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Μ
ε θάλασσα φουρτουνιασμένη προσομοιάζει η ζωή 

μας την περίοδο αυτή. Ο φόβος και η ανασφά-

λεια, που δημιουργεί ένα αόρατος, ανίκητος ακόμα 

εχθρός, ο κορωνοϊός, δηλητηριάζει την ψυχική μας 

ηρεμία, δοκιμάζει τις αντοχές μας, κυρίως τις ψυχι-

κές, απορρυθμίζει συνήθειες και καθημερινότητα. Αναδεικνύει όμως 

και παθογένειες πολλών συμπολιτών μας, στον τρόπο αντίληψης του 

σεβασμού των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων προς τον 

συνάνθρωπό μας.

Μία διαρκής ανησυχία, που δημιουργείται από τις ακροβασί-

ες ενός ανερμάτιστου, φιλόδοξου, μεγαλομανούς γείτονα, που με 

διαρκή επεισόδια, παίζει κυριολεκτικά με τη φωτιά ενός πολέμου 

που μπορεί να ξεσπάσει έστω και περιορισμένα (χρονικά και εδα-

φικά), ευνοούμενος από ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον διπλω-

ματικών ισορροπιών και οικονομικών συμφερόντων.

Στο μεγάλο πρόβλημα του προσφυγικού – μεταναστευ-

τικού, χιλιάδες συμπατριώτες μας βλέπουν μέσα στη δυστυχία 

χιλιάδων απελπισμένων και την οφειλόμενη ανθρωπιστική αλλη-

λεγγύη, δικαιολογημένους κινδύνους υγείας, ασφάλειας και κοι-

νωνικής συνοχής. Ανεξέλεγκτες ακρότητες, λίγων εξτρεμιστικών 

ομάδων που στο όνομα της όποιας ιδεολογίας τους, με νομιμό-

φρονα ή παράνομο μανδύα ασκούν πράξεις βίας και μίσους.

Μία οικονομία, που πάνω που λέγαμε ότι βγαίνει δειλά-δειλά 

στο ξέφωτο, ελπίζοντας σε καλύτερες μέρες μετά τη μαύρη κατα-

χνιά των 10 χρόνων, ξαναβυθίζεται στην αβεβαιότητα των ελλειμ-

μάτων και της ανεργίας. Και μέσα σ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον 

καρδιές ραγίζουν, τα by-pass και τα stends πληθαίνουν, η επάρα-

τος θερίζει, απότοκα μιας ζωής που απέχει μακράν από το να χα-

ρακτηρισθεί υγιής και φυσιολογική.

Είναι λοιπόν όλα μαύρα;

Κατηγορηματικά όχι!

Και εδώ είναι το μεγαλείο της Φύσης.

Αφού είναι νομοτελές ότι «μετά τη θύελλα έρχεται η νηνεμία»!

Και είναι σίγουρο ότι και στη χώρα μας θα έλθουν οι κα-

λύτερες ημέρες. Και βάσιμα! Γιατί χιλιάδες επιστήμονες, υπο-

στηριζόμενοι από εκατοντά-

δες κυβερνήσεις και τεράστια 

κονδύλια δουλεύουν πυρετω-

δώς, ώστε σύντομα φάρμακα 

και εμβόλια να αντιμετωπί-

σουν το θεριό.

Υπομονή & 
Αυτοπειθαρχία

Εκτός από υπομονή και 

αυτοπειθαρχία χρειάζεται και 

βέβαια γενναία οικονομική 

υποστήριξη από το κράτος σε 

επιχειρήσεις και εργαζόμενους, 

αλλά και ένταση του κοινωνι-

κού έργου των Δήμων στη στή-

ριξη κυρίως των ευπαθών και 

αδύναμων πολιτών τους.

Ο γείτονας σιγά-σιγά, ανοί-

γοντας μέτωπα παντού με τη 

μεγαλομανία του, στρέφει πολ-

λούς εχθρούς και όψιμους φίλους του εναντίον του, υπό το βάρος 

και της οικονομικής κατρακύλας. Σύντομα θα σταματήσει ακόμα 

και να γαβγίζει και η ηρεμία, μίας έστω λυκοφιλίας με τους γείτο-

νες, με μικρές ίσως περιοδικές αναταράξεις, θα επανέλθει.

Στο μεταναστευτικό, που ίσως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλη-

μα, μια άλλη αντίληψη που σταδιακά επικρατεί στους εταίρους μας 

δημιουργεί ελπίδες. Αφού βλέπουν ότι η φωτιά γρήγορα θα φθάσει 

και στις αυλές τους. Και αναθεωρούν πρακτικές και στρατηγικές.

Με τους φιλοναζιστές της Χ.Α. ξεκίνησε μία κάθαρση που δεν πρέ-

πει να σταματήσει μονομερώς, αφού η βία και το μίσος δεν έχουν χώρο 

σε μία Δημοκρατία, με όποιο ακραίο μανδύα και αν παρουσιάζονται.

Και ο μεγάλος ασθενής μας, η Οικονομία, είναι σίγουρο ότι θα 

αναρρώσει. Και αυτό όχι από θεωρία, αλλά γιατί οι εγχειρήσεις 

που επέβαλαν οι δανειστές εταίροι για να διαφυλάξουν τα λεφτά 

τους (βλέπε μεταρρυθμίσεις) σιγά - σιγά αποδίδουν. Και διότι οι 

κυβερνώντες αντιλήφθηκαν ότι ένα σπάταλο, διεφθαρμένο κρά-

τος έχει ημερομηνία θανάτου.

Σημειωμα του εκδοτη

Νηνεμία  
στον Ορίζοντα
Η δύναμη της αναγέννησης μετά τη θύελλα και η βάσιμη 

ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο!
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Για όλα λοιπόν όσα μας ταράζουν την περίοδο αυτή τη ζωή μας υπάρχει ελπίδα.

Υπάρχει φως στο τούνελ.

Σε όλα πλην ενός.

Ένα πράγμα δεν είναι αναστρέψιμο.

Η τραυματισμένη υγεία.

Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας και ο καθένας μόνος του.

Να διαφυλάξει την υγεία του.

Γιατί ο COVID, ο Ερντογάν, η Χ.Α., η 17Ν και τα παρακλάδια της, τα ελλείμ-

ματα θα είναι αργά ή γρήγορα παρελθόν.

Και πρέπει να είμαστε υγιείς για να χαρούμε ένα καλύτερο αύριο! Που έρχεται!

Και εμείς και όλοι όσοι αγαπάμε και μάς αγαπούν!

Για το ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.

Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας

Και ο μεγάλος ασθενής μας, η 

Οικονομία, είναι σίγουρο ότι θα 

αναρρώσει. Και αυτό όχι από θεωρία, 

αλλά γιατί οι εγχειρήσεις που 

επέβαλαν οι δανειστές εταίροι για να 

διαφυλάξουν τα λεφτά τους (βλέπε 

μεταρρυθμίσεις) σιγά - σιγά αποδίδουν. 

Και διότι οι κυβερνώντες αντιλήφθηκαν 

ότι ένα σπάταλο, διεφθαρμένο κράτος 

έχει ημερομηνία θανάτου.
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τα νεα τηΣ εν.δ.α.

Απαιτείται ιστορική μνήμη 
και κοινωνική παιδεία
Η Ένωση Δημάρχων 

Αττικής με αίσθημα 

ευθύνης και ικανοποίησης 

επικροτεί την απόφαση της 

Ελληνικής Δικαιοσύνης, που 

καταδίκασε ως εγκληματική 

οργάνωση τη Χρυσή Αυγή 

και τους πρωτεργάτες 

της, ικανοποιώντας και το 

περί δικαίου αίσθημα της 

συντριπτικής πλειοψηφίας 

των Ελλήνων πολιτών

Π
αράλληλα όμως και με αφορμή διάφορες τοποθετήσεις πο-

λιτικών και κομμάτων, για αναζήτηση τρόπου περί του επι-

βαλλόμενου αποκλεισμού της συγκεκριμένης οργάνωσης 

και των πρωτεργατών της από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, 

επισημαίνουμε ότι δυστυχώς το πρόβλημα είναι μεγάλο και βαθύτε-

ρο. Δεν περιορίζεται σε λίγα πρόσωπα, ή ενδεχόμενα σε νέα ψευδεπί-

γραφα “πατριωτικά” μορφώματα που με νέο όνομα θα εμφανισθούν 

ξανά στο προσκήνιο, κρύβοντας βαθιές ιδεολογίες μίσους και βίας, 

ακόμα και θιασωτών των ναζιστικών θηριωδιών. Το ζητούμενο είναι 

να λάβει το μήνυμα ολικά η κοινωνία μας, οι συμπολίτες μας, ο κόσμος 

όλος και ιδιαίτερα οι νέοι μας.

Επισημαίνεται η αδήριτη ανάγκη για την εμπέδωση της σημασίας 

της ψήφου μας , ως πολιτών ψηφοφόρων. Ελάχιστη σημασία έχει εάν 

Η Ένωση Δημάρχων Αττικής, προτείνει στην 

Υπουργό Παιδείας να καθιερώσει και να στηρίξει 

εκπαιδευτικές εκδρομές για τους μαθητές Λυκείου, 

στο Άουσβιτς. Η ενέργεια αυτή και ασφαλώς το 

αποτέλεσμά της, θα αποτελούν στο διηνεκές 

“Μάθημα ζωής”

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

πρόκειται για ψήφο αντίδρασης ή ψήφο αποδοκιμασίας για τα όποια 

“στρεβλά” του πολιτικού κατεστημένου. Ασφαλώς στους θιασώτες του 

ναζισμού, του ολοκληρωτισμού και των πρακτικών μίσους και βίας επι-

βάλλεται η κραυγαλέα συνειδητή αποδοκιμασία.

Το ίδιο ισχύει και για τα όποια άλλα συγγενή μορφώματα, συμπε-

ριλαμβανομένων και των κρυφοϋποστηρικτών και των άλλων εγκλη-

ματικών οργανώσεων τύπου 17 Νοέμβρη κλπ. Δηλαδή σε ό,τι εκφρά-

ζει βία φασιστική, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μορφής.

Τους νέους μας τους θέλουμε πρωτοπόρους στην αντίκρουση 

και την αποτροπή της βίας, με οποιαδήποτε μορφή κι αν εμφανί-

ζεται. Τούτο τονίζεται εκτός των άλλων για να μη ζήσουν τη φρίκη 

του πολέμου και για να αποτραπούν οι μέθοδοι των ολοκληρωτι-

κών καθεστώτων.

Η Ένωσή μας, προτείνει στην Υπουργό Παιδείας να καθιερώσει 

και να στηρίξει εκπαιδευτικές εκδρομές για τους μαθητές Λυκείου, 

στο Άουσβιτς. Η ενέργεια αυτή και ασφαλώς το αποτέλεσμά της, θα 

αποτελούν στο διηνεκές “Μάθημα ζωής”.
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Ένωση Δημάρχων Αττικής

Δράσεις αποτελεσματικότητας
Η Ένωση Δημάρχων Αττικής με σειρά πρωτοβουλιών, ενεργειών, δράσεων, συναντήσεων, διοργανώσεων 

εκδηλώσεων, ημερίδων και Forum προωθεί το δημόσιο διάλογο και τη βελτίωση των δεδομένων συστημικής 

προσέγγισης και δομικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών είναι 

διαχρονικά και ορατά και σε αυτή την έκδοση δημοσιεύουμε τα έγγραφα αποτελεσματικότητας σε πρωτοβουλίες 

που η Ένωση προωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεων 

προστίμων που επιβλήθηκαν το 2010 από την Επιτροπή Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων σε Συνδυασμούς και 

υποψηφίους κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
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τα νεα τηΣ εν.δ.α.
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Θεμα // η τοπικη αυτοδιοικηΣη Στην εε

Η 
 

 

 

ευρωπαϊκή εδαφική και θεσμική οργάνωση εξε-

λίσσεται συνεχώς, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας 

της αποκέντρωσης που πραγματοποιείται σε πολ-

λές από τις χώρες της Ευρώπης. Τόσο ο αριθμός των τοπικών 

διοικητικών επιπέδων, όσο και οι αρμοδιότητες και ο βαθμός 

αυτονομίας των τοπικών αρχών έχουν μεταβληθεί για να συμ-

βαδίσουν με τις ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις, ανάμεσα στα 

κράτη – μέλη της Ε.Ε. Τα κράτη, προκειμένου να οργανώσουν 

καλύτερα την επικράτειά τους και να γίνουν αποτελεσματικότε-

ρα και ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκονται σε μια 

διαδικασία αποκέντρωσης, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες 

λήψης αποφάσεων σε χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα, δήμους 

και περιφέρειες.

Κοινή θέση στην ΕΕ η Περιφερειακή Αποκέντρωση

Η ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) είναι οργανωμένη σε 

πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, ανάλο-

γα με το μέγεθος της εκάστοτε χώρας και τη διαδικασία αποκέ-

ντρωσης, όπως αυτή εξελίσσεται. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση και οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με 

τη δομή του κράτους και της Τ.Α., με στόχο τον περιορισμό του 

αριθμού των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης (Ο.Τ.Α.) και την ενίσχυση του ρόλου της τριτοβάθμιας αυτο-

διοίκησης. Στα νέα κράτη - μέλη της Ε.Ε., (όπως είναι η Κύπρος, 

η Σλοβενία, η Τσεχία και η Σλοβακία), οι διαδικασίες αποκέντρω-

Η Διοικητική Διάρθρωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ΕΕ

Θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή και συνοπτική 

παρουσίαση της διάρθρωσης της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για τις 27 χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα κράτη, προκειμένου 

να οργανώσουν καλύτερα την επικράτειά τους και 

να γίνουν αποτελεσματικότερα και ανταγωνιστικά 

σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκονται σε μια 

διαδικασία αποκέντρωσης, δίνοντας περισσότερες 

δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε χαμηλότερα 

διοικητικά επίπεδα, δήμους και περιφέρειες

σης προς την κατεύθυνση αυτήν παρουσιάζουν πολύ γοργούς 

ρυθμούς, λόγω των κενών που καλούνται να καλύψουν. Αντί-

θετα, στα παλαιότερα κράτη - μέλη της Ε.Ε., οι υπόεθνικές βαθ-

μίδες διακυβέρνησης είχαν βαθιές ρίζες στην ιστορία, γεγονός 

που έπρεπε να ληφθεί υπόψη από τις δημόσιες αρχές στον όποιο 

σχεδιασμό αποδιοργανωτικών μέτρων. Ανεξάρτητα από αυτό, 

πραγματοποιήθηκε μία σειρά από θεσμικές αλλαγές στα κράτη 

αυτά και υπήρξε μία έντονη προσπάθεια είτε αναδιοργάνωσης 

της τριτοβάθμιας αυτοδιοίκησης - με τη δημιουργία νέων περι-

φερειών - είτε ενίσχυσης αυτών που ήδη υπάρχουν - με τη μετα-

φορά αρμοδιοτήτων αλλά και πόρων. Εξάλλου, η περιφερειακή 

αποκέντρωση αποτελεί σήμερα κοινή τάση στην Ευρώπη.

