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Μ
ία ομάδα για να αποδώσει καλά χρειάζεται 
καλό προπονητή και καλούς παίκτες. Μία 
εταιρεία για να πετύχει τους στόχους της έχει 
ανάγκη από καλό μάνατζερ και ικανά στελέχη. 
Αυτές είναι γενικά παραδεκτές αποδοχές που 
αποδεικνύονται καθημερινά στη ζωή. Budget, 

συστήματα, μέσα και εγκαταστάσεις είναι σημαντικά επίσης, αλλά 
σε δεύτερη μοίρα. Γι’ αυτό οι ομάδες κάνουν καλές μεταγραφές 
και γι’ αυτό οι εταιρείες επιδιώκουν να προσελκύσουν ό,τι πιο αξι-
όλογο υπάρχει στην αγορά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Αναρωτιόμαστε…
Μία Δημοτική Ομάδα με τον επικεφαλής της υποψήφιο Δή-

μαρχο που ευελπιστεί να αναλάβει τη Διοίκηση ενός Οργανισμού, 
όπως είναι ο Δήμος, σε τι διαφέρει ως προς τη βασική αυτή αρχή;

Πέραν από την έφεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 
και την κοινωνική ευαισθησία που είναι τα πρόσθετα χαρα-
κτηριστικά προσόντα που θα πρέπει να έχει ένας αιρετός. Αμ-
φιβάλλει κάποιος ότι για να έχει αποτελέσματα η ομάδα πρέπει 
να απαρτίζεται από ανθρώπους με προσόντα; Και ιδίως βέβαια ο 
επικεφαλής, ο αυριανός Δήμαρχος που θα κληθεί να μανατζάρει 
ανθρώπους (συνεργάτες και υπαλλήλους), να διαχειριστεί (δημό-
σιο) χρήμα, να κάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο και να το υλοποιή-
σει με στόχους, προθεσμίες και οικονομικούς προϋπολογισμούς;

Με σκοπό όλα αυτά, αντί για το οικονομικό όφελος του Οργα-
νισμού, το κοινωνικό μέρισμα των Δημοτών. Την ποιότητα ζωής 
των πολιτών, τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του.

Αμφιβάλλει κανείς ότι για να τα επιτύχει αυτά ο Δήμαρχος θα 
πρέπει να έχει και τα ανάλογα προσόντα;

Λόγω δε της πολλαπλότητας και της εξειδίκευσης των αρ-
μοδιοτήτων της Τ.Α., θα πρέπει να ξέρει επιπρόσθετα να ακούει 
τους «ειδικούς». Να αφουγκράζεται την Κοινωνία. Να διαχειρίζε-
ται την κρίση. Να συνθέτει απόψεις και προτάσεις. Να προ-
βλέπει τις εξελίξεις.

Στις αθλητικές ομάδες και στις ιδιωτικές εταιρείες για να απο-
κτήσουν αξιόλογους μάνατζερ και παίκτες (συνεργάτες) δίδουν κί-
νητρα. Υλικά και ηθικά. Δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον, 
που θα ωθήσει τους καλύτερους να συνεργαστούν μαζί τους.

Στον χώρο της Αυτοδιοίκησης 
τί από αυτά γίνεται;

Από το κακό στο χειρότερο. Οι αντιμισθίες τσεκουρώθηκαν, οι 
χορηγίες καταργήθηκαν, οι ουρές στα Δικαστήρια επιμηκύνθηκαν, 
η λασπολογία εξακολουθεί να μένει ατιμώρητη...

Ένας χώρος που πολλοί, δυστυχώς, άξιοι άνθρωποι των τοπι-
κών κοινωνιών, με την έφεση που προαναφέραμε για προσφορά 
στα κοινά μένουν απ’ έξω.

«Πού να πάω να μπλέξω» είναι η μόνιμη επωδός. Και είναι κρί-
μα γιατί την περίοδο αυτή υπάρχουν πολλοί ευαισθητοποιημέ-
νοι πολίτες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, νοιάζονται 
για τον συνάνθρωπο, πονούν για την πόλη τους.

Και όμως, μένουν απ’ έξω. Κρίνουν και κατακρίνουν όσους τόλ-
μησαν να ασχοληθούν. Πολλές φορές κακολογούν και αδικούν μην 
έχοντας γνώση των συνθηκών και των δυνατοτήτων ενός Δήμου.

Απέχουν δυστυχώς.

Ενημερωθήκαμε ότι και αυτή η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε 
θεσμικές αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση.

Ας ελπίσουμε ότι θα αντιληφθούν οι νομοθετούντες ότι η Αυ-
τοδιοίκηση είναι θεσμός κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρικός. Και, 
επομένως, πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ασχοληθούν με τον άν-
θρωπο, τον αιρετό, τον υπάλληλο, τον πολίτη.

Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, χωρίς τον φόβο του πο-
λιτικού κόστους, ώστε να τονωθεί η ξεθωριασμένη εικόνα 
του «πρώτου πολίτη της πόλης». Να είναι τιμή για κάποιον να 
θέλει να γίνει Δήμαρχος.

Σημειωμα του εκδοτη

Χαρισματικός Δήμαρχος!
Οι θεσμικές αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση πρόθεση της κυβέρνησης & οι 
προτάσεις της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, χωρίς φόβο και με περισσό 
πάθος για επένδυση της Πολιτείας στους χαρισματικούς, ικανούς και τίμιους 
Δημάρχους! Γιατί μία επένδυση με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι επένδυση 
σε ένα καλύτερο αύριο για το συλλογικό καλό των πόλεων!
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Η Ένωση Δημάρχων Αττικής επισκέφθηκε τους αρμόδιους 
Υπουργούς και τους κατέθεσε σχετικές προτάσεις. Χωρίς φόβο και 
με πάθος.

Γιατί οι προτάσεις δεν αφορούν στους ίδιους. Τους πρώην 
ή τους νυν Δημάρχους. Αφορούν στο μέλλον των παιδιών μας.

Γιατί ένας χαρισματικός, ικανός, τίμιος Δήμαρχος είναι επένδυση 
για το μέλλον.

Και βέβαια, όσο περισσότερους άξιους συνεργάτες έχει δίπλα 
του ένας Δήμαρχος, τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι.

Επίλογος

Θλιβερή διαπίστωση. Οδηγούμαστε μαθηματικά σε μία Αυτοδι-
οίκηση των ανέργων και άεργων, των κουρασμένων συνταξιούχων, 
των δημοσίων υπαλλήλων, των «επιτήδειων». Το κράτος έχει υπο-
χρέωση να κρατήσει αυτούς που τώρα τολμούν, και υπάρχουν πολ-
λοί αξιόλογοι μεταξύ τους, και να φέρει τους άλλους, τους πολλούς.

----------------------------------------------------------------------------------
ΥΓ. Στις επισκέψεις μας στους Υπουργούς ρωτήσαμε:

- Γιατί ένας Δήμαρχος θα πρέπει να παραιτηθεί για να βάλει υπο-
ψηφιότητα για Βουλευτής, ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο;

- Γιατί στη Βουλή, με τη δεύτερη κοινοβουλευτική περίοδο, πα-
ραγράφονται τα όποια αδικήματα στην άσκηση των καθηκόντων 
τους, ενώ στην Αυτοδιοίκηση

20 χρόνια Δήμαρχος και συνεργάτες είναι έρμαια των ελέγχων 
που δεν έγιναν στον πρέποντα χρόνο;

- Γιατί στη Βουλή προκλητικά ισχύει ακόμη η διαδικασία παρα-
πομπής στη Βουλή των υποθέσεων της Δικαιοσύνης, ενώ στους 
Δημάρχους δεν ισχύει ούτε καν η ειδική δωσιδικία (η εκδίκαση 
δηλαδή πρωτοδίκως στα Εφετεία), κάτι που ισχύει για τον τελευ-
ταίο Δικηγόρο;

Θα ρωτούσαμε και άλλα τους νομοθετούντες αλλά δεν 
είχε νόημα.

Γιατί είναι κοινό μυστικό ότι εκεί στη Βουλή δεν βλέπουν με ιδι-
αίτερη συμπάθεια τους Δημάρχους. Ίσως γιατί, ιδίως στην επαρχία, 
τους βλέπουν ως εν δυνάμει ανταγωνιστές τους; Ποιος ξέρει;

Όμως η Δημοκρατία δεν είναι «α λα καρτ». Ιδού λοιπόν η 
Ρόδος, ιδού και το νόημα της όποιας μεταρρύθμισης για την Κυ-
βέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς.

Πρώτα τον καλό προπονητή και τους καλούς παίκτες και μετά 
τα συστήματα!

Για το ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.
Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας

Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, χωρίς τον 
φόβο του πολιτικού κόστους, ώστε να το-
νωθεί η ξεθωριασμένη εικόνα του «πρώτου 
πολίτη της πόλης». Να είναι τιμή για κάποιον 
να θέλει να γίνει Δήμαρχος.
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επικαιροτητα // ΣυνεδριαΣη εν.δ.α.

Θεσμικές Προτάσεις 
στρατηγικής ανέλιξης 
της Αυτοδιοίκησης από την ΕΝ.Δ.Α.
Πλήρης αποδοχή των εισηγητικών προτάσεων στο διευρυμένο Συμβούλιο 
του Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής στα Βίλλια

Σε συνεδρίαση που ολοκλήρωσε με 
επιτυχία η Ένωση Δημάρχων Αττικής 

στο Δημαρχείο Βιλλίων τον Ιούνιο 2020, 
επικυρώθηκε το Υπόμνημα με θεσμικές 

προτάσεις, που κατατέθηκε στα αρμόδια 
Υπουργεία και Συλλογικά Όργανα.
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Συγκεκριμένα η επικύρωση του Υπομνήμα-
τος με θεσμικές προτάσεις που κατατέθη-
κε στα αρμόδια Υπουργεία και Συλλογικά 
Όργανα πραγματοποιήθηκε στη συνεδρί-

αση της ΈΝ.Δ.Α. στο Δημαρχείο Βιλλίων στις 12 Ιου-
νίου 2020, παρουσία του Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ. 
κ. Μιχ. Σταυριανουδάκη, του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Α. 
κ. Γ. Μαρκόπουλου, του Δημάρχου Μάνδρας Ειδυλ-
λίας Χρ. Στάθη και με τη συμμετοχή πρώην και νυν 
Δημάρχων.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κ. 
Παύλος Καμάρας αναφέρθηκε σε πληθώρα θεμάτων 
που αφορούν κυρίως την καταστατική θέση των αι-
ρετών και στις προτάσεις όπως έχουν αυτές συζητη-
θεί στα Forum της Ένωσης. Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος 
αναφέρθηκε σε πρόταση για τον νέο Εκλογικό Νόμο 
της Αυτοδιοίκησης (εκλογή με 40%), την εξίσωση 
των αντιμισθιών των 332 Δημάρχων με τον μισθό 
του Γεν. Γραμματέα Υπουργείου, την επαναφορά της 
χορηγίας των Δημάρχων από τον Δημοτικό Προϋπο-
λογισμό, λίστα Επικρατείας και για την Αυτοδιοίκη-
ση, πλαφόν εισόδου στα Δ.Σ. (3% - 5%), επαναφορά 
του προληπτικού ελέγχου, επαναφορά της ειδικής 
δωσιδικίας για τους Δημάρχους, αποκλειστικές προ-
θεσμίες ελέγχων και παραγραφής, επαναφορά της 
αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ., κατάργηση κωλυ-
μάτων εκλογιμότητας και εξίσωση με τους Βουλευ-
τές, συνταξιοδοτικά θέματα κ.α.

Στη συζήτηση που επακολούθησε επαινέθηκε η 
στήριξη στον θεσμό της Τ.Α. του Γεν. Γραμματέα και 
πρ. Δημάρχου Δάφνης κ. Μιχ. Σταυριανουδάκη, ενώ 
υπήρξε πλήρης αποδοχή των προτεινόμενων προτά-
σεων της εισήγησης. Οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν 
ιδιαίτερα τον Τοπικό Πρόεδρο Βιλλίων κ. Κώστα Μα-
κρυνόρη (Αντιπρόεδρο της ΕΝ.Δ.Α.), ο οποίος ήταν 
και ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης.
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υπομνημα εν.δ.α.

Ριζοσπαστικές προτάσεις της Ένωσης 
Δημάρχων στον Υπουργό Εσωτερικών

Προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα με 
υπόμνημα παρέδωσε αντιπροσωπεία 
της Ένωσης Δημάρχων στον Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Στόχος 
όπως είπε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κ. Παύλος 
Καμάρας είναι «να δημιουργήσουμε ένα 
περιβάλλον που θα προσελκύσει στην 
Αυτοδιοίκηση ό,τι καλύτερο από ανθρώπινο 
δυναμικό υπάρχει στις Τοπικές Κοινωνίες».

 Eκλογή Δημάρχου από τον πρώτο γύρο με 40% εφόσον έχει 
διαφορά 5% από τον δεύτερο

 Λίστα Επικρατε ίας σε ποσοστό 10% των μελών του Δ.Σ. και στις 
Αυτοδιοικητικές Εκλογές

 Επαναφορά του Προληπτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου για τις δαπάνες των Δήμων

 Αυξημένη πλειοψηφία στα Θέματα του Δ.Σ. που είναι μείζονος 
σημασίας ή έχουν διαχρονικό χαρακτήρα

 Ενιαία αντιμισθία σε όλους τους 332 Δημάρχους στο ύψος των 
αποδοχών του μετακλητού Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου

 Επαναφορά της ελάχιστης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του 
Δ.Σ. για τους Δημοτικούς Συμβούλους

 Κλιμακούμενος αριθμός εκλεγόμενων Δ.Σ. ανάλογα με τα 
ποσοστά του υποψηφίου Δημάρχου στον Ά  γύρο

 Πλαφόν ποσοστού 3% ή 5% εισόδου στο Δ.Σ.

 Επαναφορά της καταβολής της χορηγίας στους ελεύθερους 
επαγγελματίες Δημάρχους με 2 ή 3 θητείες από τον Δημοτικό 
προϋπολογισμό

Αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα 
που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα που έδωσε αντιπροσω-
πεία της Ένωσης Δημάρχων στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη 
Θεοδωρικάκο. Στόχος όπως είπε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κ. 
Παύλος Καμάρας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που 
θα προσελκύσει στην Αυτοδιοίκηση ότι καλύτερο από ανθρώπινο 
δυναμικό υπάρχει στις Τοπικές Κοινωνίες.

Κατά την συνάντηση που έγινε σε άριστο κλίμα η ΕΝ.Δ.Α. 
συνεχάρη τον Υπουργό για το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμ-
μα "Αντώνης Τρίτσης" για το οποίο έγινε και μια σύντομη 
ενημέρωση από τον Υπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία που 
αποδίδει σε προτάσεις από ανθρώπους με πλούσια και μακρά 
αυτοδιοικητική εμπειρία. Ο Υπουργός αφού χαρακτήρισε ενδια-
φέρουσες τις προτάσεις έδωσε νέο ραντεβού για να συζητηθούν 
και οι προτάσεις της Επιτροπής που επεξεργάζεται τις αρμοδιό-
τητες Α & Β βαθμού της Τ.Α.
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I. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Α. Αρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών
1. Κωδικοποίηση και αποσαφήνιση των διατάξεων που αφορούν 

στην καταστατική θέση των αιρετών.

 Καθορισμός ενιαίας αντιμισθίας Δημάρχων σε όλους τους Δή-
μους της χώρας (332) με κατάργηση της ποσοστιαίας κλιμάκω-
σης ανάλογα με τον πληθυσμό (100% - 80% - 60%) σε ποσοστό 
100% επί των αποδοχών του Γεν. Γραμματέα Υπουργείου.

3. Επαναφορά της ελάχιστης αποζημίωσης των αιρετών για 
τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις των Δημοτικών και 
Περιφερειακών Συμβουλίων ώστε να διασφαλίζεται το δημο-
κρατικό δικαίωμα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως προσω-
πικής και οικονομικής κατάστασης στα Κοινά (προτείνεται ο 
καθορισμός να γίνεται από τα Δ.Σ. εντός ορίων που θα θέτει 
ο Νόμος, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Δήμου 
ή της Περιφέρειας).

4. Ενίσχυση της επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης των 
αιρετών που έχουν εκτελεστικές / διοικητικές αρμοδιότητες.

5. Επαναφορά ειδικής δωσιδικίας ώστε να δικάζονται οι Δή-

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

μαρχοι σε πρώτο βαθμό από έμπειρους δικαστές (Εφετεία) με 
δεδομένη την «ανήκε στο βλάβη» που προκαλείται στην προσω-
πικότητα του αιρετού από μία λανθασμένη πρωτόδικη απόφαση.

6. Επαναφορά της εκλογής ως Δημοτικών Συμβούλων δύο (2) πρώην 
Δημάρχων με 2 τουλάχιστον θητείες (χωρίς ψήφο) ανά ψηφοδέλτιο ή 
λίστα επικρατείας (για εκλογή του 10% των μελών του ΔΣ.

7. Θεσμοθέτηση ενώσεων Δημάρχων σε κάθε ΠΕΔ με μέλη 
τους διατελούντες και διατελέσαντες Δημάρχους, με ρόλο Συμ-
βουλευτικού Οργάνου της Αυτοδιοίκησης αλλά και ενδεχόμε-
νη συμμετοχή σε Όργανο Εσωτερικού Ελέγχου.

8. Μέτρα για την ομαλή επανένταξη στον επαγγελματικό βίο των 
ελεύθερων επαγγελματιών μετά τη λήξη της θητείας τους ως Δη-
μάρχους.

9. Αξιοποίηση των διατελεσάντων Δημάρχων σε Κυβερνητικά 
Όργανα και Επιτροπές.

10. Κατοχύρωση της προϋπηρεσίας Δημάρχου ως προϋπηρεσία 
Διευθυντικής Θέσης για τους υπαλλήλους του ευρύτερου Δη-
μόσιου Τομέα.

