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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μπήκαμε, επιτέλους,
στην ψηφιακή εποχή

Ο

Δήμος Γαλατσίου, προκειμένου να προσφέρει προς τους πολίτες τις ποιοτικότερες και
ταχύτερες υπηρεσίες που αξίζουν, εφαρμόζει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο μετάβασης του στην ψηφιακή εποχή. Συγκεκριμένα:

33 Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να προσφέρουμε δωρεάν ασύρματο internet. Συγκεκριμένα,
ο Δήμος Γαλατσίου είναι ένας από τους 177 δήμους στην Ελλάδα που πέτυχε χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για την παροχή δωρεάν internet προς τους πολίτες, σε κοινόχρηστους χώρους
του Δήμου.
33 Εγκαταστήσαμε διαλειτουργικό μηχανογραφικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, σε όλα τα νομικά
πρόσωπα του Δήμου. Ήδη, από το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής του νέου συστήματος, έχουν
γίνει ορατά τα οφέλη της αυτοματοποίησης, περιορίζοντας σε κάποιες περιπτώσεις έως και το 50%
των εργατοωρών που απαιτούνταν το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, οι πολίτες εξυπηρετούνται
πιο γρήγορα, χωρίς άσκοπη ταλαιπωρία μεταξύ των υπηρεσιών.
33 Εφαρμόσαμε για πρώτη φορά ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων εσωτερικά στο Δήμο, με
σκοπό την καλύτερη διεκπεραίωση των θεμάτων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύντομα,
με την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπογραφών από όλο το διοικητικό προσωπικό του Δήμου, θα είναι
εφικτή η κατάργηση του χαρτιού από τις διοικητικές διαδικασίες.
33 Περάσαμε στην πλήρως ηλεκτρονική διαχείριση της αποθήκης και τον έλεγχο εισροών – εκροών, για
ορθολογικό προγραμματισμό.
33 Ψηφιοποιήσαμε το αρχείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Έτσι, και οι διαδικασίες απονομής προνοιακών
επιδομάτων διεκπεραιώνονται ταχύτερα και τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προστατεύονται πλήρως.
33 Κατασκευάστηκε η νέα ενημερωτική ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gov.gr). Ελκυστική, φιλική
προς το χρήστη και εξόχως χρηστική. Ο Δημότης και ο κάτοικος μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει
διαδικτυακά δεκάδες πράξεις, χωρίς να χρειάζεται να περάσει ο ίδιος από τον Δήμο. Μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικές αιτήσεις αλλά και να πληρώσει τις οφειλές του ηλεκτρονικά, μέσω των ασφαλών
διαδικασιών του TAXIS και e-banking.
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ΑΞΟΝΑΣ 1

