Ενδεικτικές Δράσεις για την Περιφέρεια Αττικής
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ

Ανάπτυξη

Παιδεία - Πολιτισμός

Αντισταθμιστικά οφέλη για τα Μεσόγεια
(Σπάτα/Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο,
Παιανία/Γλυκά Νερά, Ραφήνα/Πικέρμι) από την
αξιοποίηση του Ελληνικού
Προστασία ΦυστικοπαραγωγώνΑμπελοκαλλιεργητών Μεσογαίας Αττικής
Επανεξέταση αιτημάτων των κυνηγετικών
οργανώσεων σχετικά με την θηρευτική
δραστηριότητα
Οικονομικά προβλήματα πτηνοτρόφων (Μέγαρα)
Παραχώρηση παραλιών στον Δήμο Βούλας,
Βάρης Βουλιαγμένης προς όφελος των πολιτών

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών,
Αθλητικών και λοιπών φορέων
Κατασκευή/Αποπεράτωση
σχολικών κτιρίων στο δήμο
Σπάτων/Αρτέμιδας-ΓέρακαΜαγούλα-Αχαρναί
Μεταφορά μαθητών στα σχολεία
Αυτοτελή νομικά πρόσωπα το
Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα και
το Πνευματικό Κέντρο
Ασπροπύργου
Διοικητική υπαγωγή
Μακρονήσου στο Δ.Λαυρεωτικής

Περιβάλλον

Δημόσια Υγεία

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
Αποκατάσταση περιβαλλοντικού εγκλήματος στον
Ασωπό Ωρωπού
Αναδάσωση καμένων
Μέτρα για την αποκατάσταση της μόλυνσης του
περιβάλλοντος στο Θριάσιο Πεδίο
Λιμένας Ελευσίνας-Ορεινοί Όγκοι Δυτικής Αττικής
Προστασία του Εθνικού Δρυμού Σουνίου.
Προστασία Παραλιακής Μεγαρίδας
Αποκαταστάθηκε η αδικία για τα υπέρογκα τα
τέλη για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στην
Παλλήνη, Ραφήνα και Κορωπί

Καθημερινότητα

Πάταξη εγκληματικότητας (ιδιαίτερα Φυλή,
Ασπρόπυργο, Αχαρναί)
Μείωση διοδίων Περιφέρειας Αττικής
Επέκταση αστικής συγκοινωνίας στην Ραφήνα και στο
Σαρωνικό- Έργα στον σταθμό ΟΣΕ Αυλώνα
Λειτουργία του ανελκυστήρα στον Σταθμό του
Μετρό/Προαστιακού Παλλήνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων στο ΚΕΠ Αναβύσσου.
Ένταξή ιδιοκτητών ταξί (Μαραθώνα, Μάνδρα
Ειδυλλίας) στην περιμετρική ζώνη των Αθηνών.
Τοποθέτηση σηματοδοτών σε κεντρικά σημεία της
Περιφέρειας Αττικής
Μετεγκατάσταση Ρομά
Καθυστερήσεις στη διανομή αλληλογραφίας
Άνοιγμα βόρειας πύλης αεροδρομίου

Ίδρυση Νοσοκομείου στην Αν.Αττική
Ενίσχυση νοσηλευτικού προσωπικού στο
Κέντρο Υγείας Κορωπίου, Καλυβίων, ΕΚΑΒ
Αυλώνα και Ι.Κ.Α. Κερατέας, Κορωπίου
Εξυπηρέτηση των κατοίκων των παλαιών
Εργατικών Κατοικιών Παλλήνης από το
ΙΚΑ Σπάτων και Αγίας Παρασκευής.
Λίστες αναμονής ΟΚΑΝΑ
Αποζημίωση νεφροπαθών από τoν ΕΟΠΠΥ
Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΟΕΚ
Αποτροπή μεταφοράς ΙΚΑ Μεγάρων στην
Ελευσίνα

Α

γαπητοί συντοπίτες, προσπάθησα να
αναδείξω τόσο θέματα της καθημερινότητας
όσο και θεσμικές αλλαγές. Υπάρχουν όμως
πολλά που δεν έχουν ολοκληρωθεί και αρκετά
που πρέπει να γίνουν ακόμα. Από τη μεριά μου
παραμένω συμπαραστάτης σε κάθε πρόταση και
πρωτοβουλία που συμβάλλει στην βελτίωση της
τοπικής κοινωνίας και στην αποκατάσταση
αδικιών. Ο πολίτης είναι ο άμεσος εμπλεκόμενος
και οι δικές του προτάσεις μπορούν να κάνουν
πιο αποτελεσματική την κάθε αλλαγή, ιδιαίτερα
αυτή τη εποχή.
Παντελής Ασπραδάκης
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αττικής
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Απολογισμός κοινοβουλευτικού έργου

ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ

Τ

Βουλευτής Αττικής
ΠΑΣΟΚ

ο έντυπο που έχετε στα χέρια σας έχει στόχο να
σας ενημερώσει για τις προσπάθειες που έκανα ως
πρωτοεκλεγείς βουλευτής, από το 2009, μέσα και έξω από
τη Βουλή, για την περιφέρεια Αττικής αλλά και προτάσειςθέσεις μου για το γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό
σκηνικό. Σε μια χρονική περίοδο, την πιο δύσκολη για τον
πολίτη και τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, προσπάθησα
με κάθε τρόπο να προωθηθούν μικρά και μεγάλα θέματα
των τοπικών κοινωνιών. Σίγουρα δεν έγιναν όσα θέλαμε
τόσο για την Περιφέρεια αλλά και για την καθημερινότητα
του κατοίκου της περιοχής μας. Πρωταρχικό μου μέλημα
στα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ήταν να μεταφέρω
τη φωνή του κόσμου, την αγωνία, τον προβληματισμό, τις
πρωτοβουλίες του. Καθώς επίσης η ανάδειξη θεμάτων από
φορείς, συλλόγους, ΟΤΑ και οργανώσεις που στοχεύουν στην
βελτίωση της τοπικής κοινωνίας και στην εξυπηρέτηση του
πολίτη. Έγιναν όμως προσπάθειες συγκεκριμένες. Αυτές οι
πρωτοβουλίες καταγράφονται σε αυτό το έντυπο προκειμένου
να αξιολογηθούν από τους πολίτες που αποτελούν πάντα
τους τελικούς κριτές.

Θεσμικές Αλλαγές
«Σήμερα οι πολίτες, οι
απλοί άνθρωποι είναι
πληγωμένοι.
Η φωνή τους πρέπει
να ακουστεί»

«Τις προηγούμενες δεκαετίες έγιναν πολλά λάθη και παραλείψεις που μας
οδήγησαν στο οικονομικό αδιέξοδο και στην απαξίωση της πολιτικής ζωής.
«Χρειάστηκε να φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού για να αντιμετωπίσουμε
ως χώρα τις παθογένειες που μαράζωναν τον κοινωνικό ιστό και την
οικονομία. Σήμερα οι πολίτες, οι απλοί άνθρωποι είναι πληγωμένοι.
Η φωνή τους πρέπει να ακουστεί. Νιώθουν εξαπατημένοι από τις
κυβερνήσεις που ψήφιζαν κι όχι άδικα. Διότι φτιάχτηκε μία κοινωνία
δικαιωμάτων, χωρίς παράλληλα να θωρακιστεί. Οι πολίτες ανέλαβαν ένα
δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος, πέραν των δυνατοτήτων τους. Πρέπει
λοιπόν να διαμορφώσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης και ασφάλειας.»
απόσπασμα ομιλίας στη Βουλή.

Απολογισμός Κοινοβουλευτικού
Προτάσεις και Πρωτοβουλίες
Θεσμικές Αλλαγές
“ Ένα πολιτικό σύστημα
μακριά από οικονομικά
συμφέροντα, και
πελατειακές σχέσεις,
με κανόνες πάντα
αξιοκρατίας και
διαφάνειας”

•

Να ελέγχονται οι πολιτικοί και όσοι κρατικοί λειτουργοί διαχειρίζονται δημόσιο
χρήμα ανά πάσα στιγμή.

•

Βουλευτική σύνταξη μόνο από το κύριο επάγγελμα και μείωση κρατικών συμβούλων.

•

Πολιτική και οικονομική εξυγίανση των κομμάτων.

•

Κωδικοποίηση νόμων, ώστε να είναι απλοί και κατανοητοί για όλους.

•

Άμεση και αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης.

•

Άρση τραπεζικού απορρήτου για οικονομικά εγκλήματα και τους καταθέτες του
εξωτερικού.

•

Δέσμευση- δήμευση περιουσίας και κοινοποίηση ονομάτων σε στενά χρονικά όρια.

•

Επιστολή στον Πρόεδρο βουλής για άνοιγμα όλων των λογαριασμών του
εξωτερικού βουλευτών και συγγενών Α΄βαθμού.

•

Πρόταση νόμου για αλλαγές στον τρόπο ελέγχου του «πόθεν έσχες» των πολιτικών.

•

Να επιβληθεί έκτακτη εισφορά αναδρομικά σ’ όσους άσκησαν κρατική εξουσία
από το 1974 και μετά.

Φορολογικό –
Ασφαλιστικό
σύστημα
“Ένα μόνιμο, κατανοητό,
συνοπτικό, δίκαιο
λειτουργικό φορολογικό
σύστημα, μέσα από
κοινωνική συναίνεση”

•

Ανάπτυξη με την κτηνοτροφική και αγροτική παραγωγή.

•

Δεν μπορούμε να εισάγουμε περισσότερα απ’ ό,τι εξάγουμε.

•

Προσανατολισμός στον τουρισμό, τη ναυτιλία, στις εναλλακτικές μορφές
ενέργειας, στον πολιτισμό.

•

Να ολοκληρωθούν οι υπό ένταξη περιοχές, τα σχέδια πόλης.