11. Κατάργηση κωλυμάτων και εξίσωση με τους βουλευτές 
για την εκλογιμότητα.

12. Ριζική αύξηση παγίας Τοπικών Συμβουλίων 
και υπαγωγή σε ενιαίο κωδικό.

13. Επαναφορά της χορηγίας των Δημάρχων 
από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό.

II.ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α. Αρμοδιότητα Υπουργείου 
Εσωτερικών
1. Καθιέρωση Δ/σης Εσωτερικού ελέγχου 
στους ΟΤΑ

2. Σύσταση Υπηρεσίας με τη συνεργασία του 
ΥΠΕΣ – ΚΕΔΕ και ΙΤΑ παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών επί των ασαφειών του Νόμου.

3. Καθορισμός αποκλειστικών προθεσμιών 
(ελέγχων – παραγραφής) πεπραγμένων των 
Οργάνων των Δήμων.

4. Υποχρεωτική μετάδοση των συνεδριάσεων 
των Δημοτικών Συμβουλίων από το διαδίκτυο.

5. Σύσταση αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου με 
προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα.
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III. ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Α. Αρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών
ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Προτείνεται άμεσα η κατάρτιση ενός νέου εκλογικού νόμου 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ευρεία διαβούλευση με τους 
Φορείς της

Α.1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Ο νόμος να είναι σταθερός. Να μην αλλάζει δηλαδή από Κυ-

βέρνηση σε Κυβέρνηση και ενδεχόμενα να απαιτείται πλειοψη-
φία 200 βουλευτών για άμεση εφαρμογή νέου νόμου και κατά 
κανόνα να ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές με την απόλυτη 
πλειοψηφία της Βουλής (151).

2. Να αποσκοπεί στην ευρεία εκπροσώπηση – αντιπροσώπευση 
των δια-φόρων κοινωνικών ομάδων.

3. Να δίνει τη δυνατότητα ώστε να υπάρχει η λεγόμενη κυβερ-
νησιμότητα. Να καθιστά δηλαδή υπόλογους τους έχοντες την 
προτίμηση των πολιτών να εφαρμόσουν όσα υπόσχονται με το 
πρόγραμμά τους και να μην είναι έρμαιοι συμβιβασμών ή και 
εκβιασμών.

4. Να επιδιώκει τη συσσωμάτωση κοινωνικών συμφερόντων και 
των πολιτών με τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων παρα-
τάξεων και τη δημιουργία ευρύτερων συνεργασιών για σταθε-
ρή διακυβέρνηση.

5. Να είναι διάφανος σε σχέση με σκοπιμότητες και συμφέροντα.

6. Να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (πληθυσμιακό 
μέγεθος, μέγεθος τοπικής έκτασης κτλ.)

7. Να επιδιώκει τη συμμετοχή των πολιτών και την ελαχιστοποίη-
ση της αποχής στις εκλογικές διαδικασίες.

8. Να υπάρχει η ουσιαστική δημοκρατική νομιμοποίηση και επο-
μένως η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες.

Α.2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ

1. Διατήρηση της διαφοροποίησης του τρόπου εκλογής των Ορ-
γάνων στους Δήμους και στις Τοπικές Κοινότητες (άνω και κάτω 
των 300 κατοίκων)

2. Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου και 
Δημάρχου (παράταξης) που αντιστοιχούν στις αντίστοιχες Κοι-
νοβουλίου – Πρωθυπουργού (Κυβέρνησης). Δηλαδή, σχέσεις 
νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.

3. Το Εκλογικό σύστημα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συσπεί-
ρωση ευρύτερων κοινωνικών ομάδων σε παρατάξεις ώστε 
να επιτυγχάνεται ευρεία εκπροσώπηση στο Δ.Σ. με μικρό κατά 
το δυνατόν αριθμό παρατάξεων. Ένα μέτρο που θα μπορούσε να 
λειτουργήσει σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η θέσπιση κατωτά-
του πλαφόν για είσοδο στο Δ.Σ. μιας παράταξης  (π.χ. 3% ή 5%).

4. Η Εκτελεστική Εξουσία (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι της Κυβερνώσας παράταξης ) θα πρέπει να έχουν 
την απόλυτη πλειοψηφία στα Εκτελεστικά Όργανα (Επιτροπές 
κτλ.). Στο Δ.Σ. επίσης θα πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία όμως να 
υπάρξει διαφοροποίηση ως προς τον απαιτούμενο αριθμό Δ.Σ. 
για έγκριση διαχρονικών ή μείζονος ενδιαφέροντος θεμάτων.

5. Προτείνεται η εκλογή Δημάρχου σε δύο γύρους, εφόσον δεν 
διασφαλίζεται η απόλυτη πλειοψηφία. (50% +1) Όμως, η κατα-
νομή των εδρών του Δ.Σ. να γίνεται με τρόπο ώστε η πλειοψη-
φία της κυβερνώσας παράταξης να είναι κλιμακωτά αυξανό-
μενη βάσει του ποσοστού που επιτυγχάνει ο Δήμαρχος στον 
πρώτο γύρο. Με το bonus δηλαδή των εδρών κυμαινόμενο. 

(π.χ. από 0 bonus εδρών για πο-
σοστό κάτω του 20%, 50% +1 
των εδρών για ποσοστό 20% μέ-
χρι 30%, 55% των εδρών για πο-
σοστό από 30% μέχρι 40%, 60% 
των εδρών για ποσοστό από 40% 
μέχρι 50% και 65% των εδρών για 
ποσοστό από 50% και πάνω)

5α. Εναλλακτικά προτείνεται η 
εκλογή Δημάρχου με ποσοστό 
40% και άνω από τον α’ γύρο εφό-
σον η διαφορά από τον δεύτερο 
είναι άνω του 5%.

6. Ενίσχυση του ρόλου των Επι-
τροπών. Οι Επιτροπές μπορούν 
να αυξηθούν σε 4, να έχουν απο-
φασιστικό χαρακτήρα σε μία 
σειρά θεμάτων και να είναι δια-
σφαλισμένη η πλειοψηφία της 

κυβερνώσας παράταξης σε αυτές. Εκτός των δύο ήδη υπαρ-
χουσών Επιτροπών (Ποιότητα Ζωής και Οικονομική Επιτροπή), 
προτείνεται να δύνανται τα Δημοτικά Συμβούλια (με αυξημένη 
πλειοψηφία) να συνιστούν μέχρι και δύο πρόσθετες επιτροπές 
με αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αρμοδιότητες για τα 
χαρακτηριστικά των Δήμων. Προς διασφάλιση του ελέγχου και 
της διαφάνειας θα μπορούσαν να έχουν συμμετοχή με εκπρο-
σώπους τους όλες οι παρατάξεις του Δ.Σ., ενδεχόμενα χωρίς 
δικαίωμα ψήφου όλων, για μη αλλοίωση της πλειοψηφίας.

7. Ενίσχυση του κύρους του Δ.Σ. Επαναφορά της διάταξης νόμου 
για τη συμμετοχή διατελεσάντων Δημάρχων στα ψηφοδέλτια 
των παρατάξεων χωρίς σταυρό.

7α. Εναλλακτικά καθιέρωση λίστας Επικρατείας σε ποσοστό 10% 
επί του αριθμού των μελών του Δ.Σ.

8. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αρ-
χής. Θα μπορούσε να θεσπιστεί η δυνατότητα ορισμού σε θέ-
σεις Αντιδημάρχων δημοτών εγνωσμένης αξίας και επάρκειας 
και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Υπουργός αφού 
χαρακτήρισε 
ενδιαφέρουσες 
τις προτάσεις 
έδωσε νέο 
ραντεβού για να 
συζητηθούν και 
οι προτάσεις της 
Επιτροπής που 
επεξεργάζεται τις 
αρμοδιότητες Α & 
Β βαθμού της Τ.Α.
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Γόνιμος διάλογος Ένωσης Δημάρχων με Υπουργό Δικαιοσύνης
Επιτάχυνση Ελέγχων και απονομής Δικαιοσύνης, επαναφορά του προληπτικού Ελέγχου, 

τιμωρία όσων συκοφαντούν. Αυτά ήταν μερικά από όσα συζητήθηκαν σε συνάντηση 
αντιπροσωπίας της Ένωσης Δημάρχων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Υ πόμνημα με τις θεσμικές προ-
τάσεις αρμοδιότητας του 
Υπ. Δικαιοσύνης κατέθεσε η 

ΕΝ.Δ.Α. Προτάσεις που όπως είπε ο 

Πρόεδρος κ. Παύλος Καμάρας» απο-

σκοπούν στην αναβάθμιση του θε-

σμού της Τ.Α. και στην δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος που θα προσελ-

κύσει ότι καλύτερο από ανθρώπινο 

δυναμικό υπάρχει στις Τοπικές Κοινω-

νίες. Παράλληλα να δώσει διέξοδο σε 

αδυναμίες του υπάρχοντος θεσμικού 

πλαισίου».

Ο Υπουργός κ. Κώστας Τσιάρας με 

τους συνεργάτες του άκουσαν με προ-

σοχή την αιτιολογία γιατί θα πρέπει 

να υιοθετηθούν κάποιες από τις προ-

τάσεις αυτές, όπως τις ανέπτυξε και ο 

έγκριτος δικηγόρος Γεν. Γραμματέας 

της Ένωσης κ. Θεόδωρος Γεωργάκης. 

Επιφυλάχθηκε να απαντήσει ενώ δή-

λωσε ότι « με τις προωθούμενες με-

ταρρυθμίσεις σε θέματα της Δικαιοσύ-

νης πιστεύει ότι οι ρυθμοί απονομής 

θα επιταχυνθούν σημαντικά». Κοινή 

πάντως διαπίστωση ήταν ότι ιδιαίτερα 

για τους αιρετούς που έχουν μεγάλη 

έκθεση στη δημοσιότητα οιεσδήποτε 

καθυστερήσεις είτε στους Ελέγχους 

είτε στις πειθαρχικές διαδικασίες έχουν 

βαρύτερες επιπτώσεις.

Την αντιπροσωπεία της ΕΝ.Δ.Α. 

στελέχωναν επίσης ο Ν. Μπάμπαλος, 

δικηγόρος Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Β. 

Γιαννακόπουλος Αντιπερειφερειάρχης, 

και η Β. Σπηλιωτοπούλου πρ. Δήμαρ-

χος Εκάλης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1. Επαναφορά του προληπτικού Ελέγχου από το Ε.Σ.

2. Σύσταση ειδικών τμημάτων Δικαιοσύνης για την εκδίκαση των 
υποθέσεων των Δημάρχων και των Αιρετών που θα στελεχώνο-
νται από Δικαστές με ανάλογες γνώσεις και εμπειρίες.

3. Καθορισμός αποκλειστικών προθεσμιών εκδίκασης υποθέσεων 
που αφορούν σε Δημάρχους και γενικά αιρετούς.

4. Καθορισμός αποκλειστικών προθεσμιών για την ολοκλήρωση 
των πάσης φύσεως ελέγχων στα πεπραγμένα των αιρετών της 
Τ.Α. και προθεσμία παραγραφής.

5. Αυστηροποίηση του Θεσμικού Πλαισίου καθορισμού ποινών 
για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης αιρετών και σύ-
ντμηση προθεσμιών εκδίκασης των σχετικών μηνύσεων.
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Στηρίζει τις προτάσεις ΕΝ.Δ.Α. ο Περιφερειάρχης, Γ. Πατούλης
Με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη τ. Δήμαρχο Αμαρουσίου  

και μέλος της Ένωσης συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α.

Η συνάντηση που έγινε στο πλαίσιο 
της ενημέρωσης των θεσμικών 
παραγόντων για τις προτάσεις 

θεσμικού χαρακτήρα που κατέθεσε η 
ΕΝ.Δ.Α. στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερι-
κών διεξήχθη σε πολύ φιλικό κλίμα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην 
ανάγκη να υπάρξει σημαντική βελτίωση 
στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους 
αιρετούς της Αυτοδιοίκησης ώστε να 
ασχολούνται με τον θεσμό άξια στελέχη 
της Κοινωνίας αλλά και να γίνει πιο εύ-
κολο και αποτελεσματικό το έργο τους. 
Υπήρξε ταύτιση απόψεων επ’ αυτού και 
ρητή διαβεβαίωση του κ. Πατούλη ότι θα 
συμβάλλει στην προώθηση πολλών από 
τις προτάσεις που του αναπτύχθηκαν.

Εκτός των θεμάτων που αφορούν στο 
ΥΠΕΣ συζητήθηκαν και προτάσεις αρμο-
διότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
του Υπουργού Εργασίας με τους οποίους 
επίκειται και σχετική συνάντηση.

Στόχος να υπάρξει σημαντική βελτίωση στο θεσμικό πλαίσιο 
που αφορά στους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης ώστε να 
ασχολούνται με τον θεσμό άξια στελέχη της Κοινωνίας
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Σύγκλιση θέσεων Ένωσης Δημάρχων Αττικής με Διονύση Χατζηδάκη
Σε ένα κλίμα που γέμιζε από συναισθήματα αμοιβαίας αγάπης και εκτίμησης αντιπρο- 
σωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων συναντήθηκε με τον Βουλευτή -Γεν. Γραμματέα  

Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ. και τ. Δήμαρχο Π. Φαλήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΕξΗΣ:

· Εκλογή Δημάρχου από τον πρώτο 
γύρο με 40% εφόσον έχει διαφορά 
5% από τον δεύτερο

· Λίστα Επικρατείας σε ποσοστό 10% 
των μελών του Δ.Σ. και στις Αυτο-
διοικητικές Εκλογές

· Επαναφορά του Προληπτικού Ελέγ-
χου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
τις δαπάνες των Δήμων

· Αυξημένη πλειοψηφία στα Θέματα 
του Δ.Σ. που είναι μείζονος σημασί-
ας ή έχουν διαχρονικό χαρακτήρα

· Ενιαία αντιμισθία σε όλους τους 332 

Δημάρχους στο ύψος των αποδο-
χών του μετακλητού Γεν. Γραμμα-
τέα του Υπουργείου

· Επαναφορά της ελάχιστης αποζημί-
ωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. για 
τους Δημοτικούς Συμβούλους

· Κλιμακούμενος αριθμός εκλεγόμε-
νων Δ.Σ. ανάλογα με τα ποσοστά 
του υποψηφίου Δημάρχου στον Α΄ 
γύρο

· Πλαφόν ποσοστού 3% ή 5% εισό-
δου στο Δ.Σ.

· Επαναφορά της καταβολής της χο-
ρηγίας στους ελευθέρους επαγ-
γελματίες Δημάρχους με 2 ή 3 
θητείες από τον Δημοτικό προϋ-
πολογισμό

Ο Πρόεδρος της 
ΕΝ.Δ.Α. κ. Παύλος 
Καμάρας αφού συνε-

χάρη τον φίλο και ιδιαίτερα 
αγαπητό όπως τόνισε σε 
όλους τους αυτοδιοικητικούς 
κύκλους απόλυτα επιτυχημέ-
νο Δήμαρχο και νυν βουλευ-
τή του παρέδωσε υπόμνημα 
με προτάσεις θεσμικού 
χαρακτήρα που παραδόθη-
καν από την ΕΝ.Δ.Α. στον 
Υπουργό Εσωτερικών.

Ο κ. Χατζηδάκης εξέ-
φρασε την χαρά του που 
συνάντησε παλιούς φίλους 
με τους οποίους όπως 
υπογράμμισε συνδέουν 
πολύχρονοι κοινοί αγώνες 
στην Τ.Α. Ακολούθησε μια 
πολύ εποικοδομητική συζή-
τηση με σύγκληση απόψεων 
σε πολλά από τα θέματα που 
θα μπορούσαν να συμβάλ-
λουν στην αναβάθμιση της 
καταστατικής θέσης των 
αιρετών και να ενισχύσουν 
την διαφάνεια. Ο κ. Χατζηδά-
κης δεσμεύτηκε ότι και από 
τη νέα του θέση θα συνεχίσει 
να μάχεται για μια Αυτοδιοί-
κηση πιο αποτελεσματική και 
ότι στο μέτρο των δυνατοτή-
των του θα συμβάλλει στην 
αναβάθμιση της καταστατική 
θέσης των αιρετών με την 
εισήγηση για θεσμοθέτηση 
και πολλών εκ των προτάσε-
ων της ΕΝ.Δ.Α.
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ΣυνεδριαΣη δ.Σ. εν.δ.α.

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με την άδειά σου 
σε αποκαλώ συνάδελφο, αφού όπως είναι γνωστό επί σειρά ετών υπηρέτησες ως 
Δήμαρχος με μεγάλη επιτυχία το Δήμο Υμηττού και μετέπειτα Δάφνης- Υμηττού. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεχθείτε το χαιρετισμό μου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Θεόδωρος Γεωργάκης – Γεν. Γραμματέας ΕΝ.Δ.Α.

Εισηγητικές θέσεις για την αναβάθμιση 
του Αυτοδιοικητικού Θεσμού
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θεσμικές αλλαγές – Αναβάθμιση του Θεσμού

Α. Καταστατική θέση Αιρετών

Β. Εκλογικός Νόμος

 Γ. Διαφάνεια – Έλεγχος.

Δ. Απλούστευση των διαδικασιών λήψης και υλοποίησης των 
αποφάσεων προς το σκοπό επίτευξης εμφανούς μετρήσιμης 
αποτελεσματικότητας

Ε. Οικονομικά – Πηγές χρηματοδότησης Κ 
 
 
άθε φορά που συναντιό-
μαστε αισθάνομαι ιδιαίτε-

ρη χαρά μα και ικανοποίηση γιατί εκτός 
από την έκφραση της εκτίμησης και της 
τροφοδότησης αγάπης από τον ένα 
στον άλλο, ποτέ δεν τελειώνει η συνύ-
παρξή μας , η όποια συνεδρίαση, ημε-
ρίδα, Forum, κ.α. χωρίς να πούμε και να 
υποστηρίξουμε με θέληση, με επιμονή, 
με γνώση, με μεράκι, θέματα που έχουν 
άμεση και απόλυτη σχέση και στόχο με 
την πορεία και την ανάπτυξη της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα και 
ασφαλώς με ανάδειξη του έργου και της 
αξίας του Αιρετού, που είναι ο πυλώνας 
της Αυτοδιοίκησης.

