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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

Αναγκαία συνθήκη τα «έργα βιτρίνας» στις τσιμε-
ντοποιημένες πόλεις του σήμερα που στο μέτρο 
που συνοδεύονται από έργα ουσίας και υποδο-
μών βελτίωσης της ποιότητας ζωής της πόλης 
ολοκληρώνουν το puzzle μίας νοικοκυρεμένης 
πόλης και αναδεικνύουν το έργο της εκάστοτε 
δημοτικής αρχής.

Μια μεγάλη αμφιλεγόμενη έννοια στην οποία εστιάζουν 
την κριτική αντιπολιτεύσεις αλλά και μερίδα πολιτών για 
το έργο ενός Δημάρχου, είναι τα λεγόμενα «έργα βιτρί-
νας».
Κυρίως αναφέρονται στα έργα εξωραϊσμού της πόλης και 
αισθητικών παρεμβάσεων που αφορούν στην εικόνα της 
πόλης και δευτερευόντως στην λειτουργικότητά της.
Πιστεύω ότι στο βαθμό που σε ένα Δήμο έχουν λυθεί τα 
βασικά προβλήματα στις υποδομές του και με δεδομένες 
τις αυξημένες πλέον αρμοδιότητες, άρα και απαιτήσεις 
των δημοτών από τους ΟΤΑ, ο εξωραϊσμός της πόλης εί-
ναι τη σύγχρονη εποχή ένα βασικό στη λίστα των προτε-
ραιοτήτων, έργο μιας Δημοτικής Αρχής.

Η διπλή ανάγνωση
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στις τσιμεντοποιημένες 
αποκρουστικές πόλεις μας (κυρίως στα Αστικά κέντρα) 
τα λεγόμενα, «έργα βιτρίνας» έχουν αποκτήσει πλέον 
άλλη σημασία από αυτήν που είχαν παλαιότερα. Ως πλα-
σματική εικόνα κάλυψης βασικών ελλείψεων και απουσί-
ας ουσιαστικού έργου από μια Δημοτική Αρχή.
Ιδίως τις περιόδους γενικότερης πτώσης του ηθικού των 
πολιτών λόγω διάφορων παραγόντων, όπως αυτή που 
ζούμε τα τελευταία χρόνια (πανδημία, ακρίβεια, αβεβαι-
ότητα) το όμορφο εξωτερικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα.
Ένα όμορφο προσεγμένο περιβάλλον μπορεί να συμβάλ-
λει θετικά στην ψυχολογία των πολιτών.
Το περιποιημένο παρτέρι με τα εποχιακά λουλούδια, το 
καλαίσθητο φωτιστικό, η όμορφη και προσεγμένη παι-

δική χαρά, οι καθαροί από graffiti τοίχοι, ο καλαίσθητος 
εορταστικός στολισμός, οι φυτεύσεις πρασίνου σε κάθε 
διαθέσιμη γωνιά, δίνουν ουσιαστικά χρώμα στο άχρωμο 
της πόλης αλλά και της ζωής πολλών συμπολιτών μας.

Νοικοκυρεμένοι δήμοι
Παράλληλα μια γενικότερη καλαίσθητη νοικοκυρεμένη 
εικόνα της πόλης δημιουργεί αυτομάτως στον δημότη την 
εντύπωση ενός νοικοκυρεμένου Δήμου. Μιας Δημοτικής 
Αρχής που νοιάζεται για τον Δήμο της. Με τον αντίστοιχο 
θετικό αντίκτυπο για την εικόνα του Δημάρχου.

Τα έργα βιτρίνας, τα έργα ουσίας & οι νοικοκυρεμένοι Δήμοι

Εξωραϊσμός πόλεων
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Βέβαια όλα αυτά είναι αυτονόητο ότι αφορούν σε μια 
καθαρή πόλη (υπ’ αριθμόν 1 διαχρονική προτεραιότη-
τα) καθώς και στη δυνατότητα συνεχούς συντήρησης 
των όποιων αισθητικών παρεμβάσεων στην πόλη. Διό-
τι ένα όμορφο αλλά βρώμικο παρτέρι λειτουργεί αντί-
στροφα στη συνείδηση των πολιτών αφού τονίζεται η 
παραφωνία.

Ο πολυάσχολος εργαζόμενος δημότης θέλει τις λίγες ώρες 
που διαθέτει για μια βόλτα περιπάτου στη γειτονιά της 
πόλης να νιώθει όμορφα σε ένα περιβάλλον φροντισμένο 
και καλαίσθητο. Τον «χαλάει» το σπασμένο παγκάκι, ο κα-
τεστραμμένος και βρώμικος κάδος, το σκουριασμένο κά-
γκελο, η απεριποίητη νησίδα. Και οι αρνητικοί συνειρμοί 
για την Δημοτική Αρχή είναι αναπόφευκτοι έστω και αν 
γίνεται σπουδαίο έργο σε άλλους τομείς δραστηριότητας 
του Δήμου.

Η λέξη «κλειδί» σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι η λέξη «κα-
λαισθησία». ΄Ένα προσόν που μπορεί να είναι έμφυτο ή 
και να καλλιεργηθεί. Και εκεί το μυστικό για έναν Δήμαρ-
χο είναι να πλαισιώνεται από κάποιους συνεργάτες που 
διαθέτουν αυτό το χάρισμα. ΄Ωστε να αποφεύγεται η 
υπερβολή και το «κιτς»  που κατακλύζει τη ζωή μας.
Απλές, όμορφες, καλόγουστες πινελιές στον καμβά της 
πόλης. Αυτό χρειάζεται ο δημότης.

Η σωστή αποτίμηση από τους δημότες
Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι «έργο» πλέον 
«βιτρίνας» που μπορεί να αποπροσανατολίσει το δημότη 
και να του δημιουργήσει πλασματικές εντυπώσεις για το 
έργο (ή μη έργο) ενός Δημάρχου είναι πλέον η υπέρμετρη 
και επιτηδευμένη χρήση των media. Η στρεβλή εικόνα 
που μπορεί να βγάλει με τη δύναμη που διαθέτει πλέον το 
διαδίκτυο, μπορεί έστω προσωρινά να καλύψει αδυναμί-
ες και να μεγιστοποιήσει ένα μέτριο στην ουσία έργο.
Και εκεί πρέπει να εστιάσει την προσοχή του ο δημότης. 
Κάνοντας σωστή αποτίμηση σε σχέση με τις δυνατότητες 
του Δήμου του.

Πρότασή μου λοιπόν προς τους Δημάρχους:

«Ομορφύνετε την πόλη σας»

«Επενδύστε στον εξωραϊσμό της»

«Δώστε της το χρώμα που της 
λείπει»

«Δεν απαιτούνται πολλά»

«Διάθεση και γούστο». Αρκούν.

Και οι δημότες θα σας ανταμείψουν.

Μαζί βέβαια με τα άλλα τα τόσα 
πολλά που έχει επιφορτιστεί να 
φέρει εις πέρας η Τ.Α. είτε είναι 
αρμόδια είτε όχι.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.
Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας
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Υπάρχει η λαθεμένη αντίληψη 
σε όσους δεν ασχολούνται, ει-
δικά, με τα συνταξιοδοτικά ζη-
τήματα, ότι ο νόμος 4387/2016 

(νόμος Κατρούγκαλου), δεν αφορά τους 
παλιούς (προ του νόμου) συνταξιού-
χους. 
Αυτή η άποψη είναι, φυσικά, εσφαλμέ-
νη, γιατί από 01.01. 2019 επανυπολο-
γίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του, 
άνω, νόμου, και οι παλιές συντάξεις. Σε 
ορισμένους μάλιστα συνταξιούχους, 
έχει γίνει ο, άνω, επανυπολογισμός και 
σε άλλους όχι. Σε αρκετούς δε έχει γίνει 
και σώρευση συντάξεων.
Ο επανυπολογισμός αυτός δεν έχει ακό-
μη υλοποιηθεί σε όλους, γιατί το λογι-
σμικό του αρμόδιου Υπουργείου (e-Ε-
ΦΚΑ), δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον 
επανυπολογισμό όλων των συντάξεων 
και ειδικότερα των συντάξεων εκείνων 
των συνταξιούχων, που λαμβάνουν δύο 
(2) ή περισσότερες κύριες συντάξεις. 
Γι’ αυτό το λόγο, το σύστημα TAXIS δεν 
σου παραχωρεί ενημερωτικά σημειώ-
ματα, όταν τα ζητήσεις, για το χρονικό 
διάστημα από 01.01.2019 και μετά.
Επειδή, τελευταία, και η σημερινή ηγε-
σία του Υπουργείου Εργασίας και ο 
ΕΦΚΑ, όπως διαχρονικά και όλες οι προ-
ηγούμενες, υπόσχεται, για μια ακόμη 
φορά, ότι σύντομα  θα επανυπολογι-
στούν και αυτές οι συντάξεις, σε ενημε-
ρώνω για τα εξής:

Ο επαναπολογισμός των παλαιών συντάξεων, 
σύμφωνα με τον Νόμο 4387/2015 (Νόμος Κατρούγκαλου) 

και η ανάγκη προσφυγής κατά των πράξεων επανυπολογισμού.

Προσφυγή κατά των πράξεων 
επανυπολογισμού παλαιών συντάξεων 

TA NEA THΣ ΕΝ.Δ.Α.
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1. Μπορεί να γίνει ο επανυπολογισμός 
της σύνταξής σου ή των συντάξεών 
σου, σύμφωνα με τις παραπάνω δια-
τάξεις, χωρίς να σου αποστείλουν κά-
ποια απόφαση σχετικά με αυτήν την 
εξέλιξη, όπως γινόταν μέχρι πρότινος, 
αλλά να την αναρτήσουν στο ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο, που έχεις δηλώσει, ή 
να μην το αναρτήσουν καθόλου.

2. Γι’ αυτό πρέπει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα να ‘’ζητάς’’ με τους κωδι-
κούς σου από το σύστημα TAXIS του 
e-ΕΦΚΑ, από 01.01.2019 και μετά, να 
σου χορηγήσουν ενημερωτικά σημειώ-
ματα, για να  δείς, εάν έγινε ο επανυπο-
λογισμός της βουλευτικής σου, της  δη-
μαρχιακής σου σύνταξης ή  γενικότερα 
της σύνταξης αιρετού προσώπου με τις 
διατάξεις του Ν.4387/2016.

3. Εάν επανυπολογιστεί η σύνταξή 
σου, ως βουλευτή, ή γενικά ως αιρε-
τού, με το Ν.4387/2016, πρέπει να 
προσφύγεις, (εάν θέλεις), κατ’ αυτού 
του επανυπολογισμού, γιατί οι βου-
λευτές, δήμαρχοι και γενικά οι αιρετοί, 
δεν υπάγονται στον Ν.4387/2016, γιατί 
αφενός δεν αναφέρεται ρητά η υπαγω-
γή τους στο νόμο αυτό (άρθρο 4 παρ. 
1), αφ’ ετέρου γιατί οι συντάξεις των 
αιρετών δεν έχουν καμιά σχέση με τις 
συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων 
και δημόσιων λειτουργών, αλλά ρυθμί-
ζονται εδώ και πολλές δεκαετίες από ει-
δικούς νόμους. Γιατί οι αιρετοί δεν είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, δεν 
λαμβάνουν μισθό κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους αλλά αποζημίωση, ή έξο-
δα παράστασης, αντιμισθία κ.λ.π., και 
χορηγία αντί σύνταξης. Δεν διορίζο-
νται αλλά εκλέγονται από τον λαό μιας 
εκλογικής περιφέρειας ή τους πολίτες 
ενός Δήμου, για τους Δημάρχους, για 
ορισμένο χρονικό διάστημα και μπορεί 
να μην επανεκλεγούν, ενώ οι δημόσιοι 
υπάλληλοι και λειτουργοί διορίζονται 
σε ειδικά προβλεπόμενη και προκη-
ρυσσόμενη θέση και απολαμβάνουν 
μονιμότητας ή ισοβιότητας. Η χορηγία 
– σύνταξη που λαμβάνουν, δεν αποτε-
λεί δικαίωμα λόγω παροχής εργασίας 
και καταβολής εισφορών, (ανταποδοτι-
κή – αναδιανεμητική διαδικασία) αλλά 

χορηγείται λόγω της άσκησης του συ-
γκεκριμένου λειτουργήματος και έχει 
τιμητικό-προσωπικό χαρακτήρα.

4. Για τους παραπάνω και πολλούς άλ-
λους λόγους, ισχυριζόμαστε, βάσιμα, 
ότι οι βουλευτές και γενικά οι αιρετοί 
δεν υπάγονται συνταξιοδοτικά στον 
Ν.4387/2016. Άλλωστε, είχαν εξαιρεθεί 
ρητά στο πρώτο κατατεθέν σχέδιο νό-
μου το 2016. Για τους λόγους αυτούς 
πολλοί από τους συναδέλφους συντα-
ξιούχους  βουλευτές, δημάρχους, κ.λ.π., 
έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο και αναμένουν προσδιορισμό συ-
ζήτησης των υποθέσεων αυτών, είτε με 
πιλοτική δίκη στην Ολομέλεια, είτε στο 
Τμήμα. 

5. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να 
προσφύγουν, εάν είναι δυνατόν, όλοι 
οι συνάδελφοι και όλοι οι αιρετοί, που 
λαμβάνουν σύνταξη, τόσο οι πριν, όσο 
και οι μετά τον ν.4387/2016, έτσι ώστε 
να μην αποδυναμωθούν τα αδιάσει-
στα επιχειρήματά μας και εμπεδωθεί 
η άποψη, ότι  και οι αιρετοί υπάγονται 
στον ΕΦΚΑ,  στην περίπτωση που ση-
μαντικός αριθμός βουλευτών, δημάρ-
χων κ.λ.π., αφ’ ενός αδιαφορήσει να 
προσφύγει, και επομένως, αποδέχεται 
σιωπηρά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ, 
αφ’ ετέρου ενταχθεί στις διατάξεις της 
υπ’ αριθ. πρωτ/λου 38416/20.04.2022 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, 
η οποία, στην ουσία, δεν αποτελεί ου-
σιαστική λύση, (εκτός της περίπτωσης 
των Δημάρχων, κ.λ.π., που ήταν δημό-
σιοι υπάλληλοι και δεν μπορούσαν να 
λάβουν δεύτερη σύνταξη από το Δημό-
σιο, ενώ τώρα μπορούν υποβάλλοντας 
νέα αίτηση), κυρίως γιατί αντιμετωπίζει 
τις συντάξεις των αιρετών ως υπαγόμε-
νες στον Ν.4387/2016. 

Το χειρότερο όμως όλων είναι, ότι η υπα-
γωγή των αιρετών στον ν.4387/2016 
εξαϋλώνει τις χορηγίες-συντάξεις τους, 
αφού τις  μειώνει σε ποσοστό από 65% 
έως 90% και η τυχόν προσωπική δια-
φορά συμψηφίζεται από 01.01.2023 με 
τις εκάστοτε αυξήσεις μέχρι τον μηδε-
νισμό της. 

Η υπαγωγή 
των αιρετών 

στον ν.4387/2016 
εξαϋλώνει 

τις χορηγίες-
συντάξεις τους, 

αφού τις  μειώνει 
σε ποσοστό 

από 65% έως 
90% και η τυχόν 

προσωπική 
διαφορά 

συμψηφίζεται 
από 01.01.2023 
με τις εκάστοτε 
αυξήσεις μέχρι 
τον μηδενισμό 

της.

7                                                        Ο Δήμαρχος της Αττικής



TA NEA THΣ ΕΝ.Δ.Α.// ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οι λαμβάνοντες 
χορηγία – σύνταξη αιρετοί και ιδιαίτερα οι Δήμαρχοι κ.λπ., δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4387/2016 και στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α για τους λόγους που θα αναλυθούν διεξοδικά 
στη συνέχεια.

Γιατί οι Δήμαρχοι δεν 
υπάγονται στον Νόμο 

Ν.4387/2016
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1Toπεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 4 παρ. 1ο 
δεν καταλαμβάνει τους 
αιρετούς.

