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Του Γιάννη Φωστηρόπουλου
Στησύγχρονη εποχή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η αποκέντρωση των εξουσιών βρίσκεται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο για τους πολιτικούς όσο και για τους τεχνοκράτες. Δυστυχώς,
στην ελληνική πραγματικότητα, παρά τις αρχέγονες καταβολές της πόλης-κράτους, επιλέξαμε να
υιοθετήσουμε μια πιο συγκεντρωτική συνταγή που οδήγησε σε μια δαιδαλώδη κεντρική πολιτική
εξουσία. Τα αποτελέσματα είναι σε όλους μας γνωστά: απομυζώντας τους πόρους του ελληνικού
κράτους, παραχωρήθηκε χώρος στη διαφθορά, την ασυνέπεια και τον γραφειοκρατικό εφιάλτη.
Στο Παλαιό Φάληρο, η συνταγή που ξεκίνησε ο Διονύσης Χατζηδάκης και καλούμαστε να
συνεχίσουμε είναι μια: Δήμος νοικοκυρεμένος, χωρίς χρέη, που ξοδεύει μόνο όσα διαθέτει,
δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη του τόπου.
Πρωταθλητές στην Καινοτομία
Στηναυγή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, οφείλουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις της
προηγούμενης περιόδου, υιοθετώντας καλές πρακτικές που εφαρμόζονται όχι μόνο σε
προηγμένες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και σε ελληνικούς δήμους. Αξιοποιώντας τις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις, ο Δήμος μπορεί να ξοδεύει λιγότερους πόρους, τυποποιώντας τις
εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών, προωθώντας στην
πράξη την αδιαμεσολάβητη σχέση Δήμου-Πολίτη. Ο στόχος μας για καλύτερη επικοινωνία,
περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία μπορεί να γίνει πράξη, αγνοώντας τις σειρήνες της
στασιμότητας και του ωχαδελφισμού που κυριαρχούν δυστυχώς σε μεγάλη μερίδα του Ελληνικού
Δημοσίου.
Βασισμένοισε αυτή τη φιλοσοφία, στοχεύουμε στη μείωση των δαπανών από τη διαλογή των
απορριμμάτων και του οδοφωτισμού, μέχρι τα υλικά των κτιρίων, οδηγώντας το Παλαιό Φάληρο
στην πρωτοπορία καινοτόμων λύσεων που θα εξοικονομούν πόρους για τις υπόλοιπες ανάγκες

της πόλης μας.
Έχονταςυπόψη μας ότι στη δημόσια διοίκηση το αυτονόητο γίνεται ζητούμενο, ειδικά όσοι
διατηρούμε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είμαστε υποχρεωμένοι, στο μέτρο του δυνατού, να
δώσουμε κίνητρα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμους πολίτες, σε συνεργασία και με
ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να αναπτύξουμε το επιχειρείν στην πόλη μας. Με συμμετοχή σε
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών, δημιουργούμε κοινές προτάσεις και συμμετοχές σε
προγράμματα που θα προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για το Παλαιό Φάληρο.
Η μεγάλη πρόκληση του Παραλιακού Μετώπου
Οιεξελίξεις στο Παραλιακό Μέτωπο μας αφορούν όλους. Πρωτίστως όμως τους δήμους που
αγκαλιάζουν τη λεγόμενη Αττική Ριβιέρα, αφού οι επενδύσεις και η ανάπτυξη νέων έργων όπως η
πολυαναμενόμενη επένδυση στο Ελληνικό, η επένδυση στη Μαρίνα Αλίμου και στον Αστέρα
Βουλιαγμένης, δημιουργούν νέες προκλήσεις και προοπτικές για την περιοχή μας.
Οφείλουμενα είμαστε έτοιμοι τα επόμενα χρόνια να υποδεχτούμε και να προσελκύσουμε νέους
τουρίστες από όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα όπως η εγγύτητα
στη θάλασσα και στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Παράλληλα όμως, είναι αναγκαίο σε συνεργασία
με τους επενδυτές και τους άμεσα εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, να χαράξουμε
μια κοινή στρατηγική για ένα συνολικό rebranding της πόλης μας.
Οφείλουμενα διαχειριστούμε τη συμφόρηση στην παραλιακή λεωφόρο και τις κύριες αρτηρίες του
κυκλοφοριακού μας δικτύου από την αύξηση των επισκεπτών που θα προκύψει τα επόμενα
χρόνια, αυτό θα επιτευχθεί διεκδικώντας αντισταθμιστικά οφέλη και εκτελώντας έργα υποδομής,
δίνοντας βάρος στη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης.
ΣυνεχίΖουμε για το Παλαιό Φάληρο
Οιπαραπάνω επισημάνσεις σε δυο τομείς αιχμής για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (μείωση της
γραφειοκρατίας και των εξόδων - επενδύσεις και ανάπτυξη) είναι οι θεμέλιοι λίθοι μιας χρηστής και
νοικοκυρεμένης διοίκησης, βασισμένοι σε ένα bussiness plan με σαφές χρονοδιάγραμμα και
στοχοθεσία. Με αυτό τον τρόπο, συνεχίζουμε για το Παλαιό Φάληρο, τη μάχη της
καθημερινότητας, με μετρήσιμα αποτελέσματα και έργα.
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