Η Ένωσή μας δηλαδή η Ένωση Δη-
μάρχων Αττικής (ΕΝ.Δ.Α.) με μπροστάρη 
τον πρόεδρό μας Παύλο Καμάρα, με την 
ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών 
του Δ.Σ., αλλά και συναδέλφων, που δεν 
είναι μέλη του Δ.Σ., σε συνεργασία και 
με τους θεσμικούς φορείς της Αυτοδιοί-
κησης (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ) συνεχώς αγωνίζεται 
προκειμένου να προάγεται ο θεσμός της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα και 

ΣυνεδριαΣη δ.Σ. εν.δ.α.
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του αιρετού ειδικότερα και ασφαλώς κα-
θημερινά να αποδεικνύει πως η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δεν είναι και δεν θα γίνει 
ποτέ η ετεροδιοικούμενη διοικητική κρα-
τική απόληξη.

Πολιτικά μάχιμη η Αυτοδιοίκηση

Το αναφέρω αυτό γιατί δυστυχώς 
έχει διαφανεί, όχι λίγες φορές, επίσημα 
ή ανεπίσημα ότι κάποιοι με καταφανή 
καταστρατήγηση της Συνταγματικής Επι-
ταγής (άρθρο 102 του Συντάγματος) μας 
ήθελαν και έβλεπαν τους Δήμους ως 
τοπικές διοικητικές μονάδες και μό-
νον. Όμως παρ΄ όλες αυτές τις τεράστιες 
δυσκολίες η Αυτοδιοίκηση δηλώνει πο-
λιτικά μάχιμη και παρούσα, όχι μόνο 
για τη διαχείριση μιας δυσβάσταχτης 
καθημερινότητας, αλλά και για τη θε-
σμική της συμβολή στην ανάταξη του 
πεσμένου πολιτικού συστήματος, της 
κακής οικονομικής κατάστασης και του 
κοινωνικού ιστού που έχει διαρραγεί με 
ό,τι δυσμενές αυτό συνεπάγεται για το 
κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τις ασθε-
νέστερες τάξεις.

Απαιτείται κατανόηση σε βάθος των 
ραγδαίων εξελίξεων, για να καταλήξουμε 
στην τολμηρή αναδιάταξη, του θεσμικού 
πλαισίου, που αφορά την Αυτοδιοίκηση.

Να κρατήσει μόνο τον επιτελικό 
του ρόλο το κράτος

Το κράτος πρέπει να κρατήσει μόνο 
τον επιτελικό του ρόλο και να αποκε-
ντρωθεί η κρατική εξουσία και η αρμοδι-
ότητα στην πηγή της εθνικής και λαϊκής 
κυριαρχίας, δηλαδή στους ίδιους του 
πολίτες, μέσα από τον εμπλουτισμό των 
θεσμών της τοπικής δημοκρατίας και της 
ανάπτυξης, δηλαδή της Αυτοδιοίκησης.

Οι Αιρετοί πιστεύω έχουμε απο-
κτήσει την πεποίθηση και τη συνεί-
δηση των βαρών που κάθε φορά μας 
εναποθέτει ο πολίτης, ως πηγή της νο-

μιμοποίησής μας. Αυτό πρέπει τελικά 
και αποδεδειγμένα να το συνειδητο-
ποιήσει και το κεντρικό κράτος.

Με μια σειρά θεσμικών συναντήσεων 
με πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις 
της κρατικής λειτουργίας, με συγκεκριμέ-
νες προτάσεις με ημερίδες ενημερωτικές 
και όχι μόνο,

το Δ.Σ. της Ένωσης προωθεί αθόρυ-
βα, όπου χρειάζεται με επιμονή και απο-
φασιστικότητα εκείνες τις θέσεις και τις 
προτάσεις που προάγουν το θεσμό και 
υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

Η Αυτοδιοίκηση ασφαλώς και οφείλει 
να αυτοδιοικείται απόλυτα στην πράξη. 
Έτσι η αυτοδιοικούμενη Αυτοδιοίκηση 
αναδεικνύεται σε ισχυρό παράγοντα της 
ανασυγκρότησης του κράτους.

Τα «εργαλεία» του κράτους δια-
χρονικά σε σχέση με την Αυτοδιοίκη-
ση και τις παρεμβάσεις και επεμβάσεις 

ήταν και ως ένα βαθμό παραμένουν 
κατά την απόψή μας: *Οι πόροι της 
Αυτοδιοίκησης, *η εποπτεία του κρά-
τους στην Αυτοδιοίκηση, *το εκλογικό 
σύστημα που αφορά την Αυτοδιοίκηση.

Με αυτά προσπαθεί το κράτος δια-
χρονικά να ελέγξει την Αυτοδιοίκηση και 
την πορεία της, αποδεικνύοντας αναμφι-
σβήτητα τα εμφανή πισωγυρίσματα άμα 
και την υποβάθμιση αυτής και των αιρε-
τών της.

Επί τάπητος προτάσεις για μία 
ουσιαστική αναβάθμιση του 
Αυτοδιοικητικού Ρόλου

Πρώτον: Να εξειδικευτούν και να 
συγκεκριμενοποιηθούν οι πηγές χρημα-
τοδότησης της Αυτοδιοίκησης. Συγκε-
κριμένες πηγές της Αυτοδιοίκησης και 
το ύψος χρηματοδότησης της Αυτοδιοί-
κησης, όπως αυτό συμβαίνει σε πολλά 
Συντάγματα άλλων χωρών, με επιτακτική 
αναφορά στη σχετική υποχρέωση του 
κράτους. Υπάρχει τώρα σχετική διάταξη, 
αλλά είναι πολύ χαλαρή.

Δεύτερον: να αποκρατικοποιηθεί η 
εποπτεία του κράτους προς την Αυτοδι-
οίκηση και να συσταθεί ανεξάρτητη Ελε-
γκτική Αρχή. Ασφαλώς να υπάρχει πλή-
ρης διαφάνεια.

Τρίτον: άρση της διαχρονικά συστη-
ματικής ένταξης της Αυτοδιοίκησης στο 
πλαίσιο του ελληνικού διοικητικού συ-
στήματος και μόνον, ως απόληξη του γε-
νικού κρατικού διοικητικού συστήματος. 
Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αυτοτε-
λής και αυτόνομος θεσμός, όπως ορίζεται 
άλλωστε και από τον ευρωπαϊκό χάρτη 
των τοπικών αυτονομιών και ασφαλώς 
από το Σύνταγμα.

Το κεντρικό κράτος φοβάται την 
ύπαρξη των αυτοτελών θεσμικών 
εκφράσεων, όμως η συντονισμένη 
και κατοχυρωμένη συνύπαρξη τους 
θα οδηγήσουν σε μια θεσμική απο-

Το κεντρικό κράτος 
φοβάται την ύπαρξη 

των αυτοτελών θεσμι-
κών εκφράσεων, όμως 
η συντονισμένη και κα-
τοχυρωμένη συνύπαρ-
ξη τους θα οδηγήσουν 
σε μια θεσμική αποτε-

λεσματική ενότητα του 
κατακερματισμένου 
πολιτικοδιοικητικού 

συστήματος.
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τελεσματική ενότητα του κατακερ-
ματισμένου πολιτικοδιοικητικού 
συστήματος κι έτσι θα ενισχύονταν 
η ανάπτυξη και θα περιοριζόταν δρα-
στικά η γραφειοκρατία και η διαφθο-
ρά. Η Αυτοδιοίκηση είναι και πρέπει 
αποσαφηνισμένα να καθιερωθεί ως 
ισχυρή συνιστώσα του όλου θεσμικού 
πολιτικοδιοικητικού οικοδομήματος 
και συστήματος και όχι να απαξιώ-
νεται διαρκώς και να υποβαθμίζεται 
προκλητικά από το εκάστοτε ισχύον 
πολιτικό σύστημα, το οποίο παραγνω-
ρίζει το μεγάλο της πλεονέκτημα που 
είναι η αμεσότητά της και η δημοκρα-
τική νομιμοποίηση των Αιρετών.

Τέταρτον: να επαναπροσδιοριστεί 
και να οριστεί σαφώς λειτουργικά το 
εκλογικό σύστημα. Αυτό το φαινόμενο 
που ζήσαμε και ζούμε με βάση το ισχύον 
εκλογικό σύστημα είναι τραγικό. Εκλέγε-
ται Δήμαρχος και είναι μόνος με 6,7 ή 8 
δημοτικούς συμβούλους σε σύνολο με-
λών Δημοτικού Συμβουλίου 41 ή 43 κλπ.

Πέμπτον: να γίνει απλούστευση των 
διαδικασιών λήψης και υλοποίησης των 
αποφάσεων προς το σκοπό επίτευξης 
εμφανώς μετρήσιμης αποτελεσματικό-
τητας.

Έκτο: να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
στην καταστατική θέση των αιρετών.

Πολύ σύντομα για το ζήτημα αυτό 
αναφέρω τα παρακάτω:
Αλήθεια ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ;

Ως καταστατική θέση πρέπει να νοη-
θεί η συνολική κατάσταση των Αιρετών 
Οργάνων που διαμορφώνεται με βάση τις 
γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία 
τους και την άσκηση των υπηρεσιακών 
τους αρμοδιοτήτων και αναδεικνύουν 
το ρόλο που διαδραματίζουν στις τοπι-
κές κοινωνίες. Επίσης τους ειδικότερους 
κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο που 
τους αντιμετωπίζει η Πολιτεία.

Η Πολιτεία μπορεί να τους παρέχει 
δικαιώματα, μα οφείλει να τους παρέχει 
και να τους εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 
και τα μέσα, ώστε να μπορούν να ασκούν 
απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους και τις 
αρμοδιότητές τους.

Λέμε και ξαναλέμε την φράση, που πι-
στεύω και επαναλαμβάνω: « Η Τ.Α. αποτε-
λεί τον πλησιέστερο στον πολίτη φορέα 
άσκησης εξουσίας».

Αν επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε 
ευρύτερα αυτή την φράση, θα λέγαμε 
πως οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης ασκούν 
την πλησιέστερη στον πολίτη εξουσία, 
γνωρίζουν, βλέπουν, πράττουν και επιλύ-
ουν το πρόβλημα.

Ο κομβικός ρόλος που θεσμικά έχει ο 

αιρετός της Αυτοδιοίκησης τον καθιστά 

νευραλγικό λειτουργό του γενικότερου 

πολιτικού και διοικητικού συστήματος 

και ως εκ τούτου επιβάλλεται να λειτουρ-

γεί μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων που δι-

έπονται από τις αρχές της αξιοπιστίας και 

διαφάνειας.

Οι ειδικότερες προτάσεις αναφορι-

κά με τις θεσμικές αλλαγές και την ανα-

βάθμιση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης 

καθώς και της καταστατικής θέσης των 

αιρετών περιλαμβάνονται ολοκληρωμέ-

να και λεπτομερώς στις προτάσεις που 

ανέπτυξε και ανέλυσε ο Πρόεδρός μας κ. 

Παύλος Καμάρας και υιοθέτησε το Δ.Σ. γι 

αυτό και δεν θα τις επαναλάβω.

Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, στα-

ματώ εδώ κάνοντας χρήση της ρήσης 

του ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩ: «Οι άνθρωποι, που 

πάνε μπροστά σ΄ αυτόν τον κόσμο είναι 

εκείνοι, που σηκώνονται και ψάχνουν για 

τις συνθήκες που θέλουν και άμα δεν τις 

βρουν επιμένουν και τις δημιουργούν μό-

νοι τους».

Εμείς είμαστε όλοι μαζί και αυτό πράτ-

τουμε. Πριν κλείσω την παρέμβαση – 

ομιλία μου εκφράζω θερμές ευχαριστίες 

στον αγαπημένο σε όλους μας συνάδελ-

φο – αντιπρόεδρο της Ένωσής μας Κώ-

στα Μακρυνόρη για την πρόσκλησή του 

να παρευρεθούμε και να συνεδριάσουμε 

εδώ στα όμορφα Βίλλια, νυν Κοινότητα 

και πρώην Δήμο τον οποίο υπηρέτησε επί 

εικοσαετία και πλέον ο Κώστας με κατα-

γεγραμμένη και αποδεδειγμένη μέγιστη 

και σημαντική προσφορά στην πόλη και 

στους συμπολίτες του.

Εύχομαι καλό έργο και στο νέο Δή-

μαρχο κ. Χρήστο Στάθη που παρευρίσκε-

ται κοντά μας.

Καλή δύναμη σε όλους και πάντα επι-

τυχίες στο διάβα της ζωής μας.

ΣυνεδριαΣη δ.Σ. εν.δ.α.

Ο κομβικός ρόλος που 

θεσμικά έχει ο αιρετός 

της Αυτοδιοίκησης τον 

καθιστά νευραλγικό 

λειτουργό του 

γενικότερου πολιτικού 

και διοικητικού 

συστήματος και ως εκ 

τούτου επιβάλλεται να 

λειτουργεί μέσα σε ένα 

πλαίσιο κανόνων που 

διέπονται από τις αρχές 

της αξιοπιστίας και 

διαφάνειας.
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Τον Θάνο Βεζυργιάννη, που αφιέρωσε 
τη ζωή του στα Κοινά υπηρετώντας σε 
διάφορες τιμητικές θέσεις, αφήνοντας 
το στίγμα του και ως Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, τον φίλο 
Θάνο, τον οικογενειάρχη, τον επιστήμονα 
θα τον θυμόμαστε κυρίως για το ήθος 
του, την ανθρωπιά του, τον καλό 
του λόγο, το ενδιαφέρον του για τον 
συνάνθρωπο.

Τελευταίο αντίο στον εξέχοντα 
Θάνο Βεζυργιάννη

Μετά την γνωστοποίηση της απώλειας 
του Θάνου Βεζυργιάννη το Δ.Σ.  της 
Ένωσης Δημάρχων Αττικής εξέδωσε το 
παρόν ψήφισμα:

Η Αυτοδιοίκηση θρηνεί την απώλεια ενός εξέχοντος 

στελέχους της. Του Θάνου Βεζυργιάννη. Ενός ανθρώπου 

που άφησε σπουδαίο έργο από όπου και εάν πέρασε. Ως 

Δήμαρχος Ν. Ψυχικού επί σειρά ετών ήταν πρωτο-

πόρος σε έργα και πρωτοβουλίες που άλλαξαν την 

μορφή της πόλης και την ζωή των πολιτών. Χαρακτη-

ρίσθηκε επάξια ως ένας από τους πρυτάνεις της Αυτοδι-

οίκησης αφού χάραξε δρόμους και πρωτοπόρησε ώστε 

να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς άλλους 

Δημάρχους. Αφιέρωσε τη ζωή του στα Κοινά υπηρε-

τώντας σε διάφορες τιμητικές θέσεις, αφήνοντας το 

στίγμα του και ως Γενικός Γραμματέας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών.

 Όμως τον φίλο Θάνο, τον οικογενειάρχη, τον επι-

στήμονα θα τον θυμόμαστε κυρίως για το ήθος του, την 

ανθρωπιά του, τον καλό του λόγο, το ενδιαφέρον του για 

τον συνάνθρωπο.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
Οι δημότες θα τον θυμούνται με αγάπη και εμείς οι 

συνάδελφοι του με θαυμασμό, εκτίμηση και την πεποί-
θηση ότι έφυγε γρήγορα, αφού είχε πολλά ακόμα να 
προσφέρει.

Καλό ταξίδι Θάνο.

Το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε ομόφωνα να κα-
ταθέσει στεφάνι στην κηδεία του πρόωρα χαμένου 
επίτιμου μέλους της Θάνου Βεζυργιάννη.

επικαιροτητα
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Δράσεισ & Πρωτοβουλιεσ εΝ.Δ.ά // Χορηγιά τωΝ άιρετωΝ

Η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης 
των αιρετών αίτημα της ΕΝ.Δ.Α.

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Α.1  Βασικές παραδοχές
α. Οι αιρετοί είναι φορείς πολιτικής εντολής.

β. Οι αιρετοί δεν είναι «επαγγελματίες της 
πολιτικής»

γ. Οι αιρετοί πρέπει να ασκούν χωρίς πε-
ριορισμούς και «βάρη» την αποστολής 
τους.

δ. Επιβάλλεται η αδιάκοπη και διαρκής 
βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων 
πρόσβαση στην εξειδικευμένη γνώση.

ε. Δικαιούνται με βάση και την μέγιστη 
προσφορά τους παροχές αντίστοιχες 
με το λειτούργημά τους τόσο στους 
διατελούντες όσο και στους διατελέ-
σαντες.

Α.2 Υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
Το Θεσμικό Πλαίσιο, που αναφέρεται 
στην καταστατική θέση των αιρετών πε-
ριγράφεται:
- Στο Σύνταγμα της χώρας μας

- Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτο-
νομίας

Οι προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα της Ένωσης Δημάρχων Αττικής που άπτονται της 
χορηγίας των αιρετών έχουν ήδη κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης. Η Ένωση Δημάρχων Αττικής εκτιμά ότι: «Η αντιμισθία των αιρετών έχει μειωθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ιδιαίτερη δυναμική της πολιτικής εντολής της οποίας είναι 
φορείς οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αναγκαιότητα υπεράσπισης ενός διαρκώς 
πιο αναβαθμισμένου ευρωπαϊκού κεκτημένου {…} υποδεικνύουν την ανάγκη αναβάθμισης 
της καταστατικής θέσης των αιρετών».

Β. Η ΑΝΑφΟΡΑ ΣΤΟ ΕΧΤΑ  
(ΑΡΘΡΟ 7) ΕπΙΣΗΣ

1. «Το καταστατικό των τοπικών αιρετών 
πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη 
άσκηση της εντολής τους».