416 Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ στη Φιλανδία

Το μοναδικό επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Φινλανδία 

είναι οι 416 πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. Ο μέσος πληθυσμός των φιν-

λανδέζικων δήμων είναι 12.660 κάτοικοι, ενώ οι περισσότεροι 

από τους μισούς δήμους έχουν πληθυσμό μικρότερο των 5.000 

κατοίκων. Η Τσεχία προέρχεται από ένα συγκεντρωτικό διοικη-

τικό καθεστώς, το οποίο πριν το 1989 είχε επιβάλλει τις συνε-

νώσεις των δήμων. Μετά τη «βελούδινη επανάσταση» οι δήμοι, 

που είχαν υποχρεωτικά συνενωθεί, διαλύθηκαν σε μικρότερες 

χωρικές μονάδες και ανέλαβαν να παρέχουν, ανεξάρτητα από 

το κεντρικό κράτος, δημόσιες υπηρεσίες. Σήμερα, η διοικητική 

διαίρεση περιλαμβάνει δύο αυτοδιοικητικά επίπεδα: 14 περι-

φέρειες και 6.234 δήμους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 

5.733 κοινότητες, 496 πόλεις και 20 πόλεις με ειδικό νομοθετικό 

καθεστώς. Η Πράγα έχει ταυτόχρονα το καθεστώς της περιφέ-

ρειας και του δήμου. Με έναν μέσο πληθυσμό 1.640 κατοίκους 

και το 96% των Ο.Τ.Α. να έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 

κατοίκων, οι τσεχικοί δήμοι είναι οι μικρότεροι, από άποψης με-

γέθους, στην Ευρώπη (www.smocr.cz). Οι μεταρρυθμίσεις των 

συγχωνεύσεων βελτίωσαν σημαντικά τη Δανέζικη τοπική αυτο-

διοίκηση. Οι Δανοί επέλεξαν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση 

συγχωνεύσεων που εφαρμόστηκε σε εθνικό επίπεδο. Με την 

πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε το 1970, ο αριθ-

μός των δήμων μειώθηκε από 1.064 σε 277 και αργότερα σε 271. 

Με τη συνέχεια της εφαρμογής της πολιτικής των συνενώσεων 

το 2007, 98 νέοι δήμοι δημιουργήθηκαν από τη συνένωση των 

προηγουμένων 271, ενώ οι κομητείες καταργήθηκαν και δημι-

ουργήθηκαν 5 νέες περιφέρειες. Ο μέσος όρος του πληθυσμού 

των δήμων αυξήθηκε από 20.000 σε 55.000 κατοίκους μετά τη 

μεταρρύθμιση. Επίσης, αυξήθηκε και ο μέσος όρος της έκτασης 

του κάθε δήμου από 156 σε 440 τετρ.χλμ.
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Κυρίαρχη ιδέα ο ένας και μόνον φορέας: Ο Δήμος

Το κυρίαρχο θέμα πίσω από τη δημιουργία μεγαλύτερων δήμων 

σχετίζεται με τη βελτίωση της ικανότητας των δήμων να χειρίζο-

νται την αύξηση του αριθμού των αρμοδιοτήτων τους. Οι δήμοι 

έχουν αναλάβει μια σειρά από νέες δραστηριότητες, που είναι, 

μεταξύ άλλων, ο περιβαλλοντικός έλεγχος, η εκπαίδευση ενη-

λίκων καθώς και εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Μία νέα 

αρμοδιότητα για τους δήμους είναι στον τομέα των πολιτικών 

απασχόλησης. Το νέο σύστημα για την απασχόληση είναι ορ-

γανωμένο σε τοπικά κέντρα εργασίας, έτσι ώστε οι πολίτες και 

οι επιχειρήσεις να έχουν ένα μόνο κοινό σημείο ενδιαφέροντος 

σε δραστηριότητες απασχόλησης. Η ιδέα είναι να τεθούν όλες οι 

δραστηριότητες υπό την ευθύνη ενός μόνο φορέα και αυτός να 

είναι ο δήμος.

Στη Σουηδία υπάρχουν δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης: 20 συμ-

βούλια κομητειών και 290 δήμοι, ενώ τρεις (3) περιοχές έχουν ιδιαί-

τερο καθεστώς. Ο δήμος του νησιού de Gotland ασκεί τις αρμοδι-

ότητες συμβουλίου κομητείας, ενώ τα συμβούλια των κομητειών 

Scanie και Vasta Gotaland είχαν, πειραματικά μέχρι το 2010, κα-

θεστώς περιφέρειας. Οι σουηδικοί δήμοι έχουν 31.310 κατοίκους 

μέσο πληθυσμό. Το μέσο πληθυσμιακό μέγεθος των σουηδικών 

Ο.Τ.Α. είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού 

όρου, ο οποίος κυμαίνεται στους 5.410 κατοίκους. Το 25% των 

Ο.Τ.Α. στη Σουηδία έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων 

και το 4% μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Η Γαλλία αποτελεί χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα ενός ιδιαίτερα συγκεντρωτικού μοντέλου 

δημόσιας διοίκησης με τις τοπικές αρχές να είναι σε μειονεκτική 

θέση. Έχει τρία επίπεδα αυτοδοικητικής οργάνωσης: α) 26 περιφέ-

ρειες, β) 100 νομοί και γ) 36.683 δήμοι. Η πόλη των Παρισίων έχει 

ένα υβριδικό καθεστώς που άλλοτε μοιάζει σε δήμο και άλλοτε 

σε νομό. Ο μέσος πληθυσμός των γαλλικών πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. 

αντιστοιχεί σε 1.600 κατοίκους. Το 95% εξάλλου των γαλλικών δή-

μων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι η Γαλλία, με τους 36.683 πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., κατέχει το 

40% των δήμων και κοινοτήτων όλης της Ε.Ε. 36.569 δήμοι είναι 

χωροθετημένοι στα μητροπολιτικά εδάφη, ενώ 114 στα υπερπό-

ντια νησιά της. Λόγω του μεγάλου αριθμού των πρωτοβάθμιων 

Ο.Τ.Α., υπάρχει μία σειρά από ενώσεις που εξειδικεύονται στην 

εκπροσώπηση συγκεκριμένων ομάδων Ο.Τ.Α., όπως είναι η ένω-

ση των μεγάλων πόλεων, η ομοσπονδία των δημάρχων μεσαίων 

πόλεων, η ένωση των μικρών δήμων, η ένωση των αγροτικών 

δήμων. Στις αρχές της δεκαετίας του '80, πραγματοποιήθηκε μία 

μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση στη Γαλλία, που μέχρι τότε εθε-

ωρείτο ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη της Ευρώπης. Με 

τη μεταρρύθμιση αυτή, μεταφέρθηκαν στην Τ.Α. αρμοδιότητες, 

εκτελεστικές εξουσίες, προσωπικό και πόροι. Την περίοδο 1986 - 

2002, πολλοί νόμοι θεσμοθετήθηκαν, στο πλαίσιο διόρθωσης και 

εφαρμογής της παραπάνω μεταρρύθμισης.

Η Πράγα έχει ταυτόχρονα το καθεστώς της περιφέρειας και του δήμου
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Γαλλία:  
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται 

148 αεροδρόμια και 18 λιμάνια

Η δεύτερη φάση της αποκέντρωσης στη Γαλλία το 2003, με 

την ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε αυτή τη 

φάση κατοχυρώνεται και παγιώνεται ο σημαντικός ρόλος 

της Τ.Α. τόσο στη συνολική διάρθρωση του κράτους, όσο και 

στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της, ενώ παράλληλα της 

παρέχεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων μέσω τοπικών δη-

μοψηφισμάτων. Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες των γαλλικών 

δήμων είναι η κοινωνική πρόνοια, η επαγγελματική κατάρτιση, 

τα λύκεια και τα κολέγια. Στις παραχωρηθείσες αρμοδιότητες 

των γαλλικών πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., περιλαμβάνονται η διατή-

ρηση και επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, η πολεο-

δομία, η δημοτική οδοποιία, τα δημοτικά μέσα μαζικής μετα-

φοράς, η κατασκευή και συντήρηση των βρεφονηπιακών και 

παιδικών σταθμών, όπως επίσης και των σχολείων πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, όπως είναι η 

διαχείριση υδατικών πόρων και απορριμμάτων, ο πολιτισμός 

και ο αθλητισμός. Με νόμο του 2004, δίνεται η δυνατότητα 

στους γαλλικούς Ο.Τ.Α. να πειραματιστούν σε πολλούς και 

σοβαρούς τομείς, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων, των λιμανιών και αεροδρομίων, στη 

χρηματοδότηση υγειονομικών υποδομών και στη συντήρηση 

της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Με βάση αυτό το 

νόμο μεταφέρθηκε στην Τ.Α., η διαχείριση 148 αεροδρομίων και 

18 λιμανιών.

Βέλγιο: 
διοικητική διάθρωση 6 ομοσπονδιακών θεσμών

Η διοικητική διάθρωση της αυτοδιοίκησης στο Βέλγιο απο-

τελείται από έξι (6) ομοσπονδιακούς θεσμούς, τρεις (3) 

κοινότητες και τρεις (3) περιφέρειες, δέκα (10) επαρχίες και 589 

δήμους, εκ των οποίων οι 133 εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά με-

γάλων αστικών κέντρων. Το μέσο μέγεθος των βελγικών δήμων 

είναι περίπου 17.910 κάτοικοι, μέγεθος το οποίο ποικίλλει από 

περιφέρεια σε περιφέρεια. Οι φλαμανδικοί δήμοι είναι κατά 

μέσο όρο περισσότερο πυκνοκατοικημένοι από τους δήμους 

στη Βαλόνη. Περισσότεροι από τους μισούς βελγικούς δήμους 

έχουν πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 25.000 κατοίκων, ενώ μόνο 

σε οκτώ (8) Ο.Τ.Α. ο πληθυσμός τους ξεπερνάει τους 100.000 κα-

τοίκους. Από το 1970, οπότε και άρχισε μία σοβαρή προσπάθεια 

αποκέντρωσης της βελγικής δημοκρατίας, έχουν υλοποιηθεί 

πολλές μεταρρυθμίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση με κυριότε-

ρους σταθμούς το 1988 - 1989 και το 1993. Η μεγαλύτερη όμως 

μεταρρύθμιση προς την πλευρά της αποκέντρωσης, που 

συνδυάστηκε και με τη συνταγματική αναθεώρηση, πραγ-

ματοποιήθηκε το 2001. Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση αυτή, η 
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αρμοδιότητα για τον καθορισμό της σύνθεσης, της οργάνωσης, 

και της λειτουργίας των Ο.Τ.Α. περιέρχεται, κατά αποκλειστική 

σχεδόν αρμοδιότητα, στις περιφέρειες. Στο πλαίσιο του βελ-

γικού Συντάγματος, οι βελγικοί Ο.Τ.Α. διαθέτουν μεγάλη 

αυτονομία στη διαχείριση των τοπικών τους υποθέσεων. 

Ο νομοθέτης δεν ορίζει τις αρμοδιότητες των δήμων και των 

επαρχιών αλλά αυτές καθορίζονται από τις ανώτερες βαθμίδες 

(ομόσπονδο κράτος, περιφέρειες). Στο πλαίσιο των δικών τους 

αρμοδιοτήτων, οι βελγικοί δήμοι επιχειρούν σε τομείς, όπως η 

πολεοδομία, οι μεταφορές (κυρίως αστικές συγκοινωνίες και 

δρόμοι), η παιδεία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός (βιβλιοθήκες, 

μουσεία, αθλητικές και πολιτισμικές υποδομές), το περιβάλλον 

(διαχείριση πόσιμου νερού, στερεών και υγρών αποβλήτων, χώ-

ροι πρασίνου κ.ά.), η υγεία και η κοινωνική πρόνοια.

Αυστρία:
 Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη σύνδεση των 

αρμοδιοτήτων με τα έσοδα των Ο.Τ.Α.

Στην Αυστρία υπάρχουν δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης: εννέα 

(9) ομόσπονδα κρατίδια και 2.357 δήμοι, οι οποίοι δήμοι 

παρουσιάζουν διαφορετικό καθεστώς. Υπάρχουν 15 πόλεις με 

ειδικό καθεστώς, 197 αστικοί δήμοι, 755 προάστια και 1.290 χω-

ριά. Η Βιέννη έχει ειδικό καθεστώς δήμου, αλλά και ομόσπονδου 

κρατιδίου ταυτόχρονα. Περισσότερο από το 90% των αυστρια-

κών δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, ενώ 
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μόνο πέντε (5) δήμοι έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 

κατοίκων. Το 1950, οι αυστριακοί δήμοι μειώθηκαν από 3.999 

σε 2.357 που είναι και ο σημερινός τους αριθμός. Τα τελευταία 

χρόνια δεν παρατηρείται μεγάλη τάση συνενώσεων δήμων, κα-

θώς στο διάστημα 2005 - 2007 πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο 

(2) συνενώσεις. Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης 

(2003 - 2005), ανάμεσα στα άλλα, συζητήθηκε και ενισχύθηκε 

η δημοσιονομική αποκέντρωση. Ιδιαίτερη προσοχή δόθη-

κε στη σύνδεση των αρμοδιοτήτων με τα έσοδα των Ο.Τ.Α., 

με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να τις εκτελούν απρόσκο-

πτα. Κάθε δήμος πρέπει να εκτελεί ο ίδιος τα καθήκοντα που του 

έχουν ανατεθεί, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, τον πληθυσμό 

του, ή από το αν διέπεται από το καθεστώς πόλης, ή όχι. Ωστόσο, 

ο δήμος μπορεί να ζητήσει τη μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιο-

τήτων του, με απόφαση του διοικητή του Κρατιδίου, στην ομο-

σπονδιακή ή περιφερειακή διοίκηση.

Γερμανία: 
Οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα της αυτόνομης 

διαχείρισης όλων των τοπικών υποθέσεων

Η Γερμανία έχει ομοσπονδιακή οργάνωση με τα ομόσπον-

δα κρατίδια, τις περιοχές-επαρχίες (Kreise) και τους δή-

μους. Οι δήμοι του Βερολίνου, της Βρέμης και του Ανόβερου 

έχουν καθεστώς ομόσπονδου κρατιδίου. Οι 116 μεγαλύτε-

ρες πόλεις (πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοί-

κων) έχουν καθεστώς επαρχίας. Στη Γερμανία υπάρχουν 

τελικά 16 ομόσπονδα κρατίδια, 323 επαρχίες-αγροτικές 

περιοχές, 12.196 δήμοι και 116 πόλεις-επαρχίες. Οι γερ-

μανικοί δήμοι έχουν ένα μέσο Διδακτορική πληθυσμιακό 

μέγεθος ίσο με 6.690 κατοίκους. Πάνω από το 75% των γερ-

μανικών δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοί-

κων, ενώ το 42% του συνολικού γερμανικού πληθυσμού ζει 

σε πόλεις μικρότερες των 20.000 κατοίκων (www.dstgb.de). 

Στην παλιά Δυτική Γερμανία είχε εφαρμοστεί μία διοικητική 

μεταρρύθμιση, μεταξύ του 1965 και 1977, η οποία περιόριζε 

τον αριθμό των γερμανικών δήμων από 25.000 σε 8.500. Με 

την επανένωση του γερμανικού κράτους δημιουργήθηκαν 

πέντε (5) νέα ομόσπονδα κρατίδια. Αντίθετα, στην Ανατολι-

κή Γερμανία πολιτική συνένωσης δήμων δεν υπήρξε. Απόρ-

ροια αυτού είναι ότι, παρά τις προσπάθειες οργάνωσης των 

μεγάλων πόλεων και των περιοχών - επαρχιών, παραμένει 

ακόμα μεγάλος ο αριθμός των πολύ μικρών Ο.Τ.Α., εκ των 

οποίων οι 4.800 έχουν πληθυσμό μικρότερο των 1.000 κα-

τοίκων. Υπάρχει ένα πρόγραμμα συνένωσης δήμων το οποίο 

συνοδεύεται σε πολλά ομόσπονδα κρατίδια και από οικονο-

μικά κίνητρα. Σε πολλές περιπτώσεις τα ομόσπονδα κρατίδια 

ενθαρρύνουν τις συνενώσεις με σκοπό τον περιορισμό του 

κόστους διαχείρισής τους. 