Από την γραμματική ερμηνεία της, άνω, διάτα-
ξης, η οποία αναφέρει ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ τους, σε 
αυτήν υπαγόμενους, υπαλλήλους και λειτουρ-
γούς του Δημοσίου, στρατιωτικούς, ιερείς, λει-
τουργούς της βουλής των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμού, δεν υπάγονται οι δήμαρχοι, 
οι αιρετοί νομάρχες και γενικώς οι αιρετοί, γιατί 
οι αιρετοί δεν είναι, ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, 
ούτε λειτουργοί της βουλής ή των Δήμων και 
των ΝΠΔΔ κ.λ.π.
Τούτο γιατί οι αιρετοί γενικά και ειδικά οι δή-
μαρχοι, κοινοτάρχες, κ.λ.π., συνιστούν μια ειδι-
κή κατηγορία προσώπων, συνδέονται με ειδική 
σχέση με το κράτος, στοιχείο το οποίο απορ-
ρέει από Συνταγματικές διατάξεις, ασκούν λει-
τούργημα, πλην όμως δεν τελούν σε υπαλληλι-
κή σχέση με τους Δήμους και το κράτος.
Οι Δήμαρχοι και γενικά οι Αιρετοί (βουλευτές 
κ.λ.π.) δεν διορίζονται όπως οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι για την πλήρωση οργανικής θέσεως νο-
μοθετημένης από το νόμο (βλ. Α.Ε.Δ. 6/2000, 
51/1997,4/1995), αλλά εκλέγονται από τους 
συνδημότες τους για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.
Δεν έχουν την μονιμότητα ή την ισοβιότητα 
των δημοσίων υπαλλήλων και δικαστικών, 
αλλά τίθεται στην κρίση των συνδημοτών τους 

ανά τέσσερα έτη. Δεν τελούν κατά την ενάσκη-
ση της υπηρεσίας του σε υποτέλεια έναντι των 
ιεραρχικά ανωτέρων τους, όπως οι δημόσιοι 
υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου.
Δεν λαμβάνουν μισθό αλλά αντιμισθία, έξοδα 
παράστασης, βουλευτική αποζημίωση κ.λ.π.
Οι κανόνες, η δομή και ο τρόπος κανονισμού 
των συντάξεων από τον Ε.Φ.Κ.Α κατά τις διατά-
ξεις του Ν.4387/2016, έχει λάβει υπόψη και έχει 
σχεδιαστεί και καθοριστεί για τα συγκεκριμένα 
δεδομένα και χαρακτηριστικά των υπαλλήλων 
και λειτουργών του δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα, οι οποίοι διάγουν τον τυπικό εργασιακό 
βίο, εξαντλώντας την ιεραρχία –επί πολλά έτη- 
δεκαετίες υπηρεσίας μέχρι την συνταξιοδότη-
σής τους, λαμβάνουν μισθό και έχουν συντάξι-
μες αποδοχές.

Τα δεδομένα αυτά δεν έχουν καμιά απολύτως 
σχέση ή συνάφεια και είναι παντελώς ασύμβα-
τα με τα θεσμικά και ουσιαστικά δεδομένα και 
χαρακτηριστικά των αιρετών και ειδικότερα 
των δημάρχων και κοινοταρχών, που τελούν 
υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες και δεν 
είναι δυνατόν να υπαχθούν στους ενιαίους κα-
νόνες του Ε.Φ.Κ.Α. Ο μέσος όρος θητείας των 
αιρετών είναι το πολύ οκτώ (8) έτη.
Είναι επομένως, προφανές, ότι τα έτη δημαρχι-
ακής θητείας δεν έχουν καμιά απολύτως ανα-
λογία ή αντιστοιχία με τα έτη «υπηρεσίας» των 
υπαλλήλων και λειτουργών και ως εκ τούτου, 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 
τρόπο.

❝ Η ΕΝ.Δ.Α. θα πράξει καθετί νόμιμο για τη 
μη υπαγωγής των αιρετών και ειδικότερα 

των δημάρχων και κοινοταρχών στο 
συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ 

(Ν.4387/2016) ❞

TA NEA THΣ ΕΝ.Δ.Α.// ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΦΚΑ
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2Υπαγωγή των 
αιρετών και ιδιαίτερα 
των Δημάρχων και 
κοινοταρχών στην 

εξαιρετική διάταξη της 
παραγράφου 3 εδάφιο δ΄ του 
ν.4387/2016 και κατ’ επέκταση 
στις διατάξεις που ίσχυαν πριν 
την ψήφιση του ν.4387/2016 
για τους Δημάρχους και 
Κοινοτάρχες.

Με δεδομένο ότι οι αιρετοί και ιδιαίτερα οι δή-
μαρχοι κλπ., δεν καταλαμβάνονται από το πεδίο 
εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 
του Ν.4387/2016, όπως προαναφέρθηκε, καθώς 
δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, συνάγεται από 
τη συστηματική και τελολογική ερμηνεία των 
διατάξεων της εν λόγω διάταξης, των εξαιρέσε-
ων που εισάγει και το νομοθετικό καθεστώς, που 
διείπε επί σειρά ετών τα συνταξιοδοτικά δικαιώ-
ματα των δημάρχων και κοινοταρχών, ότι η δική 
τους κατηγορία υπάγεται στην παρ. 3 εδάφιο δ΄ 
της διάταξης του άρθρου 4 του Ν.4387/2016, με 
την οποία εξαιρούνται από την υπαγωγή στο συ-
νταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α., όσοι λαμβά-
νουν προσωπική χορηγία – σύνταξη.
΄Αλλωστε το αρχικό σχέδιο νόμου για τον Ν. 
4387/2016 σ’ αυτήν την παράγραφο είχε υπαγά-
γει όλους τους αιρετούς (δήμαρχους, βουλευτές 
κ.λ.π.).
Για όλες αυτές τις κατηγορίες ατόμων, της άνω, 
παρ. 3, που διέπονται από ειδικό νομοθετικό κα-
θεστώς, η φύση της σύνταξης που λαμβάνουν 
δεν έχει ούτε ανταποδοτικό, ούτε αναδιανεμητι-
κό χαρακτήρα αλλά προσωπικό χαρακτήρα και 
δικαιολογεί τη χορήγησή της, η συνδρομή ενός 
εξαιρετικού γεγονότος ή καθεστώτος, υπό το 
οποίο τελούν, ή ιδιότητας, που δεν θα μπορούσε, 

εκ της φύσεώς της, να συνδεθεί με οποιοδήποτε 
ανταποδοτικό ή αναδιανεμητικό χαρακτήρα για 
την απονομή της καταβλητέας χορηγίας – σύντα-
ξης ειδικώς σε αυτούς.
Στην περίπτωση των αιρετών γενικώς (βουλευ-
τές, δήμαρχοι κ.λ.π.) δεν υπάρχουν συντάξιμες 
αποδοχές, γιατί οι αιρετοί δεν λαμβάνουν μισθό 
αλλά βουλευτική αποζημίωση, αντιμισθία κ.λ.π.
Σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για 
τους δημάρχους και κοινοτάρχες ν.91/1943, 
ν.4505/1966, ν.1205/1981, ν.1508/1985 καθώς 
και άλλων νόμων που ρυθμίζουν αποσπασματικά 
ζητήματα χορηγίας – σύνταξης, όπως το άρθρο 9 
του .1902/1990, το άρθρο 15 του ν.1813/1988, τα 
άρθρα 3 και 18 του ν.2084/1992, το άρθρο 2 παρ. 
21 του ν.3075/2002 κ.λ.π., το ύψος των δημαρχι-
ακών χορηγιών – συντάξεων δεν προκύπτει από 
ειδικό μαθηματικό τύπο με βάση υπολογισμού 
τις συντάξιμες αποδοχές και τις καταβληθείσες ει-
σφορές, αλλά οι χορηγίες – συντάξεις τους, υπο-
λογίζονται ως ποσοστό των ετών δημαρχίας σε 
συνάρτηση με την αντιμισθία ενός εκάστου των 
δημάρχων που διαφέρει ανά κατηγορία Δήμων.
Εδώ σημειώνεται, ότι λόγω της ιδιαιτερότητας ο 
νομοθέτης αναγνώρισε προ πολλού την ιδιαιτε-
ρότητά τους και εθέσπισε ειδικούς νόμους, έτσι 
ώστε αυτοί να λαμβάνουν πλήρη χορηγία – σύ-
νταξη στα 25/25 , ενώ οι υπάλληλοι και λειτουρ-
γοί του δημοσίου στα 35/35.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί και η διαφορά μεταξύ 
των εννοιών της χορηγίας και της σύνταξης παρό-
τι νομολογιακά έχει κριθεί, ότι η χορηγία θεωρεί-
ται ως σύνταξη, είναι έννοιες απόλυτα διακριτές. 
Γιατί σύνταξη λαμβάνει ο δημόσιος υπάλληλος ή 
λειτουργός κ.λ.π., που στα πλαίσια του νόμου κα-
ταβάλλει εισφορές για να λάβει σύνταξη (αντα-
ποδοτική και αναδιανεμητική διαδικασία).
Αντίθετα χορηγία λαμβάνει εκείνος που δεν λαμ-
βάνει μισθό, αλλά αντιμισθία ή αποζημίωση και η 
καταβολή εισφορών δεν είναι απαραίτητο στοι-
χείο για να λάβει χορηγία – (σύνταξη), η οποία 
έχει πρωτίστως προσωπικό και τιμητικό χαρα-
κτήρα για τις υπηρεσίες που ο αιρετός παρήξε 
κατά τη θητεία τους στο κοινωνικό σύνολο.
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3Αντίθεση τυχόν 
υπαγωγής των 
αιρετών και ιδίως των 
δημάρχων κ.λ.π. στις 

διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
1 του ν.4387/2016 στο άρθρο 
4 παρ. 1 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την αρχή ισότητας (αναλογική) 
η ποσότητα του διανεμόμενου αγαθού πρέ-
πει να αυξάνει κατ’ απόλυτη αναλογία προς το 
μέγεθος του χαρακτηριστικού. Υπαγορεύεται 
δηλαδή η όμοια μεταχείριση των ομοίων και 
η ανόμοια μεταχείριση των ανομοίων. Θεμιτά 
κριτήρια διαφορετικής μεταχείρισης προκύ-
πτουν εκ του Συντάγματος, αξιολογικά καθώς 

και από τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.
Οι δήμαρχοι και γενικά οι αιρετοί, όπως προα-
ναφέρθηκε, δεν λαμβάνουν μισθό αλλά έξοδα 
παράστασης και τώρα αντιμισθία, δεν διορίζο-
νται αλλά εκλέγονται, δεν έχουν την μονιμότη-
τα των δημοσίων υπαλλήλων και τα καθήκοντά 
τους είναι βαρύτατα για την εξυπηρέτηση των 
συνδημοτών τους, κλπ.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες τελούν 
οι δήμαρχοι κ.λ.π., είναι συνεπώς αυτές που δι-
καιολογούν τη διαφορετική μεταχείρισή τους, 
τόσο ως προς τον τρόπο, με τον οποίο αμείβο-
νται, όσο και ως προς το συνταξιοδοτικό τους 
δικαίωμα.

Η ιδιαιτερότητα αυτή των αιρετών έχει ανα-
γνωριστεί και από την νομολογία της Ολο-
μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ 
αριθ. 1938/2009 απόφασή του που αφορά τους 
βουλευτές αλλά αναλογικά ισχύει και για τους 
δημάρχους κ.λ.π., η οποία αναφέρει, ότι «ει-
δοποιά δε στοιχεία που διαφοροποιούν τους 
βουλευτές από τους δημοσίους υπαλλήλους 
– συνταξιούχους του δημοσίου, είναι τόσο ο 
τρόπος με τον οποίο αναδεικνύονται και απο-
κτούν την αντίστοιχη ιδιότητα – εκλογή στη 
μια περίπτωση, διορισμός στην άλλη -, όσο και 
η αβεβαιότητα ή μη περί τη συνεχή άσκηση 
του αντίστοιχου λειτουργήματος ή των εκ της 
κατεχομένης θέσεως καθηκόντων – μεταβολή 
της προτιμήσεως του εκλογικού σώματος στην 
μια περίπτωση, μονιμότητα στην άλλη, γεγο-
νός που καθιστά τις συνθήκες υπό τις οποίες 
τελούν οι βουλευτές και οι δημόσιοι υπάλληλοι 
μη συγκρίσιμες (σκέψη 7) και εν συνεχεία (σκέ-
ψη 9) «με την αιτιολογία ότι  οι βουλευτές και οι 
δημόσιοι υπάλληλοι τελούν σε όλως διάφορες 
συνθήκες, με συνέπεια το συνταξιοδοτικό τους 
δικαίωμα να διέπεται, επιτρεπτώς, από ίδιους 
κανόνες, κατ’ απόκλιση των ισχυόντων για τους 
δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους».

TA NEA THΣ ΕΝ.Δ.Α.// ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΦΚΑ
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4Μειωμένη σύνταξη 
σηματοδοτεί η 
υπαγωγή στον ν. 
4387/2016.

Επειδή τυχόν υπαγωγή των δημάρχων και κοι-
νοταρχών και των αιρετών γενικότερα, στις 
διατάξεις του ν.4387/2016, θα έχει ως αποτέλε-
σμα, το ύψος της χορηγίας – σύνταξής τους να 
είναι μειωμένο σε ποσοστό άνω του 70% έως 
80%, σε σχέση με τον υπολογισμό που προκύ-
πτει και που ανέμεναν με βάση το συντ/κό τους 
καθεστώς που ίσχυε διαχρονικά για τους αιρε-
τούς, εδώ και πολλές δεκαετίες, συνιστά βίαιη 
ανατροπή, εξαΰλωση και καταβαράρθρωση 
των συνταξιοδοτικών τους προσδοκιών και 
ουσιωδέστατη μεταβολή του επιπέδου ζωής 

στο οποίο είχαν υπολογίσει, αντίκειται και πα-
ραβιάζει, τόσο Συνταγματικές διατάξεις, όσο 
και την διαχρονικά ισχύουσα διασύνδεση και 
τη σταθερή ευθεία, άλλως εύλογη αναλογία, 
μεταξύ δημαρχιακής αντιμισθίας και χορηγίας 
– σύνταξης, η οποία όπως άλλωστε έχει κριθεί 
κατ’ αναλογία τόσο από το Ειδικό Δικαστήριο 
του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος με 
τις 1-4/2018 αποφάσεις του, όσο και με την 
504/2021 απόφαση του Δικαστηρίου Σας, όταν 
η μείωση στη χορηγία – σύνταξη που ελάμβα-
νε ο πολίτης υπερβαίνει σε ποσοστό πέραν του 
40%, συνιστά παραβίαση θεμελιωδών συνταγ-
ματικών αρχών.
Επειδή στο Δικαστήριό Σας εκκρεμεί η από 
05.05.2019 έφεση του συναδέλφου Δεκαβάλλα 
Ιωάνη με Α.Β.Δ.2420/2019, η οποία εκδικάστη-
κε την 06.02.2020 (πιν.5) και δεν έχει εκδοθεί 
ακόμη απόφαση επ’ αυτής.

Επειδή εν τω μεταξύ, έχουν κατατεθεί και θα 
κατατεθούν και αρκετές άλλες εφέσεις – αγω-
γές, ή αγωγές με το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή 
την μη υπαγωγή των αιρετών και ειδικότερα 
των δημάρχων και κοινοταρχών στο συνταξιο-
δοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ (Ν.4387/2016).
Επειδή είναι προφανές, ότι η, άνω, εκκρεμούσα 
υπόθεση για έκδοση αποφάσεως, καθώς και 
όσα άλλα δικόγραφα έχουν κατατεθεί, αφο-
ρούν ευρύτερο κύκλο προσώπων, φρονούμε, 
ότι πρέπει το ζήτημα αυτό να αχθεί με προδι-
καστικό ερώτημα στην Ολομέλεια του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, κατ’ άρθρο 108 Α παρ.2 του π.δ. 
1225/1981και ήδη άρθρο 162 του ν.4700/2020, 
προκειμένου να αποφανθεί, ως προς το ζήτημα 
της υπαγωγής ή μη υπαγωγής των δημάρχων, 
κλπ., στον ν.4387/2016, που κατά την άποψή 
μας υφίστανται αδιάσειστα στοιχεία και επιχει-
ρήματα, ότι δεν υπάγονται, όπως περιληπτικά 
αναφέρονται στο παρόν σημείωμά μας.
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Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η 
καταστατική θέση των αιρετών και 
η αναγκαιότητα αναβάθμισή της, 
σαν απαραίτητο στοιχείο για βελ-

τίωση του ιδίου του θεσμού της Τ.Α. και 
της αποτελεσματικότητάς του. Θέμα στο 
οποίο συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι, 
ότι θα πρέπει να είναι από τις βασικές προ-
τεραιότητες στην ατζέντα των συζητήσε-
ων των Θεσμικών Οργάνων της Τ.Α. με την 
Πολιτεία.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κ. Παύ-
λος Καμάρας παρουσιάζοντας το φάσμα 
των εξελίξεων, όπως αυτές έχουν διαμορ-
φωθεί σε βάρος των αιρετών, στο θέμα 
των χορηγιών (πρώην και νυν) μετά τον 
Νόμο Κατρούγκαλου, ζήτησε την ενεργή 

συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. τόσο σε πολιτικό 
όσο και στο νομικό επίπεδο.