2. «Το καταστατικό πρέπει να επιτρέπει 

- Στους Νόμους του Κράτους

α. Η αναφορά στο Σύνταγμα όσο αφορά 
στον θεσμό είναι σαφής.

«Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέ-
λεια» και μη δυνατότητα του Κράτους «να 
εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύ-
θερη δράση του»
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επαρκή οικονομική αποζημίωση για 
τα έξοδα που προκύπτουν από την 
άσκηση της εντολής, καθώς και ενδε-
χομένως την οικονομική αποζημίωση 
των διαφυγόντων κερδών η αμοιβή 
του παρεχόμενου έργου και αντίστοιχη 
κοινωνική κάλυψη».

3. Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες 
που είναι ασυμβίβαστα με το αξίωμα 
του τοπικού αιρετού δεν μπορούν να 
καθορίζονται παρά με νόμο ή με βασι-
κές νομικές αρχές. (ο χάρτης αυτός εν-
σωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο της 
Τ.Α. με τον κυρωτή Νόμο 1850/1990).

Β. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩμΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗγΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΗμΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ πΡΟΕΔΡΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η χορηγία αποτελεί μία περιοδική, δη-
μοσίου δικαίου, χρηματική παροχή, που 
καταβάλλεται ισοβίως από το Δημόσιο 
Ταμείο στους διατελέσαντες δημάρχους 
και προέδρους κοινοτήτων , μετά τη λήξη 
της θητείας τους, με βάση τις υπηρεσίες 
που πρόσφεραν επί μακρό χρόνο υπό 
την ιδιότητά τους αυτή.

Η χορηγία θεσμοθετήθηκε για τους 
δημάρχους αρχικά και εν συνεχεία για 
τους προέδρους των κοινοτήτων στους 
οποίους η χορηγούμενη απολαβή, στη 
διάρκεια της θητείας τους , δεν είχε ανα-
γνωριστεί ως μισθός αλλά ως έξοδα πα-

ράστασης, καθεστώς που ίσχυε έως το 
2010. Μέχρι τότε η χορηγία είχε τιμητικό 
χαρακτήρα.

Ο ρόλος που καλούνται να φέρουν εις 
πέρας οι αιρετοί , είναι αρκετά σημαντι-
κός και καθοριστικός στην άσκηση της 
τοπικής εξουσίας και τη διεκπεραίωση 
των τοπικών υποθέσεων. Επιτελούν ένα 
δύσκολο και πολύπλευρο έργο για να 
ανταποκριθούν, με το φιλότιμό τους 
και την μέγιστη προσπάθεια σε κα-
θημερινή βάση στις απαιτήσεις και 
τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η 
επιτυχής άσκηση των δημόσιων τοπικών 
υποθέσεων απαιτεί αυταπάρνηση, αφο-
σίωση και πλήρη απασχόληση.

Β.1 προϋποθέσεις καταβολής 
χορηγίας

Για τη χορήγηση ισοβίως μηνιαίας χο-
ρηγίας στους δημάρχους απαιτείται:

α) Οι δήμαρχοι να έχουν κατά την απο-
μάκρυνσή τους από τη θέση οκταε-
τή πραγματική υπηρεσία δημάρχου 
(άρθρο 1 παρ.1 Ν.91/1943, όπως έχει 
αντικατασταθεί παρ.1 του άρθρου 
1 Ν.1770/1944 και παρ.1 άρθρο 1 
Ν.293/1976) ή

β) Οι δήμαρχοι να έχουν επταετή υπηρε-
σία δημάρχου και τετραετή δημοτικού 

συμβούλου ή προέδρου κοινότητας 
(άρθρο 1 παρ.8 του Ν.91/1943, όπως 
προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
2 του Ν.293/1976) ή

γ) Δικαίωμα μηνιαίας χορηγίας από το 
Δημόσιο αποκτούν και όσοι διετέλε-
σαν σε θέσεις δημάρχων και προέδρων 
κοινοτήτων, εφόσον έχουν συνολική 
πραγματική υπηρεσία δη-μάρχου, 
προέδρου και κοινοτικού συμβούλου 
είκοσι (20) ετών, εκ των οποίων μια 
πλήρη τετραετία αιρετού δημάρχου ή 
προέδρου και συμπληρωμένο το 65ο 
έτος της ηλικίας του(παρ.19α άρθρο 4 
Ν. 3513/2006).

Εάν κατά την άθροιση των ετών υπη-
ρεσίας προκύπτει χρονικό διάστημα ίσο 
προς έξι(6) τουλάχιστον μήνες, θεωρεί-
ται ως πλήρες έτος (άρθρο 3 παρ. 2.Ν. 
91/1943).

για τη χορήγηση ισοβίως μηνιαίας 
χορηγίας προέδρων κοινοτήτων 
απαιτείται:
α) Οι πρόεδροι κοινοτήτων, να έχουν 

οκταετή πραγματική υπηρεσία προέ-
δρου κοινότητας ( άρθρο 3 εδάφ. α’ Ν. 
1205/1981).

β) Οι πρόεδροι κοινοτήτων οι οποίοι δεν 
έχουν πλήρη οκταετή πραγματική 
υπηρεσία προέδρου κοινότητας δικαι-
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Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινότητας με 
υπερ-τετραετή θητεία στη θέση αυτή 
μπορούν να προσμετρούν και χρόνο 
βουλευτικής θητείας για τη θεμελίωση 
δικαιώματος χορηγίας εφόσον ο χρόνος 

της βουλευτικής θητείας δεν χρησιμεύει 
για τη λήψη βουλευτικής σύνταξης( άρ-
θρο 2 παρ.22 Ν. 3075/2002).

Β.2 Κατάργηση χορηγίας

Με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Β.1α 
του Ν. 4093/12( ΦΕΚ 222/ ΤΑ’/12-11-
2012): «Οι διατάξεις των άρθρων 1 του Ν. 
91/1943 (Α’129), 1 και 2 του ν.δ.99/1974( 
Α’295) και της παρ.19 του άρθρου 4 του 
Ν.3513/2006( Α’265) παύουν να ισχύουν 
για όσους από τα αναφερόμενα σε αυ-
τές πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά 
την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ-
χου, από την επομένη της ημερομηνίας 
έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.». 
Με το παραπάνω άρθρο καταργείται η 
βουλευτική σύνταξη και η χορηγία για 
όσους αποκτήσουν για πρώτη φορά την 
ιδιότητα του Βουλευτή ή του αιρετού 
οργάνου των ο.τ.α. α’ βαθμού, αντίστοι-
χα, από την επομένη της έναρξης ισχύος 
του νόμου αυτού (13.11. 2012).

Από 1.1.2017 , κατά την άποψη του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Αλληλεγγύης, οι δή-
μαρχοι υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα 

ούνται της ανωτέρω μηνιαίας χορηγίας 
εφ’ όσον μέχρι την ισχύ του Ν.1205/1981 
έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία 
προέδρου και κοινοτικού συμβούλου 
της κοινότητας 20 έτη εκ των οποίων 
μία περίοδος ως αιρετός πρόεδρος. Η 
μηνιαία χορηγία αυτών συνίσταται στη 
βασική χορηγία των οκτώ ετών πραγ-
ματικής υπηρεσίας ανεξάρτητα από τα 
έτη συνολικής υπηρεσίας τους ( άρθρο 
21 Ν.1205/81).

γ) Οι πρόεδροι κοινοτήτων να έχουν 
επταετή υπηρεσία προέδρου κοινότη-
τας και τετραετή κοινοτικού συμβού-
λου ή δημάρχου (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 
1205/1981 και άρθρο 1 παρ.8 Ν. 91/19 
43).

Εάν κατά την άθροιση των ετών υπη-
ρεσίας προκύπτει χρονικό διάστημα ίσο 
προς έξι τουλάχιστον μήνες , θεωρεί-
ται ως πλήρες έτος (άρθρο 3 παρ.3 Ν. 
1205/1981).

Η προγενέστερη υπηρεσία δημάρ-
χου, ως προέδρου κοινότητας συνυπολο-
γίζεται τόσο για τη θεμελίωση όσο και για 
τον καθορισμό του ποσού της χορηγίας( 
άρθρο 1 παρ.9 του Ν. 91/1943, όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1205/1981). 

Ο εκσυγχρονισμός 
και η προσέγγιση της 

ελληνικής τοπικής 
αυτοδιοίκησης 
στο ευρωπαϊκό 
αυτοδιοικητικό 

κεκτημένο αποτελεί μια 
δυναμική και διαρκή 

προσπάθεια, παρά τις 
δυσκολίες που υπήρξαν 

λόγω της οικονομικής 
κρίσης
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Κοινωνικής Ασφάλισης, ως λειτουργοί 
των ΟΤΑ και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 
του Ν. 4387/2016. Επομένως δικαιούνται 
Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης 
κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 4387/2016. 
Με την υπαγωγή αυτή αλλάζει, ριζικά ο 
τρόπος υπολογισμού της χορηγίας των 
αιρετών. Το καταβαλλόμενο ποσό της 
χορηγίας μειώθηκε σημαντικά κατά τρό-
πο μη παραδεκτό. Άποψή μας είναι ότι οι 
αιρετοί των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν. 4387/2016, γιατί δεν είναι δημόσι-
οι υπάλληλοι ή λειτουργοί με δημοσιου-
παλληλική σχέση. Επίσης η γραμματική 
και τελολογική ερμηνεία της διάταξης 
αυτής δεν καταλήγει στην υπαγωγή των 
αιρετών στον ΕΦΚΑ.

Για το λόγο αυτό η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας ( Κ.Ε.Δ.Ε.) με την αρίθμ. 
203/14.3.2018 απόφασή της ζήτησε από 
τον Υφυπουργό Εργασίας να αποστεί-
λει διευκρινιστικό έγγραφο-εγκύκλιο 
προς την αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ, 
ώστε να εξαιρούνται από τη ρύθμιση 
του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 οι χο-
ρηγίες των αιρετών, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο αυτό. 
Μέχρι και σήμερα το Υπουργείο δεν έχει 

προβεί στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου 
και η καθ’ ύλην αρμόδια διεύθυνση του 
ΓΛΚ, για την έκδοση των πράξεων κανο-
νισμού χορηγιών, η 43η,δεν έχει σχετική 
ενημέρωση και κατεύθυνση για τον τρό-
πο υπολογισμού των χορηγιών και έτσι 
παρά πολλές αιτήσεις δικαιούχων βρί-
σκονται σε εκκρεμότητα επί χρονικό δι-
άστημα που βρίσκεται έξω από τα όρια 
του νόμου και της χρηστής διοίκησης.

Ειδοποιά στοιχεία διαφοροποίησης 
των δημάρχων από τους δημοσίους 
υπαλλήλους- συνταξιούχους του 

δημοσίου είναι:
Ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύονται 

και αποκτούν την αντίστοιχη ιδιότητα. 
Εκλογή στην μία περίπτωση , διορισμός 
στην άλλη με σχέση δημοσιοϋπαλληλι-
κής εξαρτημένης εργασίας. Ας σημειωθεί 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σε αποφάσεις 
του έχει κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα 
στον αιρετό και στο δημόσιο υπάλληλο σε 
σχέση με την σύνταξη που χορηγείται στο 
δημόσιο υπάλληλο και στη χορηγία που 
νόμιμα δικαιούται ο αιρετός.

· Η αβεβαιότητα ή μη περί τη συνεχή 

άσκηση του αντίστοιχου λειτουργήματος 
ή των εκ της κατεχόμενης θέσεως καθη-
κόντων- μεταβολή της προτιμήσεως του 
εκλογικού σώματος στην μία περίπτωση, 
μονιμότητας στην άλλη- , γεγονός, που 
καθιστά τις συνθήκες από τις οποίες τε-
λούν οι δήμαρχοι και οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι μη συγκρίσιμες.

Η νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει 
σε σχετικό συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο 
που θα φέρει, κατά το ισχύον Σύνταγμα, η 
Κυβέρνηση στη Βουλή με συγκεκριμένη 
διάταξη ή με τον τύπο της τροπολογίας 
των αρμοδίων Υπουργών.

Ο εκσυγχρονισμός και η προσέγγιση 
της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης 
στο ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτη-
μένο αποτελεί μια δυναμική και διαρκή 
προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες που 
υπήρξαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Η 
αντιμισθία των αιρετών έχει μειωθεί ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ιδιαίτερη

δυναμική της πολιτικής εντολής της 
οποίας είναι φορείς οι αιρετοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η αναγκαιότητα υπε-
ράσπισης ενός διαρκώς πιο αναβαθμι-
σμένου ευρωπαϊκού κεκτημένου με αφε-
τηρία τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας του Συμβου-
λίου της Ευρώπης (κυρώθηκε στη χώρα 
μας με το Ν. 1850/1989) υποδεικνύουν 
την ανάγκη αναβάθμισης της καταστατι-
κής θέσης των αιρετών.

Μετά την παραπάνω τεκμηρίωση και 
το νομικό συλλογισμό, είναι πρόδηλο ότι 
από την παρ. 8 του άρθρου 58 του ΠΔ 
169/2007 πρέπει να εξαιρεθούν οι δή-
μαρχοι και οι πρόεδροι κοινότητας, με 
νομοθετική ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή 
δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας 
του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, 
αφού οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινό-
τητας, αναδεικνυόμενοι δι’ εκλογής συ-
νιστούν διαφορετική κατηγορία προσώ-
πων σε σχέση με τα πρόσωπα που, μετά 
από διορισμό , αποκτούν την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου , γεγονός που 
δικαιολογεί και τη διαφορετική συνταξι-
οδοτική τους αντιμετώπιση από τον κοι-
νό νομοθέτη.
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Τάκης Θεοδωρικάκος  
 Υπουργός Εσωτερικών

Τομές & Μεταρρυθμίσεις σε πλήρη εξέλιξη 
για την ευημερία του πολίτη και την τόνωση της 
οικονομίας! Στο διάστημα από την πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου 2019, στο 
υπουργείο Εσωτερικών είχαμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις και συγχρό-
νως να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην Αυτοδιοίκηση. Προχωρήσα-
με σε ουσιαστικές τομές που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά συνέβαλαν 
και στην τόνωση της οικονομίας

Eχοντας ως προτεραιότητές μας τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους, την 
εξυπηρέτηση του πολίτη, τη λει-
τουργικότητα και αποτελεσματικό-

τητα των αυτοδιοικητικών θεσμών, αλλά 
κυρίως την ενότητα των Ελλήνων, τη στή-
ριξη της αλληλεγγύης και την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών παρήχθη ένα ουσιαστικό, 
δημιουργικό έργο με προεκτάσεις σε 
πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής.

1. Καθιέρωση του νέου αναπτυξια-
κού προγράμματος Αντώνης Τρί-
τσης για το σύνολο των δήμων και 
των Περιφερειών. Το πρόγραμμα 
έχει διασφαλισμένη χρηματοδό-

τηση τουλάχιστον 2,5 δις από ΤΠΔ 
και ΕΤΕπ, αφορά 5.000 έργα θα δη-
μιουργηθούν 40.000 θέσεις εργα-
σίας στον ιδιωτικό τομέα.

2. Νομοθετικά αντιμετωπίσθηκε το πρό-
βλημα της κυβερνησιμότητας σε Δή-
μους και Περιφέρειες, που προέκυψε 
από την εφαρμογή της απλής αναλο-
γικής.

3. Μετά από μισό αιώνα λύθηκε με 
επιτυχία το πρόβλημα του τρόπου 
που θα ψηφίζουν οι Έλληνες του 
εξωτερικού. Το νομοσχέδιο έλαβε 
ρεκόρ ψήφων (288).

4. Δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους 

να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες 
για υπηρεσίες καθαριότητας, φωτι-
σμού και πρασίνου, γεγονός που απο-
τελεί σημαντική μεταρρύθμιση στο 
χώρο της Αυτοδιοίκησης.

5. Ενισχύθηκε η προσπάθεια για αποκατά-
σταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κρά-
τους και πολιτών με την απόφαση για 
καταγραφή των αδήλωτων τετραγωνι-
κών χωρίς πρόστιμα πενταετίας. Περισ-
σότεροι από 550.000 πολίτες δήλωσαν 
περί τα 13.000.000 τετραγωνικά από τα 
οποία θα προκύπτουν έσοδα για τους 
δήμους τα επόμενα χρόνια.

6. Στηρίχθηκε και αναβαθμίσθηκε το 
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πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Την περίοδο της πανδημίας ενι-
σχύθηκε με προσωπικό και προ-
σέφερε περισσότερες δράσεις και 
κοινωνικές υπηρεσίες.

7. Tο υπουργείο Εσωτερικών στήριξε 
προγράμματα σίτισης για 60.000 
συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη στις Περιφέρειες Αττικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας και 
λόγω της καραντίνας η Εκκλησία 
αδυνατούσε να στηρίξει.

8. Προσφέρθηκε ισχυρή στήριξη στους 
Δήμους και στις Περιφέρειες για να 
αντιμετωπισθούν προγράμματα προ-
στασίας από τον κορωνοϊό αλλά και 
για να αντιμετωπισθούν οι οικονο-
μικές συνέπειες από την πανδημία, 
λόγω μείωσης των εσόδων από τα 
ανταποδοτικά τέλη.

9. Στηρίχθηκαν οι επαγγελματίες της 
εστίασης με τη νομοθετική ρύθμι-
ση που τους δίνει τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τα τραπεζοκαθίσματά 
τους σε κοινόχρηστους χώρους.

10. Διαχειρίσθηκε με επιτυχία τις ανά-
γκες του ανθρώπινου δυναμικού του 
δημοσίου στην περίοδο της πανδη-
μίας με τις άδειες ειδικού σκοπού, την 
καθιέρωση της τηλεργασίας κ.λπ.

11.Αναπτύχθηκαν εθελοντικές 
δράσεις για την προστασία των 
αδέσποτων ενώ στηρίχθηκαν οι-
κονομικά οι δήμοι για την αγορά 
ζωοτροφών κατά την περίοδο της 
πανδημίας.

12. Ψηφίσθηκε νέος εκλογικός νόμος.