Το πρόγραμμα παρουσίασε αποτελέσματα και έτσι από 

13.148 Ο.Τ.Α. που υπήρχαν το 2002 ο αριθμός τους μειώθηκε, 

το 2006, σε 12.312. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των 

εξουσιών και των αρμοδιοτήτων στους δήμους και τις αγρο-

τικές περιοχές αποτελεί το δικαίωμα της αυτόνομης διαχεί-

ρισης όλων των τοπικών υποθέσεων. Οι αρμοδιότητες του 

δήμου στηρίζονται στην αρχή της ευθύνης για όλα τα τοπικά 

καθήκοντα που τον αφορούν (καθολικότητα). Οι αρμοδιό-

τητες των δήμων διαφέρουν ανάλογα με το ομόσπονδο 

κρατίδιο. Οι παραδοσιακές αρμοδιότητές τους περιλαμβά-

νουν την πολεοδομία, την οδοποιία, την κατοικία, την κατα-

σκευή και συντήρηση των δημοτικών σχολείων, τη διαχείρι-

ση των υδατικών πόρων, την ψυχαγωγία.

Ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια περιορίζουν τις δημοτικές 

αρμοδιότητες για να μειώσουν τις επιχορηγήσεις προς τους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν τους 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα κέντρα επαγγελματικής κα-

τάρτισης και τη μεταφορά σπουδαστών. Μεταξύ των προαιρε-

τικών αρμοδιοτήτων των γερμανικών δήμων είναι οι υποδο-

μές των δημοτικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ο τουρισμός, ο 

πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι πολιτικές οικονομικής βοήθειας. 

Στις παραχωρηθείσες, στις μεγάλες πόλεις αρμοδιότητες, συ-

γκαταλέγονται η υποδοχή και ο έλεγχος των προσφύγων, η 

έκδοση των διαβατηρίων, η οργάνωση των εκλογών.

Στην Αυστρία υπάρχουν δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης: 
9 ομόσπονδα κρατίδια και 2.357 δήμοι. (στη φωτό 
χωριό των Άλπεων)
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Ισπανία:
Νομοθετική και εκτελεστική  
αυτονομία στις αυτόνομες κοινότητες

Στην Ισπανία υπάρχουν συνολικά 8.118 δήμοι, μεταξύ των 

οποίων οι αυτόνομες πόλεις της Θέουτα και της Μελίγια. 

Κάθε δήμος αποτελεί μέρος μιας επαρχίας που, με τη σειρά της, 

αποτελεί τμήμα ή το σύνολο μιας αυτόνομης κοινότητας (17 

συνολικά), με ορισμένες αυτόνομες κοινότητες να έχουν επι-

πλέον υποδιαιρέσεις και σε δεύτερο επίπεδο. Ο μέσος πληθυ-

σμός των Πρωτοβάθμιων ισπανικών Ο.Τ.Α. είναι 5.430 κάτοικοι, 

ενώ το 85% των δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 

κατοίκων. Η έκταση των δήμων κυμαίνεται συνήθως από 2 

έως 40 τ.χλμ, αλλά υπάρχουν και δήμοι, όπως αυτός του Tremp 

(Lleida), που καλύπτουν περιοχή έκτασης πάνω από 300 τ.χλμ. 

Η οργάνωση των δήμων διέπεται από το βασιλικό διάταγμα 

του 1986. Η νομοθεσία των αυτόνομων κοινοτήτων περιέχει 

επίσης διατάξεις που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των δήμων 

και των αυτόνομων κυβερνήσεων. Οι αυτόνομες κοινότητες 

έχουν αρμοδιότητες και εξουσίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν 

τη νομοθετική και την εκτελεστική τους αυτονομία. Σε γενικές 

γραμμές, οι δήμοι απολαμβάνουν ένα μεγάλο βαθμό αυτονο-

μίας στην άσκηση των τοπικών τους αρμοδιοτήτων.

Ηνωμένο Βασίλειο: 
Η πρόκληση της αύξησης του αριθμού 
των αγγλικών ΟΤΑ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η χωρική οργάνωση διαφέρει από 

το ένα κρατίδιο (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία) 

στο άλλο, τη στιγμή που ακόμα και οι ίδιες οι βαθμίδες Τ.Α. 

διαφέρουν. Στην Αγγλία σε ορισμένες περιοχές (πολεοδομικά 

συγκροτήματα και αγροτικές) υπάρχει ένας βαθμός μόνον 

αυτοδιοίκησης, αυτός των μητροπολιτικών περιοχών και των 

ενοποιημένων Ο.Τ.Α. Σε άλλες περιοχές μπορούμε να βρούμε 

δύο βαθμούς Τ.Α, το συμβούλιο της κομητείας και το συμβού-

λιο της περιοχής, σε αγροτικές περιοχές. Υπάρχουν ακόμη οι 

ενορίες, ένας θεσμός μικρότερος του Ο.Τ.Α. Το

Λονδίνο, διαιρεμένο σε 33 διαμερίσματα, έχει ιδιαίτερο καθε-

στώς και συγκεντρώνει το σύνολο της περιφέρειας του πολε-

οδομικού συγκροτήματος. Το 2006 δημοσιεύτηκε η Λευκή 

Βίβλος για την αναδιοργάνωση της αγγλικής Τ.Α.. Με νόμο του 

2008 καθορίστηκε το νέο πλαίσιο μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, 

ενώ παράλληλα θεσπίστηκε μία νέα επιχορήγηση με μεγαλύ-

τερη ευελιξία στη χρήση της. Ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα 

που θέτει η Λευκή Βίβλος είναι η πρόσκληση για αύξηση του 

αριθμού των αγγλικών Ο.Τ.Α.. Τον Μάρτιο του 2007 δημοσιεύ-

τηκε μελέτη σχετικά με τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α.. Η μελέ-

τη αυτή, που εκπονήθηκε από εξωτερικούς μελετητές, θεωρεί 

ότι χρειάζεται μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία στους αγ-

γλικούς Ο.Τ.Α., μειώνοντας τις επιχορηγήσεις και αυξάνοντας 

το σχετικό βάρος των φορολογικών εσόδων. Αντίθετα με την 

Αγγλία, στη Β. Ιρλανδία το 2009 παρατηρήθηκε μία μείωση του 

αριθμού των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. από 26 σε 7.

Βουλγαρία:  
Μοναδικό διοικητικό επίπεδο  
η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Στη Βουλγαρία υπάρχουν 264 δήμοι και 28 περιφέρειες, 

καθένας εκ των οποίων στο εσωτερικό του χωρίζεται σε 

τομείς ή στις μεγάλες πόλεις σε δημοτικά διαμερίσματα. Το 

μοναδικό επίπεδο αυτοδιοίκησης που υπάρχει είναι αυτό του 

πρώτου βαθμού. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του βουλ-

γάρικου πληθυσμού ζει στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις (Σόφια, 

Φιλιππούπολη, Βάρνα). Σε μέσους όρους ένας δήμος της Βουλ-

γαρίας αποτελείται από 25 οικισμούς, 30.000 κατοίκους και 

έχει έκταση 442 τετρ.χλμ.. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας από 

το 2006 εφαρμόζει τη στρατηγική της αποκέντρωσης. Η στρα-

τηγική αυτή σκοπεύει αφενός στο να καθορίσει την κατανομή 

αρμοδιοτήτων και εξουσίας μεταξύ της κεντρικής διοίκησης 

και της Τ.Α. και αφετέρου στο να χαράξει τις κατευθύνσεις 

που θα πρέπει να ακολουθηθούν, περιλαμβάνοντας και την 

κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων. Οι κατ' εξουσιοδότη-

ση αρμοδιότητες έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, μέχρι 

τη δευτεροβάθμια (συντήρηση και επισκευή σχολείων, όπως 

και μισθοδοσία εκπαιδευτικού προσωπικού), την κοινωνική 

πρόνοια και την υγεία. Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες των 

βουλγάρικων δήμων σχετίζονται με τις δημοτικές υποδομές 

και τα δίκτυα (θέρμανσης, νερού, ηλεκτρικού), με τη διαχείρι-

ση υγρών και στερεών αποβλήτων, την ψυχαγωγία, τον πολιτι-

σμό, τις βιβλιοθήκες, τον τουρισμό και τις αθλητικές υποδομές.

Εσθονία:  
Σειρά εθελοντικών συγχωνεύσεων – χωρίς κρατική 
χρηματοδότηση οι δήμοι με λιγότερους από 5 χιλ. κατοίκους

Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Εσθονία αποτελείται από 227 

δήμους, από τους οποίων οι 33 είναι σε αστικές περιοχές 
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και οι 194 εδράζουν σε αγροτικές περιοχές. Το μέσο μέγεθος του 

πληθυσμού των εσθονικών δήμων είναι 5.930 κάτοικοι, ενώ το 

50% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας κατοικεί στις 

πέντε (5) μεγαλύτερες πόλεις. Το 80% των Ο.Τ.Α. έχει πληθυσμό μι-

κρότερο των 5.000 κατοίκων, ενώ οι αγροτικοί δήμοι έχουν κατά 

μέσο όρο 2.500 κατοίκους. Στην Εσθονία έχει ξεκινήσει μια σειρά 

εθελοντικών συγχωνεύσεων των δήμων με οικονομικά κίνητρα 

και συμβουλευτική υποστήριξη από την κεντρική κυβέρνηση. 

Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να δημιουργηθούν δήμοι με 

πάνω από 11.000 κατοίκους, ενώ οι δήμοι που θα παραμείνουν με 

κάτω από 5.000 χιλιάδες κατοίκους, μετά τις εθελοντικές συγχω-

νεύσεις, δεν θα υποστηριχτούν οικονομικά από το κράτος.

Ιταλία:

Στην Ιταλία υπάρχουν τρεις βαθμίδες αυτοδιοίκησης: 20 περι-

φέρειες, 103 επαρχίες και 8.100 δήμοι. Επίσης, υπάρχουν δύο 

(2) ανεξάρτητα κρατίδια, του Βατικανό και του Αγίου Μαρίνου. 

Ο σημερινός αριθμός των ιταλικών δήμων καθορίστηκε μετά το 

1990. Παρ’ όλα αυτά οι ιταλικοί δήμοι έχουν ένα σχετικά μικρό 

μέγεθος. Το μέσο μέγεθός τους είναι 8.000 κάτοικοι και από τους 

8.100 Ο.Τ.Α. οι περίπου 8.000 έχουν πληθυσμό μικρότερο των 

5.000 κατοίκων.

Ιρλανδία:  
29 κομητείες & 5 πόλεις

Στην Ιρλανδία το κράτος χωρίζεται σε 34 διοικητικές περιοχές 

(29 κομητείες και 5 πόλεις) μετά την εφαρμογή της Λευκής 

Βίβλου για την τοπική αυτοδιοίκηση το 2001. Η κάθε περιοχή έχει 

τη δική της τοπική αρχή, η οποία είναι εκλεγμένη από τον τοπικό 

πληθυσμό και ονομάζεται συμβούλιο της κομητείας. Οι 29 κομη-

τείες αποτελούνται από 80 τοπικά συμβούλια. Το μέσο μέγεθος 

των τοπικών συμβουλίων είναι 37.100 κάτοικοι.

Κύπρος:  
Οι Δήμοι αντιπροσωπεύουν το 66%  
του πληθυσμού της χώρας

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση της Κύπρου αποτελείται από 33 

δήμους, εκ των οποίων οι εννέα (9) είναι στα Κατεχόμενα, 

και 491 κοινότητες, εκ των οποίων οι 137 βρίσκονται στα Κατε-

χόμενα. Οι δήμοι αντιπροσωπεύουν το 66% του πληθυσμού της 

χώρας και το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 10.000 

κατοίκων. Αντίθετα, οι 354 κοινότητες που βρίσκονται στα εδά-

φη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αντιπροσωπεύουν παρά το 

34% περίπου του πληθυσμού, καλύπτοντας όμως το 90% περί-

που της επικράτειας. Το 40% από αυτές έχουν πληθυσμό μικρό-

τερο των 500 κατοίκων.

Λετονία:  
δύο επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης

Η τοπική αυτοδιοίκηση της Λετονίας διαρθρώνεται σε δύο επί-

πεδα: Σε 26 περιοχές και 527 δήμους. Οι δήμοι περιλαμβά-

νουν 432 αγροτικούς δήμους, 35 συνενωθέντες δήμους, 53 πόλεις 

και 7 πόλεις με διπλό καθεστώς (δήμου και περιοχής) (www.lps.lv).

Λιθουανία:  
Από τους μεγαλύτερους ΟΤΑ  
στην Ευρώπη οι Δήμοι στη χώρα

Ο ι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. της Λιθουανίας συγκεντρώνουν 48 

περιοχές, έξι (6) πόλεις και έξι (6) δήμους, χωρίς ιδιαίτερο 

χωρικό αντικείμενο. Η διάρθρωση αυτή των δήμων προήλθε 

μετά από τη διοικητική μεταρρύθμιση του 1994, η οποία περιό-

ρισε τους 581 Ο.Τ.Α. σε 56. Μεταξύ 1994 και 2000 δημιουργήθη-

καν άλλοι τέσσερεις (4) Ο.Τ.Α. Με μέσο όρο 56.570 κατοίκους, οι 

Ο.Τ.Α. της Λιθουανίας είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώ-

πη. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνον ένας πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α. έχει 

πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

Πολωνία:  
65 αστικοί δήμοι με διπλό καθεστώς  
δήμου και κομητείας

Στην Πολωνία υπάρχουν τρία επίπεδα Τ.Α.: 16 περιφέρειες, 314 

κομητείες και 2.478 δήμοι. Οι δήμοι είναι χωρισμένοι σε 307 

αστικούς, 1.587 αγροτικούς και 584 μεικτούς. Οι 65 αστικοί δήμοι, 

μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Βαρσοβία, έχουν διπλό κα-

θεστώς δήμου και κομητείας. Οι πολωνικοί δήμοι έχουν ένα μέσο 

πληθυσμιακό μέγεθος ίσο με 15.390 κατοίκους. Το 66% περίπου 

του συνόλου των δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 

κατοίκων, ενώ 39 πόλεις ξεπερνούν τους 100.000 κατοίκους.

Στην Ιταλία υπάρχουν τρεις βαθμίδες αυτοδιοίκησης: 20 

περιφέρειες, 103 επαρχίες και 8.100 δήμοι. (Στη φωτό η 

πόλη Λα Σπέτσια, Νομός Λιγουρίας Βόρεια Ιταλία)
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Ουγγαρία:  
Λιγότεροι από 5 χιλ. κάτοικοι στο 91% των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ

Στην Ουγγαρία, μετά το 2007, υπάρχουν δύο επίπεδα αυ-

τοδιοίκησης: δεκαεννέα (19) κομητείες και 3.175 δήμοι. Οι 

πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. κατατάσσονται σε 2.863 χωριά, 265 πόλεις, 

23 πόλεις με καθεστώς κομητείας και στη Βουδαπέστη που έχει 

ειδικό καθεστώς. Ο μέσος πληθυσμός των ουγγρικών Πρωτο-

βάθμιων Ο.Τ.Α. είναι 3.170 κάτοικοι, ενώ 91% από αυτούς έχουν 

πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

Ολλανδία:  
12 επαρχίες και 443 δήμοι

Στην Ολλανδία υπάρχουν δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης: Οι 12 

επαρχίες και οι 443 δήμοι. Οι υπερπόντιες κτήσεις, όπως οι 

Ολλανδικές Αντίλλες, απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς αυ-

τονομίας. Στην Ολλανδία, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαδο-

χικών μικρού μεγέθους μεταρρυθμίσεων για συγχώνευση, o αριθ-

μός των δήμων έχει μειωθεί σταδιακά από 1.015 το 1950 σε 458 το 

2006. Σε συνδυασμό με την αύξηση του ολλανδικού πληθυσμού, 

οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 

του μεγέθους των ολλανδικών δήμων. Το μέσο μέγεθος του πλη-

θυσμού των ολλανδικών δήμων το 1950 ήταν σχεδόν 9.900, ενώ 

το 2006 το μέσο μέγεθος ήταν πάνω από 35.600 κατοίκους.