Κατέθεσε την πρόταση της  Ένωσης Δη-
μάρχων Αττικής, για επαναφορά της χο-
ρηγίας στους Δημάρχους που εξελέγησαν 
μετά το 2013, η οποία ως γνωστόν έχει κα-
ταργηθεί με τον Νόμο 4336/2015 εφ’ όσον 
όπως τόνισε έχουν εκλείψει οι μνημονια-
κές συνθήκες που επέβαλλαν την αρνητική 
αυτή ρύθμιση.

Μάλιστα πρότεινε η καταβολή αυτή της 
χορηγίας να γίνεται από τους Δημοτικούς 
Προϋπολογισμούς, αφού το κόστος για 
κάθε Δήμο, θα είναι ασήμαντο.
Επίσης στο θέμα της δραστικής περικοπής 
των καταβαλλόμενων χορηγιών, μετά τον 

νέο τρόπο υπολογισμού τους, ζητήθηκε 
από την Κ.Ε.Δ.Ε. τόσο η παρέμβαση στην 
πολιτική ηγεσία για νέα νομοθετική ρύθμι-
ση όσο και σε νομικό επίπεδο για υποστή-
ριξη των ήδη κατατεθεισών προσφυγών 
των αιρετών, που πλήττονται.

Συζήτηση έγινε και για τις ιδιαίτερες οικο-
νομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπί-
ζουν οι ΟΤΑ, την περίοδο αυτή, καθώς και 
για το θέμα της κυβερνησιμότητας των Δή-
μων μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.
 
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Δ. Παπαστερ-
γίου, αφού εξέφρασε την χαρά του, και τις 
ευχαριστίες του για την συνεργασία με την 
Ένωση των Δημάρχων Αττικής, επιβεβαίω-
σε την βούληση του Ανώτατου Θεσμικού 
Οργάνου της Αυτοδιοίκησης, για την ανα-
γκαιότητα αναβάθμισης της καταστατικής 
θέσης των αιρετών και η Κ.Ε.Δ.Ε. θα είναι 
σε συνεχή διάλογο με την ΕΝ.Δ.Α. για όλα 
τα θέματα που απασχολούν την διοίκηση 
της αλλά και αρωγός υποστήριξης στα όσα 
από κοινού συμφωνηθούν μεταξύ των δυο 
Ενώσεων.

Εκτός του Προέδρου κ. Π. Καμάρα,  παρέ-
στησαν ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Αναστόπου-
λος πρ. Δήμαρχος Ύδρας,  ο Ταμίας κ. Γ. 
Κουράσης   πρ. Δήμαρχος Χαλανδρίου,  τα 
μέλη του Δ.Σ. κ. Β. Γιαννακόπουλος  Αντι-
περιφερειάρχης Αττικής & πρ. Δήμαρχος 
Αγίας Παρασκευής,  κ. Ν. Μπάμπαλος  
Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Γ. Καλαφατέλης 
Δήμαρχος Διονύσου. Παρέστη εκ μέρους 
της Κ.Ε.Δ.Ε. ο Γενικός Διευθυντής κ. Ι.  Κα-
ραγιάννης πρ. Δήμαρχος Λαγκαδά.  

Τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Δημήτρη Παπαστεργίου επισκέφτηκε 
κλιμάκιο του Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α. σε μια συνάντηση γόνιμη και 

εποικοδομητική.

Επί τάπητος η καταστατική 
θέση των αιρετών
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Κύριε Πρόεδρε,

Πάγια θέση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, αλλά 
πιστεύουμε και των εκάστοτε ηγεσιών της Κ.Ε.Δ.Ε., 
είναι ότι μεταξύ των πολλών διαχρονικών και επί-
καιρων προβλημάτων που απασχολούν την Αυ-
τοδιοίκηση το θέμα της καταστατικής θέσης των 
αιρετών θα πρέπει να είναι στις πρώτες θέσεις εν-
διαφέροντος της Πολιτείας και του συνόλου των 
πολιτών.

Και τούτο γιατί όντας ο θεσμός ανθρωποκεντρικός 
μια ποιοτική συμμετοχή συμπολιτών μας στα Κοινά 
της Αυτοδιοίκησης, συνεπάγεται αυτομάτως ανα-
βάθμιση του θεσμού και της αποτελεσματικότητάς 
του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πιστεύουμε ότι το νέο 
θεσμικό πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε με τον περι-
βόητο Νόμο Κατρούγκαλου και αφορά στις χορη-
γίες των Δημάρχων θα πρέπει  να είναι ένα από τα 
κύρια θέματα που θα πρέπει να απασχολήσει τα 
Θεσμικά μας Όργανα.

Η κατάργηση των χορηγιών των Δημάρχων (που 
εκλέγονται μετά το 2013) καθώς και ο απαράδε-
κτος (από κάθε άποψη), νέος τρόπος υπολογισμού 
των χορηγιών, ταυτιζόμενος (παράλογα) με τις συ-
ντάξεις των εργαζομένων πλήττουν το κύρος των 
Δημάρχων.

Έχοντας δε,  πρόσκαιρο χαρακτήρα ως μνημονια-
κές δεσμεύσεις, είναι πασιφανές ότι θα πρέπει να 
επανέλθουν άμεσα στην πρότερα κανονική και 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα κατάσταση.

Η Ένωση Δημάρχων, με σειρά συναντήσεων και 
υπομνημάτων, προσπαθεί να αναδείξει το πρόβλη-
μα εκ νέου.

Στην προσπάθειά μας αυτή καλούμε τον ανώτατο 
Θεσμικό Όργανο της Αυτοδιοίκησης, την Κ.Ε.Δ.Ε. να 
βγει μπροστά και να αξιώσει από την Πολιτεία να 
καταργηθεί στο σκέλος  που αφορά στην Αυτοδιοί-
κηση ο αμφιλεγόμενος νόμος του Κατρούγκαλου.

Η πρόταση μας  για επαναφορά της χορηγίας στους 
Δημάρχους (όπου καταργήθηκε) με καταβολή από 
τους Δημοτικούς προϋπολογισμούς, μπορεί να εί-
ναι  μια λύση στο πρόβλημα, χωρίς ιδιαίτερα δυ-
σκολίες.

Όπως επίσης και η επαναφορά του τρόπου υπολο-
γισμού των παλαιών (μειωμένων κατά το ¼ ) χορη-
γιών, στο πρωθύστερο των μνημονίων καθεστώς.

Παράλληλα με τις θεσμικές παρεμβάσεις είναι γνω-
στό ότι κινούμαστε και προς την Δικαιοσύνη, με 
υποστήριξη των συναδέλφων που προσφεύγουν σ’ 
αυτήν για δικαίωσή τους.

 Την ίδια υποστήριξη καλούμε με το βάρος του θε-
σμού να δώσει και η Κ.Ε.Δ.Ε. με τα Όργανά της.

Επίσης ζητούμε την παρέμβαση της Κ.Ε.Δ.Ε., στο 
ΥΠ.ΕΣ. για την επαναφορά της διάταξης περί της 
δυνατότητας  (άνευ σταυρού) εκλογής διατελεσά-
ντων Δημάρχων, όπως υπήρξε στο αρχικό σχέδιο 
διαβούλευσης του Υπουργείου πριν τον ψηφισθέ-
ντα από την Βουλή Εκλογικό Νόμο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Ευελπιστούμε σε καλύτερα αποτελέσματα και σ΄ 
αυτό τον τομέα για μια καλύτερη Αυτοδιοίκηση.                                              

Η επιστολή Π. Καμάρα στον Πρόεδρο ΚΕΔΕ
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Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα της δη-
μοκρατικής διακυβέρνησης. Πέραν του θεσμικού της 
χαρακτήρα στην ομαλή κοινωνική λειτουργία, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα δυναμικό και αναντικατάστατο συ-
ντελεστή για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι τομείς αυτοί αποτελούν τις 

βασικές συνιστώσες για Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο.

Δε θα σταθούμε στα τετριμμένα περί ανάγκης αναβάθμισης των 
ικανοτήτων και γνώσεων του προσωπικού τόσο σε επίπεδο αιρε-
τών όσο και διοικητικών στελεχών. Αυτή η ανάγκη είναι αυταπό-
δεικτη και πρέπει να αποτελεί συνεχές μέλημά μας μέσω των δρά-
σεων της δια βίου μάθησης.

Του Νίκου Ταμπακίδη*
*Ο Νίκος Ταμπακίδης είναι πρώην Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, Πρώην Γ. Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων. Η παρούσα δημοσίευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εισήγησής του στο Αυτοδιοικητικό Forum της 
ΕΝΔΑ που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2022.

Η δυνατότητα να θεραπεύσουμε τη διαπιστωμένη συστημική αδυναμία από 
την έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Δήμων αποτελεί κλειδί στην ικα-
νοποίηση της ανάγκης για θεσμική και πρακτική βελτίωση των σχέσεων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης με τον πολίτη.

Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στόχος η αύξηση της 
ικανοποίησης του πολίτη

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ // ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΟΤΑ
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Το ίδιο αυταπόδεικτη είναι και η ανάγκη εισα-
γωγής κανόνων της επιστήμης της Οργάνωσης 
και της Πληροφορικής στη λειτουργία των δή-
μων.

1. Διαλειτουργικότητα

Το πρώτο σημαντικό σημείο είναι η δυνα-
τότητα να θεραπεύσουμε τη διαπιστωμένη  
συστημική αδυναμία από την έλλειψη διαλει-
τουργικότητας μεταξύ των Δήμων. Εδώ και 
δεκαετίες, ο κάθε Δήμος αντιλαμβάνεται και 
εφαρμόζει κατά το δοκούν έννοιες που έχουν 
άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση, τη στήριξη, 
τη συμμετοχή, αλλά και τις υποχρεώσεις του 
πολίτη. Το ίδιο ισχύει για την παραγωγή δει-
κτών, τον προσδιορισμό της παραγωγικότητας 
και την κοστολόγηση των υπηρεσιών. Αυτό 
έχει ολέθριες επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα 
και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
όσο και στη δυνατότητα παροχής ολοκληρω-
μένων υπηρεσιών («υπηρεσίες χωρίς ραφή» 
- seamless services είναι ο διεθνής επιστημονι-
κός όρος) από την Αυτοδιοίκηση.

Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο: Η Αυτοδιοίκηση 
δε μπορεί να αποτελεί μία Βαβέλ διαδικασιών, 
πρωτοβουλιών και ανταγωνιστικών διεκδική-
σεων. Βεβαίως, οι τοπικές ιδιαιτερότητες απαιτούν να υπάρχει η 
δυνατότητα τοπικών επιλογών. Αυτή είναι βασική αρχή της Αυτο-
διοίκησης. Αλλά ζούμε στην εποχή των δικτύων. Πρέπει να αντι-
ληφθούμε ότι η πλήρης - και κυρίως η άναρχη - λειτουργική αυ-
τονόμηση, όχι μόνο δεν παρέχει ελευθερία επιλογών στις τοπικές 
κοινωνίες, αλλά αντιθέτως τις απομονώνει και τις μαραζώνει.

Η Ανακοίνωση της Κομισιόν COM(2017) 134 θέλει να προωθήσει 
την αρχιτεκτονική ενιαίων χαρακτηριστικών – δηλαδή αρχιτεκτο-
νική fractal για τη Δημόσια Διοίκηση στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Πλαί-
σιο Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ) είναι μια από κοινού συμφωνημέ-
νη προσέγγιση για την παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσι-
ών με διαλειτουργικό τρόπο. Ορίζει τις βασικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διαλειτουργικότητα με τη μορφή κοινών αρχών, 
μοντέλων και συστάσεων.

Αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαίσιου
 Διαλειτουργικότητας

1: Επικουρικότητα και αναλογικότητα
2: Ανοικτός χαρακτήρας
3: Διαφάνεια
4: Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
5: Τεχνολογική ουδετερότητα και φορητότητα 
των δεδομένων
6: Λειτουργία με επίκεντρο τον χρήστη
7: Ένταξη και προσβασιμότητα

8: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής
9: Πολυγλωσσία
10: Διοικητική απλούστευση
11: Διατήρηση των πληροφοριών
12: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας

Στο μέτρο του δυνατού, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι 
χρήστες θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν δεδομένα μόνο μία 
φορά, και οι διοικήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτούν 
και να ανταλλάσσουν αυτά τα δεδομένα για να εξυπηρετούν τον 
χρήστη, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδο-
μένων.1

Βεβαίως, η επίτευξη διαλειτουργικότητας τόσο μεταξύ υπηρεσι-
ών του ίδιου φορέα όσο και υπηρεσιών διαφορετικών τοπικών, 
εθνικών ή διασυνοριακών φορέων είναι πολύ σύνθετο θέμα, αλλά 
στην πραγματικότητα, είναι λιγότερο δύσκολη από όσο ακούγε-
ται, λόγω της ιδιότητας της αυτό-ομοιότητας (self similarity) που 
έχει η φύση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών!

1. Θεωρούμε αυτή την επισήμανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδι-
αιτέρως ενδιαφέρουσα και χαρακτηριστικό δείγμα του τι μπορεί να 
προσφέρει η διαλειτουργικότητα ως επιλογή για την Οργάνωση και 
βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. Ήδη, στην Πορτογαλία ξεκίνησαν 
από το Σεπτέμβριο του 2015 την πρωτοβουλία Simplificar (www.
simplificar.gov.pt). Μία από τις βασικές αρχές του Simplificar είναι η 
«Ask only once» (=το ζητάμε μόνο μια φορά). Σύμφωνα με αυτή την 
Αρχή, δεν μπορεί - από το Μάιο 2015- να ζητηθεί από τους πολίτες 
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της Πορτογαλίας να υποβάλουν στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα σε 
κάποια υπηρεσία στη Δημόσια Διοίκηση της χώρας (πχ Δημοτολόγιο 
και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή Φορολογική δήλωση και 
αίτηση στο δήμο για υπηρεσία ή επίδομα με εισοδηματικά κριτήρια. 
Ο δήμος ανατρέχει στα αρχεία της εφορίας και όχι ο πολίτης για έκδο-
ση της φορολογικής του δήλωσης).

Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε ότι  τα 
κορυφαία συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης πρέπει κατεπει-
γόντως να προωθήσουν πολιτικές και μέτρα διαλειτουργικότητας 
στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις 
και προσεγγίσεις για αυτό το στόχο που στηρίζονται στην εκτε-
ταμένη χρήση εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε 
διαφορετική περίπτωση, το έργο «λειτουργικής αναβάθμισης» θα 
το αναλάβει η «αγορά». Με κανόνες και οδηγίες που εξυπηρετούν 
μεγαλοσυμφέροντα, θα υποχρεωθούν Δήμοι και Περιφέρειες να 
προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις επιταγές και τα συμφέρο-
ντα των «αγορών».

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι για να γίνει αντιληπτή και 
κατανοητή η έκταση και η σημασία του έργου φορέων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης πρέπει να αναλυθούν και να προσδιοριστούν 
οι πολύπλοκες Συνέργειες που αναπτύσσονται σε ένα σύνθετο 
σύστημα όπως αυτό της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας. Η 
Πληροφορική αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη που μπορεί να 
διαχειριστεί και να αναδείξει την πολυπλοκότητα του έργου των 
Δήμων και των Περιφερειών. Το χρειάζεται ο πανταχόθεν βαλλό-
μενος θεσμός της Αυτοδιοίκησης, το χρειάζονται όλοι οι αιρετοί 
και κυρίως οι πολίτες.

2. Μέτρηση της ικανοποίησης του πολίτη

Η παροχή υπηρεσιών είναι πάντοτε ένα δίπολο (υπηρεσία - πολί-
τες), του οποίου οι πόλοι έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, απαι-
τήσεις και ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να εξετάζει τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις και των δύο πόλων, να χρησιμοποιεί 

μεθόδους και μέσα που θα της επιτρέπουν να καταγράφει, να γνω-
ρίζει, ακόμα και να μετρά ποσοτικά χαρακτηριστικά της εικόνας 
που έχει ο πολίτης για τη λειτουργία της. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να προσεγγίζει τους πολίτες με 
βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και οφείλει να έχει το 
επίπεδο ικανοποίησης των προσδοκιών του πολίτη ως σημείο εκ-
κίνησης των ενεργειών της.  

Η ικανοποίηση είναι μία ευρέως αποδεκτή έννοια. Οι σημαντικό-
τερες από τις δυσκολίες για την κατανόηση και χειρισμό της έννοι-
ας «ικανοποίηση» είναι οι ακόλουθες:  

• Η ικανοποίηση είναι μια έννοια πολύπλοκη, καθώς είναι το 
αποτέλεσμα της σύνθεσης εμπειριών πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά το σημείο μέτρησης της.  