Νοικοκυρέψαμε
τα οικονομικά μας
Π

αραλάβαμε ένα Δήμο που έκρυβε κάτω από το χαλί δεκάδες υποχρεώσεις εκατομμυρίων ευρώ από πρόστιμα, τόκους υπερημερίας, χρέη… Σήμερα, ο Δήμος Γαλατσίου,
όχι μόνο έχει μηδενίσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις του παρελθόντος, αλλά έχει δημιουργήσει και νέο πλεόνασμα της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Και ταυτόχρονα,
μειώσαμε τα δημοτικά τέλη.
Όλα αυτά, την ίδια περίοδο που λόγω της κρίσης και της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης κατά 60%,
άλλοι Δήμοι δημιουργούν ελλείμματα και αυξάνουν τα δημοτικά τους τέλη. Πώς τα καταφέραμε;
33 Εξορθολογήσαμε τις δαπάνες μας στις προμήθειες και διαχειριζόμαστε πιο οικονομικά και πιο φιλοπεριβαλλοντικά τις υποδομές και τα μηχανήματά μας. Σεβόμαστε το κάθε ευρώ των δημοτών μας.
Ειδικότερα, όπου υπήρχε περιθώριο μειώσαμε προμήθειες, ενοίκια που πληρώναμε, περιορίσαμε λειτουργικά κόστη, κλείσαμε αχρησιμοποίητες τηλεφωνικές γραμμές, διαπραγματευτήκαμε και μειώσαμε
λογαριασμούς παγίων, μηδενίσαμε τα αλόγιστα έξοδα δημοσίων σχέσεων κάνοντας μάλιστα για πρώτη
φορά ακόμη και διεθνείς διαγωνισμούς, προκειμένου να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη ποιότητα στα αγαθά που προμηθευόμαστε. Πολύ κρίσιμο ρόλο στον εξορθολογισμό των δαπανών έχει παίξει ο εκσυγχρονισμός του συστήματος και η ηλεκτρονική διαχείριση.
Πλέον ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι έχουμε και τι δεν έχουμε, τι πηγαίνει πού και τι λείπει από πού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα σπατάλης χρημάτων τα προηγούμενα χρόνια: Το 2012, αν και ο Δήμος
εμφάνιζε λογιστικά ταμειακά διαθέσιμα, αποφασίστηκε η τριετής παράταση (2013-2015) των δανειακών υποχρεώσεων καταβάλλοντας μόνο τους τόκους. Μόνο αυτή η απόφαση, κόστισε στους δημότες
382.000 €.
33 Εκτελέσαμε και προγραμματίσουμε τεχνικά έργα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας και όχι αντλώντας πόρους από το Δημοτικό Ταμείο. Σημαντικό ρόλο εδώ έπαιξε και η αξιοπιστία του Δήμου μας.
Χαρακτηριστικό ότι οι προϋπολογισμοί του 2016 , του 2017 και του 2018 ήταν από τους πρώτους που
ενέκρινε η Περιφέρεια, χωρίς παρατηρήσεις.
33 Οργανώσαμε αποτελεσματικά το Τμήμα Εσόδων του Δήμου και εισπράξαμε χρόνιες απαιτήσεις από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από πρόστιμα για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων κ.α.,
γεγονός που έφερε έσοδα στα ταμεία του Δήμου, αλλά και ικανοποίησε το περί δικαίου αίσθημα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Το 2013, ο Δήμος εισέπραξε από τους πωλητές στα πανηγύρια της Αγίας
Γλυκερίας και της Αγίας Ειρήνης μόλις 8.976 €. Το 2016, εισπράξαμε 135.564 € (δηλαδή αύξηση εσόδων 1.410%!). Αντίστοιχα, από το 2013 στο 2017, τα έσοδα από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων
αυξήθηκαν κατά 1.280%, τα έσοδα από εκμίσθωση αιθουσών – χώρων του Πολιτιστικού Οργανισμού
αυξήθηκαν κατά 938 % κ.ο.κ.
33 Πληρώσαμε χρέη και απαιτήσεις του παρελθόντος αξιοποιώντας ένα κοινοτικό χρηματοδοτικό εργαλείο, πρώτοι εμείς από όλους τους Δήμους της χώρας, χωρίς να αντλήσουμε χρήματα από το Δημοτικό
Ταμείο μας.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το Σεπτέμβριο του 2015 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια σειρά από χρέη, οικονομικές υποχρεώσεις και
απίστευτο αριθμό σχετικών δικαστικών υποθέσεων, με την ΕΥΔΑΠ, τον ΟΑΣΑ κ.ά. Οι απαιτήσεις ήταν
συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Μόνον η ΕΥΔΑΠ διεκδικούσε 1.600.000€ για δημοτικά τέλη
των ετών 2005-2007 που είχε καταβάλει, είχε ήδη δικαιωθεί δικαστικά σε κάποιες υποθέσεις. Μάλιστα
ο Δήμος ήδη είχε πληρώσει 120.000 € σε δικαστικά έξοδα και θα έπρεπε να πληρωθούν άλλα τόσα μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποθέσεις.
Αυτή η πληγή έπρεπε να κλείσει. Και έκλεισε εντελώς αναίμακτα για τους Γαλατσιώτες. Πρώτη από
όλες τις Δημοτικές Αρχές της χώρας, το Γαλάτσι πρωτοστάτησε και εργάστηκε με την Κυβέρνηση
για την εφαρμογή ενός κοινοτικού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα ξεπλήρωνε τα χρέη όλων
των Δήμων.
Και έτσι και έγινε. Στην πρώτη σχετική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μαζί με άλλους 5 Δήμους
και ο μόνος από την Αττική, το Γαλάτσι εξόφλησε μέρος των απαιτήσεων αυτών. Όπως έκαναν στην
συνέχεια όλοι σχεδόν οι Δήμοι της χώρας, όλων των κομματικών και μη αποχρώσεων. Σήμερα σε συνέχια εξωδικαστικών συμβιβασμών και χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου ο Δήμος Γαλατσίου δεν
χρωστά ούτε ένα ευρώ, ξεπληρώνοντας τα χρέη του χωρίς να πειράξει το Δημοτικό Ταμείο και χωρίς να
πληρώσει άλλα δικαστικά έξοδα.
33 Πήραμε ακόμα και δύσκολες αποφάσεις για να λύσουμε προβλήματα που παράλαβαμε. Έτσι, για να μην
πληρώσουμε πρόστιμο περίπου 1.500.000 €, κατεδαφίστηκαν οι εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου των
Απορριμματοφόρων στο λόφο Κόκκου, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
33 Έχουμε πλέον Οικονομικό Απολογισμό. Η λέξη «Απολογισμός» ήταν άγνωστη λέξη για την προηγούμενη Διοίκηση. Δεν είχε συντάξει τους ισολογισμούς των ετών 2011, 2012 και 2013. Καταφέραμε να
κλείσουμε τους ισολογισμούς και των τριών αυτών ετών, καθώς και του 2014, του 2015 ενώ προβλέπεται τον Απρίλιο να έχει κλείσει και ο ισολογισμός του 2016, ώστε σε 4,5 χρόνια να έχουμε κλείσει
ισολογισμούς 6 ετών.
Γιατί αν ο Δήμος δεν έχει ισολογισμούς, ελεγμένους από ορκωτούς λογιστές, δεν μπορεί να πάρει
δάνειο, δεν μπορεί να κάνει απαλλοτριώσεις, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Επιπλέον, κλείσαμε όλες τις
«μαύρες τρύπες» των «αμαρτωλών» ΚΟΙΝΣΕΠ και της Κοινωφελούς Αναπτυξιακής Εταιρίας του Δήμου, για να σχεδιάσουμε ρεαλιστικά το προγραμματικό μας έργο.