13. Μπήκε τέλος στην κομματοκρατία 
στο Δημόσιο με την καθιέρωση του 
θεσμού του Υπηρεσιακού Γραμματέα.

14. Μέσω της εφαρμογής της διαλειρ-
τουργικότητας του Μητρώου Πολι-
τών, του μεγαλύτερου αρχείου που 
έχει το ελληνικό κράτος, συνέβαλε 
το υπουργείο Εσωτερικών στην επι-
τάχυνση των διαδικασιών ψηφιοποί-
ησης του κράτους.

15. Προγραμματισμός Προσλήψεων σε 
ετήσια βάση.

16. Ανασχεδιασμός της κινητικότητας 
για να είναι πιο λειτουργική και απο-
δοτική για το κράτος.

17. Δόθηκε η δυνατότητα στους ομογε-
νείς να δηλώνουν τις ληξιαρχικές τους 
μεταβολές στα προξενεία.

18. Υλοποίηση πιλοτικού προγράμμα-
τος ανακύκλωσης στην πηγή σε πέντε 
δήμους.

19. Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΣ και ΓΓ 
Ιθαγένειας με Εθνική Αρχή Διαφάνει-
ας για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για αλλαγές ή βελτιώσεις 
με σκοπό την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση περιστατικών διαφθοράς.

20. Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση 
των εκλογικών διαδικασιών.

Και συνεχίζουμε ακόμα πιο αποτελεσμα-
τικά στο δρόμο της ενότητας, της ενί-
σχυσης της Αυτοδιοίκησης, της συμβο-
λής στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Οι προτεραιότητές μας πλέον είναι:
1. Η υλοποίηση, με ταχύτατους ρυθ-

μούς, που αναπτυξιακού προγράμμα-
τος «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 2,5 δις 
€, μέσω του οποίου θα εκτελεστούν 
5.000 έργα σε κάθε γωνιά της Ελλά-
δας, σε όλους τους Δήμους και τις 
Περιφέρειες και θα δημιουργηθούν 
40.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό 
τομέα. Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» εντάσσονται όλα τα έργα που η 
προηγούμενη κυβέρνηση είχε εντά-
ξει στο «Φιλόδημος Ι», αλλά είχε αφή-
σει χωρίς χρηματοδότηση. Πρόκειται 
για 460 έργα προϋπολογισμού, μετά 
τη συμβασιοποίησή τους, γύρω στα 
700 εκατ. ευρώ. Η στόχευση του προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είναι 
αναπτυξιακή, περιβαλλοντική, κοινω-
νική. Και κινούμαστε για την υλοποίη-
σή του με ταχύτατους ρυθμούς.

2. Η μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση 
του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων 

κράτους και Αυτοδιοίκησης Α΄και 
Β΄βαθμού, με ενίσχυση των Δήμων 
και των Περιφερειών με αρμοδιότη-
τες, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

3. Ο νέος εκλογικός νόμος της Αυτοδιοί-
κησης και η απλοποίηση του κώδικά 
της.

4. Ο εκσυγχρονισμός και η μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή του συστήμα-
τος προσλήψεων του ΑΣΕΠ ώστε να 
κερδηθεί πολύτιμος χρόνος και να 
ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσμα-
τικότητα του συστήματος.

5. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης στο 
δημόσιο τομέα και η αποτελεσματι-
κή, ορθολογική διαχείριση του δυνα-
μικού του με βάση τις ικανότητες και 
τα προσόντα που απαιτούν οι πραγ-
ματικές ανάγκες των δημοσίων υπη-
ρεσιών. Το δημόσιο οφείλει με αυτόν 
τον τρόπο να διευκολύνει τους πολί-
τες και τις επιχειρήσεις.

6. Ο ανασχεδιασμός της διαδικασίας 
απονομής της ελληνικής ιθαγένειας, 
ώστε να γίνει πιο δίκαιη και αντικειμε-
νική, διαφανής και πολύ πιο γρήγορη.
Όλα αυτά εντάσσονται στο συνολι-

κό εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του 
κράτους και της οικονομίας.

Και πάρα τα όσα πρωτόγνωρα έχουν 
συμβεί στον πλανήτη είμαστε αποφα-
σισμένοι όχι μόνο να υλοποιήσουμε τις 
δεσμεύσεις μας, αλλά να κάνουμε και 
ακόμα περισσότερα με στόχο πάντοτε 
την ευημερία όλων των Ελλήνων.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα 
κύματα της ύφεσης που εξαπλώνεται 
παγκόσμια, προχωρώντας μπροστά με 
ενότητα, καινοτόμες ιδέες και μεταρ-
ρυθμίσεις, στήριξη πάνω απ’ όλα της 
απασχόλησης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να 
χάσει χρόνο επαναλαμβάνοντας τις χει-
ρότερες εποχές που δημόσιου βίου. Ας 
αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχου-
με να είμαστε δημιουργικοί και αποτελε-
σματικοί και την επόμενη μέρα.
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τά Νεά τησ Π.ε.Δ.ά.

ΠΕΔΑ – ΕΕΤΑΑ ένωσαν δυνάμεις για την επίσημη παρουσίαση  
του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» στους Δημάρχους Αττικής

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδω-
ρικάκος παρουσίασε αναλυτικά 
στους παρευρισκόμενους Δη-

μάρχους το πρόγραμμα. Οι Δήμαρχοι της 
Αττικής, με την παρουσία, το ενδιαφέρον 
τους και τον γόνιμο διάλογο που ακολού-
θησε, έδειξαν για ακόμα μια φορά ότι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ενώνει 
δυνάμεις και να συμβάλλει ουσιαστικά 
στην προσπάθεια για ανάκαμψη της χώ-
ρας. Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να ξαναγίνει 
μοχλός επανεκκίνησης της οικονομίας 
και πυλώνας του εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Το «Αντώνης Τρίτσης» έχει ορίζοντα 
το 2023, και συμβάλλει καθοριστικά στην 
υλοποίηση των στρατηγικών αναπτυξια-
κών στόχων που έχει θέσει η κυβέρνηση 

για την ανάκαμψη μετά την πανδημία. 
Εστιάζει σε έργα υποδομών και πολιτικής 
προστασίας, στην ψηφιακή σύγκλιση, 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών μέσω μίας πολιτικής κοινωνικής 
στήριξης και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Εκτός όμως από όλους τους οικονο-
μικούς πόρους που θα απορροφήσουν 
οι Τοπικές Κοινωνίες το πρόγραμμα αυτό 
είναι θεμελιακό και για έναν ακόμα λόγο. 
Στο πρόγραμμα στο οποίο πρέπει να 
έχουν πρόσβαση όλοι οι Οργανισμοί Το-
πικής Αυτοδιοίκησης με συγκεκριμένα 
κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικά, κοι-
νωνικά για κάθε περιοχή, θα είναι αδιά-
βλητο και όλες οι διαδικασίες θα γίνονται 
ψηφιακά. Ο σχεδιασμός του προγράμμα-
τος θέτει σε μεγάλη προτεραιότητα την 
έννοια της Δικαιοσύνης. Τα έργα του θα 
παρακολουθούνται από Ειδική Υπηρεσία, 
στην οποία θα συμμετέχουν για πρώτη 
φορά και αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι 

H Περιφερειακή Ένωση Δή-

μων Αττικής σε συνεργασία με 

την Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) 

διοργάνωσαν την Τετάρτη 1η 

Ιουλίου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου 

την παρουσίαση του προγράμ-

ματος «Αντώνης Τρίτσης», 

στους Δημάρχους της Αττικής. 

Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 

δομημένο έτσι ώστε να δώσει 

άμεσες λύσεις σε προβλήματά 

των Δήμων και ταυτόχρονα 

μια μεγάλη ανάσα στις Τοπικές 

Κοινωνίες.
της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων.

πρωτοβουλία εμπιστοσύνης 
 στην Αυτοδιοίκηση

Κυρίως, όμως, το Πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» είναι μία πολιτική πρωτο-
βουλία εμπιστοσύνης προς τις τοπικές 
εκλεγμένες Αρχές. Αυτές θα αναλάβουν 
το ρόλο που τους αναλογεί στη χάραξη 
και υλοποίηση δράσεων στις περιοχές 
τους. Με τρόπο, που θα λειτουργεί συ-
μπληρωματικά και γόνιμα προς τις ευρύ-
τερες Περιφέρειες και φυσικά, θα ευθυ-
γραμμίζεται με τον κεντρικό σχεδιασμό 
σε εθνική κλίμακα.

-------------------------------------------------
Ο πρόεδρος της περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Αττικής και Δήμαρχος 
γαλατσίου, γιώργος μαρκόπουλος 
δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά 
που ο Υπουργός Εσωτερικών, κ.Θεοδω-
ρικάκος θα μας παρουσιάσει αναλυτικά 

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών
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αυτό το νέο πρόγραμμα που έρχεται να 
δώσει λύσεις σε προβλήματά των Δήμων 
μας και μια μεγάλη ανάσα στις Τοπικές 
μας Κοινωνίες.

Ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης και ανά-
πτυξης συνολικού προϋπολογισμού 2,5 
δισ. ευρώ, με δυνατότητα ένταξης 5.000 
έργων. Ένα πρόγραμμα που όχι μόνο θα 
βοηθήσει ουσιαστικά το έργο όλων μας 
και θα ικανοποιήσει προσδοκίες των συ-
μπολιτών μας, αλλά και εκτιμάται ότι θα 
δημιουργήσει 40.000 νέες θέσεις εργα-

σίας. Και με την ευκαιρία θέλω να πω 
και κάτι ακόμα: Είναι πολύ σπουδαίο για 
όλους μας που στο πρόγραμμα αυτό δό-
θηκε το όνομα του Αντώνη Τρίτση. Ενός 
σπουδαίου πολιτικού, αλλά και ενός υπο-
δειγματικού αυτοδιοικητικού άνδρα.

Ο Τρίτσης μπορεί να έφυγε νωρίς, 
αλλά άφησε πίσω του μια σπουδαία κλη-
ρονομιά. Δημιούργησε ένα πρότυπο το 
οποίο λίγο πολύ όλοι μας θαυμάζουμε 
και εκτιμούμε. Γιατί συνδύαζε δυο χα-
ρακτηριστικά αναγκαία για να δουλέψει 
κανείς για τον τόπο του: το όραμα με την 
τεχνογνωσία. Δεν ήταν μόνον οραματι-
στής, αλλά και ήξερε και πώς να καταρτί-
σει το σχέδιο που μπορούσε να κάνει το 
όραμά του πραγματικότητα.

Δεν θέλω να σας κουράσω, το πρό-
γραμμα είναι σίγουρα εξαιρετικά ενδι-
αφέρον και όλοι ανυπομονούμε να πα-
ρακολουθήσουμε την παρουσίασή του. 
Απλώς μια τελευταία κουβέντα: πολλές 
φόρες έχω πει και ξαναπεί ότι χωρίς την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν υφίσταται 
κράτος. Και έτσι είναι…

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζονται 
στήριξη γιατί στηρίζει και προστατεύει 
τις τοπικές κοινωνίες. Τον πυρήνα δηλα-
δή. Έχει κομβικό ρόλο και σήμερα στη 
διαχείριση της κρίσης και αύριο στην 
προσπάθεια για ανάκαμψη της χώρας. 
Οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί. Γι’ αυτό 
και είναι λογικό να αυξηθεί και η στή-
ριξη που λαμβάνουμε. Για να αναβαθ-
μιστούν οι Δομές, οι Υπηρεσίες, το αν-
θρώπινο δυναμικό μας, χρειαζόμαστε 
πόρους. Και είναι πολύ σημαντικό ότι 
ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, αντι-
λαμβάνεται πλήρως αυτή τη νέα πραγ-
ματικότητα.

Όπως γνωρίζετε, ως Πρόεδρος της 
ΠΕΔΑ είμαι καθημερινά σε επικοινωνία 
με τα Υπουργεία, την Περιφέρεια Αττικής 
και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, 
ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτή-
σει σημαντικά εφόδια και να προχωρή-
σουμε μαζί στην νέα εποχή. Σε αυτή την 
προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί, γί  αυτό και 
είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε».

Γιώργος Μαρκόπουλος,  
Πρόεδρος της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Αττικής  
& Δήμαρχος Γαλατσίου

«Το «Αντώνης Τρίτσης» έχει 

ορίζοντα το 2023, και εστιάζει 

σε έργα υποδομών και πολιτι-

κής προστασίας, στη ψηφιακή 

σύγκλιση, στη βιώσιμη ανά-

πτυξη και στην προστασία του 

περιβάλλοντος»
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τά Νεά τησ Περιφερειάσ άττικησ

Πρωτοβουλίες και δράσεις 
της Περιφέρειας Αττικής κοντά 
στον πολίτη την εποχή της Πανδημίας

Η περιφέρεια Αττικής 
και ο περιφερειάρχης γ. 

πατούλης βρέθηκαν από 
την πρώτη στιγμή στην 

πρώτη γραμμή για τη 
διαχείριση της κρίσης του 

covid-19, υλοποιώντας 
μια σειρά από δράσεις και 

πρωτοβουλίες.

Η περιφέρεια  
Αττικής μεταξύ άλλων:

- Ανέδειξε την ανάγκη να κλείσουν τα 
σχολεία, προκειμένου να αποφευχθεί η 
εξάπλωση της πανδημίας.

- Προχώρησε άμεσα στην έκδοση και 
εφαρμογή αναλυτικών οδηγιών, για τα 
μέτρα προφύλαξης των πολιτών.

- Διασφάλισε σε περισσότερους από 
120.000 μαθητές της Αττικής, τη δυνα-
τότητα πρόσβασης στην εξ΄ αποστάσε-
ως εκπαίδευση, από την επόμενη κιόλας 
μέρα που έκλεισαν τα σχολεία.

- Ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή 
1110, μέσα από την οποία πάνω από 
70.000 πολίτες είχαν τη δυνατότητα να 
απευθυνθούν δωρεάν για να καταγγεί-
λουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να 
ζητήσουν ιατρική βοήθεια και ενημέ-
ρωση για τον κορωνοϊό, να αναζητή-
σουν ψυχολογική υποστήριξη.

- Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός προγράμ-
ματος που ήδη τρέχει και αφορά την 
ενίσχυση του εξοπλισμού των νοσο-
κομείων της Αττικής, προχώρησεστη 

λήψη απόφασης για αγορά αναπνευ-
στήρων και κρεβατιών ΜΕΘ και ΜΑΦ 
ύψους 740.000, για τα νοσοκομεία της 
Αττικής.

- Περιφέρεια Αττικής και ΙΣΑ, σε συνερ-
γασία με τον ΕΟΔΥ, έθεσαν σε λειτουρ-
γία Δέκα Κινητές Μονάδες οι οποίες 
συνδράμουν στην διενέργεια ελέγχων 
για τον κορωνοϊό.

- Με τη χρηματοδότηση του υπουργείου 
Εσωτερικών και σε συνεργασία με τους 
66 Δήμους της Αττικής, παρείχε συνο-
λικά πάνω από 1 εκατομμύριογεύματα, 
σε περίπου 40.000 πολίτες που ανή-
κουν στις ευπαθείς ομάδες.

- Σε συνεργασία με τους Δήμους και το 
Όλοι Μαζί μπορούμε διοργάνωσε Εθε-
λοντικές Αιμοδοσίες

- Πρόσφερε υγειονομικό υλικό προστα-
σίας (μάσκες και αντισηπτικές συσκευ-
ασίες) σε Δήμους, νοσοκομεία και ση-

μαντικούς φορείς όπως η ΕΛΑΣ.

- Προέβη στην προμήθεια 20 μοτοσικλε-
τών ταχείας ανταπόκρισης για το ΕΚΑΒ 
συνολικού προϋπολογισμού 300.000 
ευρώ.

- Εξίσου ψηλά στις προτεραιότητές της, 
είναι η στήριξη της επιχειρηματικό-
τητας. Στο πλαίσιο αυτό και αναφορι-
κά με τον οικονομικό αντίκτυπο του 
Covid-19, στον τομέα της εστίασης 
και των ξενοδοχείων, η Περιφέρεια 
Αττικής χρηματοδοτεί ήδη δράσεις 
άνω των 100 εκ. € που αφορούν στην 
παροχή μικρο-εγγυήσεων, μέσω του 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και 
στην ενίσχυση νέων ΜΜΕ τουρισμού.

- Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης προετοιμάζουν δράσεις αντιμετώ-
πισης των επιπτώσεων του Covid-19 
στις ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής 
(ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ενί-
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σχυση κλάδων που επλήγησαν με 
σημαντικές απώλειες εισοδήματος, 
ενίσχυση ερευνητικών υποδομών που 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση της 
πανδημίας κ.λπ.).

- Έχει προχωρήσει στην κατάρτιση συμ-
φώνου συνεργασίας με το υπουργείο 
Τουρισμού, για την υλοποίηση δράσε-
ων που θα αφορούν στο θεματικό του-
ρισμό, όπως είναι αυτός της υγείας και 
ευεξίας.

- Πραγματοποίησε απολυμάνσεις σε 
Υπουργεία, Δημόσιους Φορείς και κρα-
τικά κτίρια .

- Υλοποιήθηκαν μαζί με στελέχη του υπ. 
Ανάπτυξης και της Αστυνομίας έλεγχοι 
στην αγορά για την πάταξη των φαινο-
μένων αισχροκέρδειας.

- Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών ανέλαβε την ανάπτυξη της 
πλατφόρμας DoctorNext 2 Me, η οποία 
με μία πρωτοποριακή εφαρμογή προ-
σφοράς υπηρεσιών υγείας, παρέχει δω-
ρεάν, πληροφορίες σε πολίτες.

- Με αντίστοιχο τρόπο αναπτύχθηκε και 
το σύστημα τηλε-ψυχιατρικής μέσω 
του οποίου μπορούσαν να επικοινω-
νήσουν οι πολίτεςπου έχουν επιβα-
ρυνθεί ψυχολογικά. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούσαν να συνδεθούμε με τους 
ειδικούς μέσω του συνδέσμου: https://
melapus.com/el/signup .