• Η ικανοποίηση του πολίτη είναι ευμετάβλητη, είναι μια έννοια 
εξόχως δυναμική καθώς αλλάζει με την πάροδο του χρόνου: 
νέες εμπειρίες και επίπεδα επίγνωσης θα μεταβάλουν τα εν-
δεχόμενα επίπεδα ικανοποίησης που θα μπορούσαν να επι-
τευχθούν.  

• Μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν οι αιτίες που οδη-
γούν στην ικανοποίηση - και ιδίως όταν εξετάζονται οι λιγό-
τερο απτές διαστάσεις των υπηρεσιών (ευγένεια, προθυμία, 
κατανόηση κλπ).  

• Κατά κανόνα, είναι πολύ πιο εύκολο να εκφραστούν οι αιτίες 
της δυσαρέσκειας παρά της ικανοποίησης - και κυρίως εάν 
πρόκειται για τη βέλτιστη κατάσταση.  

• Η έλλειψη κατανόησης των αιτιών της ικανοποίησης εγκυμο-
νεί τον κίνδυνο να θεωρήσουμε ένα ‘καλό αποτέλεσμα’ λόγο 
να μην αλλάξουμε τίποτα.

Η Τ.Α. που επιδιώκει ειλικρινά την στήριξη και εξυπηρέτηση του 
πολίτη δε μπορεί να αρκείται σε μια δήλωση προθέσεων. Η λει-
τουργία της οφείλει να χαρακτηρίζεται από πολύ συγκεκριμένα 
στοιχεία. 
Υπάρχουν τρία στοιχεία ιδιαίτερης χρησιμότητας για τη διαμόρ-
φωση των προτύπων που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες της Τ.Α. 
στην επαφή τους με τους πολίτες. 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ // ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΟΤΑ

‘‘Η διεθνής εμπειρία από τους 

ελέγχους χρηστικότητας δείχνει ότι 

πολύ συχνά διάφοροι ειδικοί στο χώρο 

της Πληροφορικής δεν είναι καθόλου 

«ειδικοί» σε θέματα διευκόλυνσης και 

εξυπηρέτησης του μέσου πολίτη

‘‘
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Τα στοιχεία αυτά είναι: 
• Υπηρεσιακά πρότυπα (service standards) προσανατολισμένα 

στον πολίτη. 
• Επικοινωνία - διάλογος με τους πολίτες. 
• Έλεγχος - παρακολούθηση - αξιολόγηση - βελτίωση των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών 

Το πρώτο στοιχείο αφορά στη συνέπεια της Τ.Α. προς τις δεσμεύ-
σεις της.
Αν ένας δήμος δεσμευτεί ότι κάθε Παρασκευή θα συλλέγει τα 
ογκώδη οικιακά απόβλητα από μια περιοχή, τότε αυτή η δέσμευ-
ση θα πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως. 
Το δεύτερο σημείο είναι η ανάγκη οι υπάλληλοι και η ηγεσία της 
Τ.Α. να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση των πολιτών που συναλ-
λάσσονται με την υπηρεσία. Λίγο πολύ ο κάθε πολίτης θέλει: 

• Να αντιμετωπισθεί από τον υπάλληλο ως ειλικρινής και όχι 
ως εν δυνάμει απατεώνας. 

• Σταθερότητα των διαδικασιών μεταξύ ομοειδών λειτουρ-
γιών. 

• Ισονομία. Δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και η 
τήρηση της προτεραιότητας δεν αποτελεί αντικείμενο της δι-
άθεσης του υπαλλήλου που εξυπηρετεί τους πολίτες.  

• Απρόσκοπτη και συνεχή παροχή υπηρεσιών. Το «ωράριο μη-
τέρας» ή η «άδεια πατρότητας» είναι πρόβλημα που πρέπει 
να αντιμετωπίσει η υπηρεσία και όχι ο πολίτης με δεύτερη και 
τρίτη επίσκεψη στην υπηρεσία.   

Το τρίτο σημείο είναι η ευρεία γνωστοποίηση των δεσμεύσεων 
της υπηρεσίας για το είδος και την ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών της. Η έκδοση ενός ενημερωτικού φυλλαδίου είναι 
ένας συνηθισμένος τρόπος γνωστοποίησης των δεσμεύσεων της 
υπηρεσίας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι μελέτης για την αποτύπωση και σύνθε-
ση της εικόνας που έχει ο πολίτης για μια υπηρεσία. Μια χρήσιμη 
μεθοδολογική προσέγγιση της διεπαφής Υπηρεσίες - πολίτης εί-
ναι η μελέτη των εξής βασικών παραγόντων: 

Α. Παρακολούθηση - καταγραφή - επεξεργασία εμπειριών του 
προσωπικού «πρώτης γραμμής»: 
Είτε πρόκειται για ζωντανή επαφή, είτε για επαφή μέσω διαδικτύ-
ου, με τον όρο «πρώτης γραμμής» εννοούμε το προσωπικό που 
έρχεται σε συχνή επαφή με τους πολίτες. Είναι προφανές ότι το 
προσωπικό αυτό αποτελεί μια εξαιρετική πηγή εμπειριών και η 
παρακολούθηση - καταγραφή - επεξεργασία εμπειριών του προ-
σωπικού «πρώτης γραμμής» είναι πολύ σημαντική για να σχημα-
τίσουμε μια αντικειμενική εικόνα του πώς βλέπει και αξιολογεί ο 
πολίτης το έργο των υπηρεσιών. 

Β. Χαρτογράφηση των διαδρομών των πολιτών (citizen journey 
mapping): 
Με τον όρο «χαρτογράφηση» δεν περιοριζόμαστε μόνο στη χω-
ρική αποτύπωση των διαδρομών που κάνουν οι πολίτες για να 
επιλύσουν κάποιο πρόβλημά τους. 
Σε πολλές χώρες, η χαρτογράφηση περιλαμβάνει στοιχεία όπως 
η ψυχολογική διαδρομή που περνά ο πολίτης μεταξύ αναμονής, 
αναζήτησης, επιδίωξης και τελικού αποτελέσματος καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στον ποιοτι-
κό προσδιορισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, η 
«χαρτογράφηση» δεν περιορίζεται στην ενδοϋπηρεσιακή Οδύσ-
σεια, αλλά περιλαμβάνει και τις δια-υπηρεσιακές επαφές που χρει-
άστηκε να κάνει ο πολίτης.

‘‘Τα κορυφαία συλλογικά όργανα της 

Αυτοδιοίκησης πρέπει κατεπειγόντως 

να προωθήσουν πολιτικές και μέτρα 

διαλειτουργικότητας στο χώρο της 

Αυτοδιοίκησης
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Γ. Έλεγχος και ανάλυση χρηστικότητας: 
Μια σύγχρονη Τ.Α. εφαρμόζει πάντοτε έλεγχο και ανάλυση χρη-
στικότητας όταν προτίθεται να εισαγάγει μια καινούργια υπηρε-
σία για τους πολίτες. Η δράση αυτή είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη 
για τις περιπτώσεις νέων on-line υπηρεσιών.  

Η διεθνής εμπειρία από τους ελέγχους χρηστικότητας δείχνει ότι 
πολύ συχνά διάφοροι ειδικοί στο χώρο της Πληροφορικής δεν εί-
ναι καθόλου «ειδικοί» σε θέματα διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης 
του μέσου πολίτη.

Είναι ευθύνη της ηγεσίας της Τ.Α. να βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών και διαδικασιών ικανοποιεί με τον καλύτερο 
και εξυπνότερο τρόπο τις ανάγκες των πολιτών κάθε ηλικίας και 
μορφωτικού επιπέδου. 
Όπως είναι προφανές, το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών από 
τη Τ.Α. εξαρτάται, εν πολλοίς, από το τι προσδοκά ο πολίτης από 
τη Τ.Α.. Με τη σειρά τους, οι προσδοκίες του πολίτη καθορίζονται 
από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως για παράδειγμα κατώτα-
το - ανεκτό - αποδεκτό επίπεδο υπηρεσιών σε παραμέτρους όπως 
ο χρόνος, η ευχέρεια, η σαφήνεια κ.α.
Κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2007 Β), εκρίθη απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μία αρ-
χική έρευνα στα Κράτη - μέλη για το θέμα της ικανοποίησης των 
πολιτών από το έργο των Δημόσιων υπηρεσιών. Η πορτογαλική 
προεδρία ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοί-
κησης (The European Institute of Public Administration - EIPA) να 
αναλύσει τα αποτελέσματα της προαναφερθείσης έρευνας για 
λογαριασμό της Προεδρίας. Στην έρευνα απήντησαν στο σχετικό 
ερωτηματολόγιο 26 Ευρωπαϊκές χώρες.
Μέσα στο πλαίσιο αυτών των προβληματισμών το ΕΙΡΑ εξέδωσε 
το «Αλφαβητάρι της διαχείρισης της ικανοποίησης του πολίτη» για 
τη Τ.Α..
Δεδομένης της καθοριστικής σημασίας των προσδοκιών στη δια-
μόρφωση του επιπέδου ικανοποίησης του πολίτη, είναι σημαντι-
κό να κατανοήσουμε τους βασικούς παράγοντες που υπεισέρχο-
νται σε αυτόν το μηχανισμό.

Οι πιο κοινοί παράγοντες - «κλειδιά» είναι οι εξής:

Ατομικές ανάγκες:
Κάθε χρήστης μιας Υπηρεσίας έχει αυτό που θεωρείται ένα σύ-
νολο καίριων βασικών αναγκών, τις οποίες ο πολίτης αναμένει να 
του καλύψει η Υπηρεσία. Προφανώς αυτές διαφέρουν από υπηρε-
σία σε υπηρεσία και από πολίτη σε πολίτη. Η πλήρης κατανόηση 
αυτών των αναγκών είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό της κα-
τάλληλης προσφοράς υπηρεσίας.

Προηγούμενη εμπειρία:
Πολλοί πολίτες θα έχουν ήδη έρθει σε επαφή στο παρελθόν με 
την ίδια υπηρεσία ή παρόμοια υπηρεσία άλλου φορέα. Η εμπειρία 
τους θα επηρεάσει εν μέρει τις μελλοντικές τους προσδοκίες από 
αυτές τις υπηρεσίες. Σημειωτέων ότι η προηγούμενη εμπειρία από 
ιδιωτικές εταιρείες επηρεάζει τις προσδοκίες του πολίτη από τις 
αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες.

Φήμη:
Πολύ συχνά, οι προσδοκίες διαμορφώνονται βάσει πληροφοριών 
που δεν προέρχονται από τον πάροχο της υπηρεσίας. Η πηγή αυ-
τών των πληροφοριών μπορεί να είναι η οικογένεια, οι φίλοι και 
οι συνεργάτες και πιο ευρέως τα Μέσα Ενημέρωσης και άλλοι φο-
ρείς, όπως τα social media.

Σαφείς υποσχέσεις:
Δηλώσεις από το προσωπικό ή από φυλλάδια ή από άλλο δημο-
σιευμένο υλικό μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τις 
προσδοκίες των πολιτών.Υποκρυπτόμενες υποσχέσεις:

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ // ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΟΤΑ

‘‘Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις και 
συναφείς έρευνες τόσο του Δημόσιου 

όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, εστιάζουν 
την προσπάθειά τους στην αποτύπωση 
και καταγραφή της ικανοποίησης των 

πολιτών / πελατών, αλλά παραλείπουν την 
έρευνα για την καταγραφή - αποτύπωση 

των προσδοκιών των πολιτών από την 
υπηρεσία.

‘‘
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Παρά το ότι οι χώροι που λειτουργούν οι Διοικητικές υπηρεσίες 
Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης δε διακρίνονται για την πολυτέ-
λεια και την μοντέρνα αισθητική…, υπάρχουν περιπτώσεις που 
ένα πολυτελές ενημερωτικό φυλλάδιο ή ένα εντυπωσιακό video 
δημιουργεί, επαγωγικά, την προσδοκία πολυτελούς, σύγχρονης 
και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης.

3.Μέτρηση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ένα επιτυχημένο - και χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως - μέσο 
μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω 
της εκτίμησης των προσδοκιών και της ικανοποίησης του πολί-
τη από τις υπηρεσίες είναι το σύστημα SERVQUAL. Το όνομα του 
μοντέλου προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων SERVice (υπηρε-
σία) και QUALity (ποιότητα).Στην εφαρμογή του, το μοντέλο ξε-
κινά από τον προσδιορισμό του χάσματος που συνήθως υπάρχει 
μεταξύ προσδοκιών και ικανοποίησης του πολίτη για μια συγκε-
κριμένη υπηρεσία. 
Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις και συναφείς έρευνες τόσο του 
Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, εστιάζουν την προσπά-
θειά τους στην αποτύπωση και καταγραφή της ικανοποίησης 
των πολιτών / πελατών, αλλά παραλείπουν την έρευνα για την 
καταγραφή - αποτύπωση των προσδοκιών των πολιτών από την 
υπηρεσία. Η ίδια όμως η φύση της έννοιας της ικανοποίησης 
είναι διαλεκτικά συνδεδεμένη με τις προσδοκίες από αυτό το 
προϊόν. Συνεπώς, ο προσδιορισμός αυτών των χασμάτων μετα-
ξύ προσδοκίας και αποτελέσματος είναι κρίσιμος στη διαχείριση 
της ποιότητας.
Το μοντέλο που στηρίζει αυτή την προσέγγιση της ικανοποίησης 
είναι η θεωρία της «μη επιβεβαίωσης», η οποία υποδεικνύει ότι 
η ικανοποίηση που προσφέρει στους πολίτες μια υπηρεσία σχε-
τίζεται με την εμπειρία από τη «μη επιβεβαίωση» - όπου η «μη 
επιβεβαίωση» σχετίζεται με τις αρχικές προσδοκίες του ατόμου. 
Εάν η βιωματική επαφή με την υπηρεσία υπερβεί κατά πολύ τις 
προσδοκίες των πελατών / πολιτών, τότε ο βαθμός ικανοποίησης 
θα είναι υψηλός, και αντίστροφα.

Προσεγγίσεις και χάσματα επί τάπητος

Σε γενικές γραμμές, τα βασικά χάσματα που συνήθως υπάρχουν 
και πρέπει να αναλυθούν είναι τα εξής:

Χάσμα 1: Μεταξύ των προσδοκιών του πολίτη και του πώς αντι-
λαμβάνεται η Τ.Α. τις προσδοκίες του πολίτη.
Χάσμα 2: Μεταξύ του πώς αντιλαμβάνεται η πολιτική ηγεσία τις 
προσδοκίες του πολίτη και των ποιοτικών προδιαγραφών λει-
τουργίας της υπηρεσίας.
Χάσμα 3: Μεταξύ των ποιοτικών προδιαγραφών εντός της υπη-
ρεσίας και εξυπηρέτησης που τυγχάνει ο πολίτης.
Χάσμα 4: Μεταξύ εξυπηρέτησης του πολίτη και εσωτερικής επι-
κοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών.
Χάσμα 5: Μεταξύ βαθμού ικανοποίησης και προσδοκιών του 
πολίτη.

 

Συμπερασματικά, μερικές από τις βασικές θεσμι-
κές βελτιώσεις μπορεί να είναι:

1.  Η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας σε όλο τον 
τοπικό, περιφερειακό και δημόσιο τομέα με βάση 
και την Ανακοίνωση της Κομισιόν COM(2017) 134
2. Οι θεσμικές αλλαγές για τη μέτρηση της ικανο-
ποίησης του πολίτη από τις παρεχόμενες υπηρεσί-
ες της Τ.Α.
3. Μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών της Τ.Α. προς τους πολίτες με βάση το σύ-
στημα SERVQUAL, όπως το έχουμε αναφέρει παρα-
πάνω.

Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη λειτουργία της 
Τ.Α., συμβαδίζει με την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας, 
διότι διαφορετικά ψηφιοποιούμε την υπάρχουσα κατάσταση, 
δηλαδή τη γραφειοκρατία. 

Κάθε εφαρμογή της κοινωνίας των πληροφοριών που διευκο-
λύνει τη ζωή των πολιτών είναι καλοδεχούμενη, όμως αυτό δεν 
είναι ψηφιακός μετασχηματισμός.