•

Τόνωση των οικοδομικών επαγγελμάτων.

•

Αξιοποίηση κρατικών ακινήτων με παράλληλη μείωση ενοικιαζόμενων κτιρίων
για κρατικές υπηρεσίες.

Υγεία και Κοινωνική
Πολιτική
“Προστασία κοινωνικών
δομών σε εποχή σκληρής
λιτότητας.”

Έργου Ασπραδάκη Παντελή
•

Αφαίρεση του ποσού των έκτακτων εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.

•

Δραστική μείωση του ΦΠΑ.

•

Στις συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών, ο ΦΠΑ να αποδίδεται κατευθείαν
στο Κράτος με κίνητρα στο χρήστη.

•

Να μην φεύγει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό χωρίς φορολογική και
ασφαλιστική ενημέρωση.

•

Διόρθωση αδικιών στα υπάρχοντα τέλη και σύνδεσή τους ανάλογα με τα
εισοδήματα και κοινωνικά κριτήρια

•

Στα βασικά καταναλωτικά αγαθά να μπει πλαφόν, με μείωση στις τιμές και
έλεγχος των μεσαζόντων.

•

Σκληρή στάση απέναντι στους φοροφυγάδες, δημοσίευση των ονομάτων τους
όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

•

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών.

•

Να μπουν όρια και κανόνες στις αθλητικές εφημερίδες για να περιοριστεί ο
υπερβολικός φανατισμός.

•

«Πόθεν έσχες» σε προέδρους, διοικητικά συμβούλια, διαιτητές, επαγγελματίες αθλητές.

•

Δημοσιοποίηση μέσω «Διαύγεια» των επιχορηγήσεων και κάθε οικονομικής

Πολιτισμός και
Αθλητισμός
“Καταπολέμηση
παθογενειών και
φαινομένων διαφθοράς.”

συναλλαγής όσων επιδοτούνται από το κράτος
•

Όταν υπάρχουν ενδείξεις για στημένους αγώνες να μπλοκάρονται από τον ΟΠΑΠ

•

Επιβράβευση σε λέσχες, ομάδες, ομίλους, συλλόγους που με τις δράσεις τους
συνδράμουν στην καταπολέμηση της βίας και στην καθαρότητα του αθλητισμού.

•

Αξιοποίηση ολυμπιακών εγκαταστάσεων από τις τοπικές κοινωνίες.

•

Οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε γραφειοκρατικές δουλειές να βοηθήσουν κι αυτοί
στην πάταξη της εγκληματικότητας και να αντικατασταθούν με αννθρώπινο δυναμικό

•

Στήριξη μικρών και μεσαίων επαγγελματιών των πόλεων

•

Έναρξη προγραμμάτων Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας.

•

Καταγραφή μεταναστών, επαναπατρισμός παράνομων και έλεγχος συνόρων.

•

Να υποστηρίξουμε τους ανέργους νέους για να παραμείνουν στη χώρα μας, οι οποίοι με

•

Μείωση τέλους τακτοποίησης αυθαιρέτων και διορθωτικές κινήσεις για την

από μετατάξεις/ εφεδρεία.

Καθημερινότητα
“Η ασφάλεια και η
ευνομία αποτελούν
θεμελιώδη δικαιώματα.”

αποτελεσματικότητα του μέτρου.

τις γνώσεις και τις ικανότητές τους θα συμβάλλουν να ξεπεράσουμε την κρίση.
•

Συνταγογράφηση φαρμάκων στα Δημοτικά Ιατρεία.

•

Στεγαστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων-παλλινοστούντων ποντιακής καταγωγής.

•

Ένταξη ελεύθερων επαγγελματιών σε προγράμματα του ΟΑΕΔ

•

Ανώτατο χρονικό όριο για τη διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής με το δημόσιο.

•

Απαλλαγή από την καταβολή της έκτακτης εισφοράς όλων των ανέργων

•

Ηλεκτρονική σύνδεση όλων υπηρεσιών του δημοσίου-Ένας αριθμός για όλες τις συναλλαγές.

•

Ένταξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και

•

Δημιουργία μιας κεντρικής ηλεκτρονικής σελίδας-φόρουμ ιδεών και προτάσεων, για τον

•

Ανάπτυξη
“Η ύπαιθρος πρέπει να
ξαναπρασινίσει ”

** Η παραπάνω αποτίμηση του
κοινοβουλευτικού έργου μέσα από τη
διαδικασία ερωτήσεων/αναφορών,
επιστολών σε αρμοδίους φορείς και
ομιλίες στη Βουλή.

προνοιακών επιδομάτων.

κάθε Έλληνα, που θέλει να συμμετέχει στον προβληματισμό για την οριστική έξοδο της

Όλες τις παρεεμβάσεις μπορείτε
να τις βρείτε στην ιστοσελίδα:

Διευκόλυνση των δανειοληπτών και δραστικό κούρεμα τόκων.

χώρας από την οικονομική και πολιτική κρίση.

www.aspradakis.gr