Επιστρέφουμε το οικονομικό όφελος
στην κοινωνία.
Τα θεαματικά αποτελέσματα στη διαχείριση των οικονομικών, μας επιτρέπουν να παράγουμε περισσότερο και καλύτερο έργο, αλλά και να ελαφρύνουμε τις οικονομικές υποχρεώσεις των δημοτών και των κατοίκων του
Γαλατσίου.
Την τελευταία 4ετία μειώσαμε 2 φορές τα δημοτικά τέλη για τις κατοικίες,
κατά -5,48% συνολικά (ενώ από το 2006 μέχρι το 2014, τα τέλη είχαν συνολική αύξηση 26%).
Επιπλέον, ο Δήμος τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει τα τέλη και έχει συμπεριλάβει στα κοινωνικά τιμολόγιά του και σε ελαφρύνσεις, όλο και περισσότερους συμπολίτες μας (εκτός των ΑΜΕΑ, των απόρων, των πολυτέκνων
κ.ο.κ.) όπως π.χ. τους τρίτεκνους, μια κοινωνική ομάδα που χρήζει συμπαράστασης.
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Διακριθήκαμε, πρωτοπορήσαμε,
βγήκαμε προς τα έξω
Α

υτά τα χρόνια, για πρώτη φορά ο Δήμος Γαλατσίου βγήκε τόσο έντονα «έξω από τα σύνορά του». Είτε γιατί επέκτεινε τη δράση του, προς όφελος των πολιτών του. Είτε γιατί
απέσπασε διακρίσεις για όσα πρωτοποριακά κάνει.