9 
 

 
 
 
Συμπερασματικά, μερικές από τις βασικές θεσμικές βελτιώσεις 
μπορεί να είναι: 
 
1. Η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας σε όλο τον τοπικό, 
περιφερειακό και δημόσιο τομέα με βάση και την Ανακοίνωση της 
Κομισιόν COM(2017) 134 
2. Οι θεσμικές αλλαγές για τη μέτρηση της ικανοποίησης του 
πολίτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Τ.Α. 
3. Μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Τ.Α. 
προς τους πολίτες με βάση το σύστημα SERVQUAL, όπως το έχουμε 
αναφέρει παραπάνω. 
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Στην πραγματικότητα, όμως, η οργάνωση της Πολιτι-
κής Προστασίας δεν είναι μια ανάγκη που προέκυψε 
πρόσφατα, αλλά μια ανάγκη που υπήρχε πάντα. Για 
την οργάνωση της ανθρώπινης δράσης, την οργά-

νωση όσων βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης, για να διαχει-
ριστούμε  αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
που προκαλούνται συνήθως από επικίνδυνα καιρικά ή άλλα 
φυσικά φαινόμενα. Με άλλα λόγια, Πολιτική Προστασία είναι 
η οργάνωση των ανθρώπων για να είμαστε έτοιμοι να αντι-
μετωπίσουμε τα επικίνδυνα ξεσπάσματα της φύσης.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, η 
Γενική Γραμματεία  Πολιτικής Προστασίας  είναι ο καθ’ ύλην 
αρμόδιος φορέας  για την προετοιμασία του ανθρώπινου 
δυναμικού και των μέσων που έχει στη διάθεσή του. Μέσα 
από τη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή 
υποδομών, την απόκτηση εξοπλισμού αλλά και των μέσων 
της εκπαίδευσης του προσωπικού.  
Εκτός, όμως, από το εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών,  μεγάλο μέρος της ευθύνης βρίσκεται 
και στα χέρια όσων κρατάμε τις τύχες της Τοπικής Αυτοδι-

Η οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας,  τα τελευταία χρόνια αποτελεί 
αντικείμενο ευρείας συζήτησης στη χώρα μας. Κι ακόμα πιο σημαντικό, 

αποτελεί πλέον και αντικείμενο συγκροτημένου σχεδιασμού, τόσο σε 
κρατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η Πολιτική Προστασία και ο ρόλος 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

TA NEA THΣ ΠΕΔΑ

Του Γιώργου Μαρκόπουλου, Προέδρου της ΠΕΔΑ και Δημάρχου Γαλατσίου
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οίκησης. Πρώτου και Δεύτερου βαθμού. Ευθύνη μας είναι η 
διαμόρφωση ενός τοπικού προγράμματος Πολιτικής Προ-
στασίας, ευέλικτου και αποτελεσματικού. Βασικές αρχές μας: 
Πρόληψη- Ετοιμότητα- Αντιμετώπιση-Ανάκαμψη.

Κινητοποιώντας το κοινωνικό σύνολο
Τι άλλο καλούμαστε να κάνουμε; Να κινητοποιήσουμε τους 
συμπολίτες μας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
πράξη, αλλά και να οργανώσουμε τις κοινές τους δράσεις 
και –τελικά- να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος της τοπικής 
κοινωνίας. Είναι ευθύνη των Δήμων, με άλλα λόγια, όλη η 
οργάνωση του εθελοντικού κινήματος και η ενσωμάτωσή 
του  στο σύστημα δράσης μας. Και όσοι έχουν αντιμετωπίσει 
στην πράξη τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ξέρουν 
από πρώτο χέρι πόσο πολύτιμη και –σε πολλές περιπτώσεις- 
καθοριστική είναι η παρουσία και δράση των εθελοντικών 
οργανώσεων. 
Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στο έργο και τη δράση των εθε-
λοντών για την προστασία των δασών μας –και, γενικότερα, 
των χώρων με υψηλή επικινδυνότητα πυρκαγιάς. Ιδίως κατά 
τους θερινούς μήνες, οι εθελοντές μας οργανώνονται και 
πραγματοποιούν περιπολίες σε καθημερινή βάση, προστα-
τεύοντας σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου της πόλης, αλλά 
σε πολλές περιπτώσεις και τον ίδιο τον αστικό ιστό, αφού μια 
ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο δάσος θα μπορούσε να απειλήσει  
άμεσα κατοικίες και ανθρώπινες ζωές. Πριν από κάθε αντιπυ-
ρική περίοδο, μάλιστα, φροντίζουμε να γίνεται εκπαίδευση 
των Εθελοντών και ιδιαίτερα όσων είναι νέοι, προκειμένου 
να κατατοπιστούν σε βασικά θέματα.

Κλειδί η αρμονική συνεργασία
Πέραν των επιμέρους πρωτοβουλιών και δράσεων που έχει 
υιοθετήσει και εφαρμόζει  η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 
του κάθε Δήμου, είναι σημαντικό να κάνουμε και κάτι ακόμα 
–το οποίο στην ΠΕΔΑ αποτελεί συμφωνημένη προτεραιότη-
τά μας: Να δουλεύουμε συστηματικά για την όσο το δυνατόν 
καλύτερη και αρμονικότερη συνεργασία μεταξύ  φορέων και 
υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχυθεί στο σύνολό του το 
Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας.  
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε όσους διαύλους έχουμε στη 
διάθεσή μας -από τα δικά μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έως τα κεντρικά και τα τοπικά Μ.Μ.Ε.- ώστε η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση να μπορεί να διεξάγει μια αποτελεσματική καμπάνια 
ενημέρωσης. Προς τους δημότες μας,  τους επισκέπτες των 
Δήμων μας, και κυρίως τους νέους μας, ευαισθητοποιώντας 
τους σε θέματα προστασίας του τόπου μας και εθελοντικής 
προσφοράς.  
Με τα μέσα και τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση στη διάθεσή της, δεν είναι πάντα εύκολο να 
οργανώσει και να υλοποιήσει έναν ολοκληρωμένο και απο-
τελεσματικό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Οφείλουμε, 
όμως, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με τα μέσα που έχου-
με διαθέσιμα. Και αυτό κάνουμε. 
Η καλή οργάνωση, η ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό στη 

δύσκολη στιγμή. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θα υπερ-
νικήσουν τον αιφνιδιασμό και δεν θα επιτρέψουν τον πανικό 
που μπορεί να προκληθεί σε μια έκτακτη ανάγκη.
Τι μου έχει δείξει η εμπειρία μου ότι χρειάζεται εκείνη τη 
στιγμή; Σωστή προετοιμασία και έγκαιρη επιμόρφωση, που 
βοηθούν και στο να έχεις καθαρό μυαλό. Αίσθημα ευθύνης 
και αφοσίωση στο στόχο. Γρήγορα αντανακλαστικά. Και φυ-
σικά, καλή γνώση του τι πρέπει να κάνεις για να βοηθήσεις 
αποτελεσματικά.  
Ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ  ξανά στην Αττική, αλλά και 
σε όλη τη χώρα, να θέσουμε σε εφαρμογή σχεδιασμό για τη 
σωτηρία ανθρώπινων ζωών από απρόοπτο κι εκτεταμένο 
κίνδυνο. Ακόμη κι αν η Φύση όμως αποφασίσει να μας στεί-
λει το ηχηρό της μήνυμα για την πολύχρονη και δυστυχώς 
συνεχιζόμενη ανθρώπινη ασυδοσία, εμείς οφείλουμε να εί-
μαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε κάθε δύσκολη κατάστα-
ση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.  
Η Πολιτική Προστασία συνιστά το δικό μας υπεύθυνο σχέδιο 
αντιμετώπισης του κινδύνου. Για να το φέρουμε εις πέρας 
αποτελεσματικά –αν και όταν χρειαστεί- πρέπει να βρισκό-
μαστε σε διαρκή ετοιμότητα. Η σωστή οργάνωση των υπη-
ρεσιών είναι φυσικά αναγκαία για την προστασία της αν-
θρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών. 
Αλλά εξίσου σημαντικό, την κρίσιμη ώρα, είναι να αναλάβει 
ο καθένας μας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Ας 
το κάνουμε όλοι μαζί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αλ-
ληλεγγύη.

«Η σωστή οργάνωση των υπηρεσιών 

είναι φυσικά αναγκαία για την προστασία 

της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της 

περιουσίας των πολιτών».
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Σε ένα πρότυπο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 
και έμφυλης βίας συμμετέχει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με στόχο την αύξηση της τεχνογνωσίας 

και τη βελτίωση του δημοτικού σχεδιασμού.

Συνεπής στις δεσμεύσεις του για την ουσιαστική αντιμε-
τώπιση των έμφυλων ανισοτήτων και την αποφασιστική 
αντιμετώπιση των φαινομένων ενδοοικογενειακής και 
έμφυλης βίας, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αναζητά συ-

νέργειες και υλοποιεί δράσεις προκειμένου να  εμπλουτίσει την 
τεχνογνωσία του στο σχεδιασμό τοπικών πολιτικών και δομών 
που θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς προάσπισης της έμφυλης 
ισότητας. 
Στο πλαίσιο αυτό,ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι ο μοναδικός 
Δήμος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο  πρωτοπόρο πρόγραμμα 
του Active citizens Fund (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) για τη 
στήριξη γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στην ουσιαστική σύμπραξη 
Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και 
προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλαν-
δίας.
Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκτός από το Δήμο 
Αγίου Δημητρίου είναι η Αστυνομία της Ισλανδίας, το Χαμόγελο 
του Παιδιού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης - Γενικός Γραμματέας 
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Αρχηγείο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας - Επιτελικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικο-

γενειακής Βίας, το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στο Αστυνο-
μικό Τμήμα Αλίμου, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο 
– Μπενάκειο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Γενικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών «Αλεξάνδρα». Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες του 
Προγράμματος από την ελληνική πλευρά είναι η κ. Ξένη Δημητρί-
ου, τέως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η κ. Σοφία Μπεκατώ-
ρου, Χρυσή Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας, Ψυχολόγος Bsc.

«Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας»
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το συντονισμό του προγράμ-
ματος έχει αναλάβει ο οργανισμός «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της 
Βίας», πουέχει ως κεντρικό στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και την ολιστική στήριξη και 
ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή 
βία. 
Μάλιστα, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει συνάψει Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας με το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας» για την υλο-
ποίηση πρωτοβουλιών που θα απαντούν στον κοινό τους σκοπό, 
δηλαδή στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ερευ-
νητικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων, καθώς και 
δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την ψυ-
χοκοινωνική στήριξη και αρωγή θυμάτων με στόχο την πρωτογε-
νή, δευτερογενή και/ή τριτογενή πρόληψη της Βίας κατά Γυναι-

Στηρίζοντας την αντιμετώπιση 
της ενδοοικογενειακής βίας

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, 
Μαρία Ανδρούτσου
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κών και Κοριτσιών [ή αλλιώς της Έμφυλης 
Βίας], με ιδιαίτερη έμφαση στην Ενδοοικο-
γενειακή Βία, συμπεριλαμβανομένης της 
Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ).
Ήδη έχει υλοποιηθεί η πρώτη δράση τον 
Δεκέμβρη του 2021, που αφορούσε στην 
Εκπαίδευση Επιστημονικού Προσωπικού 
του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας και της 
Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι ελλείψεις στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, στην καθημερινή πρακτική 
στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογε-
νειακής βίας και των παιδιών τους, παρατη-
ρούνται πασιφανείς ελλείψεις συντονισμού 
και  δικτύωσης των αρμόδιων φορέων. 
Έλλειψη δηλαδή ενός κοινού πρωτοκόλ-
λου – διαδικασίας αντιμετώπισης των 
περιστατικών, αλλά και εκπαίδευσης των 
επαγγελματιών. Στην αντιμετώπιση της Εν-
δοοικογενειακής Βίας εμπλέκονται πολλά 
συστήματα που δρουν διαδοχικά, χωρίς 
διασύνδεση και ενεργοποιούνται μόνο 
κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών του 
θύματος.Αυτή η αλυσιδωτή ενεργοποίηση 
των συστημάτων επηρεάζει αρνητικά την 
ταχύτητα και την ποιότητα της προστασίας 
και στήριξης των θυμάτων με αποτελέσμα 
να οδηγεί σε υψηλή υποαναφοράτων πε-
ριστατικών ενδοοικογενειακής βίας επειδή 
τα θύματα διστάζουν και αποθαρρύνονται 

να προσφύγουν στις Αρχές. Όμως και στις 
περιπτώσεις που προσφεύγουν η προστα-
σία δεν είναι εγγυημένη, καθώς όταν απο-
τυγχάνει η διαδικασία σε κρίσιμο ή πρώι-
μο σημείο της αλυσίδας καταρρέει όλο το 
πλέγμα προστασίας των θυμάτων.
Πολύ σημαντικός παράγοντας που επη-
ρεάζει αρνητικά την ταχεία αλυσιδωτή 
ενεργοποίηση των συστημάτων είναι και 
η έλλειψη μιας ενιαίας πλατφόρμας κατα-
γραφής της έμφυλης βίας, με αποτέλεσμα 
να παρατηρείται υποαναφορά της ή/και 
επαναθυματοποίηση των εμπλεκόμενων 
ατόμων. Ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει μεγά-
λο κενό στις παρεχόμενες υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς 
εξειδικευμένοι φορείς που να πραγματο-
ποιούν αξιολόγηση, διάγνωση και να πα-
ρέχουν ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες.
Το εν λόγω πρόγραμμα, στο οποίο ο Δήμος 
Αγίου Δημητρίου συμμετέχει πιλοτικά, κα-
λείται να θέσει τέτοιους στόχους οι οποίοι 
θα συμβάλλουν στο να ξεπεραστούν σε 
βάθος χρόνου αυτά τα εμπόδια. Κύριο μέ-
λημα λοιπόν του προγράμματος είναι μια 
ολιστική προσέγγιση με επίκεντρο τα δι-
καιώματα του θύματος με στόχους: 
• Την αποφυγή δευτερογενούς θυματο-

ποίησης
• Την επιτήρηση της ασφάλειας θυμά-

των 

• Τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας 
για τη μείωση του κινδύνου

• Την κάλυψη των επειγουσών αναγκών 
θυμάτων και παιδιών

• Την κάλυψη των μακροπρόθεσμων 
αναγκών θυμάτων και παιδιών

Η πιλοτική δοκιμή 
στον Δήμο Αγίου Δημητρίου
Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα πραγ-
ματοποιηθεί πιλοτική δοκιμή και αξι-
ολόγηση τυποποιημένων διαδικασιών 
ανταπόκρισης σε περιστατικά ενδοοικο-
γενειακής βίας στο Δήμο Αγίου Δημη-
τρίου.
Με αυτήν την τελευταία δράση ολοκληρώ-
νεται ουσιαστικά και το Πρόγραμμα.  
Επωφελούμενες του προγράμματος θα 
είναι γυναίκες - θύματα ενδοοικογενεια-
κής βίας καιτα παιδιά τους, ενώ στελέχη 
της αστυνομίας, των Δικαστικών υπηρε-
σιών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
όπως είναι ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, θα 
εκπαιδευτούν σχετικά με την πραγματο-
ποίηση τριών διήμερων εκπαιδευτικών σε-
μιναρίων διάρκειας 16 ωρών το κάθε ένα 
για επαγγελματίες πρώτης γραμμής των 
προαναφερθέντων φορέων, με στόχο την 
συμμετοχή τουλάχιστον των μισών επαγ-
γελματιών στην πιλοτική εφαρμογή. 

Στις αρχές Αυγούστου, η Δήμαρχος Μαρία 
Ανδρούτσου, η αντιδήμαρχος εξυπηρέτη-
σης πολιτών και ισότητας φύλων, Ελένη 
Καντζέλη και η Κοινωνική Λειτουργός του 
Δήμου, Ματίνα Ταβουλαρέα επισκέφθη-
καν στο πλαίσιο του προγράμματος το Ρέι-
κιαβικ της Ισλανδίας για μια εκπαιδευτική 
δράση μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέ-
χοντες φορείς, για ανταλλαγή γνώσεων, 
πρακτικών και εμπειριών που θα μπορού-
σαν να καταστήσουν αυτή τη συνεργασία 
εποικοδομητική και αποτελεσματική για 
την Ελλάδα στα θέματα αντιμετώπισης της 
ενδοοικογενειακής βίας.
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Όλοι οι Δήμοι καθαρίζουν και εξωραΐζουν τις 
πόλεις τους. Εμείς όμως θελήσαμε να προχωρή-
σουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά, και να υλοποι-
ήσουμε έργα και δράσεις σταθερής και διαρκούς 
ανάπλασης και μετασχηματισμού της πόλης μας, 
επισημαίνει ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νίκος 
Μελετίου.