Λουξεμβούργο: 
αποσυγκεντρωτικές μονάδες και 116 δήμοι

Το Λουξεμβούργο έχει τρεις διοικητικές περιοχές, που απο-

τελούν αποσυγκεντρωτικές μονάδες και διοικούνται από 

εντεταλμένο (οριζόμενο από το μέγα Δούκα) στέλεχος, και 116 

δήμους. Ο μέσος πληθυσμιακός όρος των λουξεμβουργιανών 

Ο.Τ.Α. είναι 4.080 κάτοικοι, ενώ το 81% των δήμων της χώρας 

έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Ο πληθυσμός της 

ομώνυμης πρωτεύουσας του κράτους μόλις που ξεπερνάει τους 

80.000 κατοίκους. Η Ένωση των Λουξεμβουργιανών Πόλεων και 

Δήμων ιδρύθηκε το 1951, ενώ το 1986 μετονομάστηκε σε Συνδι-

κάτο και εκπροσωπεί το σύνολο της Τ.Α. της χώρας.

 Μάλτα:

Στη Μάλτα υπάρχει μόνον ένα επίπεδο αυτοδιοίκησης, αποτε-

λούμενο από 68 Ο.Τ.Α., εκ των οποίων οι 11 είναι πόλεις. Οι 54 

από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Μάλτας είναι χωροθετημέ-

νοι στο ομώνυμο και μεγαλύτερο νησί, ενώ 14 στη νήσο Gozzo. 

Ο μέσος πληθυσμός των Ο.Τ.Α. είναι 5.970 κάτοικοι, ενώ η πλει-

ονότητάς τους έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Η 

ρουμανική Τ.Α. διαθέτει δύο βαθμίδες: 42 διαμερίσματα και 3.173 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., οι 2.854 εί-

ναι αγροτικοί Σελίδα 20 δήμοι και οι 319 αστικοί, εκ των οποίων οι 

211 πόλεις και οι 108 δήμοι με ειδικό καθεστώς. Η πρωτεύουσα του 

Βουκουρεστίου έχει διπλό καθεστώς δήμου και διαμερίσματος. Ο 

μέσος πληθυσμός των ρουμανικών Ο.Τ.Α. είναι 6.800 κάτοικοι, με 

το 90% αυτών να έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων 

και το 35% μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Παράλληλα, υπάρχουν 

27 πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. Οι 

αγροτικοί δήμοι, που αποτελούν και το 90% των πρωτοβάθμιων 

Ο.Τ.Α. της χώρας, κατά τεκμήριο έχουν πληθυσμό μικρότερο των 

5.000 κατοίκων και στα διοικητικά τους όρια έχουν κατά μέσο όρο 

πέντε (5) χωριά. Το σύνολο των χωριών που δεν έχουν δική τους 

αυτοδιοίκηση ανέρχεται σε 12.950.

Ρουμανία: 
 η «βελούδινη επανάσταση» της υποχρεωτικής συνένωσης

Στη Ρουμανία υπάρχουν τρεις ενώσεις που εκπροσωπούν την 

Πρωτοβάθμια Τ.Α.: Η Ένωση των Δήμων της Ρουμανίας, που 

εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των αστικών δήμων με ιδιαίτερο 

καθεστώς, η Ένωση των Πόλεων της Ρουμανίας με 181 μέλη, που 

εκπροσωπεί την πλειονότητα των ρουμανικών πόλεων, και η Ένω-

ση των Κοινοτήτων της Ρουμανίας, που εκπροσωπεί τις 510 από 

τις 2.854 αγροτικές κοινότητες Οι τρεις αυτές ενώσεις συνένωσαν 

τις δυνάμεις τους το 2001 και δημιούργησαν την ομοσπονδία των 

Ο.Τ.Α. της Ρουμανίας. Η αυτοδιοικητική διαίρεση της Σλοβακίας 

έχει δύο βαθμίδες: Τις οκτώ (8) περιφέρειες και τους 2.781 δή-

μους. Μετά τη «βελούδινη επανάσταση» οι δήμοι, που είχαν 

υποχρεωτικά συνενωθεί, διαλύθηκαν σε μικρότερες χωρικές μο-

νάδες και ανέλαβαν να παρέχουν, ανεξάρτητα από το κεντρικό 

κράτος, δημόσιες υπηρεσίες. Το 95% των δήμων έχει πληθυσμό 

μικρότερο των 5.000 κατοίκων, με μέσο πληθυσμό 1.870 κατοί-

κους. Στη Σλοβακία ακολουθήθηκε η αντίθετη πορεία από ό,τι 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς με νόμο πλέον η διχοτόμηση 

ενός δήμου απαιτεί την έγκριση του Κοινοβουλίου.
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Σλοβενία:  

ένας βαθμός αυτοδιοίκησης – 210 δήμοι

Στη Σλοβενία υπάρχει ένας μόνο βαθμός αυτοδιοίκησης, που 

αποτελείται από 210 δήμους. Έντεκα (11) από αυτούς έχουν 

καθεστώς αστικού δήμου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία 

αύξηση του αριθμού των δήμων. Το 2005 υπήρχαν 193, ενώ το 

2007 17 περισσότεροι. Οι σλοβένικοι δήμοι έχουν τουλάχιστον 

5.000 κατοίκους πληθυσμό, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που 

καθορίζονται από λόγους ιστορικούς, γεωγραφικούς, οικονομι-

κούς, εθνικούς ή είναι χωροθετημένοι σε παραμεθόριες περιο-

χές. Σε οποιαδήποτε, πάντως, περίπτωση ο πληθυσμός του δή-

μου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2.000 κατοίκων. Ο μέσος 

πληθυσμιακός όρος των σλοβένικων Ο.Τ.Α. είναι 9.560 κάτοικοι, 

με τους μισούς περίπου από το σύνολο να έχουν πληθυσμό μι-

κρότερο των 10.000 κατοίκων.

Πορτογαλία:  

δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης, πρωτοβάθμια και περιφερειακή

Στην Πορτογαλία υπάρχουν 308 δήμοι, 278 εκ των οποίων βρί-

σκονται στην ηπειρωτική χώρα, ενώ οι υπόλοιποι 30 υπερ-

πόντιοι δήμοι ανήκουν στις (πολιτικά) αυτόνομες περιφέρειες της 

Μαδέρας και των Αζορών. Οι τοπικοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης 

είναι χωρικές ενότητες με διοικητική και φορολογική αυτονομία, 

καθώς και με ανεξάρτητο προϋπολογισμό. Το Σύνταγμα της Πορ-

τογαλίας ορίζει δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, την πρωτοβάθμια 

και την περιφερειακή. Η πλειονότητα των δήμων έχει πληθυσμό 

που κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 50.000 κατοίκων, ενώ ο μέσος 

πληθυσμός τους είναι 34.380 κάτοικοι. Η πληθυσμιακή διασπορά 

των δήμων δεν είναι συμμετρική. Οι χωροθετημένοι στα ανατολι-

κά, κοντά στα ισπανικά σύνορα, είναι και οι μικρότεροι. Αντίθετα, 

μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμών παρατηρούνται στους παρα-

θαλάσσιους δήμους. Οι δραστηριότητες των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν στο επίκεντρό τους την ικανο-

ποίηση των τοπικών αναγκών και θα πρέπει να ασχολούνται με τη 

βελτίωση της ευημερίας του πληθυσμού των κατοίκων τους. Ως εκ 

τούτου, οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να προωθήσουν την κοι-

νωνική και οικονομική ανάπτυξη, την χωρική οργάνωση, και την 

παροχή τοπικών δημόσιων αγαθών, όπως είναι το νερό και αποχέ-

τευση, οι μεταφορές, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η εκ-

παίδευση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος και η προστασία του πληθυσμού.

Νορβηγία:  

αξιοποίησε την πρακτική των συνενώσεων

Η Νορβηγία έχει επίσης χρησιμοποιήσει την τακτική των συνε-

νώσεων. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο έρευνας και 

δημόσιας συζήτησης, το νορβηγικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμους 

στα μέσα της δεκαετίας του 1950 που άνοιξαν τον δρόμο για μια 

διαδικασία συγχωνεύσεων, η οποία, κατά τη διάρκεια της επόμε-

νης περιόδου των δέκα ετών, μείωσε τον αριθμό των δήμων από 

744 σε 443. Αυτή η διαδικασία των συνενώσεων συνέβαλλε στην 

έντονη αύξηση του μεγέθους των δήμων. Tο 1951 μόνο το 19% 

των δήμων είχε πάνω από 5.000 κατοίκους, ενώ το 1974 το αντί-

στοιχο ποσοστό ήταν 45%. Ανάλογα είναι τα δεδομένα και για 

την κατανομή του πληθυσμού. Το 1951 το 59% του πληθυσμού 

ζούσε σε κοινότητες με πάνω από 5.000 κατοίκους, ενώ το 1974 

το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 84%.

Ελβετία:  

απροθυμία για μεταρρυθμίσεις
Σε άλλες χώρες τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και οι το-

πικές δείχνουν απρόθυμες να εισαγάγουν μεταρρυθμίσεις της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Για παράδειγμα, στην Ελβετία, ο αριθ-

μός καθώς και το μέγεθος των δήμων παραμένουν σταθερά 

διαχρονικά. Το 1950 υπήρχαν 3.100 δήμοι και ο αριθμός αυτός 

μειώθηκε μόνο σε 2.758 το 2007. Το μέσο μέγεθος του πληθυ-

σμού ήταν και παραμένει περίπου 2.700 κάτοικοι. Το 55% των 

δήμων έχει λιγότερο από 1.000 κατοίκους και μόλις οκτώ (8) 

δήμοι έχουν πληθυσμό πάνω από 500.000.

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

Σημείωση:  Η παρουσίαση αποτελεί τμήμα με θέμα: Η Διοικητική Διάρ-

θρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ΕΕ Διδακτορικής Διατριβής του 

Χρήστου-Θεόφραστου Φώη.

Στη Σλοβακία αντίθετα με την λοιπή Ευρώπη, η 
διχοτόμηση ενός δήμου απαιτεί την έγκριση του 
Κοινοβουλίου. (φωτό: Η θέα από τον Καθεδρικό Ναός της 
Αγίας Ελισάβετ, του μεγαλύτερου ναού της Σλοβακίας)
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Θεμα // οι ΘεΣειΣ του υπουργειου εΣωτερικων

Ο 
υπουργός Εσωτερικών έχει 

επικεντρώσει πλέον όλο 

το ενδιαφέρον του στις με-

ταρρυθμίσεις στο Δημόσιο. 

Μεθοδικά και με ταχύτητα τις προωθεί, 

συμβάλλοντας, αποφασιστικά, στην υλο-

ποίηση του εθνικού μεταρρυθμιστικού 

σχεδίου της Κυβέρνησης. Η μεταρρυθμι-

στική στρατηγική που ακολουθεί ο κ. Τά-

κης Θεοδωρικάκος κινείται σε δύο άξονες:

Πρώτον, ο καινοτόμος μετασχηματι-

σμός του Δημόσιου. Δεν είναι τυχαίο ότι 

μέχρι και συμφωνία με την Εθνική Αρχή 

Διαφάνειας υπέγραψε για την εκπαίδευ-

ση των στελεχών του Δημοσίου στην 

αντιμετώπιση της διαφθοράς. Και,

Δεύτερον, η ενίσχυση της Αυτοδιοίκη-

σης, με αρμοδιότητες, πόρους και αν-

θρώπινο δυναμικό. Σε αυτήν τη λογική 

το Υπουργείο Εσωτερικών για το επόμε-

νο διάστημα προωθεί:

- Τον εκσυγχρονισμό και την ψηφι-

οποίηση στο ΑΣΕΠ, καθώς και το νέο 

τρόπο προσλήψεων με γραπτές εξετά-

σεις, επιδιώκοντας να επιλέγεται ο κα-

τάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 

θέση. Όπως λέει συχνά ο κ. Θεοδωρικά-

κος, στόχος του είναι να κάνει πράξη την 

αξιοκρατία δίνοντας αληθινή ελπίδα και 

στους νέους ανθρώπους.

- Την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με 

μια μεταρρύθμιση που αν έχει τη στήρι-

ξη του πρωθυπουργού, μπορεί να απο-

δειχθεί ιστορική. Με βάση το πόρισμα 

της Επιτροπής του Συνταγματολόγου 

καθηγητή Ξεν. Κοντιάδη, θα επιχειρηθεί 

το πλήρες ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων 

ανάμεσα στο κεντρικό Κράτος, τις Περι-

φέρειες και του Δήμους. Στη λογική αυτή 

πιθανότατα να δούμε τους Δήμους και 

τις Περιφέρειες να ενισχύονται με αρμο-

διότητες που αφορούν στην εκπαίδευση 

Τάκης Θεοδωρικάκος 

Προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις 
Με στόχο ένα αποτελεσματικό Kράτος με ψηφιακές υπηρεσίες, ευέλικτη 

 και ορθολογική οργάνωση, κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη,  

προς όφελος όλων των πολιτών, το Yπουργείο Εσωτερικών προχωρεί σε ένα  

νέο γύρο μεταρρυθμίσεων.
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και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 

αλλά και να αποψιλώνονται από αρμοδι-

ότητες οι Αποκεντρωμένες Περιφέρειες, 

καθώς ο υπουργός Εσωτερικών είναι 

αντίθετος με τον υφιστάμενο δυισμό και 

τάσσεται αναφανδόν, υπέρ των αιρετών 

οργάνων σε σχέση με τα διορισμένα από 

το Κράτος.

- Προετοιμάζεται ο νέος Ενιαίος Κώδι-

κας της Αυτοδιοίκησης.

- Ενεργοποιείται η πλατφόρμα για την 

ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού 

σε ενεργοποίηση του νόμου που ψήφισε 

η Βουλή με τη μοναδική, στην ιστορία 

της, πλειοψηφία των 288 βουλευτών

- Νέος εκλογικός νόμος για την Αυτο-

διοίκηση. Στόχος του Υπ. Εσωτερικών 

είναι η διασφάλιση της κυβερνησιμότη-

τας στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

- Τηλεργασία στο Δημόσιο. Η καραντί-

να επέβαλε την τηλεργασία στο δημόσιο 

τομέα. Η θεσμοθέτηση του νέου αυτού 

τρόπου εργασίας, ώστε να καθορίζονται 

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

εργαζομένων.

Εμβληματικές Μεταρρυθμίσεις

- Το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

για τους ΟΤΑ – Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης». Το Πρόγραμμα έχει διασφα-

λισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δισ. 

ευρώ (ΤΠ&Δ και την ΕΤΕπ) έως το 2023. 

Προβλέπεται ότι θα ενταχθούν 5.000 

έργα, ενώ θα δημιουργηθούν 40.000 

νέες θέσεις εργασίας. Στο Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης» εντάσσονται όλα τα 

έργα που η προηγούμενη κυβέρνηση 

είχε εντάξει στο «Φιλόδημος Ι», αλλά είχε 

αφήσει χωρίς χρηματοδότηση. Πρόκει-

ται για 460 έργα προϋπολογισμού, μετά 

τη συμβασιοποίησή τους, γύρω στα 700 

εκατ. ευρώ. Η στόχευση του «Αντώνης 

Τρίτσης» είναι αναπτυξιακή, περιβαλλο-

ντική, κοινωνική. Και κινούμαστε για την 

υλοποίησή του, με ταχύτατους ρυθμούς.