-  Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της για την παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών ενεργοποίησε 
τον αυτόματο ψηφιακό βοηθό των 
πολιτών μέσω του οποίου μπορούν 
να αντλήσουν πληροφορίες για τον 
COVID-19 και τις υπηρεσίες της Περι-
φέρειας Αττικής.Για να χρησιμοποιήσει 
κάποιος ενδιαφερόμενος τον ψηφι-
ακό βοηθό χρειάζεται να έχει στο κι-
νητό, το tablet ή τον υπολογιστή του 
το facebookmessenger και να πατή-
σει στο link: https://www.messenger.
com/t/atticabot

-  Επίσης τέθηκε σε εφαρμογή μια ακόμα 
καινοτόμα υπηρεσία που αξιολογούσε 
τις πιθανότητες μόλυνσης από τον κο-
ρωνοϊό. Η υπηρεσία αυτή προσφέρθη-
κε δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας της 
Περιφέρειας Αττικής.

προστασία των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων

Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια Αττικής 
εξακολουθεί να θέτει σε πρώτη προτεραι-
ότητα τη στήριξη των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού της Αττικής.

Ειδικότερα :
- μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος «Αττική» 2014-2020 έχει προβεί σε 
επέκταση της χρηματοδότησης για 3 
ακόμα χρόνια για όλες τις Κοινωνικές 
Δομές της Περιφέρειας Αττικής που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (Κέ-
ντρα Κοινότητας, τις Δομές Αστέγων, 
τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, 
τα Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης 
και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ κλπ).

- Ο συνολικός προϋπολογισμός, πλέον 
των κοινωνικών δομών που χρημα-
τοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής, 
ξεπερνάει τα 100 εκ. €, η δε χρημα-
τοδότησή τους είναι εξασφαλισμένη 
καταρχήν μέχρι το 2023.

- Προχώρησε σε έκδοση νέας πρόσκλη-
σης για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) συνολικού Προϋπο-
λογισμού 10.000.000 ευρώ.

- Δρομολογούνται παρεμβάσεις από πό-
ρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 που 
ξεπερνούν τα 20 εκ. € και αφορούν σε 
εξοπλισμό πρωτοβάθμιας Υγείας και 
Νοσοκομείων (ασθενοφόρα και Κινη-
τές μονάδες του ΕΚΑΒ κλπ).

- Επιπλέον η Περιφέρεια Αττικής έχει 

σχεδιάσει και ξεκινάει να υλοποιήσει 
πιλοτικές δράσεις, όπως η Προληπτι-
κή Ιατρική και ο Προσυμπτωματικό-
ςέλεγχος, με στόχο την πρόληψη εμ-
φάνισης μεταδοτικών και λοιμωδών 
νοσημάτων.

------------------------------------------------

Δήλωση του περιφερειάρχη 
Αττικής γ. πατούλη

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπα-
σε η πανδημία βρεθήκαμε στην πρώτη 
γραμμή για να συμβάλλουμε στην εθνική 
προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσε-
ων. Με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε 
διασφαλίσαμε ότι έχουν προστατευθεί 
αποτελεσματικότερα οι ευπαθείς ομάδες 
και οι ηλικιωμένοι. Με τα μέτρα που λά-
βαμε καταφέραμε να μην υπάρξει κανένα 
κρούσμα σε μονάδες φροντίδας ηλικιω-
μένων. Ωστόσο δεν μπορούμε να εφησυ-
χάσουμε καθώς το 2οκύμα της πανδημίας 
του covid 19 είναι προ των πηλών.Στην 
πρώτη περίοδο, η Ελλάδα κέρδισε τη 
μάχη, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο πό-
λεμος όμως θα κερδηθεί όταν η επιστή-
μη ανακαλύψει το εμβόλιο και παραχθεί 
το φάρμακο. Οφείλουμε στους εαυτούς 
μας, στους ηλικιωμένους συγγενείς μας, 
στα παιδιά μας και στους συμπολίτες μας, 
να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα 
αναγκαία μέτρα προστασίας. Οι έλεγχοι 
θα πρέπει να συνεχιστούν με ένταση και 
να μην υπάρχει χαλάρωση από κανέναν.Η 
Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει και να 
συνεχίσει να είναι μέσα στις πιο ασφαλείς 
χώρες του κόσμου!
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κάλεσ Πράκτικεσ //Δημοσ άγιου Δημητριου

Open Air Film Festival Stroggylo

Κινηματογραφική μαγεία  
& αλληλεγγύη στον θερινό  
κινηματογράφο Αγίου Δημητρίου
Το Open Air Film Festival Stroggylo είναι το φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που για 3η συνεχόμενη χρονιά γεμίζει τα βράδια 
των κατοίκων με ένα εξαιρετικά επιλεγμένο πρόγραμμα ταινιών από το 
σύγχρονο και κλασσικό κινηματογράφο!

Τ
ο φεστιβάλ που διαρκεί 2 μήνες, 
πραγματοποιείται στο μαγευτικό αίθριο του 
εμβληματικού Στρογγυλού σχολείου του 
μοντερνιστή αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου, 
διακρίνεται από την υψηλή αισθητική και 
γνώση της κινηματογραφικής ομάδας του 

Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου, καλύπτει όλα τα γούστα, αλλά 

κυρίως είναι με ελεύθερη είσοδο.

Αυτό το καλοκαίρι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τα 

μέτρα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Ακολουθούνται πλήρως όλα 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να 

διατηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των θεατών. 

Ως εκ τούτου οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται 

αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Όμως, το OpenAirFilmFestivalStroggylo, όπως κάθε 

σχεδόν δράση στο Δήμο Αγίου Δημητρίου γίνεται και για 

καλό σκοπό, αφού προαιρετικά όσοι θεατές 

το επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν λίγα 

τρόφιμα μακράς διάρκειας, τετράδια, στυλό 

ή άλλα σχολικά είδη ή ακόμα και τα φάρμακα, 

βοηθώντας έτσι τους ωφελούμενους των 

Κοινωνικών Δομών του Δήμου.

- Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των ταινιών του Open Air Film Festival Stroggylo στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου www.dad.gr

- Λόγω Covid-19, οι θέσεις θα είναι περιορισμένες, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες αποστάσεις 
ασφαλείας. Ως εκ τούτου, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

- Πολύ σημαντική θα είναι η προσφορά σας σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, φάρμακα, σχολικά 
είδη και είδη καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο – Φαρμακείο.
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Μαρία Ανδρούτσου 
 Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Μαρία Ανδρούτσου - Δήμαρχος

«μαζί στον μαγικό κόσμο  της 7ης Τέχνης!»

Η προσμονή μας για το φετινό StroggyloOpen Air FilmFestival ήταν μεγαλύ-
τερη από ποτέ! Με την ακύρωση όλων των μαζικών εκδηλώσεων και καλλι-
τεχνικών διοργανώσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη λόγω της πρωτοφανούς 

πανδημίας, αλλά και με τον αναγκαστικό μας εγκλεισμό, το φεστιβάλ σινεμά της 
πόλης μας έρχεται για να μας ταξιδέψει στο μαγικό κόσμο της 7ης Τέχνης, κάτι που 
έχουμε τόσο πολύ ανάγκη!

Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και τις αποστάσεις, θα απολαύσουμε, για 3η 
χρονιά στο αγαπημένο μας αίθριο του Στρογγυλού, δυο ολόκληρους μήνες γεμά-
τους με αριστουργήματα του παλαιότερου και του σύγχρονου παγκόσμιου κινημα-
τογράφου. Μας είχαν λείψει τα καλοκαιρινά βράδια στο θερινό σινεμά της γειτονιάς 
μας μαζί σας!

Θα σας δω εκεί λοιπόν!

Βασιλεία Αλεξίου - Πρόεδρος  
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού  
& Περιβάλλοντος

«Άρτιο και ποικίλο 
κινηματογραφικό 
πρόγραμμα»

‘’Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι /μες τα 
θερινά τα σινεμά /νύχτες που περνούν /
που δεν θα ξαναρθούν /μ’ αγιόκλημα και 
γιασεμιά’’

Το καλοκαίρι, αν και άργησε πιο πολύ 
από ποτέ, έφτασε επιτέλους και μαζί 
του φέρνει αυτές τις γλυκές νύχτες του 
θερινού σινεμά. Το δικό μας φεστιβάλ 
κινηματογράφου, το πολυαναμενόμενο 

Open Air Film Festival για 3η συνεχόμε-
νη χρονιά θα γεμίζει τις νύχτες μας!

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Περιβάλλοντος, κατάφερε- σε 
πείσμα όλων των δυσκολιών που προέ-
κυψαν από την πανδημία- να σχεδιάσει 
για ακόμα μια φορά ένα άρτιο και ποι-
κίλο κινηματογραφικό πρόγραμμα για 
πολλά γούστα και με τον πήχη της ποιό-
τητας των φιλμ να είναι ήδη πολύ ψηλά.

Με όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας, σας περιμένουμε και φέτος για 
να απολαύσουμε ταινίες κάτω από τα 
αστέρια στο ατμοσφαιρικό αίθριο του 
Στρογγυλού.

Θα κρατάμε τις απαιτούμενες αποστά-
σεις, όμως η μαγεία του σινεμά, είμαι σίγου-
ρη, θα φέρει τις καρδιές μας κοντά!

Το Open Air Film Festival 
Stroggylo γίνεται και 

για καλό σκοπό, αφού 
προαιρετικά όσοι θεατές 

το επιθυμούν μπορούν να 
προσφέρουν λίγα τρόφιμα 

μακράς διάρκειας, 
τετράδια, στυλό ή άλλα 

σχολικά είδη ή ακόμα και 
τα φάρμακα, βοηθώντας 
έτσι τους ωφελούμενους 

των Κοινωνικών Δομών 
του Δήμου!
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κάλεσ Πράκτικεσ // Δημοσ βάρησ – βουλάσ – βουλιάγμεΝησ

Εντυπωσιακές οι επιδόσεις  
αξιοποίησης πηγών αειφόρου ενέργειας 
στην Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος - Δήμαρχος 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Την αποτελεσματικότητα των καλών πρακτικών του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης σε θέματα αξιοποίησης πηγών αειφόρου ενέργειας αναδεικνύει 
σχετική αναφορά παρακολούθησης του Εθνικού μετσόβιου πολυτεχνείου.

Η παρακολούθηση πραγμα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια 
του Σχεδίου Δράσης Αει-
φόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) 
που εκπόνησε ο Δήμος 

στο οποίο διατυπώνονται οι στόχοι μεί-
ωσης στις εκπομπές CO2 και κατανά-
λωσης ενέργειας με χρονικό ορίζοντα 
το έτος 2020, όπως προβλέπεται στην 
πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δη-
μάρχων».

Σύμφωνα με τη διαδικασία παρα-
κολούθησης, συγκρίνοντας το έτος 
αναφοράς (2010) με τις καταναλώσεις 
που σημειώθηκαν το έτος 2018 παρα-
τηρείται σημαντική μείωση στην κατα-
νάλωση ενέργειας και εξίσου σημαντική 
μείωση στις εκπομπές CO2. Η μείωση 
αυτή οφείλεται στις δράσεις που έχει 
ήδη πραγματοποιήσει ο Δήμος Βά-
ρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του 
ΣΔΑΕ που έχει ήδη υποβάλλει. Από 
την άλλη διαπιστώνεται μια απόκλιση 
λόγω της μεθοδολογικής προσέγγισης 
που έχει υιοθετηθεί, καθώς είναι αδύ-
νατον να αναπαραχθούν με απόλυτη 
ακρίβεια οι παραδοχές του 2010. Σε 
εθνικό επίπεδο, δε δημοσιεύονται πλέ-
ον δεδομένα ανά περιφέρεια και έχουν 
πραγματοποιηθεί εκτιμήσεις με βάση 
τη μείωση της κατανάλωσης σε εθνικό 
επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτε-
λέσματα των ήδη πραγματοποιημένων 
δράσεων αποτυπώνονται στα σχετικά 
διαγράμματα.

Επίσης παρατηρείται ότι σ’ όλες τις 

μορφές, εκτός του πετρελαίου κίνησης 
και του υγραερίου, σημειώθηκε σημα-
ντική μείωση. Όσον αφορά το πετρέλαιο 
κίνησης σημειώθηκε μεγάλη αύξηση 
κυρίως λόγω της σημαντικής παρουσίας 
των πετρελαιοκίνητων οχημάτων στις 
ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές, κάτι 
το οποίο αντικατοπτρίζεται και στην 
ανάλογη μείωση της χρήσης της βεν-
ζίνης. Παρόμοιο φαινόμενο παρατη-
ρείται και με το υγραέριο, γεγονός που 
οφείλεται στη μετατροπή οχημάτων για 
χρήση υγραερίου. Στις υπόλοιπές μορ-
φές ενέργειας παρατηρείται σημα-
ντική μείωση η οποία οφείλεται στις 
επιτυχημένες δράσεις που έχει εφαρ-
μόσει μέχρι στιγμής ο Δήμος.

Από την αναφορά παρακολούθησης 
προκύπτει ότι η κατανάλωση ενέργει-
ας έχει μειωθεί κατά 27,35% ενώ το 
ίδιο διάστημα οι εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 
28,1% φτάνοντας συνολικά τους 330 
ktn CO2. Πρόκειται για ένα σημαντικό 
επίτευγμα για το Δήμο, δεδομένου ότι 
ήδη από το 2018, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, είχε υπερβεί τους στό-
χους που έθετε το σύμφωνο των δημάρ-
χων για το 2020. Συνεπώς, ο στόχος του 
40% μείωσης των αερίων του θερμο-
κηπίου μέχρι το 2030, είναι εφικτό 
να επιτευχθεί πολύ νωρίτερα από το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκε-
ται σε εξέλιξη η σύνταξη του Σχεδίου 
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίμα-
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τος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου, η οποία θα έχει 
ολοκληρωθεί εντός του έτους ενώ εφαρ-
μόζονται ήδη πολλές από τις πολιτικές 
προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ο πρώ-
τος Δήμος της χώρας που αντικατέστησε 
συνολικά το δίκτυο δημοτικού φωτισμού 
(περισσότεροι από 9.000 λαμπτήρες συ-
νολικά) με έξυπνο δίκτυο νέας τεχνολογί-
ας, η οποία μειώνει τις καταναλώσεις ρεύ-
ματος κατά περίπου 65%. Παράλληλα, 
είναι σε εξέλιξη η τοποθέτηση φωτοβολ-

ταϊκών συστημάτων στα δημοτικά κτίρια, 
με στόχο τη σταδιακή ενεργειακή αυτο-
νομία τους και ήδη τέσσερις σχολικές 
μονάδες της πόλης παράγουν σημαντικό 
ποσοστό των αναγκών τους σε ηλεκτρικό 
ρεύμα με ηλιακή ενέργεια

Μία ακόμα δράση που θα συμβάλει 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του 
ΣΔΑΕΚ είναι η εκπόνηση στρατηγικής με-
λέτης και η δημιουργία υποδομών υπο-
στήριξης της ηλεκτροκίνησης στην πόλη, 
τόσο σε επίπεδο δημιουργίας δημοτικού 
δικτύου φορτιστών, όσο και σε επίπεδο 
σταδιακής αντικατάστασης του δημοτι-
κού στόλου οχημάτων με ηλεκτροκίνητα.

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας – Βου-
λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος προέβη στην ακόλουθη δήλωση για 
τις εντυπωσιακές επιδόσεις του Δήμου: 
«Θεωρούμε χρέος μας να εναρμονίζου-
με όλες τις δράσεις του Δήμου με τους 
βασικούς άξονες της αρχής της αειφορί-
ας που είναι το περιβάλλον, ο άνθρωπος 

και η οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή 
έχουμε την προσπάθεια μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε 
απόλυτη προτεραιότητα, καθώς εξυπη-
ρετούν με την ίδια ένταση και τους τρεις 
αυτούς παράγοντες. Έχει σημειωθεί θεα-
ματική μείωση (άνω των 500.000 € ετησί-
ως) των χρημάτων που δαπανώνται από 
τα δημοτικό προϋπολογισμό για ηλεκτρι-
κή ενέργεια. Η χρήση νέων τεχνολογιών 
αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσι-

ών που παρέχουμε στους συμπολίτες μας 
και παράλληλα θεωρώ ότι συμβάλουμε 
σε μεγάλο βαθμό στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Έχουμε σκοπό να συνε-
χίσουμε και να εντείνουμε τις δράσεις 
αυτές ώστε να υπερβούμε κατά πολύ 
τους στόχους που έχουν τεθεί μέσω 
του συμφώνου των δημάρχων. Βέβαια 
η διάσωση του πλανήτη, αλλά και η δια-
τήρηση της ποιότητας ζωής που απολαμ-
βάνουμε είναι χρέος μας προς στις επερ-
χόμενες γενιές».

Ο στόχος του 40% μείωσης 
των αερίων του θερμοκηπίου 

μέχρι το 2030, είναι εφικτό 
να επιτευχθεί πολύ νωρίτερα 

από το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα.
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Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος ήλιούΠολής

Πρωτοβουλίες με κοινωνικό 
πρόσωπο στον Δήμο Ηλιούπολης 
που κάνουν τη διαφορά!
Ο βαθμός ικανοποίησης του πολίτη – δημότη επίκεντρο της πολιτικής σκέψης και 
διοίκησης του Δημάρχου, Γιώργου Χατζηδάκη, στην εποχή της πανδημίας αλλά 
και στη σημερινή εποχή της προσπάθειας να παραμείνει η πόλη ασφαλής, με 
ομαλή καθημερινότητα, λειτουργικότητα και δράσεις στην πόλη που τονώνουν την 
αλληλεγγύη και τη ψυχική ανάταση των δημοτών.