Με δράσεις προσανατολισμένες στις ανάγκες του 21ου αι. 
και με τον δημότη πάντοτε στο επίκεντρο, αλλά και τελικό 
αποδέκτη μετασχηματίζουμε την πόλης μας. Φροντίσαμε 
λοιπόν με την Τεχνική μας Υπηρεσία, να παρουσιάσουμε 

ώριμες μελέτες, ικανές να απορροφήσουν κάθε διαθέσιμη χρηματο-
δότηση, έτσι ώστε το Όραμα μας για Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής 
του Ασπροπύργου, χρόνο με το χρόνο, να γίνεται πράξη. 

1)Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου για αναβάθμιση των παρο-
χών και  υπηρεσιών στις ευπαθείς ομάδες: Με την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  το ποσό 
των 6.070.972 ευρώ θα διοχετευτεί στην  αποκατάσταση δημοτικού 
κτιρίου στη Θέση «Λάκκα Χατζή, που θα εξυπηρετεί ευάλωτους πλη-
θυσμούς.

Δυναμικοί 
Βηματισμοί 
προς το μέλλον 

Νίκος Μελετίου, Δήμαρχος Ασπροπύργου
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2) Ανέγερση 2ου Γενικού Λυκείου Ασπρο-
πύργου: ένα περιπόθητο έργο πρόκειται να 
γίνει πραγματικότητα. Μετά την πρόσφατη 
αγορά οικοπέδου, με ίδια έξοδα (περ. 1,5 
εκ. ευρώ), ακολούθησε η πρόσφατη επί-
σημη ένταξη στον προϋπολογισμό της Πε-
ριφέρειας, για την κατασκευή του 2ου ΓΕΛ 
Ασπροπύργου,  συνολικού budget 8 εκ. 
ευρώ. Ο Ασπρόπυργος αποτελεί μία από 
τις ελάχιστες πόλεις της Ελλάδας, όπου το 
ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων είναι πλεονα-
σματικό! Από τη μία αυτό συνδράμει στην 

τόνωση των δημογραφικών εξελίξεων στη 
Χώρας μας, από την άλλη δημιουργεί ιδι-
αίτερες απαιτήσεις στους νεαρούς πληθυ-
σμούς της πόλης, μεταξύ αυτών και στην 
μαθητική κοινότητα. Ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου, μέσα από διαρκείς παραστάσεις στα 
αρμόδια θεσμικά πρόσωπα και με ρεαλιστι-
κές προτάσεις, κατάφερε να ασκήσει πειθώ, 
μετά από πολυετή προσπάθεια και πλέον 
αναμένεται το συντομότερο  η έγκριση των 
σχετικών μελετών.  

3) H εξασφάλιση δωρεάς από την «Ηλε-
κτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής 
Αριάδνη Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ»: Εφόσον 
το μεγαλεπήβολο αυτό έργο αφορά την 
χωροταξική αρμοδιότητα της πόλης, ο Δή-
μος πέτυχε την υπογραφή σύμβασης όπου 
η δωρεοδόχος δεσμεύεται να διοχετεύσει 
τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000.000), σε 
διάστημα 2 ετών, τα οποία θα χρησιμοποι-
ηθούν για: 1) Αγορά Οικοπέδου για την κα-
τασκευή κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών, 2) 
Οδοποιία στις εκτός σχεδίου περιοχές (Ανώ-
νυμη Οδός, Λ. Νάτο – Αττική Οδός & Οδός 

Νέας Ζωής), 3) Κατασκευή Ωδείου και Θερι-
νού Κινηματογράφου και 4) Ανάπλαση του 
Κέντρου Ασπροπύργου. Ο Δήμος μας συμ-
μετέχει ενεργά σε εθνικά έργα υποδομών, 
δρέποντας πάντα τα οφέλη που αναλογούν 
στην τοπική του κοινωνία.  

4) Nέες Υποδομές Ηλεκτρικών Ποδηλά-
των: Ο Δήμος Ασπροπύργου, κατανοώντας 
την τρέχουσα κλιματική κρίση, στρέφεται 
στην ηλεκτροκίνηση, προκειμένου να βελ-
τιώσει το οικολογικό αποτύπωμα, αλλά και 
την καθημερινή διευκόλυνση των δημο-
τών. Έτσι, πέτυχε πρόσφατα,  την έγκριση 
χρηματοδότησης υποδομών ηλεκτρικών 
ποδηλάτων, μετά από πρόταση που υπέ-
βαλε η Τεχνική Υπηρεσία στην πρόσκληση 
«Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Υποδομών 
Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφό-
ρου Ανάπτυξης. Το έργο περιλαμβάνει την 
προμήθεια 30 ηλεκτρικών ποδηλάτων, μετ’ 
αντιστοίχου εξοπλισμού, ενώ το συνολικό 
κόστος ανέρχεται στα 247.749,52 ευρώ. 
Είναι ώρα να μιμηθούμε μεγάλους Ευρω-
παϊκούς Δήμους και να ακολουθήσουμε το 
παράδειγμα τους. Ενδεχομένως η νέα ενερ-
γειακή κρίση που έχει προκύψει, από την 
ημέρα που εγκρίθηκε το έργο, να δημιουρ-
γήσει κάποια προσκόμματα, αλλά όλα αυτά 
θα ξεπεραστούν με εναλλακτικές που ήδη 
εξετάζει η αρμόδια Αντιδημαρχία Αειφόρου 
Ανάπτυξης.

5) Εγκαίνια Τοπικού Κέντρου Εγγραφής 
Εθελοντών Μυελού των Οστών: Ο Δήμος 
Ασπροπύργου σε συνεργασία με το Σύλ-
λογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και το ΕΔΔΥΠΠΥ 
εγκαινίασε, στο κτίριο της  Κοινωνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου, το Τοπικό Κέντρο Εγγρα-
φής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, 
το οποίο εντάσσεται πλέον στο ευρύτερο, 
πανελλήνιο δίκτυο  του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ 

ΕΛΠΙΔΑΣ» και του προγράμματος ΚΕΠ ΥΓΕΙ-
ΑΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ.  H συγκεκριμένη κίνηση 
δεν αφορά μόνο την πολιτική προαγωγή 
της υγείας αλλά και μια πράξη παγκόσμιας 
αλληλεγγύης. Είμαστε πλέον μέρος μιας 
μεγάλης αλυσίδας αγάπης προς τους συ-
νανθρώπους μας, και αποτελεί χαρά μας να 
δίνουμε Ελπίδα σε χιλιάδες συνανθρώπους 
μας, με τη δυνατότητα εύρεσης συμβατών 
δοτών για μεταμόσχευση. 

6) Διασχολικό Πρωτάθλημα και Κατασκή-
νωση: Με σοβαρότητα και ιδιαίτερη φρο-
ντίδα προς τους ανήλικους δημότες Ασπρο-
πύργου, έπειτα από τη διετή παύση εξαιτίας 
της Πανδημίας του COVID-19, στραφήκαμε 
εκ νέου σε αθλητικά προγράμματα και προ-
γράμματα αναψυχής και ψυχαγωγίας. Ο Ορ-
γανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας 
& Τρίτης Ηλικίας, διοργάνωσε το 7ο Δια-
σχολικό Πρωτάθλημα, όπου μαθητές Δη-
μοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου 
συναγωνίστηκαν σε ποικίλους αθλητικούς 
αγώνες. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
που διανύουμε, η έννοια του αθλητισμού 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, και είναι ευθύνη 
μας να την εγγράψουμε στις συνειδήσεις 
των νέων. Έπειτα, η Παιδική Κατασκηνώ-
ση του Δήμου Ασπροπύργου στα Βίλια 
Αττικής, άνοιξε τις πόρτες τις, με τρεις κα-
τασκηνωτικές περιόδους, υπό καθεστώς 
πολυδιάστατων και υψηλών πρωτοκόλλων 
ασφαλείας, και με ένα πρόγραμμα ποικίλων 
ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών και δημιουρ-
γικών δράσεων.  Για μια ακόμα χρονιά ο Δή-
μος κατάφερε να εξασφαλίσει τα απαιτού-
μενα κονδύλια ώστε όλα τα παραπάνω να 
παρέχονται εντελώς δωρεάν, σεβόμενοι τις 
αντίξοες οικονομικές συνθήκες και τα υφι-
στάμενα εξοδολόγια των Ασπροπύργιων 
οικογενειών. 
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Υπερσύγχρονο σύστημα με βάση τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις, 24ωρης εναέριας επιτή-
ρησης του αστικού και περιαστικού πρασίνου της 
πόλης παρουσίασε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, με στόχο την ασφάλεια και την πυρο-
προστασία του Δήμου.

Σύστημα διαρκούς επιτήρησης και δυνατότητας άμεσης ενερ-
γοποίησης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όταν πα-
ραστεί ανάγκη, παρουσίασε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης σε ειδική εκδήλωση, στο Δημαρχείο της πόλης, την 

Παρασκευή 15 Ιουλίου. 

Πρόκειται για το πρωτοποριακό για τη χώρα, σύστημα εναέριας 
24ωρης επιτήρησης του αστικού, περιαστικού και δασικού πράσι-
νου της πόλης, με χρήση drone, για την έγκαιρη προειδοποίηση και 
(μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων) αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλ-
λων σχετιζόμενων με την κλιματική κρίση καταστάσεων. Το σύστημα 
αναμένεται να υιοθετήσουν και άλλοι Δήμοι ενώ το σήμα του θα απο-
στέλλεται και στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων 
καθώς «το νέο αυτό σύστημα σηματοδοτεί μια σύγχρονη, ψηφιακή 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων και κρί-
σεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους», όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης.

Πλήθος συμμετοχών στην παρουσίαση
Στην εκδήλωση εκκίνησης του συστήματος παραβρέθηκαν, εκτός 
από τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής κ. Στυλιανίδη, ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, ο Βουλευτής Γιώργος 
Βλάχος, ο Αντιπεριφεριάρχης Οικονομικών Νίκος Πέππας, από την 
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ο Αρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Χαράλαμπος 
Λαλούσης εκπροσωπώντας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, ο Πλοίαρχος Ιωάν-
νης Κανδιράκης εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη, ο Σμήναρχος Στέφανος 
Στασινόπουλος εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Ο Διοικητής της 

Ασφαλής 
πόλη με 
24ωρη εναέρια 
επιτήρησηΟ Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ // ΔΗΜΟΣ BAΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκα-
φών, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Άγγελος 
Κεντίστος εκπροσωπώντας τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη-
γο Κωνσταντίνο Σκούμα, ο Υποναύαρχος 
Χρήστος Κανάκης εκπροσωπώντας τον 
Αρχηγό Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής 
Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Γεώργιο Αλε-
ξανδράκη, ο Αρχιπύραρχος Ανδρέας Στε-
μπίλης εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του 
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο 
Αλέξιο Ράπανο.
Επίσης, οι εκπρόσωποι της εταιρίας ελέγ-
χου του συστήματος Εμ. Αγγελάκης και 
Δημ. Τεάζης επεξήγησαν τις δυνατότητες 
λειτουργίας του συστήματος σε σύνθετο 
πεδίο (συντονισμό πολλαπλών σημείων, 
41 υδροφόρων, διαθέσιμων δεξαμενών, 
εθελοντών, άλλων δυνάμεων κ.ά.)

Στόχος η αποφυγή των ακραίων 
φαινομένων
Ειδικότερα κατά την παρουσίαση ο Δή-
μαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επισή-
μανε ότι πλέον βρισκόμαστε στην καρδιά 
της κλιματικής κρίσης και η στόχευση 
στην διαρκώς επιδεινούμενη εκδήλωσή 
της είναι η αναστροφή. «Διαφορετικά θα 
εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα τα οποία 
θα απαιτούν συστήματα υψηλότατου κό-
στους για να αντιμετωπιστούν». Παρά τις 
δυνατότητες του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας να επεμβαίνει σε πολύ γρήγο-
ρους χρόνους στην εκδήλωση πυρκαγιάς 
εντός των ορίων του Δήμου, ο Δήμαρχος 
εξήγησε πως η Δημοτική Αρχή δεν εφησυ-
χάζει ποτέ και για το λόγο αυτό «σπεύσαμε 
να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις 
δυνατότητες του μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας, επιταχύνοντας τα βήματά 
μας, ούτως ώστε μέσα στην τρέχουσα πε-
ρίοδο, και όχι στην επόμενη, όπως είχαμε 
συζητήσει να εγκαταστήσουμε αυτό «Το 
πρώτο στη Χώρα σύγχρονο σύστημα με 
επιτήρηση από αέρος 24 ώρες το 24ωρο, 7 
μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, σε 
πραγματικό χρόνο, με drone τα οποία δια-
θέτουν ψηφιακές αλλά και θερμικές κάμε-
ρες και μεγάφωνα ώστε να είναι η επαφή 
μας διαδραστική». 

Παράλληλα, κατά την εξέλιξη οποιουδή-
ποτε συμβάντος που αφορά την Πολιτική 
Προστασία, το κέντρο ελέγχου αυτομάτως 
μετατρέπεται σε κέντρο επιχειρήσεων, με 
συστήματα παρακολούθησης της εξέλιξης 
του συμβάντος αλλά και του συνόλου του 
στόλου των οχημάτων της πολιτικής προ-
στασίας μέσω GPS σε πραγματικό χρόνο, 

ώστε να μπορέσει ο μηχανισμός αντιμετώ-
πισης του έκτακτου περιστατικού να γίνε-
ται από το κέντρο ελέγχου με πολύ μεγα-
λύτερη αποτελεσματικότητα.

Η αξία της πρόληψης
Ο Υπουργός Χρ. Στυλιανίδης χαρακτήρισε 
ως βασικό «κλειδί» την δυνατότητα της 
πρόληψης στο περιορισμό των επιπτώσε-
ων και «κρίσιμη» την παράμετρο του χρό-
νου στο επίπεδο της διαχείρισης του κιν-
δύνου. «Τα συστήματα αυτά φαίνεται ότι 
εντοπίζουν άμεσα την εστία των φαινομέ-
νων κινδύνου, οπότε εάν καταφέρουμε με 
την διασφάλιση της έγκαιρης προειδοποί-
ησης να έχουμε και την έγκαιρη παρέμβα-
ση, έχουμε αποκτήσει τον ιδανικό συνδυ-
ασμό για την αντιμετώπιση των ακραίων 
φυσικών φαινομένων», τόνισε ο ίδιος.
Στην σημασία της πρόληψης εστίασε και ο 
υφυπουργός Γ. Αμυράς σημειώνοντας ότι 
έχει αλλάξει η εθνική πολιτική απέναντι σε 
αυτόν τον τομέα. «Με εντολή του πρωθυ-
πουργού Κ. Μητσοτάκη υλοποιείται ένα 
πρωτοποριακό πρόγραμμα από τα υπουρ-
γεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 
με χρηματοδότηση 50 εκ. ευρώ από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και 22 εκ. από τον τα-
κτικό προϋπολογισμό. «Σε όλη την Ελλάδα 
δεκάδες συνεργεία υλοτόμων αφαιρούν 
την καύσιμη ύλη σε περισσότερα από 100 
κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα καθαρίζο-
ντας περίπου 100.000 στρέμματα δάσους, 

απλωμένα σε έκταση 18 εκ. στρεμμάτων. 
Διανοίγουμε και συντηρούμε δασικούς 
δρόμους συνολικού μήκους 12.000 χλμ. 
και αντιπυρικές ζώνες 2.200 χλμ» Ο κ. Αμυ-
ράς πρόσθεσε ότι στο πρόγραμμα έχει 
ενταχθεί και ο Υμηττός με 6 εκ. ευρώ για 
τον καθαρισμό έκτασης 2.200 στρεμμάτων 
και την διάνοιξη 90 χλμ. δασικών δρόμων, 
όπως και άλλες περιοχές».

Καλή πρακτική πρότυπο υιοθέτησης 
από τους ΟΤΑ
Τέλος ο Αντιπεριφεριάρχης Ν. Πέππας με-
τάφερε τη βούληση της Περιφέρειας και 
προσωπικά του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη 
ως προς τη χρήση καινοτόμων συστημά-
των και δράσεων για την προστασία των 
πολιτών. «Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει 
την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας 
με την ένταξη των drone για την προστα-
σία των δασών», επισήμανε, εκφράζοντας 
την ελπίδα να υιοθετηθεί το σύστημα 
και από άλλους δήμους. Συνεχάρη τον κ. 
Κωνσταντέλλο για την πρωτοβουλία του 
να ενισχύσει τον τομέα της έγκαιρης προ-
ειδοποίησης του μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας, «Διότι όσα μέσα και αν ρίξεις 
στη μάχη για την αντιμετώπιση της πυρ-
καγιάς ποτέ δεν είναι αρκετά, ο χρόνος 
τα εκμηδενίζει» πρόσθεσε ευχόμενος «να 
μην ξαναζήσουμε τέτοιες μεγάλες, όπως 
οι πρόσφατες καταστροφές, που αφήνουν 
πληγές στον τόπο και τους ανθρώπους».
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Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και η δημοτι-
κή αρχή του Νίκου Μπάμπαλου βρίσκονται 
σταθερά δίπλα στους φοιτητές της πόλης 
τα τελευταία έτη και το φετινό ακαδημαϊκό 
έτος 2022 – 2023.