- Τη χορήγηση ιθαγένειας, η οποία πλέ-

ον θα δίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις 

πανελλαδικού τύπου με ταχύτητα και δια-

φάνεια και όχι από ακρόαση από επιτρο-

πές, όπου ο καθένας μπορεί να φανταστεί 

τι περιθώρια για διαφθορά υπήρχαν…

- Την καθιέρωση του θεσμού των Υπη-

ρεσιακών Γραμματέων, με ουσιαστικές 

αποφάσεις στη διοίκηση και λειτουργία 

όλων των Υπουργείων, θέτοντας έτσι 

στο περιθώριο τον κομματισμό.

- Έγινε πράξη ο τετραετής και ετήσιος 

προγραμματισμός προσλήψεων στον 

δημόσιο τομέα, ώστε να ανταποκρίνο-

νται στις πραγματικές ανάγκες και όχι 

στις πελατειακές ιδιοτέλειες

- Ανασχεδιασμός της κινητικότητας για 

να είναι πιο λειτουργική και αποδοτική 

για το κράτος.

- Στηρίχθηκε και αναβαθμίσθηκε το 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Την 

περίοδο της πανδημίας ενισχύθηκε 

με προσωπικό και πρόσφερε περισ-

σότερες δράσεις και κοινωνικές υπη-

ρεσίες.

- Θεσμοθέτηση της δυνατότητας αξι-

οποίησης, από την Αυτοδιοίκηση, 

του ιδιωτικού τομέα στην καθαριότη-

τα, στο πράσινο και στον φωτισμό.

- Έναρξη Προγράμματος Ανταποδοτι-

κής Ανακύκλωσης, πιλοτικά, σε πέντε 

Δήμους της χώρας.

- Διαλειτουργικότητες στο Δημόσιο Το-

μέα μέσω του πληροφοριακού συστή-

ματος του «Μητρώου Πολιτών» με στόχο 

τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

- Μετά από μισό αιώνα λύθηκε με επι-

τυχία το πρόβλημα του τρόπου που 

θα ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτε-

ρικού. Το νομοσχέδιο έλαβε ρεκόρ 

ψήφων (288). Στο πλαίσιο αυτό εκατο-

ντάδες χιλιάδες Έλληνας κρατούν ανοι-

κτές τις «γέφυρες» με την πατρίδα, ενώ 

όλη η γενιά του brain drain (τουλάχιστον 

600.000 Eλληνόπουλα) θα έχει το δικαί-

ωμα να ψηφίσει χωρίς προϋποθέσεις.

- Δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους 

να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες για 

υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού και 

πρασίνου. Γεγονός που αποτελεί σημα-

ντική μεταρρύθμιση στο χώρο της Αυ-

τοδιοίκησης

- Ψηφίσθηκε νέος εκλογικός νόμος για 

εθνικές εκλογές και έγινε εκσυγχρονι-

σμός και απλοποίηση των εκλογικών δι-

αδικασιών

- Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει, επίσης, να 

γίνει και στη λεγόμενη «αθόρυβη μεταρ-

ρύθμιση» με τα αδήλωτα τετραγωνικά. 

Με τη ρύθμιση που έγινε υποβλήθηκαν 

2.710.217 αιτήσεις και δηλώθηκαν 

επιπλέον 60.630.700 τ.μ. ακίνητης πε-

ριουσίας, αυξάνοντας κατά 115 εκατ. 

ευρώ τα ετήσια έσοδα των Δήμων. Τα 

πρόστιμα και τα τέλη που γλίτωσαν οι 

πολίτες που έκαναν χρήση της συγκεκρι-

μένης δυνατότητας είναι της τάξεως των 

1,5 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο  

αντιμετώπισης του COVID-19:

- Προσφέρθηκε ισχυρή στήριξη 

στους Δήμους και στις Περιφέρειες για 

να αντιμετωπισθούν προγράμματα προ-

στασίας από τον κορωνοϊό αλλά και για 

να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές συ-

νέπειες από την πανδημία, λόγω μείω-

σης των εσόδων από τα ανταποδοτικά 

τέλη. Η στήριξη των ΟΤΑ λόγω των 

μειωμένων εσόδων τους με περίπου 

140 εκατ. ευρώ.

- Επιτυχής διαχείριση της λειτουργίας 

της δημόσιας διοίκησης και των ανα-

γκών του ανθρώπινου δυναμικού της 

(άδειες ειδικού σκοπού, τηλεργασία, κλι-

μακωτό ωράριο εργασίας, ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση των πολιτών με την έκδο-

ση οκτώ πιστοποιητικών από το σπίτι).

- Tο Υπουργείο Εσωτερικών την πε-

ρίοδο της καραντίνας στήριξε προγράμ-

ματα σίτισης για 60.000 συνανθρώπους 

μας που έχουν ανάγκη στις Περιφέρειες 

Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

- Στηρίχτηκαν οι επαγγελματίες της 

εστίασης, με τη νομοθετική ρύθμιση 

που τους δίνει τη δυνατότητα να επε-

κτείνουν τα τραπεζοκαθίσματά τους σε 

κοινόχρηστους χώρους.

- Αναπτύχθηκαν εθελοντικές δράσεις 

για την προστασία των αδέσποτων, ενώ 

στηρίχθηκαν οικονομικά οι Δήμοι για 

την αγορά ζωοτροφών κατά την περίο-

δο της πανδημίας.
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Τα Νέα Της Π.έ.Δ.α.

ΑΡΘΡΟ // Υγειονομική Κρίση

Πανδημία COVID - 19: Μια «Μάχη» που θα κερδηθεί!

Β
 

 

ρισκόμαστε εν μέσω του δεύτε-

ρου κύματος της πανδημίας του κορω-

νοϊού, μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής, 

κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, που 

μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει ήδη 

αλλάξει δραματικά τις ζωές των κατοίκων 

του πλανήτη, ταυτόχρονα σε όλα τα μήκη 

και πλάτη του. Ένας αόρατος εχθρός, ο 

οποίος κήρυξε έναν αθέμιτο πόλεμο στην 

παγκόσμια κοινότητα. Και μάλιστα, αυτό 

για την πατρίδα μας συνέβη σε μια εποχή 

που προσπαθούσαμε να ανακάμψουμε 

από την οικονομική κρίση των προηγού-

μενων ετών.

Βρήκε αυτή η κρίση την ανθρωπότη-

τα απροετοίμαστη; Δυστυχώς ναι. Ευτυ-

χώς, όμως, μας βρήκε και ενωμένους. Και 

ενωμένοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος 

των περιστάσεων μέχρι να καταφέρουμε 

να νικήσουμε.

Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει ο 

καθένας μας να δώσει τον καλύτερο εαυ-

τό του στον χώρο ευθύνης του. Κι αυτό 

ακριβώς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, για 

άλλη μια φορά, και στην Αυτοδιοίκηση. 

Μόνον έτσι, στο τέλος αυτής της κρίσης, 

θα βγούμε και πάλι νικητές. Άλλωστε, 

ήδη κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, 

με γρήγορες αντιδράσεις και ευέλικτες 

διαδικασίες, αποδείξαμε πως διαθέτουμε 

τις λύσεις για να βρεθούμε κοντά στους 

συμπολίτες μας και να λειτουργούμε απο-

τελεσματικά μέσα σε αυτή την ιδιότυπη, 

νέα πραγματικότητα.

Δίπλα στους πολίτες η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

Τη δύσκολη αυτή περίοδο, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση εδώ στην Αττική έκανε ό,τι 

μπορούσε για να σταθεί δίπλα στους πο-

λίτες. Στην ΠΕΔΑ, σε καθημερινή επαφή 

με τους Δημάρχους της Αττικής και σε 

συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια 

Βρήκε η κρίση της πανδημί-

ας την ανθρωπότητα απρο-

ετοίμαστη; Δυστυχώς ναι. 

Ευτυχώς, όμως, μας βρήκε 

και ενωμένους. Και ενω-

μένοι πρέπει να σταθούμε 

στο ύψος των περιστάσεων 

μέχρι να καταφέρουμε να 

νικήσουμε

και τα αρμόδια Υπουργεία, εργαστήκαμε 

ώστε να οργανωθούν και συντονιστούν 

δράσεις οι οποίες δίνουν ουσιαστική βο-

ήθεια στους συμπολίτες μας.

Οι Δήμοι της Αττικής, στο σύνολό 

τους, καθ ό́λη τη διάρκεια αυτής της κρί-

σης διαχειρίζονται τις δυσκολίες που προ-

έκυψαν με μεγάλη ωριμότητα. Πολλοί 

Δήμοι προχώρησαν άμεσα –και φυσικά 

συνεχίζουν- σε απολυμάνσεις σχολείων, 

δρόμων και γενικώς κοινόχρηστων χώ-

ρων. Σε πολλές περιπτώσεις αυξήθηκαν 

τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμά-

των, ώστε να μην αποτελούν εστίες μό-

λυνσης.

Επίσης, μέσα σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο, αρκετοί Δήμοι κατάφεραν να 

ξεπεράσουν τη γραφειοκρατία και ανα-

βάθμισαν θεαματικά τις ηλεκτρονικές 

Γιώργος Μαρκόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΔΑ & Δήμαρχος Δήμου Γαλατσίου
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Υπηρεσίες τους, προς αποφυγή άσκοπων 

μετακινήσεων και συγχρωτισμού στις 

δομές τους. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, 

επείγοντα έγγραφα των πολιτών πηγαί-

νουν πλέον στην πόρτα τους με ένα τη-

λεφώνημα.

Σειρά δράσεων από τα Κοινωνικά 
Παντοπωλεία των Δήμων

Αντίστοιχα ενισχύθηκαν και τα κοινω-

νικά προγράμματα της Αυτοδιοίκησης. 

Μοιράστηκαν τρόφιμα του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου στα σπίτια των δικαιού-

χων, τηρώντας ασφαλώς όλα τα μέτρα 

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ατ-

τικής ήταν μία : Οι Δήμαρχοι να βγουν 

μπροστά και να δείξουν στην πράξη πως 

είναι όντως οι πρώτοι πολίτες των πόλε-

ών τους. Οι πρώτοι πολίτες που μπαίνουν 

στην πρώτη γραμμή για να προασπι-

στούν τις τοπικές κοινωνίες τους.

Θα συνεχίσουμε Ενωμένοι

Και με αυτή την νοοτροπία θα συνεχί-

σουμε ενωμένοι και σε αυτό το δεύτερο 

κύμα, μέχρι το τέλος της πανδημίας. Οι 

Δήμοι μας είναι έτοιμοι να σταθούν και 

πάλι δίπλα στους πολίτες και σε αυτό το 

νέο λοκντάουν που ήδη έχει ξεκινήσει. 

Και η ΠΕΔΑ είναι έτοιμη να σταθεί και 

πάλι κοντά στους Δήμους, να συνεχίσει 

να οργανώνει διάφορες δράσεις με τους 

αρμόδιους φορείς, αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες με γνώμονα την ανακού-

φιση των πολιτών και τη διευκόλυνση των 

ΟΤΑ της Αττικής.

Συνεχίζουμε, όλοι μαζί, αυτή τη με-

γάλη κοινή προσπάθεια, αξιοποιώντας 

και τις πολύτιμες εμπειρίες όλης αυτής 

της περιόδου. Η αλήθεια είναι πως αυτές 

οι περίπου 200 μέρες, από τον Μάρτιο 

του 2020, σίγουρα μας έχουν στιγματίσει 

όλους: ο αριθμός των θυμάτων παγκο-

σμίως είναι συγκλονιστικός, ο αντίκτυπος 

στην οικονομία μεγάλος, η αναγκαστική 

κοινωνική απόσταση  δύσκολη και οι πε-

ριορισμοί στην καθημερινότητά μας πολ-

λές φορές δυσβάστακτοι.

Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού, 

από μια μεριά μάς έχει φέρει και πιο κο-

ντά. Πιο κοντά, έστω και πολλές φορές 

από απόσταση. Μας έχει φέρει πιο κοντά 

γιατί όλοι, σε όλο τον κόσμο, πιο έντονα 

από ποτέ εδώ και πολλά χρόνια, μοιρα-

ζόμαστε τους ίδιους φόβους αλλά και τις 

ίδιες ελπίδες. Στοχεύουμε στα ίδια απο-

τελέσματα. Δουλεύουμε και ανταλλάσ-

σουμε εμπειρίες για το κοινό καλό. Και 

παράλληλα, αυτή η πανδημία μας έδωσε 

και λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουμε 

ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά της 

ζωής. Και να συνειδητοποιήσουμε και 

ποιο είναι το πραγματικά πολυτιμότερο 

αγαθό: η υγεία μας.

Όπως όλα έχουν δύο όψεις, 

έτσι και η πανδημία του κορω-

νοϊού, μάς έχει φέρει πιο κοντά 

γιατί όλοι, σε όλο τον κόσμο, 

πιο έντονα από ποτέ, εδώ και 

πολλά χρόνια, μοιραζόμαστε 

τους ίδιους φόβους, αλλά και 

τις ίδιες ελπίδες.

προστασίας. Οργανώθηκαν έκτακτες Αι-

μοδοσίες, στις οποίες η συμμετοχή του 

κόσμου ήταν συγκινητική. Και στο ξεκί-

νημα αυτής της κρίσης, όταν οι ελλείψεις 

υγειονομικού υλικού ήταν σημαντικές, 

προμηθευτήκαμε και μοιράσαμε μάσκες 

σε αυτούς που τις είχαν ανάγκη.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία της ΠΕΔΑ 

και ως μέτρο προστασίας όλοι οι Δήμοι 

της Αττικής προμηθεύτηκαν αρχές του 

φθινόπωρου θερμόμετρα τελευταίας 

τεχνολογίας με σκοπό να τοποθετηθούν 

στις εισόδους των Δημαρχείων και η θερ-

μομέτρηση τόσο των επισκεπτών όσο 

και των υπαλλήλων να γίνεται γρήγορα 

και έγκυρα.

Κοντά στα «αδέσποτα»!