33 Ο Δήμαρχός μας αναλαμβάνει επιτελικούς ρόλους:
• Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤΑ Α.Ε., της αναπτυξιακής εταιρείας όλων των Δήμων της χώρας, με σημαντικό έργο.
• Μέλος του 7μελούς Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
• Μέσω του Γιώργου Μαρκόπουλου, ο Δήμος Γαλατσίου πρωτοστατεί σε δεκάδες κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, κατασκευαστικά έργα και ενέργειες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
33 Γίναμε ένας από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που πήρε ως Ηγέτης (leader) κοινοτική χρηματοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μέσω κάποιου ελληνικού - κοινοτικού
χρηματοδοτικού εργαλείου, τύπου ΕΣΠΑ. Κερδίσαμε χρηματοδότηση συνολικής αξίας 2,7 εκατ. ευρώ,
για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα LIFE. Οι Δήμοι που το έχουν πετύχει αυτό, από την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ την δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, είναι ελάχιστοι.
33 Αξιολογηθήκαμε θετικά στη διαδικασία εφαρμογής των 12 Αρχών της Χρηστής Διακυβέρνησης του
Συμβουλίου της Ευρώπης, μια πρωτοβουλία που στόχο έχει την υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν
την διαφάνεια και τη δημοκρατία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
33 Αναλάβαμε διεθνείς πρωτοβουλίες:
•Π
 ραγματοποιήσαμε τους πρώτους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες για άτομα με προβλήματα Ψυχικής Υγείας, στο Άλσος Βεΐκου στις 21-22/9/2018, στους οποίους συμμετείχαν 400 περίπου αθλητές από 35
οργανισμούς και 14 χώρες
• Σ ε συνέχεια επαφών με Δήμους της Κίνας και επισκέψεις Κινέζων αξιωματούχων στο Γαλάτσι, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων αλλά και τη δημιουργία επενδυτικών
γραφείων των Δήμων της Κίνας ως βάση για την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
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• Ιδιαίτερη επαφή έχουμε αναπτύξει τα τελευταία
3 χρόνια και με το Νορβηγικό Δήμο As. Από το
περασμένο έτος τρέχει παράλληλα και ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την Πρεσβεία της
Νορβηγίας και το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που στόχο έχει να φέρει κοντά τα παιδιά της πόλης μας
με αυτά της πόλης του As στην Νορβηγία.
33 Αναγνωριστήκαμε διεθνώς για το κοινωνικό μας
έργο. Μέσα από δημόσιες δηλώσεις ξένων αξιωματούχων αλλά και εκτενή ρεπορτάζ παγκοσμίου
εμβέλειας ΜΜΕ, όπως το CNN, το BBC κ.ά, για
την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του
πρώτου κύματος των προσφύγων και των μεταναστών στην χώρα, με την φιλοξενία στο ΠΑΛΑΙ 22.000
περίπου ταλαιπωρημένων συνανθρώπων μας στα τέλη του 2015.
Παρά τις αρχικές ανησυχίες και τις επιφυλάξεις δημοτών αλλά και τις επικρίσεις κάποιων ελάχιστων
αντιπολιτευόμενων, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα, χωρίς να
ταλαιπωρηθεί η τοπική κοινωνία –αντιθέτως, τελικά ωφελήθηκε, αφού ξεκινώντας από αυτό το σπουδαίο έργο αποδείξαμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το ΠΑΛΑΙ, κι έτσι σήμερα το απολαμβάνουν
καθημερινά οι νέες, οι νέοι και τα παιδιά μας.
33 «Και με τη βούλα», ο Δήμος Γαλατσίου ένας από τους καλύτερους Δήμους στη
χώρα. Τα αποτελέσματα της έγκυρης, ανεξάρτητης έρευνας του ΚΕΦιΜ, που αξιολόγησε και τους 325
Δήμους της χώρας, απέδειξαν και με αριθμούς αυτά που όλοι μας βιώνουμε κάθε μέρα:
Ο Δήμος Γαλατσίου αναδείχθηκε ανάμεσα στους
8 πιο αποτελεσματικούς για τον πολίτη Δήμους
της χώρας με βάση τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ Δείκτη
Αποτελεσματικότητας, ο οποίος έχει εξετάσει και
προσμετρήσει πλήθος δεδομένων όπως π.χ.: την
ορθή λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας, την
αξιοπιστία του οικονομικού προγραμματισμού,
την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο Δήμος με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την
διάθεση μεγάλου ποσοστού του προϋπολογισμού
σε επενδύσεις για υποδομές (δρόμοι, πεζοδρόμια
κ.ά), την ύπαρξη και τήρηση διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας, τις συνολικές υπηρεσίες
που παρέχει ο Δήμος προς τους Δημότες κ.ο.κ.