Συνεχίζοντας τα επιτυχημένα προγράμματα των περα-
σμένων ετών προς τους φοιτητές της πόλης ο Δήμος 
Ηρακλείου Αττικής προέβη στην χορήγηση πακέτου 
βοήθειας με είδη πρώτης ανάγκης στους φοιτητές 

που σπουδάζουν εκτός Αττικής και την επαναφορά του ειδι-
κού δρομολογίου της Δημοτικής Συγκοινωνίας για την καθη-
μερινή μεταφορά των νέων στην Πανεπιστημιούπολη.

Καθημερινή μεταφορά στην Πανεπιστημιούπολη
Το ειδικό δρομολόγιο της Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη με-
ταφορά των φοιτητών της πόλης προς την Πανεπιστημιούπο-
λη του Ζωγράφου επανήλθε για ακόμα μια χρονιά στον Δήμο 
Ηρακλείου Αττικής. Το λεωφορείο ξεκίνησε να αναχωρεί από 
τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου και συνεχίζει κάθε ημέρα Δευτέρα 
ως Παρασκευή (ακολουθώντας το ακαδημαϊκό πρόγραμμα) 
στις 8.00 το πρωί από τον κόμβο του προαστιακού επί της 
λεωφόρου Ηρακλείου από όπου κατευθύνεται, μέσω Αττικής 
Οδού, προς την Πανεπιστημιούπολη.

Όσοι φοιτητές της πόλης είχαν το σχετικό πάσο από τις πε-
ρασμένες χρονιές, ανανέωσαν αυτόματα την συμμετοχή τους 
στο δρομολόγιο. Όσοι θέλουν να εκδώσουν πάσο για πρώτη 
φορά, μπορούν να απευθύνονται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη 
στο γραφείο των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (1ος όρο-
φος δημαρχείου) από τις 8.00 έως τις 13.00 κρατώντας μαζί 
τους τα εξής δικαιολογητικά: αντίγραφο εγγραφής της σχολής 

Στο επίκεντρο 
οι φοιτητές 
της πόλης

Νίκος Μπάμπαλος, Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ // ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
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τους (φωτοτυπία), μια φωτογραφία και έναν λογαρια-
σμό ΔΕΚΟ ή άλλου οργανισμού που να αποδεικνύεται 
η κατοικία στο Ηράκλειο. Τηλέφωνα για περαιτέρω πλη-
ροφορίες: 2132000105 και 2132000221.

Σου έχω Δέμα: πρόγραμμα στήριξης των φοιτητών 
που σπουδάζουν στην επαρχία
Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει τους φοιτη-
τές της πόλης που σπουδάζουν στην επαρχία και ανή-
κουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες μέσα από το 
πρόγραμμα «Σου Έχω Δέμα». Οι αιτήσεις για την ακαδη-
μαϊκή περίοδο 2022 – 2023 ξεκίνησαν, περίοδος κατά 
την οποία οι δικαιούχοι φοιτητές (οι ίδιοι ή δια αντιπρο-
σώπου, μέλους της οικογένειάς τους) μπορούν να κατα-
θέτουν το έγγραφο της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Δήμου.

Το πρόγραμμα αφορά την τακτική αποστολή δέματος 
με είδη πρώτης ανάγκης από την Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου (τρόφιμα και λοιπά υλικά) σε όσους φοιτητές 
της πόλης σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και εντός 
Ελλάδας, οι οικογένειες των οποίων ανήκουν στις οικο-
νομικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται από το 2016, αρχικά αφορούσε τους πρω-
τοετείς φοιτητές, τα τελευταία χρόνια όμως διευρυμένο 
απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές της πόλης, ανεξαρ-
τήτως έτους σπουδών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την σχετική αίτη-
ση στην ιστοσελίδα του Δήμου iraklio.gr ή στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
«Οι νέες και νέοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι το 
μέλλον της πόλης μας, είναι το μέλλον του τόπου μας. 
Σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια για την σταδιοδρομία τους εί-
μαστε δίπλα τους. Επενδύουμε στο μέλλον τους, προσ-
δοκώντας να συντελέσουν κι αυτοί με τις δικές τους δυ-
νάμεις στην ανάπτυξη και πρόοδο της πόλης μας»,  το 
μήνυμα του δημάρχου Ηρακλείου Αττικής, Νίκου Μπά-
μπαλου.
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ // ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

«Επιμείναμε και κινηθήκαμε (σχεδόν) εκτός πλαι-
σίου δρομολογώντας μια σειρά από έργα υποδο-
μών με κοινωνικό πρόσημο ενώ παράλληλα υιο-
θετήσαμε κάθε καλή πρακτική που έχει αξία για 
τον Δήμο Παιανίας και τους δημότες του», διατυ-
πώνει ο Δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, σε 
έναν απολογισμό των τριών ετών της τρέχουσας 
δημαρχιακής θητείας.

Η συμπλήρωση των τριών χρόνων στη διοίκηση του Δήμου 
Παιανίας μάς επιτρέπει, μέσω μιας σύντομης ανασκόπη-
σης των πεπραγμένων μας, να νιώθουμε υπερήφανοι για 
όσα καταφέραμε και για εκείνα που έχουμε δρομολογή-

σει.
Όχι γιατί σταθήκαμε (και στεκόμαστε) δίπλα στους συμπολίτες μας 
σε μια συγκυρία που αναβάθμισε περαιτέρω τον ρόλο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας κυρίως, αλλά διότι 
τα προβλήματα που προέκυψαν από την πανδημία της COVID 19 

«Πράσινη» 
ανάπτυξη 
με κοινωνικό πρόσημο

Ισίδωρος Μάδης, Δήμαρχος Παιανίας

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2022
ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 158Α ΚΑΙ 1691 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 158Α
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δεν στάθηκαν εμπόδιο ούτε δικαιολογία 
για να ανασταλεί ο σχεδιασμός μας για 
έναν σύγχρονο δήμο. 
Επιμείναμε και κινηθήκαμε (σχεδόν) 
εκτός πλαισίου δρομολογώντας μια σει-
ρά από έργα υποδομών με κοινωνικό 
πρόσημο ενώ παράλληλα υιοθετήσαμε 
κάθε καλή πρακτική που έχει αξία για τον 
Δήμο Παιανίας και τους δημότες του.

Νέες υποδομές – νέες υπηρεσίες
Οι προϋπολογισμοί και το τεχνικό πρό-

γραμμα που καταθέσαμε για το 2021 και 
το 2022 είναι ενδεικτικά της στόχευσής 
μας: δεκάδες έργα, η πλειοψηφία τους 
υποδομών, για άμεση χρήση από τους 
πολίτες. Αυτά τα έργα βρίσκονται ήδη σε 
εξέλιξη έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδό-
τηση. 
Μεταξύ αυτών ένα σύγχρονο δημοτικό 
σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Παια-
νίας, το πρώτο σχολικό κτίριο μετά από 
πλέον των δύο δεκαετιών στην πόλη μας. 
Καλύπτουμε με τον τρόπο αυτό τις νέες 
ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σε έναν 
δήμο ο οποίος καθημερινά μεγαλώνει. 
Η δημοτική συγκοινωνία είναι ένα ακόμα 
έργο με κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
πρόσημο. Συνδέουμε τις δύο κοινότητες 
του δήμου μας και διευκολύνουμε τις 
μετακινήσεις των πολιτών από και προς 
τους σταθμούς των μέσων σταθερής 
τροχιάς με τέσσερα ηλεκτρικά οχήματα 
κατάλληλα για το ανάγλυφο της περιοχής 
μας. 

Ήδη είναι έτοιμη και η απαραίτητη συ-
γκοινωνιακή μελέτη σε συνεργασία με 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που θα 
επιτρέψει τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία να 
βγουν άμεσα στους δρόμους.
Ταυτόχρονα, με στόχο να καλύψει τις 
ανάγκες του, χωρίς να επιβαρύνει το περι-
βάλλον ο Δήμος Παιανίας προμηθεύεται:

- 1 Ηλεκτρικό σάρωθρο
- 2 Ηλεκτρικά επιβατηγά ΙΧ οχήματα
- 1 Ηλεκτρικό επιβατηγό ΙΧ τύπου SUV
- 1 Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό 
 με κλειστή κιβωτάμαξα τύπου Van 
 (κλούβα)
- 1 Ηλεκτρικό επιβατηγό minibus 
 τύπου Van 8+1 επιβατών
- 10 σταθμούς φόρτισης, έκαστος 22kW.

Κοινόχρηστοι και αθλητικοί χώροι
Παράλληλα, ο Δήμος Παιανίας επενδύει 
σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώ-
ρους. Προχωρήσαμε σε μνημόνιο συνερ-
γασίας με την Περιφέρεια Αττικής και το 
Υφυπουργείο Αθλητισμού για την απο-
κατάσταση των Ολυμπιακών Ακινήτων. 
Η σχετική μελέτη έχει ήδη παραδοθεί και 
αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν οι δια-
δικασίες με χρηματοδότηση της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Στην τελική ευθεία περνά 
και η αποκατάσταση του ΔΑΚ Παιανίας ο 
οποίος είχε εγκαταλειφθεί επί σειρά ετών 
με κίνδυνο να χαθεί από την πόλη ένας 
πολύτιμος αθλητικός χώρος. 
Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε την 
δημιουργία νέων χώρων: 

• προχωρά η ανάπλαση χώρου 
2.801 τ.μ. στη Δημοτικής ενότητας 
Παιανίας
• Eγκρίθηκε από το Πράσινο Τα-
μείο η χρηματοδότηση έργου προ-
ϋπολογισμού 548.500 ευρώ για την 
«Ολοκληρωμένη ανάπλαση των κοι-
νόχρηστων χώρων 158Α και 1691» 
με το ποσό των 329.100 ευρώ. Πρό-
κειται για δύο μελέτες οι οποίες υπο-
βλήθηκαν τον Απρίλιο με στόχο την 
δημιουργία δύο επιπλέον χώρων για 
χρήση από τους δημότες.

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται 
το σχέδιο «Παιδεία 2021-2023»: 

• Εκπονείται η μελέτη για το 3ο 
νηπιαγωγείο ΓΝ
• Έχει υποβληθεί αίτημα για μελέ-
τη για το 4ο Δημοτικό Σχολείο και 4ο 
Νηπιαγωγείο Παιανίας.
• Δρομολογείται η ανέγερση ειδι-

κού σχολείου σε συνεννόηση με την 
ΚΤΥΠ
• Συνεχίζονται για τρίτο έτος έργα 
αποκατάστασης των υπαρχουσών 
δομών ενώ παρεμβάσεις υλοποιού-
νται καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες της σύγ-
χρονης τεχνολογίας και διευκολύνουμε 
τους πολίτες με ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Η αναβάθμιση του site paiania.gov.gr 
δημιούργησε ένα φιλόξενο περιβάλλον 
με εύκολη περιήγηση και όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες στην διάθεση του 
κοινού. Ο λιτός σχεδιασμός του προσφέ-
ρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία στον χρή-
στη ενώ ενσωματώθηκαν εξειδικευμένες 
υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Πλέον, μέσω του επίσημου ιστότοπου 
του Δήμου Παιανίας μπορούν οι δημότες 
να τακτοποιούν τις εκκρεμότητές τους 
εξ’ αποστάσεως. Το επόμενο διάστημα 
οι δημότες μας θα απολαμβάνουν και 
νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 24 ώρες το 
24ωρο από όπου και αν βρίσκονται.
Ο Δήμος Παιανίας υπήρξε από τους πρώ-
τους που εντάχθηκε στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και 
δημιουργεί «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» 
μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθ-
μισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, 
video, κ.λπ. σε μειωμένο κόστος.
Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά 
μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥ-
ΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν 
και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ.
Στα πλαίσια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ο Δήμος Παι-
ανίας έχει υλοποιήσει και διασυνδέσει 
τα δύο Δημαρχεία Παιανίας και Γλυκών 
Νερών, ενώ πλέον προχωρά με τις υπό-
λοιπες δομές ενώ εξασφάλισε 70 κινητά 
τηλέφωνα με χρόνο ομιλίας και δεδομένα 
ίντερνετ τύπου android. 
Δεν θα μπω στη διαδικασία να αναφερθώ 
στα «αυτονόητα» όπως την αντικατάστα-
ση των κάδων απορριμάτων, την ενίσχυ-
ση της ανακύκλωσης (όπου διακριθήκα-
με σε επίπεδο Αττικής), στον led φωτισμό 
κ.ο.κ. Αυτά αποτελούν υποχρέωση όλων. 
Όπως και δεκάδες άλλα έργα (ασφαλτο-
στρώσεις, διανοίξεις, αγροτική οδοποιία, 
δεντροφυτεύσεις) που δεν χρειάζονται 
διαφήμιση καθώς είναι προαπαιτούμενα 
για μια ευημερούσα πόλη. 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ // ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Άμεση κινητοποίηση στις καλοκαιρινές 
πυρκαγιές από τον Δήμο Παλλήνης, σειρά 
πρωτοβουλιών, μέτρων και δράσεων για 
την ανακούφιση των πληγέντων.

Η νύχτα της 19ης προς 20ης Ιουλίου 2022 θα μείνει χα-
ραγμένη στη μνήμη των κατοίκων του Δήμου Παλλήνης 
που ήρθαν αντιμέτωποι με τη μεγάλη φωτιά της Πεντέ-
λης, η οποία προκάλεσε την εκκένωση μεγάλων περιο-

χών του Δήμου και σοβαρές καταστροφές σε δεκάδες οικίες και 
επαγγελματικούς χώρους.
Ο Δήμος Παλλήνη, από τη πρώτη στιγμή τέθηκε σε κατάσταση 
συναγερμού. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου, με προσωπικό, 
οχήματα και εθελοντές συνέδραμε ουσιαστικά, στο δύσκολο 
έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατορθώνοντας να κρατή-
σει για ώρες το μέτωπο της φωτιάς μακριά από τις κατοικημένες 
περιοχές. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλή-
θηκαν, η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που δεν στάθηκε 

Σχέσεις στοργής 
με τους 
πυρόπληκτους
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δυνατόν να κρατηθεί η φωτιά εκτός των 
οικισμών.
Από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς, 
οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
Παλλήνης τέθηκαν σε εγρήγορση προ-
κειμένου να στηρίξουν και να βοηθή-
σουν τους πολίτες που αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στοχευμένες δράσεις 
και πρωτοβουλίες

Η κινητοποίηση του Δήμου Παλλήνης, 
για την ανακούφιση των πληγέντων ήταν 
άμεση και στοχευμένη:

• Εξασφαλίστηκε προσωρινή φιλο-
ξενία για τους πληγέντες σε ξενο-
δοχεία, τόσο από το Υπουργείο 
Εσωτερικών όσο και από το Δήμο 
ενώ παρέμεναν ανοιχτοί δημοτικοί 
χώροι για προσωρινή φιλοξενία και 
βοήθεια όσων είχαν ανάγκη.

• Συνεργεία Μηχανικών της Γενικής 
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
του Υπουργείου Υποδομών, ήδη 
διενεργούσαν αυτοψίες από την 
Τετάρτη 20/7/2022 το μεσημέρι, σε 
συνεργασία με τον Δήμο και ενώ η 
φωτιά έκαιγε ακόμα στο Πανόραμα 
Παλλήνης.

• Ειδικοί Επιστήμονες Ψυχικής Υγείας, 

με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Υγείας σε συνεργασία με τον Δήμο 
παρείχαν επιτόπια ψυχολογική υπο-
στήριξη από την πρώτη στιγμή

• Τέθηκε σε λειτουργία ο μηχανισμός 
παραλαβής αιτήσεων για έκτακτα 
οικονομικά βοηθήματα και την αντι-
μετώπιση των πρώτων αναγκών 
σε είδη διαβίωσης (νερό-τρόφιμα), 
ρουχισμό, κλπ

• Διανεμήθηκε τις πρώτες μέρες φρε-
σκομαγειρεμένο φαγητό σε 500 και 
πλέον συμπολίτες μας

• Διανεμήθηκαν τρόφιμα, είδη πρώ-
της ανάγκης και ρουχισμού σε 
όλους τους πληγέντες για όσο δι-
άστημα απαιτούνταν, μέσω του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και του 
Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου του 
Δήμου Παλλήνης.