Παράλληλα, σοβαρή υποστήριξη 

στους Δήμους της Αττικής προσέφερε 

και μια διαφορετική, μεγάλη δράση της 

ΠΕΔΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εσωτερικών και την πλατφόρμα Animal 

Solidarity, η οποία προσέφερε πάνω από 

35 τόνους ξηράς τροφής σε αδέσποτα 

ζώα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες 

συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

‘Ολη αυτή την περίοδο, η νοοτροπία 
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Καλές ΠραΚΤιΚές //αγια ΠαραςΚέυη

Κοινωνικό δίχτυ προστασίας δράσεων 
& ενεργειών στην Αγία Παρασκευή

Βασίλης Ζορμπάς,  

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς και οι συνεργάτες του, έχουν 

προχωρήσει σε σειρά δράσεων και προγραμματισμούς, προκειμένου να στηρίξουν 

με κάθε τρόπο τους δημότες και τους κατοίκους της πόλης

Α
πό την πρώτη ημέρα 

που ο Βασίλης Ζορ-

μπάς ανέλαβε και πάλι 

καθήκοντα Δημάρχου, 

η Δημοτική Αρχή έχει 

θέσει ως πρώτη προτεραιότητά της 

την έμπρακτη στήριξη των πολιτών, 

ιδίως των ευπαθών ομάδων. Με κάθε 

τρόπο! Και η αλήθεια είναι πως τα 

πρώτα αποτελέσματα των πρωτο-

βουλιών αυτών, έχουν ήδη αρχίσει 

να κάνουν αισθητή την παρουσία 

τους στην καθημερινότητα όλων. Με 

πρωτοστατούσα την Κοινωνική Υπη-

ρεσία, σε αγαστή συνεργασία με τις 

αντιδημαρχίες και τα Νομικά Πρόσω-

πα, με κατευθύνσεις του Δημάρχου, 

πραγματοποιούνται στην πόλη της 

Αγίας Παρασκευής εκδηλώσεις και 

δράσεις (τηρουμένων, πάντα, όλων 

των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 

απαιτούνται για την μη εξάπλωση του 

κορωνοϊού) με στόχο την κινητοποί-

ηση του εθελοντικού κινήματος της 

αλληλεγγύης για τη στήριξη των ευ-

παθών ομάδων. Πολλές φορές, ακό-

μα και εκείνων που δεν ανήκουν στον 

Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Όλα για το παιδί

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό το 

παράδειγμα του «BazaarΑγάπης» που 

πραγματοποιήθηκε στην πόλη τον 

περασμένο Οκτώβριο 2020, σε συνερ-

γασία με το «Χαμόγελο του παιδιού» 

και είχε ως στόχο την συγκέντρωση 

απαραίτητων ειδών, έτσι ώστε να μην 

λείψει τίποτα από κανένα παιδί την φε-

τινή δύσκολη σχολική χρονιά.

Στο πλευρό  

των πλημμυροπαθών

Όμως η Δημοτική Αρχή δεν έμεινε 

στα στενά όρια της πόλης. Σε συνερ-

γασία με το «Όλοι μαζί μπορούμε» και 

την Περιφέρεια Αττικής, διοργάνωσε 

δράση συγκέντρωσης τροφίμων μα-

κράς διάρκειας, ειδών ατομικής υγι-

εινής και κλινοσκεπασμάτων για τους 

πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας και 

άλλων περιοχών της Θεσσαλίας.

Στήριξη κοινωνικού  

περιεχομένου

Στην προηγούμενη θητεία του, ο 

Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, δημι-

ούργησε το Κοινωνικό Μαγειρείο, το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνι-

κό Φαρμακείο και το Ανταλλακτήριο 

Ρούχων. Στην παρούσα, τα ενισχύει με 

κάθε τρόπο. Προχώρησε σε συνεργα-

σίες που είχαν ως στόχο την βελτίω-

ση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Όπως, για παράδειγμα, η ευγενική 

προσφορά της γνωστής αρτοβιομη-

χανίας «ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ» για τη στή-

ριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
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Την ίδια ώρα στα Δημοτικά Ιατρεία 

διενεργούνται δωρεάν τεστ «Παπανι-

κολάου», έτσι ώστε όλες οι γυναίκες 

του Δήμου να έχουν πρόσβαση στην 

πρόληψη.

Παράλληλα και σε συνεργασία με 

την WINHELLLAS πραγματοποιείται 

από το «Κέντρο Γυναίκας» του Δήμου, 

ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης, 

θεραπείας και ενδυνάμωσης γυναικών, 

απέναντι σε κάθε μορφή βίας, με τίτλο 

«Νέο Ξεκίνημα. Μαθαίνω να φροντίζω 

τον Εαυτό μου» και αφορά τόσο τις γυ-

ναίκες που κατοικούν στον Δήμο, αλλά 

και σε όσες εργάζονται σε αυτόν.

Συνεργασία με την Ελληνική 

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

(ΕΕΑΕ)

Σε συνέχεια του Συμφώνου Συνερ-

γασίας που υπογράφηκε μεταξύ της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-

γειας (ΕΕΑΕ) και του Δήμου Αγίας Πα-

ρασκευής τις προηγούμενες ημέρες 

παραδόθηκε στο Δήμο μας, ένα ειδικά 

διαμορφωμένο όχημα μέτρησης ηλε-

κτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μαζί με 

όλο τον επιστημονικό και βοηθητικό 

εξοπλισμό. Με αυτόν τον η Δημοτική 

Αρχή δείχνει εμπράκτως την ευαισθη-

σία της σε θέματα ακτινοπροστασίας, 

προς όφελος των ίδιων των δημοτών, 

διατηρώντας τις καλύτερες των σχέσε-

ων με την διοίκηση του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟ-

ΚΡΙΤΟΣ».

Και οι δράσεις  

δεν σταματούν εδώ…

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μόνο 

τα πρώτα βήματα από το σχέδιο δρά-

σεων που υπάρχει στον Δήμο Αγίας 

Παρασκευής. Παρά το γεγονός ότι τα 

κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα της 

εποχής μας δεν επιτρέπουν την απόλυ-

τη ελευθερία κινήσεων, ο Δήμος Αγίας 

Παρασκευής είναι στην πράξη πανέτοι-

μος και αποφασισμένος να κάνει πράξη 

αυτό που είχε υποσχεθεί προεκλογικά. 

Μια καλύτερη Αγία Παρασκευή.

Με πρωτοστατούσα την Κοινωνική Υπηρεσία, σε αγαστή συνερ-

γασία με τις αντιδημαρχίες και τα Νομικά Πρόσωπα, με κατευ-

θύνσεις του Δημάρχου, πραγματοποιούνται στην πόλη της Αγίας 

Παρασκευής δράσεις με στόχο την κινητοποίηση του εθελοντικού 

κινήματος της αλληλεγγύης για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων.
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Καλές ΠραΚΤιΚές // Δημος αιγιΝας

Σε τροχιά ανάπτυξης  
ο Δήμος Αίγινας
Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται ο Δήμος Αίγινας με έργα τεχνικά, 

ποιότητας ζωής και βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών να 

πραγματοποιούνται με γοργούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες», 

επισημαίνει ο Δήμαρχος Αίγινας, Ιωάννης Ζορμπάς

Ιωάννης Ζορμπάς,  

Δήμαρχος Αίγινας

Π
αρόλη την δύσκολη κατά-

σταση που βιώνει όλη η 

χώρα λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού, η Αίγινα 

υλοποιεί και συμμετέχει σε 

έργα, προγράμματα και δράσεις προση-

λωμένη στην καλυτέρευση της καθη-

μερινότητας των δημοτών της και της 

ποιότητας της ζωής τους.

Κοινωνική Πολιτική

Σε μια δύσκολη οικονομική περί-

οδο, όπως είναι η τρέχουσα, ο Δήμος 

Αίγινας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθη-

νών υλοποιούν το Πρόγραμμα «Δομές 

Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Δήμου Αίγινας» (Περιφερειακό Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, ΕΣΠΑ 

2014-2020), σκοπός του οποίου είναι 

η αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ακραίας φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψιν 

και τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότη-

τας του τόπου και τις νέες δυσκολίες που 

προκύπτουν. Μέσω αυτών των Κοινωνι-

κών δομών στηρίζονται και καλύπτο-

νται οι πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης 

περίπου 150 οικογενειών, στα μέλη των 

οποίων συγκαταλέγονται 80 ανήλικα 

τέκνα, 40 υπερήλικες και περισσότερα 

από 30 άτομα με αναπηρίες.

Πρόγραμμα Διαχείρισης 
Αδέσποτων Ζώων

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα διαχεί-

ρισης των αδέσποτων ζώων, σε συνερ-

γασία με το ZeroStray Pawject και την 

αμέριστη συμμετοχή και βοήθεια από 

την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενι-

κό Σώμα. Το πρόγραμμα στοχεύει στο 

να προλαμβάνει την εμφάνιση νέων 

αδέσποτων στους δρόμους της Αίγινας, 

στοχεύοντας στην γενεσιουργό αιτία, 

που είναι η εγκατάλειψη.Για να μειωθεί 

ο αριθμός των νέων εγκαταλείψεων εί-

ναι ζωτικής σημασίας να βγάλουμε τους 

σκύλους από την ανωνυμία τσιπάρο-

ντάςτους. Έτσι το πρόγραμμα επιδοτεί 

το τσιπάρισμα και την στείρωση των 

δεσποζόμενων ζώων με εκατοντάδες 

ιδιοκτήτες να το υλοποιούν σε επίπεδο 

Δήμου Αίγινας.

Σε επίπεδο Ποιότητα Ζωής

Σε επίπεδο ποιότητας ζωής και υπη-

ρεσίας Καθαριότητας ο Δήμος Αίγινας 

επαναλειτούργησε και υλοποίησε από 

το 2019 την Ανακύκλωση, με τα ανακυ-

κλώσιμα υλικά που συγκεντρώνονται 

να ξεπερνούν τις προσδοκώμενες ποσό-

τητες. Επιπλέον έχει ξεκινήσει και η ανα-

κύκλωση γυαλιού μέσω κωδώνων που 

έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία 

του νησιού. Επίσης το καλοκαίρι παρε-

λήφθησαν από την Περιφέρεια Αττικής 

σύγχρονο απορριμματοφόρο συλλογής 

βιοαποβλήτων, καφέ κάδοι και ειδικοί 

εσωτερικοί κάδοι ανακύκλωσης.

Μέσω του Προγράμματος Φιλόδη-

μου ΙΙ ανανέωσε τον στόλο με καινούρ-

για απορριμματοφόρα, ενώ επισκεύασε 

και όσα ήταν σε ακινησία ενισχύοντας 

την αποκομιδή των απορριμμάτων ιδι-
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Η Αίγινα υλοποιεί και συμμετέ-

χει σε έργα, προγράμματα και 

δράσεις προσηλωμένη στην 

καλυτέρευση της καθημερινό-

τητας των δημοτών της και της 

ποιότητας της ζωής τους.

αίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των 

υπηρεσιών του προχώρησε στην τοπο-

θέτηση συστήματος τηλεμετρίας σε επτά 

οχήματα της καθαριότητας.

Το νέο αυτό σύστημα  
προσφέρει:

 Εμφάνιση της τρέχουσας θέσης του 

οχήματος σε χάρτη σε πραγματικό 

χρόνο

 Την κίνηση μιας συγκεκριμένης ημέρας

 Το προγραμματισμένο δρομολόγιο 

και τις στάσεις του οχήματος

 Τυχόν συμβάντα και ειδοποιήσεις 

(alerts) που καταγράφηκαν από τους 

αισθητήρες (καυσίμων, θερμοκρασίας, 

κινητήρα)

Τα οφέλη του νέου και σύγχρονου 

συστήματος τηλεμετρίας για τον 

Δήμο Αίγινας είναι:

 Ο αποδοτικότερος έλεγχος και η ασφά-

λεια του στόλου των οχημάτων του

 Η βελτιστοποίηση οργάνωσης των 

δρομολογίων τους

 Η πρόληψη σημαντικών βλαβών των 

οχημάτων και η ασφάλεια του προσω-

πικού που επιβαίνει σε αυτά

Το σύστημα τηλεμετρίας θα εγκατα-

σταθεί τμηματικά στο σύνολο των οχη-

μάτων, ενώ παράλληλα θα εμπλουτιστεί 

και με νέες δυνατότητες και λειτουργίες 

που θα προσφέρουν συνολικά αποδοτι-

κότερη διαχείριση και εξοικονόμηση πό-

ρων για τον Δήμο Αίγινας.

Δράσεις Πολιτισμού

Σε επίπεδο πολιτιστικών συμμετέχει 

στον εορτασμό των 200 ετών από την Ελ-

ληνική Επανάσταση με πληθώρα δράσε-

ων μέσω της Επιτροπής που έχει συστα-

θεί για τον σκοπό αυτό. Ο Δήμος Αίγινας 

στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσε-

ων για την συμπλήρωση διακοσίων ετών 

ελευθέρου βίου της πατρίδας μας θα 

φιλοξενήσει στο ανακαινισθέν Ιστορικό 

ΚυβερνείοΈκθεση της Βουλής για τον Ιω-

άννη Καποδίστρια.

Με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου Παιδείας τον Οκτώβριο 

του 2020, στο πλαίσιο του έργου αποκα-

τάστασης και ανάδειξης του Κυβερνείου 

της Αίγινας, μία σειρά από ενημερωτικές 

πινακίδες, οι οποίες θα παρέχουν ιστορι-

κές πληροφορίες στους επισκέπτες του 

νησιού για σημαντικά κτίρια της καποδι-

στριακής περιόδου.

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων 

«Ιωάννης Καποδίστριας» (iccn.gr) - στο 

οποίο προεδρεύει αυτή την περίοδο ο 

Δήμος Αίγινας, με Πρόεδρο τον Δήμαρ-

χο κ. Ιωάννη Ζορμπά, - και τον Σύλλογο 

Φίλων του Μουσείου Καποδίστρια, η Τε-

χνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας 

ενέκρινε τη χάραξη μίας “καποδιστρια-

κής διαδρομής” στην πόλη της Αίγινας. 

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν εννέα 

ενημερωτικές πινακίδες στα ελληνικά και 

τα αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι για την 

ιστορία των κτιρίων αυτών θα μπορούν 

να αντλούν περαιτέρω πληροφορίες από 

την ιστοσελίδα του Δίκτυο Πόλεων «Ιωάν-

νης Καποδίστριας», (iccn.gr), μέσω των QR 

codes που συνοδεύουν κάθε πινακίδα.

Συμμετοχή σε Έργα  

- Προγράμματα

Ο Δήμος Αίγινας συμμετέχει στην 1η 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσε-

ων δημοσίων επενδύσεων με Κωδικός 

πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.28 του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 

του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νή-

σων Αττικής με δύο προτάσεις, η πρώτη 

εκ των οποίων είναι η προμήθεια ιστών 

φωτισμού για λιμενικές υποδομές του 

Δήμου. Το έργο περιλαμβάνει την προ-

μήθεια και τις απαραίτητές εργασίες για 

αναβάθμιση του φωτισμού σε αλιευτικά 

καταφύγια που ανήκουν στην αρμοδιό-

τητα του Δήμου Αίγινας.

Ενώ η δεύτερη αφορά την ανάδειξη 

των αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων 

της Αίγινας σε συνεργασία με την Εφορεία 

Ενάλιων Αρχαιοτήτων και το ΕΚΠΑ (Τμήμα 

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) με την 

χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Τέλος, ένα έργο πνοής για το νησί της 

Αίγινας βρίσκεται σε εξέλιξη, της υποθα-

λάσσιας σύνδεσης με την Σαλαμίνα, με 

την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού η 

οποία θα πραγματοποιηθεί έως τέλος του 

χρόνου και θα λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα 

του νησιού, αυτό της υδροδότησης.
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Καλές ΠραΚΤιΚές // Δημος αλιμου

Μέτρα προστασίας, αλληλεγγύη  
και δημοτικό έργο στον Δήμο Αλίμου

Ανδρέας Κονδύλης,  

Δήμαρχος Αλίμου

Στο δεύτερο κύμα πανδημίας τα προτάγματα είναι δύο: να τηρηθούν τα μέτρα με 

ευλάβεια και να στηριχθούν οι συνάνθρωποί μας που πλήττονται με τον έναν ή 

άλλον τρόπο από τις περιστάσεις. Εκεί έχουν στραφεί και οι ενέργειές μας σε όλο 

αυτό το διάστημα, τονίζει ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης

Σ
το προηγούμενο τεύχος του 

περιοδικού «Ο Δήμαρχος 

της Αττικής» είχαμε ανα-

φερθεί διεξοδικά στις κοι-

νωνικές πρωτοβουλίες του 

Δήμου Αλίμου για την αντιμετώπιση της 

κρίσης του κορωνοϊού στο πρώτο κύμα 

της πανδημίας. Δυστυχώς, σήμερα η 

χώρα μας δοκιμάζεται από το δεύτερο 

κύμα που είναι πολύ πιο επιθετικό από 

το πρώτο. Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται 

πάντα στις επάλξεις, δίπλα στον πολί-

τη, δίπλα στον κάθε άνθρωπο που έχει 

ανάγκη. Αυτή την ώρα τα προτάγματα 

είναι δύο: να τηρηθούν τα μέτρα με ευ-

λάβεια και να στηριχθούν οι συνάνθρω-

ποί μας που πλήττονται με τον έναν ή 

άλλον τρόπο από τις περιστάσεις. Εκεί 

θα στραφούν και οι ενέργειές μας στο 

επόμενο δύσκολο διάστημα.