#ΔΗΜΟΣ

Βαθμολογία 2017

1 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

57,17

2 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

55,00

3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

54,51

4 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

54,27

5 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

53,49

6 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

53,27

7 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

53,16

8 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

51,98

9 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

51,45

10 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

51,33

Επιπρόσθετα, στους ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ δείκτες ο Δήμος μας αναδείχτηκε:
33 Ο 4ος πιο νοικοκυρεμένος Δήμος από όλους τους μεγάλους αστικούς δήμους της χώρας, με βάση το
ετήσιο κόστος λειτουργίας του (δηλ. έχει μικρό γραφειοκρατικό κόστος, δεν κάνει περιττά έξοδα, κάνει
συνετή διαχείριση Αποθήκης κ.ά.).
33 Ο 8ος πιο «οικονομικός» Δήμος για τους πολίτες του, από όλους τους μεγάλους αστικούς Δήμους της
χώρας, στο τομέα της επιβάρυνσης των δημοτών με ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός). Στην περίπτωση του Δήμου Γαλατσίου το στοιχείο αυτό έχει διπλή σημασία καθώς ο Δήμος όχι
μόνο επιβαρύνει με το μικρότερο δυνατό κόστος τους κατοίκους του σε εθνικό επίπεδο αλλά ταυτόχρονα το Γαλάτσι μας είναι ίσως και πιο καθαρή πόλη της χώρας.
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Οργάνωση, δουλειά,
αποτελέσματα
Τ

ο πρώτο που προσπαθήσαμε να κάνουμε, ήταν να οργανώσουμε, να εξυγιάνουμε και να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του Δήμου μας. Κι αυτό γιατί παραλάβαμε ένα Δήμο δυσκίνητο κι αναποτελεσματικό, που λειτουργούσε με λογικές
περασμένων δεκαετιών.
Ένα Δήμο που είχε απαξιώσει και αδρανοποιήσει τους ίδιους
τους εργαζόμενούς του. Ένα Δήμο σπάταλο, που στα χρόνια
της πρώιμης κρίσης ξόδευε χρήματα των δημοτών σε ακριβές
προμήθειες, δημόσιες σχέσεις και μη αξιοκρατικές προσλήψεις. Έτσι, όμως, αποτελέσματα δεν μπορούσαν να έρθουν.
Πετύχαμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας, με 5 απλές κινήσεις και σκληρή δουλειά
από όλους:
33Καθημερινή Πρωινή Συνάντηση του Δημάρχου και των
Αντιδημάρχων με όλους τους Διευθυντές και Τμηματάρχες
του Δήμου. Στις 7:30 το πρωί, κάθε μέρα, 12 μήνες το χρόνο.
Για καλύτερο σχεδιασμό και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.
33 Γραφείο Δημάρχου ανοιχτό σε όλους. Ακόμα και χωρίς ραντεβού, αν είναι ανάγκη. Και βέβαια,
ο Γιώργος Μαρκόπουλος δεν έχει σχέση με μοντέλα Δημάρχων «αφ’ υψηλού» και κλεισμένων στο
Δημαρχείο. Είναι ένας Δήμαρχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κάθε μέρα μαζί με τους
συμπολίτες του.

33 Σύγχρονα Οργανογράμματα. Με σχέδιο και πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Νέο, λειτουργικό Οργανόγραμμα στο Δήμο, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες για κάθε Τμήμα. Και για πρώτη φορά Οργανογράμματα στον Αθλητικό & Πολιτιστικό Οργανισμό και στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής &
Αλληλεγγύης, που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν «στο πόδι» και χωρίς σχέδιο.
33 Αξιοκρατία για όλους. Ξεπεράσαμε τη μικροπολιτική πρακτική «οι δικοί μας» και «των άλλων».
Για ένα χρόνο περίπου δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις θέσεις εργασίας και στη συνέχεια οι εσωτερικές
μετακινήσεις έγιναν βάσει αναγκών του Δήμου και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Μάλιστα, επαναπροσλήφθηκαν, λόγω δικαστικών αποφάσεων,140 εργαζόμενοι που είχαν συμβάσεις εργασίας με την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Χωρίς προκαταλήψεις, προς το συμφέρον του Δήμου και της πόλης.
33 Διαφάνεια παντού. Οι γκρίζες ζώνες αδιαφάνειας αποτελούν παρελθόν. Σήμερα, όλοι οι διαγωνισμοί
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και όλα τα θέματα περνούν από αρμόδιες Επιτροπές και το
Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, είμαστε ένας από τους 32 Δήμους που εξέλεξε «Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης», έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή ανάμεσα στους πολίτες και το Δήμο.
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