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Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

Αθήνα, 25.10.2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό Οικονοµικών 
2) Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Θέµα: «Σηµαντική Mείωση Οικονοµικών Πόρων στο Δήµο Ηρακλείου Αττικής» 

Μεγάλες είναι οι περικοπές σε οικονοµικούς πόρους, που διατίθενται από την 
πολιτεία για τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε αποτέλεσµα πολλοί δήµοι να 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, όσον αφορά την καθηµερινότητα των 
υπηρεσιών τους και κατ’ επέκταση την επαρκή προσφορά τους προς τους δηµότες. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Δήµου Ηρακλείου Αττικής, όπου οι 
οικονοµικές περικοπές φτάνουν το 65%. Κατόπιν αυτού υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις 
σε τακτικό προσωπικό λόγω αδυναµίας προσλήψεων από την πολιτεία.  

Συγκεκριµένα σε ένα δήµο µε 50.000 κατοίκους όπως το Ηράκλειο Αττικής, υπάρχει 
µόνο ένας υδραυλικός για να καλύψει τις ανάγκες όλου του δήµου, ενώ ιδιαίτερα 
σηµαντικές είναι και οι ελλείψεις στην καθαριότητα, ακόµη και στο προσωπικό του 
δηµοτικού κοιµητηρίου. Την ίδια στιγµή, στην υπηρεσία πρασίνου υπάρχουν µόλις 7 
ενεργοί υπάλληλοι, παρότι πρόκειται για δήµο των βορείων προαστίων, που ως 
γνωστόν διαθέτει µεγάλες εκτάσεις πρασίνου. Προς κάλυψη των αναγκών του, ο 
Δήµος Ηρακλείου Αττικής αναγκάζεται να κάνει διεθνείς και εγχώριους 
διαγωνισµούς, ενώ ακόµη και για θέµατα ασφαλείας απευθύνεται σε ιδιωτικές 
εταιρείες security.  

Επειδή ο εν λόγω δήµος είναι από τους µεγαλύτερους της Αττικής,  

Επειδή η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του πολίτη θα πρέπει να είναι πρωταρχικό µέληµα της 
πολιτείας,  



Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί: 

- Ποιά η θέση σας για τις ελλείψεις σε µόνιµο προσωπικό για την κάλυψη πάγιων και 
διαρκών αναγκών στο Δήµο Ηρακλείου Αττικής;  

- Ποιες οι ενέργειες σας για την άµεση κάλυψη των αναγκών στο Δήµο Ηρακλείου στις 
υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου µε δεδοµένες τις οικονοµικές περικοπές της τάξης 
65% που έχει υποστεί ο δήµος; 

- Ποιος ο σχεδιασµός για την κάλυψη αναγκών µέσω προγραµµάτων του ΕΣΠΑ για το Δήµο 
Ηρακλείου ειδικά καθώς και για τους δήµους του Νοµού Αττικής γενικότερα; Παρακαλώ 
όπως παρασχεθεί σχετική λίστα υφιστάµενων προγραµµάτων ΕΣΠΑ ανά δήµο.  
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