Ωστόσο, ο ιός δεν σταμάτησε την πα-

ραγωγή δημοτικού έργου! Ως Δημοτική 

αρχή, όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες, 

συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των έρ-

γων που είχαμε εξαγγείλει, με στόχο πά-

ντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων του Αλίμου. Και παρά τη δυσά-

ρεστη επικαιρότητα, έχουμε λόγους να 

είμαστε υπερήφανοι και αισιόδοξοι, μια 

που η πόλη του Αλίμου αρχίζει να ξεπερ-

νά χρόνιες παθογένειες.

Ψηφιακή πλατφόρμα 
εξυπηρέτησης πολιτών με ένα κλικ

Δημιουργήσαμε ψηφιακή πλατφόρ-

μα και οι δημότες πλέον θα εξυπηρετού-

νται online με ένα «κλικ» από τον υπολο-

γιστή ή το κινητό τους. Τις πρώτες μέρες 

του Σεπτεμβρίου η ιστοσελίδα www.

alimos.gr αναβαθμίστηκε σε ολοκλη-

ρωμένο ψηφιακό κόμβο για την online 

εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και των 

επιχειρήσεων. Χωρίς ώρες αναμονής σε 

κουραστικές ουρές, χωρίς ταλαιπωρία, 

χωρίς χάσιμο πολύτιμου χρόνου, μέσω 

internet ο καθένας μπορεί να παίρνει 

γρήγορα βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, 

αντίγραφα κ.λπ. Για την πρόσβαση σε 

όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κάθε 

πολίτης χρησιμοποιεί τους κωδικούς 

taxisnet που διαθέτει, χωρίς να χρειάζε-

ται οποιαδήποτε άλλη εγγραφή. Απλά 

και γρήγορα, οποιαδήποτε στιγμή.

Νεοσύστατη δωρεάν  
Δημοτική Συγκοινωνία

Επίσης, η νεοσύστατη δωρεάν Δη-

μοτική Συγκοινωνία είναι πλέον γεγονός 

στην πόλη μας! Η προβληματική συγκοι-

νωνία του Αλίμου ήταν μόνιμο και διαρ-

κές παράπονο των κατοίκων. Παρά τις 

συνεχείς εκκλήσεις μας στον ΟΑΣΑ, δεν 

γινόταν τίποτε, αφού η οικονομική κρί-

ση είχε φέρει περικοπές και δεν υπήρ-

χαν ούτε διαθέσιμα οχήματα ούτε οδη-

γοί. Προσπαθήσαμε με ιδιαίτερο ζήλο 

για εξεύρεση λύσης και τελικά, μετά από 

κάποια χρόνια ατέλειωτης γραφειοκρα-

τίας, ο Άλιμος απέκτησε τον Σεπτέμβριο 

τρία ολοκαίνουργια υπερσύγχρονα μίνι 

λεωφορεία, για να εξυπηρετείται το κοι-

νό δωρεάν στις μετακινήσεις του μέσα 

στην πόλη. Δύο γραμμές θα ενώνουν 

τις γειτονιές της πόλης μεταξύ τους και 



Ο Δήμαρχος της Αττικής  27

με το ΜΕΤΡΟ Αλίμου. Τα λεωφορεία που 

εκτελούν τα δρομολόγια είναι υπερσύγ-

χρονα οχήματα, με συστήματα ασφαλεί-

ας τόσο για τον οδηγό, όσο και για τους 

επιβάτες.

Νέο πρόγραμμα αποκομιδής 
αποβλήτων

Και, φυσικά, δεν σταματά ούτε στιγ-

μή να μας απασχολεί το πρόβλημα των 

απορριμμάτων. Έτσι, από το φετινό Φθι-

νόπωρο υιοθετήσαμε το νέο «ρεύμα» 

αποκομιδής αποβλήτων. Εφεξής τα ορ-

γανικά απόβλητα (υπολείμματα τροφών, 

κλαδέματα, φρούτα, λαχανικά κ.λπ.) 

ρίπτονται στους «καφέ» κάδους, συλ-

λέγονται από ειδικό απορριμματοφόρο 

και μεταφέρονται σε ειδική διαδημοτική 

μονάδα επεξεργασίας, για να γίνουν λίπα-

σμα (κομπόστ). Στον Άλιμο έχουν ήδη το-

ποθετηθεί καφέ κάδοι στα καταστήματα 

και, κάθε φορά που αδειάζουν, πλένονται 

αμέσως από το πρώτο «καφέ» απορριμ-

ματοφόρο του Δήμου, προσφορά της Πε-

ριφέρειας Αττικής, που είναι από τα πλέον 

σύγχρονα που κυκλοφορούν. Έχει ήδη 

δρομολογηθεί και η διανομή καφέ κάδων 

σε κατοικίες του Αλίμου, ενώ είναι ήδη σε 

εξέλιξη και η προμήθεια τριών επιπλέον 

«καφέ» απορριμματοφόρων.

Σε λειτουργία  
η Πεζογέφυρα Αλίμου

Κλείνοντας, θα αναφερθώ σε ένα 

έργο ζωτικής σημασίας για την ασφά-

λεια των κατοίκων και των επισκεπτών 

της πόλης μας. Στις 23 Οκτωβρίου 2020 

παραδόθηκε στο κοινό η Πεζογέφυρα 

Αλίμου, στη συμβολή των λεωφόρων 

Καλαμακίου και Ποσειδώνος. Επιτέλους, 

ο αστικός ιστός ενώθηκε με το παραλι-

ακό μέτωπο, με τρόπο ασφαλή, γρήγο-

ρο και εύκολο, που δίνει τη δυνατότητα 

στους πολίτες να περνούν στην παραλία 

χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους και χωρίς 

να χρειάζεται να περιμένουν στα φανά-

ρια. Η προσπάθεια για να ολοκληρωθεί 

το έργο υπήρξε πολυετής και δαιδαλώ-

δης. Το αίτημα για πεζογέφυρα ξεκίνησε 

από την εποχή που ήταν Δήμαρχος ο κ. 

Ορφανός και το υιοθέτησε η τότε περι-

φερειακή αρχή Σγουρού. Στη συνέχεια η 

περιφερειακή αρχή Δούρου με Υπουργό 

τον κ. Χρήστο Σπίρτζη και με τη δική 

μας δημοτική αρχή προχώρησε την υλο-

ποίηση του έργου. Και έφτασε πλέον η 

ολοκλήρωσή του με Υπουργό Υποδο-

μών τον κ. Καραμανλή και Περιφερειάρ-

χη τον κ. Πατούλη. Θέλω κι απ’ αυτό το 

βήμα να τους ευχαριστήσω όλους θερ-

μά. Και εύχομαι σύντομα να κάνουμε τα 

εγκαίνια της δίδυμης πεζογέφυρας στο 

Παλαιό Φάληρο!

Φίλοι και συνάδελφοι, ο φόβος, η 

παρατεταμένη αβεβαιότητα, τα απαγο-

ρευτικά και η προοπτική ενός δύσκολου 

χειμώνα έχουν κουράσει τις πόλεις μας. 

Όμως, αν θέλουμε να βγούμε νικητές στο 

τέλος της πανδημίας, -γιατί θα περάσει, 

αφού κάθε πανδημία έχει αρχή, μέση και 

τέλος-, πρέπει να παραμείνουμε ψύχραι-

μοι, ενωμένοι και αποτελεσματικοί, εφ’ ω 

ετάχθημεν. Καλή δύναμη!

«Ο φόβος, η παρατεταμένη αβεβαιότητα, τα απαγορευτικά και η προοπτι-
κή ενός δύσκολου χειμώνα έχουν κουράσει τις πόλεις μας. {…} Πρέπει να 
παραμείνουμε ψύχραιμοι, ενωμένοι και αποτελεσματικοί, εφ’ ω ετάχθημεν»
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Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος αςΠροΠύργού

Ο ΟΑΦΝΤΗ του Δήμου Ασπροπύργου 
συμμετείχε στην «Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας»

Νικόλαος Μελετίου,  

Δήμαρχος Ασπροπύργου

Ο 
Δήμος Ασπροπύργου, 

τον Σεπτέμβριο 2020, 

συμμετείχε για πρώτη 

φορά, μέσω του Ορ-

γανισμού Άθλησης και 

Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας 

(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), στην Ευρωπαϊκή Εβδο-

μάδα Κινητικότητας, για την προαγωγή 

βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και 

κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση και 

ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνεί-

δησης. Το θέμα για το 2020, που ορίστη-

κε από την επιτροπή, ήταν η «Πράσινη 

μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους» 

(zeroemissionmobilityforall) και το σύν-

θημα «Μετακινήσου υπεύθυνα!».

Η Δημοτική Αρχή στην προσπάθεια 

της να ενθαρρύνει και να ευαισθητοποι-

ήσει τους πολίτες στη χρήση εναλλακτι-

κών τρόπων μετακίνησης στην πόλη, 

προέβη σε μία σειρά δράσεων επικοινω-

νιακού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., με 

τον Πρόεδρό του κ. Ιωάννη Κατσαρό, 

συντονιστή της Βιώσιμης Κινητικότητας 

του Δήμου Ασπροπύργου, διεξήγαγε βι-

ντεοσκοπημένες ενημερώσεις και συνε-

ντεύξεις - σύμφωνα με τα μέτρα προστα-

σίας έναντι του COVID-19. Παράλληλα 

πραγματοποίησε «Έκθεση Ηλεκτρικού 

Ποδηλάτου», όπου οι δημότες ενημερώ-

θηκαν, μέσω της προσκεκλημένης, εξει-

δικευμένης εταιρείας «Kosmoride», για τα 

περιβαλλοντικά οφέλη της χρήσης του, 

ως μέσο αστικής μεταφοράς, αλλά και 

την ασφαλή χρήση του Κορύφωση των 

εκδηλώσεων αποτέλεσε η «Ημέρα Χωρίς 

Αυτοκίνητο» την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 

2020, όπου η Δημοτική Αρχή παρότρυνε 

τους υπαλλήλους να έρθουν στην εργα-

σία τους χωρίς αυτοκίνητο. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι αιρετοί και οι υπάλληλοι εν-

στερνίστηκαν το σύνθημα της ημέρας 

και μετακινήθηκαν υπεύθυνα, χωρίς ρύ-

πους, είτε πεζοί είτε με ποδήλατα.

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ως ένας Ευ-

ρωπαϊκός Δήμος, έκανε μία αρχή στην 

προσπάθεια του να επηρεάσει θετικά 

τους δημότες του ως προς την αλλα-

γή των συμπεριφορών και συνηθειών 

μετακίνησης τους. «Στόχος μας είναι η 

ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος, η 

εξοικονόμηση ενέργειας, οι εναλλακτι-

κοί τρόποι μετακίνησης – ειδικά αν αυτό 

αφορά μικρές αποστάσεις, η τόνωση της 

ζωτικότητας της πόλης, και η δημιουργία 

ποιοτικότερης «ατμόσφαιρας», με μικρό-

τερο κυκλοφοριακό συνωστισμό, αλλά 

και λιγότερη ατμοσφαιρική και ακουστι-

κή ρύπανση», είπε χαρακτηριστικά ο Δή-

μαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου, 

κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων.

Νέες Πρότυπες Σχολικές Μονάδες 
σ’ ένα Δήμο με σημαντική κατ’ 
έτος πληθυσμιακή αύξηση

Ο Δήμος Ασπροπύργου, εντάσσεται σε 

μία νέα αναπτυξιακή τροχιά, από πλευράς 

«Στόχος μας είναι η ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, 

οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης – ειδικά αν αυτό αφορά μικρές αποστάσεις, η 

τόνωση της ζωτικότητας της πόλης, και η δημιουργία ποιοτικότερης ‘ατμόσφαιρας’, με 

μικρότερο κυκλοφοριακό συνωστισμό, αλλά και λιγότερη ατμοσφαιρική και ακουστική 

ρύπανση», τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου
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σχολικών κτηριακών υποδομών. Πιο συ-

γκεκριμένακαι σε στενή συνεργασία με το 

Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια, 

πετύχαμε την ανέγερση τριών εκπαιδευτη-

ρίων, τα οποία ήταν πλέον απαραίτητα για 

την πόλη μας, βάσει πληθυσμιακών τάσεων. 

Πρώτον, η ανέγερση του 4ου Γυμνασίου 

Ασπροπύργου, στον οικισμό της Γκορυτσάς, 

η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώ-

νης Τρίτσης» και θα χρηματοδοτηθεί με το 

ποσό 6.310.772,92 ευρώ. Επίσης, η ανέγερση 

του 4ου 2/θεσιου Νηπιαγωγείου και 4ου 12/

θεσιουΔημοτικού Σχολείου, συνολικού προ-

ϋπολογισμού 5.300.000 ευρώ, μετά από δε-

κατέσσερα χρόνια διαρκών προσπαθειών, 

είναι πλέον γεγονός.

Πρόκειται για 3 νέα διδακτήρια υψηλών 

τεχνικών προδιαγραφών, που ακολουθούν 

τις σύγχρονες αρχές βιοκλιματικού σχεδι-

ασμού, με σύγχρονους αύλειους χώρους, 

καθώς και εύκολη και ασφαλή προσβασι-

μότητα προς τους μαθητές και εκπαιδευτι-

κούς. Ένα νέο μήνυμα αισιοδοξίας αρχίζει 

να διαπνέει την πόλη του Ασπροπύργου 

και οι παραγωγικές του προεκτάσεις θα σκι-

αγραφηθούν καλύτερα στο εγγύς μέλλον.

Ενέργειες και Μέτρα Πρόληψης 
του Δήμου Ασπροπύργου για τη 
μη διασπορά της Πανδημίας του 
COVID-19

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμ-

ματος πρόληψης από τον κορωνοϊό, σύμ-

φωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος 

Ασπροπύργου καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Πανδημίας εφάρμοζε και θα συνεχίσει να 

εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία των δημοτών του Ασπρόπυρ-

γου. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί σε εγρή-

γορση όλες τις δημοτικές υπηρεσίες για 

την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων 

που έχουν αποφασισθεί.

Αναλυτικά οι ενέργειες:

 Σύσταση Ειδικής Δημοτικής Επιτροπής 

Διαχείρισης της Πανδημίας για την άμε-

ση ανάληψη αποφάσεων και του συντο-

νισμού όλων των Υπηρεσιών.

·  Εκστρατεία ορθής ενημέρωσης των 

δημοτών, με την έκδοση Δελτίων Τύ-

που, τη διανομή ενημερωτικών φυλλα-

δίων, τόσο για το γενικό πληθυσμό όσο 

και για της ευπαθείς ομάδες αλλά και 

ανακοινώσεις μέσω τηλεβόα όπου κρι-

νόταν απαραίτητο.