Γιώργος Χατζηδάκης  
Δημάρχος  Ηλιούπολης

Δυναμικά αντανακλαστικά 
επέδειξε ο Δήμος Ηλιού-
πολης κατά τη διάρκεια 
της πανδημικής κρίσης 
του κορονοϊού, πετυχαί-

νοντας τη δομική του λειτουργία στο 
έπακρο παρά το 30% λιγότερο αν-
θρώπινο δυναμικό εν μέσω των απα-
γορευτικών μέτρων μετακίνησης και 
προφύλαξης. Η στρατηγική επιλογή 
του Δημάρχου της πόλης, Γιώργου 
Χατζηδάκη που επικεντρώθηκε στην 
περαιτέρω ενδυνάμωση σειράς δια-
δικασιών ψηφιακής εξυπηρέτησης 
υπήρξε καταλυτική για την αποτελε-
σματική διοικητική λειτουργικότητα του 
Δήμου Ηλιούπολης.

Συγκεκριμένα, κάτω από αυτές τις 
συνθήκες έγινε στην πράξη δραστική 
αύξηση της ψηφιοποίησης πολλών δια-
δικασιών με αποτέλεσμα, να αποφευχθεί 
ο συνωστισμός πολιτών στις υπηρεσίες 
για απόκτηση πιστοποιητικών ή για την 
κατάθεση αιτήσεων για πολλές απαλλα-
γές ή ελαφρύνσεις που αποφασίστηκαν.

Ο Δήμος έκανε γοργά βήματα βελτί-
ωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και ήδη μελετάει τα επόμενα βήματα 
στην κατεύθυνση αυτή.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος: 
«Δουλέψαμε πολύ πάνω στην αναδι-
οργάνωση της ψηφιακής εφαρμογής 
‘FixMyCity’, μέσω της οποίας γίνεται 
καταγραφή των προβλημάτων και 

των αιτημάτων των Δημοτών  24 ώρες 
το 24ωρο, της διαδικασίας ανάθεσης 
των αιτημάτων στα αρμόδια τμήματα 
και το σύστημα ελέγχου ικανοποίη-
σής τους, με αποτέλεσμα την ταχύτε-
ρη επίλυσή τους, χωρίς τις παλαιότε-
ρες καθυστερήσεις».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στον Κορονοϊό
Στοχεύοντας στην δημιουργία πρό-

σθετου κινήτρου στους μαθητές, που 
με τα σχολεία κλειστά έβγαιναν στις 
πλατείες, τα πάρκα και τα γηπεδάκια και 
συγχρωτίζονταν επικίνδυνα, αποφασί-
στηκε η επιβράβευση της εφαρμογής 
της γενικής προτροπής «Μένουμε Σπί-
τι», με δημιουργικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε η προ-
κήρυξη διαγωνισμού για όλους τους 
μαθητές της πόλης, που διήρκεσε μέχρι 
το τέλος Μαΐου, δηλαδή σχεδόν όσο 
παρέμειναν κλειστά τα σχολεία με τίτλο 
«Στην Ηλιούπολη «Μένουμε Σπίτι» 
Δημιουργικά» και με θέμα τις κοινωνικές 
επιδράσεις του Κορονοϊό.

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι 
μαθητές των Σχολείων της Ηλιούπολης, 
επιλέγοντας «Γραπτό κείμενο (Έκθεση, 
Διήγημα ή Ποίημα) ή Καλλιτεχνική Δη-
μιουργία (Ζωγραφική ή Εικαστική Κατα-
σκευή)». Ο στόχος ήταν, να βραβευτούν, 
οι 3 πρώτοι μαθητές των Δημοτικών Σχο-
λείων με χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ ο 
πρώτος, 200 ευρώ ο δεύτερος και 100 
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ΔράΣΕιΣ ΚΟινωνιΚΟύ χάράΚτΗρά

Φροντίδα για τα αδέσποτα
Πραγματοποιήθηκε διανομή 2.250 κι-

λών τροφών για αδέσποτες γάτες, σε κα-
ταγεγραμμένους φροντιστές αδέσποτων, 
ανάλογα με τις ανάγκες των πληθυσμών, 
που σιτίζει κάθε φροντιστής.

Μια νέα δημοτική πρακτική που ξεκί-
νησε με τη συστηματική χαρτογράφηση 
των αποικιών γατών της πόλης και των 
συνδημοτών φροντιστών τους και συνε-
χίστηκε με το πρόγραμμα κτηνιατρικών 
υπηρεσιών, που βρίσκεται ήδη σε ισχύ 
από τον άπρίλιο.

Η συγκεκριμένη δράση ήταν η έμπρα-
κτη αναγνώριση της προσφοράς των 
πολιτών και δημοτών της Ηλιούπολης, 
που αφανώς επί χρόνια φροντίζουν εθε-
λοντικά τα αδέσποτα και της εξαιρετικής 
συνεισφοράς της Ζωοφιλικής Ένωσης 
Ηλιούπολης και άλλων εθελοντών.

Όπως επισημαίνει σχετικά ο Δήμαρ-
χος Γιώργος χατζηδάκης: «Εργαζόμαστε 
μεθοδικά ώστε να αντιμετωπιστούν όλες 
οι ανάγκες των αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς, με την αύξηση του σχετικού 
προϋπολογισμού και την ευόδωση του 
σχεδιασμού μας για τη σίτιση, την κτηνι-
ατρική υποστήριξη και τη φιλοξενία των 
αδέσποτων, την ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας και την ανάπτυξη της φιλοζω-
ικής κουλτούρας».

Ποδηλατάδα στην Ηλιούπολη
Με αφορμή την Ημέρα Ποδηλάτου ο 

Δήμος Ηλιούπολης διοργάνωσε μια συμ-
βολική ποδηλατάδα περίπου 4 Km για να 
συμβάλλει στην προώθηση της καθημε-
ρινής χρήσης του ποδηλάτου.

Έγινε μια συμβολική αρχή για τη δι-
άδοση της χρήσης του ποδηλάτου, μια 
μεγάλη χαρούμενη παρέα από 250 κατοί-
κους της πόλης ποδηλάτες, μικρούς και με-
γάλους, διασκέδασαν με τη συμμετοχή. Ο 
Δήμος Ηλιούπολης, τονίζει η Διοίκηση της 
πόλης, μέσω του Σχεδίου Βιώσιμης άστι-
κής Κινητικότητας, σχεδιάζει και σύντομα 
θα υλοποιήσει νέους ποδηλατόδρομους 
στην πόλη, ώστε να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες για να μπει το ποδήλατο στην 
καθημερινή ζωή, όπως συμβαίνει σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες.

ευρώ ο τρίτος και επίσης οι 3 πρώτοι μα-
θητές των Γυμνασίων και Λυκείων με χρη-
ματικό έπαθλο 500 ευρώ ο πρώτος, 300 
ευρώ ο δεύτερος και 200 ευρώ ο τρίτος. 
Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδι-
κασία ήταν σημαντική, 200 μαθητές, 
με πολλούς να έχουν περισσότερα του 
ενός έργα.

τα έργα θα κριθούν από επιτροπή αξι-
ολόγησης, που έχει συγκροτηθεί για τον 
σκοπό αυτό και τα αποτελέσματα θα ανα-
κοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2020.

Πανδημίας επιτρέποντος τον προσεχή 
Σεπτέμβριο θα είναι δυνατόν να πραγμα-
τοποιηθούν οι σχεδιασμένες εκδηλώσεις 
έκθεσης και προβολής των έργων τους, με 
τη φυσική παρουσία και συμμετοχή των 
παιδιών και των οικογενειών τους, ώστε 
να λάβουν όλοι τους επαίνους συμμετοχής 
τους, τα βραβεία τους οι νικητές και φυσι-
κά να δοθεί η πρέπουσα δημοσιότητα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ μετά τον Κορονοϊό
Ο Δήμος Ηλιούπολης, βγαίνοντας από 

την πρόσφατη υγειονομική κρίση, προχώ-
ρησε και φέτος στη διοργάνωση των πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων του ιουλίου στο 
θερινό Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης 
Κιντής» και στη συνέχεια του καθιερω-
μένου Φεστιβάλ μας από τέλη Αυγού-
στου έως τέλη Σεπτεμβρίου 2020.

Μια έμπρακτη συμβολή στην υπο-

στήριξη της προσπάθειας των καλλιτε-
χνών να επανέλθουν στη δράση, μετά 
από την δοκιμασία των προσωπικών και 
επαγγελματικών αντοχών του κλάδου 
τους, που δίνει πάλι ζωή στις δημοτικές 
πολιτιστικές υποδομές μετά από περίοδο 
απραξίας, με έναν νέο και πιο λειτουργι-
κό τρόπο οργάνωσης και προσφέρει στο 
κοινό της πόλης της Ηλιούπολης μια διέ-
ξοδο ποιοτικής ψυχαγωγίας, με αξιόλογες 
παραστάσεις και νέες παραγωγές.

Επίσης ξεκίνησε και ο Δημοτικός Θε-
ρινός Κινηματογράφος «Μελίνα Μερκού-
ρη» της Ηλιούπολης, καλωσορίζοντας 
τους φίλους της «7ης τέχνης», σε ένα 
φροντισμένο περιβάλλον, απόλυτα εναρ-
μονισμένο με τα ισχύοντα αυστηρά μέ-
τρα προφύλαξης, για να απολαύσουν την 
καλοκαιρινή τους ψυχαγωγία
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Νίκος Μπάμπαλος,  Δήμαρχος Ηρακλείου άττικής

Μ
ια «Κοινωνική Συμμαχία», ένα ολοκλη-
ρωμένο πλάνο για την αντιμετώπιση των 
συνθηκών που δημιούργησε το πρώ-
το κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, 
αλλά και εκείνες που θα δημιουργήσει 
ένα τυχόν επόμενο κύμα στο μέλλον, βά-

ζει μπροστά ο Δήμος Ηρακλείου άττικής. Μέσα από την 
σύμπραξη, τη συνεργασία, την «Συμμαχία» Δήμου – κα-
τοίκων – εμπορικού κόσμου, η δημοτική αρχή του νίκου 
Μπάμπαλου θέλει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο δράσεων 
που θα θωρακίσει περαιτέρω τη Δημόσια ύγεία, θα συνε-
χίσει να υποστηρίζει τους αδύναμους και θα τονώσει την 
οικονομία του Ηρακλείου, τον επιχειρηματικό δηλαδή κό-
σμο στην επανέναρξη της δραστηριότητάς του.

Η δημόσια υγεία σε πρώτο πλάνο
Στο κομμάτι της θωράκισης της Δημόσιας ύγείας και 

της στήριξης των ευπαθών ομάδων, ο Δήμος προτάσσει 
την δημιουργία ενός μηχανισμού πρόληψης και επέμβα-
σης, μια βέλτιστη εικόνα της αντίδρασης που έβγαλε ο 
δημοτικός μηχανισμός κατά την περίοδο της έξαρσης 
του ιού στην χώρα μας,αντίδραση που έπιασε τόπο κα-
θώς το Ηράκλειο έμεινε χαμηλά, εάν όχι εκτός, στις λίστες 
με τα κρούσματα.

Στο πλευρό της τοπικής οικονομίας
Για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, η «Κοινωνι-

κή Συμμαχία» προβλέπει μια σειρά από πρωτοβουλίες, 
παροχές και συμπράξεις που σκοπό έχουν να τονώσουν 
την εμπορικότητα, να βοηθήσουν τον επιχειρηματικό 
κόσμο να ξαναβρεί τα πατήματά του. άυτές εκτείνονται 
από έργα που θα συνεχίσουν τις αναπλάσεις στο Ηρά-
κλειο, φοροαπαλλαγές για τα καταστήματα που επλή-
γησαν στην κρίση, μέχρι ευκαιρίες για διαφήμιση στα 
δημοτικά Μέσα, κυρίως στον Δημοτικό ραδιοφωνικό 
σταθμό, Επικοινωνία 94FM. Παρουσιάζοντας πρόσφατα 
την Κοινωνική Συμμαχία, ο νίκος Μπάμπαλος απηύθυνε 

Η «Κοινωνική Συμμαχία»,  
ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου 
Ηρακλείου για την Υγεία και την ανάπτυξη!
«Κοινωνική Συμμαχία» στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας: Πώς ο Νίκος Μπάμπαλος θέλει να θωρακίσει τη Δημόσια 
Υγεία της πόλης και να τονώσει την τοπική αγορά!

Καλές ΠραΚτιΚές //Δήμος ήραΚλέιού αττιΚής

«Η αυτοδιοίκηση οφείλει πάντοτε να είναι 
πεδίο συναίνεσης. Πεδίο σύνθεσης ιδεών. Πεδίο 
συνύπαρξης πρωτοβουλιών και συνεννόησης Δήμου, 
κοινωνικών φορέων, επαγγελματιών και κατοίκων», 
επισημαίνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής.
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κάλεσμα σε «όλες τις κοινωνικές και πολι-
τικές δυνάμεις της πόλης να συμμετέχουν 
στον διάλογο που ανοίγει η δημοτική αρχή 
και, εάν συμφωνούν, να γίνουν μέρος αυ-
τής της προσπάθειας». «Η αυτοδιοίκηση 
οφείλει πάντοτε να είναι πεδίο συναίνεσης. 
Πεδίο σύνθεσης ιδεών. Πεδίο συνύπαρξης 
πρωτοβουλιών και συνεννόησης Δήμου, 
κοινωνικών φορέων, επαγγελματιών και 
κατοίκων», σχολιάζει σχετικά ο δήμαρχος.

Στόχοι της «Κοινωνικής  
Συμμαχίας» είναι:

- Η λήψη και μέγιστη εφαρμογή μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας.

- Η παρακίνηση με στόχο τη μέγιστη εθε-
λοντική συμμετοχή σε δράσεις στήριξης 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και πο-
λιτών που έχουν ανάγκη.

- Η στήριξη των επαγγελματιών και εμπό-
ρων με παράλληλα μέτρα ενίσχυσης του 
δημόσιου χώρου.

- Η προβολή των καταστημάτων και επαγ-
γελματιών του Ηρακλείου.

- Η ενημέρωση των πολιτών και ο σεβασμός 
μέτρων και κανόνων συμπεριφοράς.

Ο Δήμος Ηρακλείου, ως συντονιστής 
φορέας της «Κοινωνικής Συμμαχίας» εκπο-
νεί ήδη σχέδιο για την επίτευξη κάθε στό-
χου. άκολουθεί η συζήτηση των σχεδίων 
με τους κοινωνικούς φορείς που εμπλέκο-
νται, η συν διαμόρφωση του τελικού πλά-
νου δράσεων και, τέλος, η υλοποίηση του 
και η ενημέρωση των δημοτών.

Οι δράσεις – ενέργειες που 
προβλέπονται ανά στόχο 
αναλύονται ως εξής:

- Λήψη – μέγιστη εφαρμογή μέτρων προ-
στασίας της δημόσιας υγείας

 - Διενέργεια τεστ για τον κορονοιό σε δομές 

και μαζικούς χώρους της πόλης

 - άπολύμανση δημόσιων κτιρίων ανά χχ 
ημέρες,

 - Διάθεση μασκών σε συμπολίτες που ανή-
κουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

 - Δημιουργία «σταθμών ενημέρωσης 
και αντισηπτικών» σε κεντρικά ση-
μεία της πόλης.

Παρακίνηση για εθελοντική 
συμμετοχή σε δράσεις στήριξης 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 
και πολιτών που έχουν ανάγκη.

- Καμπάνια προσέλκυσης εθελοντών μέσω 
του Επικοινωνία 94FM.

- Δημιουργία micro site στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, για δήλωση εθελοντικής προ-
σφοράς, ανά δράση.

- Προσδιορισμός δράσεων για εθελοντική 
προσφορά.

- «Σταθμοί ενημέρωσης» σε κεντρικά ση-
μεία της πόλης.

Στήριξη των επαγγελματιών και 
εμπόρων με παράλληλα μέτρα 
ενίσχυσης του δημόσιου χώρου

- Παροχή επιπλέον χώρου στα καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με πα-
ράλληλη διασφάλιση της δυνατότητας 
κίνησης των κατοίκων της πόλης.

- Πεζοδρόμηση των οδών γύρω από την 
Πλατεία ΗΣάΠ κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο από τις 6μμ έως τις 12μμ έως την 
30η Σεπτεμβρίου.

Προβολή των καταστημάτων και 
επαγγελματιών του Ηρακλείου

- Δωρεάν διαφημιστική προβολή για κάθε 
κατάστημα και επαγγελματία του Ηρα-
κλείου από τον Επικοινωνία 94FM.

- Δωρεάν διαφημιστική προβολή για κάθε 
κατάστημα και επαγγελματία του Ηρα-
κλείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του Δήμου.

Ενημέρωση των πολιτών και 
σεβασμός μέτρων και κανόνων 
συμπεριφοράς

- Έκδοση ειδικού ενημερωτικού εντύπου.

- Ειδικό «πεντάλεπτο στον Επικοινωνία 
94FM.

- χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
του Δήμου.

- «Σταθμοί ενημέρωσης» σε κεντρικά ση-
μεία της πόλης.



36  Ο Δήμαρχος της Αττικής

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος ιλιού

Νίκος Ζενέτος
Δημάρχος  ιλίου

Σήμερα, περισσότερο ίσως 
από ποτέ, η τοπική άυτο-
διοίκηση αντιμετωπίζει 
σημαντικές προκλήσεις σε 
χώρες, όπως η Ελλάδα, που 

επιδιώκουν να προχωρήσουν σε μεγα-
λύτερη ολοκλήρωση με την ευρωπαϊ-
κή κοινότητα. Οι Δήμοι γνωρίζουν ότι 
για να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες 
προσδοκίες των πολιτών τους, πρέπει 
να επιτύχουν υψηλά πρότυπα στην 
παροχή αποτελεσματικών υπηρεσι-
ών και να αποδείξουν την ετοιμότητα 
ευθύνης τους. ύπό το πρίσμα αυτό, η 
υιοθέτηση καινοτόμων και επιτυχημέ-
νων δράσεων, με βάση τις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου, είναι 
εξαιρετικά σημαντική, ενώ υποχρέω-
ση και ταυτόχρονα νίκη τους, είναι να 
μετατρέψουν τις καλές πρακτικές 
τους σε εκπαιδευτικό όχημα προς 
όφελος και άλλων Δήμων. Στον Δήμο 
ιλίου μπορούμε να υπερηφανευτούμε 
ότι η επαναλαμβανόμενη υιοθέτηση 
τέτοιων πρακτικών δεν είναι τυχαία, 
αλλά απόρροια οργάνωσης, στοχευ-
μένων δράσεων, υψηλών προσδοκι-
ών και εργαζομένων που δίνουν τον 
καλύτερο εαυτό τους για να επιτύ-
χουν υψηλή ποιότητα.