• Τα συναρμόδια Υπουργεία κινητο-
ποιήθηκαν άμεσα και σε σύσκεψη 
των Υπουργών κ.κ. Στ. Πέτσα, Χρ. 
Τριαντόπουλου και Γεωρ. Αμυρά, 
με τους Δημάρχους των πληγέντων 
Δήμων, το Σάββατο 23/7/2022, 
ζητήθηκε η λήψη μέτρων για την 
ανακούφιση των πληγέντων και την 
αποκατάσταση των υποδομών της 
πόλης και του φυσικού περιβάλλο-
ντος, όπως:

 
α) Η επίσπευση καταβολής των αποζη-
μιώσεων από το Κράτος (ανακατασκευή 
καμένων σπιτιών και οικοσκευής).
β) Μέριμνα για κοπή και απομάκρυνση 
καμένων δένδρων.
γ) Κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντι-
διαβρωτικών έργων.
δ) Ενιαία αντιμετώπιση της αποκατάστα-
σης του δασικού, περιαστικού και αστι-
κού πρασίνου.
ε) Άμεση εξεύρεση λύσης για την απομά-
κρυνση επιβλαβών υλικών κατεδάφισης 
και Αμιάντου.
στ) Χρηματοδότηση των πληγέντων Δή-
μων για αποκατάσταση των καταστρο-
φών οδικού δικτύου - κάδων - φωτιστι-
κών - δικτύου ύδρευσης αλλά και για 
τους περιβάλλοντες χώρους κατοικιών. 

Τα μέτρα οικονομικής στήριξης
Επιπλέον, με εισηγήσεις του Δημάρχου 
Παλλήνης, αποφασίστηκαν μέτρα οικο-

νομικής στήριξης των πυρόπληκτων νοι-
κοκυριών από τον Δήμο. Συγκεκριμένα, 
αποφασίστηκε:

• Απαλλαγή από την υποχρέωση κα-
ταβολής Δημοτικών Τελών Καθα-
ριότητας και Δημοτικού Φόρου για 
όλες τις κατοικίες και επιχειρήσεις 
του Δήμου Παλλήνης που χαρακτη-
ρίζονται κίτρινες ή κόκκινες, έως το 
τέλος του έτους, με επανεξέταση 
της ως άνω απαλλαγής και ανανέ-
ωσης αυτής, για όσες κατοικίες και 
επιχειρήσεις θα παραμένουν μη 
χρησιμοποιούμενες.

•  Πλήρης απαλλαγή καταβολής λο-
γαριασμών ύδρευσης για το Β και 
Γ τετράμηνο, δηλαδή έως το τέλος 
του 2022, για όλα τα πυρόπληκτα 
νοικοκυριά, με οικήματα που έχουν 
χαρακτηριστεί πράσινα, κίτρινα ή 
κόκκινα, μετά τις αυτοψίες των κλι-
μακίων ελεγκτών μηχανικών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών.

• Καμία επιπλέον επιβάρυνση στους 
λογαριασμούς ύδρευσης του β’ τε-
τράμηνου του 2022, για όλους τους 
κατοίκους εντός των οριοθετημέ-
νων πυρόπληκτων περιοχών του 
Δήμου Παλλήνης, οι οποίοι αναγκά-
στηκαν να καταναλώσουν επιπλέον 
νερό για τις ανάγκες πυρόσβεσης 
καθώς και αποκατάστασης και κα-
θαρισμού των χώρων, μετά την 
πυρκαγιά.

• Πλήρη απαλλαγή από τα τροφεία 
των Βρεφονηπιακών Σταθμών του 
Δήμου Παλλήνης,

• Πλήρη απαλλαγή από τις συνδρο-
μές στα Αθλητικά και Πολιτιστικά 
Προγράμματα του Δήμου Παλλή-
νης.

Η πυρκαγιά της Πεντέλης προκάλεσε 
πληγές στην Παλλήνη, τον Γέρακα και 
την Ανθούσα. Ο μεγάλος στόχος της 
επόμενης ημέρας για την Δημοτική 
Αρχή είναι να κλείσουν όσο πιο σύντομα 
γίνεται αυτές οι πληγές, να στηριχθούν 
εμπράκτως οι πολίτες και να επανέλθει η 
πόλη στη πρότερη κατάσταση, το ταχύ-
τερο δυνατόν. 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ // ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων, υπηρεσιών 
και μηχανοκίνητου στόλου οχημάτων και μηχα-
νημάτων, με σημαντικές πρωτοβουλίες και δρά-
σεις για υγεία, παιδεία και κοινωνική αλληλεγ-
γύη, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Δίκτυο ακαθάρτων συνολικού μήκους 21,3 χιλιομέτρων, με 
κατασκευή 1.150 ιδιωτικών συνδέσεων χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση για τους συνδεόμενους, αποκτούν οι ανατολι-
κές και δυτικές παρυφές της πόλεως του Μαρκοπούλου, κα-

θώς και δύο περιοχές στο νότιο και το βορειοανατολικό άκρο.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση δικτύου ακα-

«Πακέτο» έργων 
και υπηρεσιών 
αναβαθμίζουν 
την πόλη

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας,
 Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης

Επτά καινούργια απορριμματοφόρα στο Δήμο Μαρκοπούλου 

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αποχέ-
τευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ’ Φάση» 
(από δεξιά Αντιδήμαρχος Δημήτριος Κολιαβασίλης, Δήμαρ-
χος Μαρκοπούλου Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης και ο εκ-
πρόσωπος της αναδόχου εταιρείας).

Εργασίες σε σχολεία 
 (πάνω η Αντιδήμαρχος Μένη Βαμποράκη).
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θάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ΄ Φάση» 
συνολικής δαπάνης 6.095.000 €, υπογρά-
φτηκε από τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Κωνσταντίνο Δ. Αλλαγιάννη και 
τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας 
«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 
27-7-2022, παρουσία του Αντιδημάρχου Τε-
χνικών Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ., Δημητρίου 
Κολιαβασίλη.
Νωρίτερα τον Ιούλιο, στις 15-7-2022, είχε γί-
νει παρουσία του Αντιδημάρχου, η παραλα-
βή του καινούργιου μηχανήματος έργου 
- φορτωτή εκσκαφέα, με ειδικό εξοπλισμό 
για βραχώδη και αμμώδη εδάφη, καθώς 
και καινούργια αντιρρυπαντική τεχνολογία 
EURO 5, εκσυγχρονίζοντας το μηχανοκίνη-
το στόλο του Δήμου και διευκολύνοντας 
την εκτέλεση τεχνικών εργασιών και εργα-
σιών ύδρευσης.
Επτά καινούργια απορριμματοφόρα σύγ-
χρονης τεχνολογίας και υψηλών προδι-
αγραφών ασφαλείας, πραγματοποίησαν 
ήδη το πρώτο δρομολόγιο αποκομιδής 
απορριμμάτων στις 6-9-2022, ενισχύοντας 
σημαντικά το έργο της Υπηρεσίας Καθαριό-
τητας, σε μια συνολική γιγαντιαία προσπά-
θεια ανανέωσης του εξοπλισμού.
Είχαν παραληφθεί τον περασμένο Ιούνιο 
από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότη-
τας, Περιβάλλοντος και Ηλεκτροφωτισμού 
Ιωάννη Αϊδινιώτη, παρουσία του Δημάρχου. 
Τα νέα αυτά οχήματα, αποτελούν σημαντι-
κά εφόδια για την αναβάθμιση των υπηρε-
σιών προς τους πολίτες και κατ’ επέκταση, 
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερα δραστήρια ήταν κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου στους τομείς ευθύνης 
της η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Μένη Βαμπορά-
κη. Έπειτα από τις απαραίτητες εργασίες συ-
ντήρησης των υποδομών, του εξοπλισμού 
και των χώρων των σχολικών μονάδων, 
όπου καλύφτηκε το 90% των αιτημάτων 
που στάλθηκαν από τις διευθύνσεις των 
σχολείων στο Γραφείο Παιδείας, πραγμα-
τοποιήθηκε μία σειρά εργασιών, που αφο-
ρούσαν στην ανακαίνιση και αναβάθμιση 
των υποδομών στις σχολικές μονάδες.
Με προτεραιότητα στην υγιεινή και την 
πνευματική ευεξία των μαθητών και μαθη-
τριών, συνεχίστηκαν ολικές ανακαινίσεις 
των τουαλετών και ανακατασκευές αθλη-
τικών χώρων (γήπεδα μπάσκετ, κ.α.), όπως 
επίσης τοποθετήσεις βιβλιοφωλιών, κάδων 
ανακύκλωσης και δημιουργία χώρων πρα-
σίνου σε σχολικά προαύλια. 

Σειρά δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης
Eνεργά και φέτος, ο Δήμος Μαρκοπούλου 
συμμετείχε στη δράση συγκέντρωσης σχο-
λικών ειδών «Μαζεύουμε Σχολικά γιατί… 
Το Παιδί Πάνω Από Όλους!» του «Όλοι Μαζί 
Μπορούμε».
Μαζί με τη νέα σχολική χρονιά, ο Σεπτέμ-
βριος είναι συνυφασμένος και με τους συ-
νανθρώπους μας που πάσχουν από άνοια 
και τους φροντιστές τους (Παγκόσμιος Μή-
νας ευαισθητοποίησης). Με αφορμή λοι-
πόν την Παγκόσμια Ημέρα κατά της νόσου 
Alzheimer στις 21-9-2022, εγκαινιάστηκε η 
λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού 
για την Άνοια στον Δήμο Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτι-
κών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους 
της Ελλάδας», που υλοποιεί η εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ).
Η νόσος Alzheimer και η άνοια, παρουσι-
άζουν αυξητική τάση και στη χώρα μας, 
επηρεάζοντας άμεσα (ασθενείς) ή έμ-
μεσα (φροντιστές, οικογένεια) συνολικά 
1.000.000 συμπολίτες μας.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του Δήμου 
Μαρκοπούλου, έρχεται να σταθεί αρωγός 
σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα μνήμης, μέλη των οικογενειών τους 
οποιασδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 65 

ετών, που επιθυμούν να εξεταστούν σε νευ-
ροψυχολογικές δοκιμασίες από εκπαιδευ-
μένους επαγγελματίες υγείας - κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους του Δήμου. 
Στην περίπτωση που υπάρξουν σημαντικά 
ευρήματα, το άτομο παραπέμπεται για πε-
ραιτέρω εξέταση σε αντίστοιχο γιατρό (ψυ-
χίατρο - νευρολόγο).
Ο Σταθμός απευθύνεται επίσης σε προσω-
πικό υγείας και ψυχικής υγείας και εργαζό-
μενους σε τοπικούς φορείς, που θέλουν να 
συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης, όπως 
και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενη-
μερωθεί για την άνοια. Λειτουργεί κάθε 
Παρασκευή, κατόπιν απαραίτητου τηλεφω-
νικού ραντεβού στην Κοινωνική Υπηρεσία, 
τηλ. 22990 – 20177.
Μια ακόμα πρωτοβουλία του Δήμου Μαρ-
κοπούλου για την υγεία, πραγματοποιήθηκε 
επίσης το Σεπτέμβριο, με την ανακοίνωση 
της έναρξης του προγράμματος «Εγγρα-
φής Τράπεζας Μυελού των Οστών» του 
Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στον Δήμο. 
Το πρόγραμμα αφορά στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των δημοτών, προκειμέ-
νου να στηρίξουν το Σύλλογο, εγγράφο-
ντας όσο περισσότερους νέους εθελοντές 
Δότες Μυελού των Οστών. Απευθύνεται σε 
εθελοντές 18-45 ετών.
Η διαδικασία περιλαμβάνει αίτηση και ανα-
λυτική ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, 
όπως και λήψη δείγματος, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η ιστοσυμβατότητα του. Η δι-
αδικασία αίτησης και εγγραφής εθελοντή 
Δότη αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και 
η αρχική λήψη του επιχρίσματος, θα πραγ-
ματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας, στο χώρο του 
Κοινωνικού Φαρμακείου, κατόπιν ραντε-
βού. Στη συνέχεια, τα δείγματα θα μεταφέ-
ρονται στο Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», για 
περαιτέρω επεξεργασία και καταχώρηση 
στα σχετικά αρχεία.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους εθελο-
ντές είναι συμβατός με έναν ασθενή, οι τρό-
ποι συλλογής αιμοποιητικού μοσχεύματος 
είναι: είτε η συλλογή προγονικών αιμοποιη-
τικών κυττάρων από το αίμα, που θεωρείται 
ο πιο συνηθισμένος τρόπος συλλογής, είτε 
η λήψη μυελού των οστών στο χειρουργείο, 
υπό γενική αναισθησία.

Πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας εγχεί-
ρημα, καθώς ο καθένας μπορεί να είναι ο 
μοναδικός που έχει τη δυνατότητα να σώσει 
έναν άνθρωπο, που πάσχει από λευχαιμία ή 
άλλο σοβαρό αιματολογικό νόσημα.

Έναρξη λειτουργίας του 
Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια 

στον Δήμο Μαρκοπούλου.
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Προάγοντας τον Πολιτισμό
Δύο μαγευτικές μουστικοχορευτικές βραδιές προσέφεραν 
ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων 
και οι Δήμοι Φιλοθέης - Ψυχικού και Μαρκοπούλου.

Οι θεατές 
απόλαυσαν την 
υψηλή τεχνική, 
το πάθος και 
το μπρίο, 
καλλιτεχνών 
υψηλούς 
βεληνεκούς 
επιβράβευοντάς 
τους με το 
θερμό τους 
χειροκρότημα.

Υπό το φως της πανσελήνου, αστέρια του χορού από την Ουκρα-
νία, την Βουλγαρία και Ελλάδα έλαμψαν σε δύο μοναδικές, μα-
γευτικές εκδηλώσεις.
Οι θεατές απόλαυσαν την υψηλή τεχνική, το πάθος και το μπρίο, 
καλλιτεχνών υψηλούς βεληνεκούς επιβράβευοντάς τους με το 
θερμό τους χειροκρότημα.

Τους χορευτές πλαισίωσε εξαίσια, σόλο σαξόφωνο που «ταξίδεψε» τους παρευ-
ρισκόμενους.
Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε ο Σ.Β.Α.Π. στο πλαίσιο του προγράμματος του «Πο-
λιτισμός εν  Άστει» σε συνεργασία με τους Δήμους Μαρκοπούλου και Φιλοθέης 
- Ψυχικού.
Σκοπός του προγράμματος είναι η διάδοση ποιοτικού πολιτιστικού έργου στους 
Δημότες των Δήμων μελών του Συνδέσμου με κοινωνικό πρόσημο, καθώς επί-
σης και η ανάδειξη του έργου των Δήμων στον τομέα του πολιτισμού.
Την οργάνωση επιμελήθηκε ο υπεύθυνος προγραμμάτων του Συνδέσμου κ. 
Παύλος Καμάρας και η συνεργάτιδα της εταιρίας LaCom κα Τατιάνα Τσερεγκώφ.
Για τους Δήμους συνεργάσθηκαν η κα Αλίκη Γκιζελή, Αντιδήμαρχος Θεμάτων 
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθη-
σης και ο κ. Χρήστος Μπισιώτης, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Μαρκοπούλου.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Yuri Dimitrov - Στεφανία Τσέρτου, 
Γιάννης Λιάκος - ́ Εφη Χορμόβα, Γιώργος Κετσερίδης - Jylia Chernysh, Oleksander 
Bakhariev - Δανάη Αυλωνίτη, Καλυψώ Μάνη (oriental) και σόλο σαξόφωνο ο 
Γιάννης Καρανασιος.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια την είχε ο Yuri Dimitrov.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Γιώργος Κουράσης, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου κ. Κώστας Αλαγιάννης 
και ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δημάρχων Αττικής κ. Παύλος Καμάρας μαζί
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ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝ.Δ.Α.

Απόδραση στη Σικελία
Στο πανέμορφη Σικελία βρέθηκε στις αρχές του καλοκαιριού η Ένωση Δημάρχων Αττικής σε μία ταξιδιάρικη 

απόδραση από το κλεινόν άστυ, ενδυναμώντας τις κοινωνικές επαφές και σχέσεις των μελών της.
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Στο πανέμορφη Σικελία βρέθηκε στις αρχές του καλοκαιριού η Ένωση Δημάρχων Αττικής σε μία ταξιδιάρικη 
απόδραση από το κλεινόν άστυ, ενδυναμώντας τις κοινωνικές επαφές και σχέσεις των μελών της.
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Λόγω σειράς δομικών αλλαγών στην ένωση το παρών τεύχος θα εκδοθεί ετεροχρονισμένα και αφορά τους μήνες 
Μάιο Αύγουστο 2022
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