αρχή έκανε µια τεράστια προσπάθεια να συντονίσει και να συγκεράσει τις διαφορετικές 

συνθήκες και προτεραιότητες που υπήρχαν µεταξύ των δήµων και των κοινοτήτων που 

συνενώθηκαν. Επρόκειτο για ένα εγχείρηµα ιδιαίτερα δύσκολο, που το έχουµε καταφέρει 

σε ικανοποιητικό βαθµό. Έχουµε επίσης πετύχει την ενοποίηση των οικονοµικών, 

διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Σαρωνικού και την αναβάθµιση των 

παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών.  

Το µεγάλο πρόβληµα, όµως, στη νέα αυτή κατάσταση είναι η έλλειψη προσωπικού 

σε πολλές υπηρεσίες του δήµου. Αυτό σε συνδυασµό µε τη µείωση του προσωπικού, τις 

περικοπές στους µισθούς των υπαλλήλων και την εργασιακή εφεδρεία, έχει δηµιουργήσει 

ένα κλίµα αβεβαιότητας στο προσωπικό µε αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του 

δήµου. Ο οικονοµικός «στραγγαλισµός» που υφίσταται στο σύνολό της η Αυτοδιοίκηση 

έχει επηρεάσει καταλυτικά και το ∆ήµο Σαρωνικού. Οι κρατικές επιχορηγήσεις έχουν 

περικοπεί θεαµατικά, όπως και τα ίδια έσοδα του δήµου. Στο σχέδιο του προϋπολογισµού 

του κράτους για το 2012 που κατατέθηκε την περασµένη εβδοµάδα στη Βουλή, υπάρχει 

περικοπή του ΚΑΠ κατά 30% σε σχέση µε το 2011, δηλαδή 1,2 εκατ. ευρώ περίπου, 

γεγονός που θα δυσχεράνει ακόµα περισσότερο τη λειτουργία µας. Επιπλέον, οι δηµόσιες 

επενδύσεις έχουν «παγώσει», νέα έργα δεν προγραµµατίζονται, ενώ πολλά συνεχιζόµενα 

έργα έχουν διακοπεί.  

Παρόλα αυτά, εµείς καταθέτουµε την πρότασή µας για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού, έχοντας αναλύσει και αξιολογήσει την υφιστάµενη 

κατάσταση τόσο στα διοικητικά / διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο νέος 

δήµος, όσο και στο βασικό στόχο, στον οποίο πρέπει να είναι ταγµένη η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού, όπως µπορείτε να δείτε, 

έχουµε αρχικά κάνει µια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του (ανά δηµοτική /τοπική 

ενότητα), µια παρουσίαση των υφιστάµενων υποδοµών του δήµου και των νοµικών του 



προσώπων, µια αξιολόγηση των υπηρεσιών του δήµου (επιτελικών, τεχνικών, κοινωνικών 

κτλ) καθώς και µια αποτύπωση της οικονοµικής του κατάστασης. 

Με δεδοµένη, λοιπόν, την παραπάνω ανάλυση, διατυπώνουµε το όραµα και τη 

στρατηγική του ∆ήµου Σαρωνικού για την περίοδο 2012-2014, η οποία είναι 

προσανατολισµένη κατά βάση στους ακόλουθους άξονες: στους βραχυπρόθεσµους και 

τους µεσοπρόθεσµους στόχους που θα οδηγήσουν το δήµο σε νέα πορεία ανάπτυξης, 

καταγράφοντας κυρίως τις κατευθυντήριες αρχές και τις αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά 

και διατυπώνοντας τους βασικούς άξονες δράσης και υλοποίησης της στρατηγικής του 

δήµου.  

Για την υλοποίηση του παραπάνω δύσκολου εγχειρήµατος – στοιχήµατος για την 

τοπική κοινωνία, απαιτείται συλλογική προσπάθεια όλων µας, τόσο του πολιτικού όσο και 

του στελεχικού – υπαλληλικού προσωπικού. Οι συντονισµένες προσπάθειες όλων µας 

είναι αυτές που µπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσµατα και η µόνη µας αντίδραση – 

αντίπροταση στο γενικότερο πολιτικό γίγνεσθαι και στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στην 

κοινωνία.  

Οι προκλήσεις των καιρών είναι πολύ µεγάλες και οι µικροπολιτικές 

αντιπαραθέσεις πρέπει να µείνουν στη άκρη, γιατί η κοινωνία µε τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει θέλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση κοντά της σήµερα περισσότερο από ποτέ.  
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