Περιβάλλον – Ενέργεια
Οι πόλεις χαρακτηρίζονται ως ση-

μεία μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας, 

οπότε η μείωση του ενεργειακού απο-
τυπώματος αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
και πάγια προτεραιότητα για τον Δήμο 
ιλίου. ως εκ τούτου, η σταθερή συμμετο-
χή μας στο Σύμφωνο των Δημάρχων 
για το Κλίμα και την Ενέργεια, στο Ευ-
ρωπαϊκό Έργο GREEN TWINNING, ως 
Δήμος πιλότος με την υποστήριξη του 
Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για 
την Ευρώπη και σε πλήθος προγραμμά-
των ανακύκλωσης, η συνεργασία μας με 
Δήμους άλλων χωρών και η προμήθεια 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων ήταν, εκ των 
ων ουκ άνευ, πρωτοβουλίες.

Επιπλέον:
Ολοκληρώσαμε την ενεργειακή 

αναβάθμιση ολόκληρου του δημοτικού 
οδοφωτισμού με την εγκατάσταση φω-
τιστικών σωμάτων τύπου LED, έργο συ-
νολικού προϋπολογισμού 3.247.941,30 
€, εξοικονομώντας από τη μειωμένη 
ενέργεια και τη συντήρηση, περίπου 
800.000 € .

Ανακατασκευάσαμε πλατείες με 
απολύτως φιλικά, προς το περιβάλλον, 
υλικά και σύγχρονες βιοκλιματικές πρα-
κτικές που εφαρμόστηκαν για πρώτη 
φορά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο 
στην άττική, αποσπώντας βραβείο πε-
ριβαλλοντικής πολιτικής.

Δίνουμε προσωρινή λύση, μέσω 
προγραμματικής σύμβασης, για την 
υδροδότηση του Μητροπολιτικού 
Πάρκου «άντώνης τρίτσης» με 1000 

«Επιστροφή στον Άνθρωπο  
και εξυπηρέτηση του πολίτη 
σε πρώτο πλάνο στον Δήμο ιλίου»
«Κάθε Δήμος έχει τις δικές του καλές πρακτικές, οι οποίες εξαρτώνται από τις 
ιδιαιτερότητες, τη δομή, την ηγεσία, τη διαχείριση και την ύπαρξη προσωπικού 
“πρώτης γραμμής”» εκτιμά ο Δήμαρχος της πόλης Νίκος Ζενέτος
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κυβικά μέτρα νερό το 24ωρο από το 
πηγάδι «Πρέση», ποσότητα που επαρ-
κεί για την πλήρωση των λιμνών και την 
άρδευση του.

Προχωρήσαμε άμεσα τις διαβου-
λεύσεις για την εκπόνηση του Σχεδίου 
Βιώσιμης άστικής Κινητικότητας (ΣΒάΚ), 
με σκοπό την επιλογή παρεμβάσεων και 
έργων στον αστικό ιστό του Δήμου, που 
θα εξασφαλίσουν βιώσιμους τρόπους με-
τακίνησης.

Εφαρμόσαμε πιλοτικά πεζοδρομή-
σεις με την απαγόρευση διέλευσης οχη-
μάτων σε συγκεκριμένες οδούς του ευρύ-
τερου εμπορικού κέντρου, ως μέρος ενός 
συνολικότερου σχεδίου, για περισσότερο 
ελεύθερο δημόσιο χώρο σε πεζούς, πο-
δηλάτες και οικογένειες με παιδιά.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Η πανδημία που “σάρωσε” τις ζωές 

όλων και επέβαλλε τη λήψη περιορι-
στικών μέτρων, ανάγκασε πολιτεία και 
τοπική άυτοδιοίκηση, να προχωρήσουν 
άμεσα σε μια σειρά από ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες που καταργούν την ανάγκη 
μετάβασης των πολιτών στα γκισέ των 
Δήμων και την επαφή με τους υπαλλή-
λους, ενώ παράλληλα τους δίνει τη δυνα-
τότητα να συναλλάσσονται με τις υπηρε-
σίες χωρίς ταλαιπωρία. Ο Δήμος ιλίου είχε 
ωστόσο, πολύ πριν την υγειονομική κρί-
ση, δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη 
μετάβασή του στην ψηφιακή εποχή.

στοποιητικά, με απλή διαδικασία, χωρίς 
πρόσθετες ενέργειες, αναμονή σε ουρές 
και χαμένες ώρες από τη ζωή τους.

Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα αξιολόγησης και διαχείρισης των 
αιτήσεων γονέων για τους βρεφονηπια-
κούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου 
και παράλληλα, το πρώτο on line πρό-
γραμμα που τους δίνει τη δυνατότητα 
να καταχωρούν μόνοι τους τις αιτήσεις 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω 
της πλατφόρμας του Δήμου. Οι διαδι-
κασίες αξιολόγησης των αιτήσεων είναι 
αδιάβλητες, η μοριοδότηση γίνεται βάσει 
οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων 
και η κατάταξη σε σταθμούς γίνεται αυ-
τόματα από το πρόγραμμα με τη χρήση 
παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων.

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι κάθε 
Δήμος έχει τις δικές του καλές πρακτικές, 
οι οποίες εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότη-
τες, την δομή, την ηγεσία, τη διαχείριση 
και την ύπαρξη προσωπικού “πρώτης 
γραμμής”. το σημαντικό είναι να αποφα-
σίσει η πολιτεία, ουσιαστικά, αμετάκλητα 
και χωρίς αστερίσκους, να μεταβιβάσει 
εξουσίες στην τοπική άυτοδιοίκηση, στο 
πλαίσιο μιας επιβαλλόμενης αποκέντρω-
σης που θα ακολουθείται από πράξεις και 
όχι από λόγια. Μια πραγματική μεταφο-
ρά αρμοδιοτήτων που θα συνοδεύεται 
από την απαραίτητη μεταφορά οικο-
νομικών πόρων. Μόνο έτσι το κράτος 
θα δείξει έμπρακτα πως η τοπική άυτο-
διοίκηση είναι ικανή να διαχειρίζεται ση-
μαντικές εστίες δημοσίων δαπανών και 
να παρέχει υπηρεσίες σε αναγνωρισμένα 
πρότυπα. άυτή θα ήταν ίσως η καλύτερη 
πρακτική, από όλες όσες θα μπορούσα-
με να προσδοκούμε.

Στο πλαίσιο αυτό:
Λειτουργήσαμε, ως ένας από τους 

πρώτους Δήμους, το Πληροφορικό Σύ-
στημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγρά-
φων «ιριΔά», μέσω του οποίου διακινού-
νται και υπογράφονται ψηφιακά όλα τα 
έγγραφα μεταξύ των υπηρεσιών. 

Δημιουργήσαμε τη νέα διαδικτυα-
κή πύλη www.ilion.gr, ένα δυναμικό κα-
νάλι επικοινωνίας, που επιτρέπει άμεση 
ενημέρωση και παρέχει ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση, πολυκαναλικότητα, προ-
σβασιμότητα σε άτομα άμεά και διαλει-
τουργικότητα για σύνδεση της με τρίτα 
συστήματα, γεγονός που αποτελεί και 
βασικό στόχο της νέας Εθνικής Ψηφιακής 
Στρατηγικής της χώρας μας.

Ενισχύσαμε την ψηφιακή πλατ-
φόρμα του Δήμου με νέες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, μέσω των οποίων οι δημότες, 
μπορούν να παραλαμβάνουν on line πι-
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Θανάσης Ζούτσος, Δήμαρχος Παλλήνης

Σ
την ενίσχυση της προστασίας της δη-
μοτικής περιουσίας και την εμπέδωση 
του αισθήματος ασφαλείας στους πολί-
τες, προχώρησε ο Δήμος Παλλήνης, με 
το καινοτόμο πρόγραμμα «Ασφαλής 
Πόλη», το οποίο ξεκίνησε να εφαρμό-

ζεται από την 1η ιουλίου 2020.

το πρόγραμμα «άσφαλής Πόλη» του Δήμου 
Παλλήνης, υλοποιείται σε συνεργασία με την εται-
ρεία Starguard Security και προβλέπει τα εξής:

α) Υπηρεσία Φύλαξης, σε καθημερινή βάση 
και για όλο το χρόνο, με τέσσερα (4) περιπολικά 
και προσωπικό που επιχειρούν σε όλες τις γειτονιές, 
από τις 22.00 έως τις 06.30 της επομένης, διανύο-
ντας πάνω από 100 χλμ. το καθένα, σε κάθε βάρδια.

τα περιπολικά, κινούμενα συνεχώς, έχουν ως 
κύριο ρόλο, τη φύλαξη των δημοτικών εγκαταστά-
σεων και κτιρίων (σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, δημο-
τικές υπηρεσίες και καταστήματα κλπ), καθώς κι 
όλων των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων (πλα-
τείες, πάρκα, παιδικές χαρές κλπ), οι οποίοι είναι δι-
άσπαρτοι και στις τρεις πόλεις (άνθούσα, Γέρακας, 
Παλλήνη) που απαρτίζουν τον Δήμο Παλλήνης.

Παράλληλα, επιβλέπουν και ενημερώνουν για 
τυχόν προβλήματα ή ύποπτες κινήσεις, σε όλες τις 
γειτονιές, συνδράμοντας έτσι, έμμεσα, στο έργο 
της Ελληνικής άστυνομίας.

τα τέσσερα περιπολικά της Starguard Security, 
φέρουν τα διακριτικά της εταιρείας και την ονομα-
σία του Δήμου Παλλήνης, είναι υβριδικού τύπου και 
κινούνται, κατά τις περιπολίες, χρησιμοποιώντας 
τον ηλεκτρικό κινητήρα, αθόρυβα και χωρίς να εκ-
πέμπουν ρύπους.

β) Ειδικά, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, 
με τεχνολογία αιχμής, που θα αγοραστούν και θα 

Καινοτόμο Πρόγραμμα «Ασφαλής Πόλη»  
στον Δήμο Παλλήνης
Ενίσχυση της ασφάλειας με τέσσερα περιπολικά που «χτενίζουν» κάθε βράδυ όλο 
τον Δήμο αλλά και εξελιγμένα συστήματα προστασίας, τελευταίας τεχνολογίας που 
μπαίνουν σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις, κτίρια και χώρους.

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος Παλλήνής

Με το πρόγραμμα «Δήμος Παλλήνης-Ασφαλής 
Πόλη», το οποίο αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση 
του Δημάρχου Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου, 
διασφαλίζεται η προστασία των δημοτικών κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων
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τοποθετηθούν σε όλα τα δημοτικά κτί-
ρια, εγκαταστάσεις και χώρους (σχο-
λικές μονάδες και κτίρια, βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, παιδικές χαρές, αθλητικές και 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κτίρια δημο-
τικών υπηρεσιών, αντλιοστάσια, υδατο-
δεξαμενές, ΚάΠΗ κλπ) τα οποία βρίσκο-
νται και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. 
Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνεται και η 
συντήρηση τους. άκόμη, θα ενισχυθούν 
τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας και 
συναγερμοί που είναι τοποθετημένοι σε 
δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις.

γ) την λειτουργία σε καθημερινή 
βάση, Επιχειρησιακού Κέντρου Ελέγ-
χου του Προγράμματος «Ασφαλής 
Πόλη», με το οποίο θα είναι συνδεδε-
μένα τα τέσσερα περιπολικά και όλα 
τα συστήματα ασφαλείας του Δήμου 
Παλλήνης. Συνολικά, θα ελέγχονται, σε 
πραγματικό χρόνο, πάνω από 200 σημεία 
σε όλο τον Δήμο.

δ) την λειτουργία της ειδικής τηλε-
φωνικής γραμμής 2111900950 του Προ-
γράμματος Ασφαλής Πόλη, για κλή-
σεις πολιτών σε περίπτωση ανάγκης ή 
αν αντιληφθούν κάτι ύποπτο.

το κόστος για όλα τα παραπάνω, 
ανέρχεται σε 284.115 ευρώ, τον χρόνο, 
πλέον ΦΠά.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό 
σύστημα ασφαλείας που θα εφαρμο-
στεί για πρώτη φορά σε δημοτικό επίπε-
δο, στην Ελλάδα.

ων, εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων 
χώρων, αποτρέπονται οι βανδαλισμοί 
που κοστίζουν κάθε χρόνο πολλά χρήμα-
τα, και ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας 
των, περισσοτέρων από 70.000, κατοίκων 
του Δήμου.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμ-
βασης, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανά-
σης Ζούτσος, δήλωσε, ότι «είναι ανα-
γκαίο ως Κοινωνία να αποκτήσουμε 
ξανά την ελευθερία μας, μέσα από μια 
ουσιαστική αστυνόμευση, η οποία θα 
δημιουργεί αίσθημα δημόσιας ασφά-
λειας. Ο Δήμος μας, δεν υποκαθιστά την 
Ελληνική άστυνομία, αλλά λειτουργεί 
επιβοηθητικά στο έργο της. Στο πλαίσιο 
αυτό και με την λαϊκή εντολή που λάβαμε 
και πάλι στις εκλογές, προχωράμε όπως 
δεσμευτήκαμε στην δημιουργία της ύπη-
ρεσίας Φύλαξης για να αποτρέψουμε την 
παραβατικότητα, να προστατεύσουμε 
την δημοτική περιουσία και να κάνου-
με τους πολίτες να αισθάνονται περισ-
σότερο ασφαλείς».

Ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών

Με το πρόγραμμα «Δήμος Παλλή-
νης-άσφαλής Πόλη», το οποίο αποτέλεσε 
προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου 
Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου, διασφαλί-
ζεται η προστασία των δημοτικών κτιρί-



Καλές ΠραΚτιΚές // ςΒαΠ - 21οτα

Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

«ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
16 Δήμοι αναμένουν τη χρηματοδότηση του έργου!
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ε ιδιόκτητο οικόπεδο 16 στρεμμάτων, 
ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη 
άνάπτυξη των Πόλεων ολοκλήρωσε 

έναν μαραθώνιο χρονοβόρων διαδικασιών για τις 
αδειοδοτήσεις του έργου «Καταφύγιο άδέσποτων 
Ζώων» και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το νέο 
Πρόγραμμα «άντ. τρίτσης» του ύΠΕΣ που υποκατέστησε 

τον Φιλόδημο. Ένα υπερσύγχρονο 
εμβληματικό έργο, υπερώριμο για 
δημοπράτηση, που αναμένεται 
να συμβάλλει σημαντικά στην 
αντιμετώπιση του χρόνιου 
προβλήματος των αδέσποτων σκύλων 
αλλά κυρίως στον εξορθολογισμό 
των δαπανών για τις απαιτούμενες 
κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις, 
εμβολιασμούς, τσιπ κ.λπ.).

ύπολογίζεται ότι μόνο οι Δήμοι 
μέλη του Συνδέσμου δαπανούν 
ετησίως περίπου πάνω από 1 
εκατομμύριο ευρώ για συμβάσεις 
με εξειδικευμένους κτηνιάτρους ή 
εταιρείες.

Με ιδιόκτητο οικόπεδο 16 
στρεμμάτων, ο Σύνδεσμος 
ολοκλήρωσε έναν μαραθώνιο 
χρονοβόρων διαδικασιών 
για τις αδειοδοτήσεις του 
έργου από διάφορους φορείς 
(Συμπεριλαμβανομένων της άδειας 
οικοδομής και της άδειας ίδρυσης), 
ενώ συνέταξε πλήρη αρχιτεκτονική, 
στατική και  ηλεκτρομηχανολογική 
μελέτη (συμπεριλαμβανομένων της 
μελέτης εφαρμογής και των τευχών 
δημοπράτησης).

άυτό το μεγάλο και σημαντικό 
έργο ανέμενε τη χρηματοδότησή 
του από τον ΦιΛΟΔΗΜΟ (κατατέθηκε 
με απόλυτη προτεραιότητα 
πανελλαδικά αίτηση στο ύΠΕΣ, με 
σύμφωνη γνώμη του ύπουργείου 
άγροτικής άνάπτυξης από τον 
ιούλιο του 2019) και τώρα αναμένει 
να χρηματοδοτηθεί από το νέο 
Πρόγραμμα «άντ. τρίτσης» που 
υποκατέστησε τον ΦιΛΟΔΗΜΟ.
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Στηρίζουμε την ασφάλεια των πολιτών
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ



ο ΔΗΜαρΧοσ ΤΗσ αΤΤΙκΗσ
ΔΙεΥΘΥνσΗ: κότσικα 4 αθήνα Τ.κ. 104 34   Τηλ.: 210 3646755-6   Fax.: 210 3646306

ΗλεκΤρονΙκΗ ΔΙεΥΘΥνσΗ: www.sdat.gr   EMAIL: syllogosdat@yahoo.gr

12ο FOrUM  
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
σαλαΜΙνα

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

«Η αναβάθμιση  
της καταστατικής 
 θέσης των Αιρετών  & 
ο Εκλογικός Νόμος»
Διοργανωτές: ΕΝ.Δ.Α. - Π.Ε.Δ.Α
Το 12ο Forum αυτοδιοίκησης
θα διεξαχθεί στο ιστορικό  
νησί της σαλαμίνας!
---------------------------------------------------
«Εκδήλωση για τα 2500 χρόνια από τη Ναυμαχία 
της Σαλαμίνας πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με τον Δήμο Σαλαμίνας»