  Διαρκή συμβολή της Δημοτικής Αστυ-

νομίας στο έργο της Ελληνικής Αστυ-

νομίας για την τήρηση των περιοριστι-

κών μέτρων και την προστασία της 

δημόσιας υγείας, με διαρκή διενέρ-

γεια περιπολιών και ελέγχους σε κε-

ντρικά σημεία και στους δρόμους της 

πόλης.  Καθημερινό έλεγχο στην πρό-

σβαση του κοινού προς τα αρμόδια 

δημοτικά κτήρια καθώς και συνεχείς 

επισημάνσεις προς τους πολίτες για 

την τήρηση των αποστάσεων ασφα-

λείας και την αποφυγή άσκοπων με-

τακινήσεων, απευθύνοντας συστά-

σεις για την ανάγκη μη συγχρωτισμού 

και μη συνωστισμού.

 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών 

με τη δημιουργία Σημείου Αναφοράς για 

την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων.

 Πραγματοποίηση απολυμάνσεων, και 

προμήθειας υγειονομικού υλικού καθώς 

και διανομή μασκών και αντισηπτικών 

σε λαϊκές αγορές, σε αθλητικούς συλλό-

γους και στο γενικό πληθυσμό.

 Δωρεές προς το ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ», το 

Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου υγει-

ονομικού υλικού και άλλων απαραίτη-

των μέσων για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών.

 Εγχειρίδιο οδηγιών προς εργαζόμενους 

και πολίτες σε συνεργασία με τον Ιατρό 

Εργασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας.
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Τάσος Μαυρίδης,  

Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης και 

Γενικός Γραμματέας ΠΕΔ Αττικής

Η 
Καθαριότητα, η Ανακύκλω-

ση, η Διαχείριση Απορριμ-

μάτων και γενικότερα το 

Περιβάλλον αποτελούν 

πρωταρχική προτεραιό-

τητα του Δήμου Λυκόβρυ-

σης- Πεύκης από τον Σεπτέμβριο του 

2014. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας 

έχει προχωρήσει σε μια σειρά από δρά-

σεις και πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Όμορφη Πόλη, καθαρά 

για σένα». Στο πλαίσιο αυτού του προ-

γράμματος έχουμε προχωρήσει στην 

ανανέωση του μηχανολογικού μας εξο-

πλισμού, στην προμήθεια νέων κάδων 

απορριμμάτων, στην ευαισθητοποίηση 

των κατοίκων της πόλης και κυρίως της 

μαθητικής κοινότητας.

Καθαρός και βιώσιμος Δήμος

Οι προσπάθειές για έναν βιώσιμο και 

καθαρό Δήμο αναδεικνύονται μέσα από 

τα επίσημα στοιχεία, με την αισθητή μεί-

ωση των απορριμμάτων που εναποθέ-

τει ο Δήμος μας προς ταφή, την αύξηση 

της ανακύκλωσης, την αύξηση των πρά-

σινων υπολειμμάτων, που διοχέτευσε 

ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης στο Ερ-

γοστάσιο Μηχανικής Κομποστοποίη-

σης του ΕΔΣΝΑ. Ο Δήμος Λυκόβρυσης 

Πεύκης παρουσίασε αύξηση των ανα-

κυκλώσιμων υλικών από τη διαχείριση 

των μπλε κάδων, καθώς το 2014 προω-

θήθηκαν προς ανακύκλωση 1.834 τόνοι 

ανακυκλώσιμων υλικών, το 2018 1.940 

τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ το 

2019 1.651 τόνοι. Συγκριτικά, το 2014 

οι ποσότητες των πράσινων υπολειμ-

μάτων για κομποστοποίηση ήταν 46,4 

τόνοι, ενώ το 2019 έφτασαν τους 629,20 

τόνους. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο 

το 2018 συνελέγησαν και προωθήθηκαν 

προς ανακύκλωση περισσότεροι από 10 

τόνοι χαρτιού από τα σχολεία της πόλης, 

στο πλαίσιο ενός προγράμματος χωρι-

στής συλλογής χαρτιού.

Τα τελευταία χρόνια αποσύρθηκαν 

και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση πε-

ρισσότερα από 140 εγκαταλελειμμένα 

αυτοκίνητα από οδούς και κοινόχρη-

στους χώρους του Δήμου. Από τον Αύ-

γουστο του 2019 έχουν απομακρυνθεί 

24 οχήματα, ενώ 36 οχήματα απομα-

κρύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους 

μετά από ειδοποίηση του Δήμου. Επίσης 

έχουν εντοπιστεί άλλα 80 εγκαταλειμ-

μένα αυτοκίνητα, στα οποία έχουν το-

ποθετηθεί ειδοποιήσεις, εκκινώντας τη 

διαδικασία απομάκρυνσής τους.

Ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία το 

πρόγραμμα συλλογής ρούχων και υπο-

δημάτων, με την τοποθέτηση 30 ειδικών 

κάδων συλλογής σε διάφορα σημεία 

του Δήμου. Για το έτος 2019 συνελέγη-

σαν 53 τόνοι ενδυμάτων-υποδημάτων 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 

στην εδραίωση ενός υγιούς δικτύου 

ανακύκλωσης και της συνείδησης συ-

νυπευθυνότητας που αποτελεί προϋπό-

θεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, 

σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 

εγκεκριμένου φορέα για τη διαχείριση 

των μεταχειρισμένων ελαστικών οχη-

μάτων το 2019 συνελέγησαν 9.807 ελα-

στικά οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 

από 9 βουλκανιζατέρ συνεργεία της πό-

Στόχος η ακόμη πιο καθαρή & η ακόμη πιο  
πράσινη πόλη για τον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης
«Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας έχει προχωρήσει σε μια σειρά από δράσεις και 

πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Όμορφη Πόλη, καθαρά για σένα: 

ανανέωση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού, προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων, 

ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης και κυρίως της μαθητικής κοινότητας», τονίζει 

ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης και Γενικός Γραμματέας ΠΕΔ Αττικής, Τάσος Μαυρίδης

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος λύΚοβρύςής - ΠέύΚής
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λης εκ των οποίων το 68,4% διατέθηκε για 

ανακύκλωση.

10 ρεύματα χωριστής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών

Στο πλαίσιο αυτής της περιβαλλοντι-

κής πολιτικής και δράσεων αναπτύχθηκαν 

10 ρεύματα χωριστής συλλογής ανακυ-

κλώσιμων υλικών, όπως πύκνωση, επέκτα-

ση μπλε κάδων, ενώ τοποθετήθηκαν 6 

κώδωνες χωριστής συλλογής γυαλιού. Λει-

τουργήσαν σημεία συλλογής ηλεκτρικών 

– ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών, 

λαμπτήρων, χρησιμοποιούμενου λαδιού 

κλπ. αναδιοργανώθηκε η υπηρεσία συλ-

λογής ογκωδών αποβλήτων και οικοδο-

μικών υλικών, ώστε να προωθούνται σε 

συγκεκριμένα σημεία ανακύκλωσης, έτσι 

το 2019 συνελέγησαν 42,53 τόνοι.

Επιπλέον, παραλήφθηκαν 40 ειδικοί 

κάδοι εσωτερικής ανακύκλωσης και χωρι-

στής συλλογής πλαστικών, μεταλλικών και 

χάρτινων συσκευασιών από την Περιφέρεια 

Αττικής, επίσης σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια και τον ΕΣΔΝΑ επεκτείναμε το πρό-

γραμμα ανακύκλωσης βιοαποβλήτων με τη 

δωρεάν παροχή ενός ειδικού απορριμματο-

φόρου ειδικού και επιπλέον καφέ κάδων.

Η παράδοση έγινε στο πλαίσιο μιας 

εκδήλωσης του Δήμου μας και του ΣΠΑΠ 

για την προστασία του περιβάλλοντος και 

τις πράσινες πολιτικές που έγινε τον Σε-

πτέμβριο στο ανοιχτό θεατράκι του Πολυ-

χώρου της Λυκόβρυσης. Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και ο 

Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-

λης.Εκεί προβλήθηκε επίσης το ντοκιμα-

ντέρ «PLASTIC FREE ARCHIPELAGO» του 

Σωτήρη Δανέζη, που αποτελεί παραγωγή 

του Ιδρύματος Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη.

Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη πηγή 
χρηματοδότησης και συνεργασίας

Το επόμενο διάστημα αξιοποιούμε 

κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης 

και κάθε συνεργασία για να διευρύνουμε 

και να βελτιώσουμε τις πολιτικές που υλο-

ποιούμε. Επικαιροποιούμε τη μελέτη το-

πικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων, με χρηματοδότηση 25.000€ από 

την Περιφέρεια Αττικής. Προχωράμε στην 

προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κά-

δων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία 

με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

Αστική Αναζωογόνηση του Πράσινου 

Ταμείου. Επίσης από το Πρόγραμμα «Φι-

λόδημος» αποκτούμε 2 απορριμματοφό-

ρα τύπου πρέσας αξίας περίπου  350.000 

ευρώ, με συμμετοχή του Δήμου περίπου 

30.000 ευρώ, αλλά και ένα σάρωθρο αξίας 

100.000 ευρώ.

Το 2018 προμηθευτήκαμε με ίδιους 

πόρους ένα ακόμα απορριμματοφόρο 

175.000 ευρώ, ενώ τους τελευταίους μήνες 

έχουμε προμηθευτεί 55 νέους μπλε κά-

δους, προκειμένου να αντικαταστήσουμε 

τους φθαρμένους και ολοκληρώθηκε η δι-

αδικασία διαγωνισμού για την προμήθεια 

120 νέων πράσινων κάδων απορριμμάτων 

εντός του 2020, ενώ το 2018 είχαμε τοπο-

θετήσει 220 νέους κάδους απορριμμάτων.

 Το σπουδαιότερο είναι ότι προωθούμε 

την ανακύκλωση και την περιβαλλοντική 

συνείδηση στη νέα γενιά της πόλης μας. 

Στους μαθητές των νηπιαγωγείων και των 

δημοτικών σχολείων, ώστε οι αυριανοί 

πολίτες να βρουν και να διατηρήσουν μια 

ακόμη πιο πράσινη πόλη. Για αυτό έχουμε 

ξεκινήσει και συνεχίζουμεμια εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 

πολιτών για θέματα καθαριότητας και 

ανακύκλωσης με τίτλο «Όμορφη πόλη…. 

καθαρά για σένα». Στο πλαίσιο της εκστρα-

τείας έχουμε διανείμει 10.000 δωρεάν 

τσάντες πολλαπλών χρήσεων με έντυπο 

ενημερωτικό υλικό σε λαϊκές αγορές, σε 

παιδικούς σταθμούς και συνεχίζουμε την 

προσπάθεια για μια ακόμη πιο καθαρή και 

πιο πράσινη πόλη.

Προωθούμε την ανακύκλωση και την περιβαλλοντική συνείδηση 

στη νέα γενιά της πόλης μας. Στους μαθητές των νηπιαγωγείων 

και των δημοτικών σχολείων, ώστε οι αυριανοί πολίτες να βρουν 

και να διατηρήσουν μια ακόμη πιο πράσινη πόλη
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Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος μαρΚοΠούλού – μέςογαιας

Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, 

Δήμαρχος Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

Ε
νεργειακή Αναβάθμιση του 

Δήμου Μαρκοπούλου με εγ-

γυημένη εξοικονόμηση ενέρ-

γειας άνω του 77% και μείωση 

40% των εκπομπών διοξειδί-

ου του άνθρακα, με την εγκατάσταση 

5.796 νέων LED φωτιστικών και όφελος 

12ετίας άνω των 2.500.000 Ευρώ συ-

νολικά. Θα βελτιώσει κατακόρυφα το 

Φωτισμό, την καθημερινότητα, αλλά και 

το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών 

μας σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη.

Ο παραπάνω σχεδιασμός οριστικο-

ποιήθηκε στις 16/10, με την υπογραφή 

από τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου Κων-

σταντίνο Αλλαγιάννη, της σύμβασης της 

διαδικασίας «Ενεργειακής Αναβάθμισης 

και Αυτοματοποίησης του Συστήμα-

τος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων 

Χώρων και εφαρμογών Smart Cities, 

με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο 

Μαρκοπούλου», παρουσία του Αντιδη-

μάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

& Ηλεκτροφωτισμού. Ιωάννη Αϊδινιώτη 

και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρε-

σιών & Υ.ΔΟΜ. Δημήτριου Κολιαβασίλη.

Το σύνολο της απαιτούμενης επέν-

δυσης είναι 100% αυτοχρηματοδοτού-

μενο, με ανάληψη ρίσκου αποκλειστικά 

από τον ιδιωτικό τομέα. Η αποπληρωμή 

της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης 

Ενεργειακής Απόδοσης, τμηματικά στη 

12ετή διάρκεια της Σύμβασης με τον 

Ανάδοχο, αποκλειστικά και μόνο, εφό-

σον προηγηθεί η πιστοποίηση του απο-

τελέσματος από την Τεχνική Υπηρεσία, 

κατόπιν εισήγησης του Ανεξάρτητου 

Συμβούλου και εφόσον επιτυγχάνεται η 

εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπρόσθετα ο Δήμος Μαρκοπού-

λου, απαλλάσσεται από τα έξοδα συ-

ντήρησης, καθώς ο Ανάδοχος θα πα-

ρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη 

λειτουργία της εγκατάστασης και θα πα-

ρεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση 

κάθε βλάβης, με μέγιστο χρόνο αποκα-

τάστασης τις 72 ώρες!

Έλεγχος και πορεία των έργων 

που έχει η περιφέρεια Αττικής, με 

προγραμματικές συμβάσεις με τον 

Δήμο Μαρκοπούλου, όπως η συντή-

ρηση και αποκατάσταση πεζόδρομων, 

οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων όλου 

του Μαρκοπούλου και ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων περιοχής Πόρτο Ράφτη, 

η ανακατασκευή του στίβου και αντικα-

τάσταση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό 

Στάδιο Μαρκοπούλου, πραγματοποιή-

θηκε στη συνάντηση εργασίας που είχε 

στις 30/9 η Περιφερειακή Σύμβουλος 

Αττικής Ευρώπης Κοσμίδη, Εντεταλμένη 

Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων, Διαχείρι-

ση Μητροπολιτικών Υποδομών, Τεχν. 

Ελέγχου και Μελετών, με τον Δήμαρχο 

Μαρκοπούλου Κωνσταντίνο Αλλαγιάν-

νη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρε-

σιών και Έργων Υποδομής Δημήτριο 

Κολιαβασίλη, τη Γενική Γραμματέα Ευ-

στρατίου Σοφία και την Τεχνική Υπηρε-

σία του Δήμου.

Ακολούθησε ενημέρωση για έργα 

που εκτελεί και μελετά η ίδια η Περιφέ-

ρεια Αττικής στα διοικητικά όρια του 

Δήμου, όπως η μελέτη διευθέτησης ρέ-

ματος Μαρκοπούλου, η οριστική μελέτη 

αποχέτευσης ομβρίων περιοχής «Βουρ-

Πληθώρα δράσεων και τελικές 
«υπογραφές» έργων στον Δήμο 
Μαρκοπούλου - Μεσογαίας
Μία σειρά από πλήθος δράσεων, πρωτοβουλιών και οριστικοποίηση υλοποίησης έργων 

από το Δήμο Μαρκοπούλου, το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνουν χώρο στον 

Δήμο μας, τονίζει ο Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Δήμαρχος Μαρκοπούλου – Μεσογαίας
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λέζας» στο Πόρτο Ράφτη, τα έργα του ΠΔΕ, 

όπως η αποχέτευση (Γ΄ φάση) – Δίκτυο ομ-

βρίων πόλης Μαρκοπούλου κ.α.

Υπογράφηκε επίσης το πρακτικό 

παρακολούθησης του έργου ασφαλτο-

στρώσεων, που συνεχίζεται κανονικά στο 

Δήμο με χρηματοδότηση Περιφέρειας 

Αττικής και όπου μέχρι σήμερα έχουν 

ολοκληρωθεί οι δρόμοι: Νίκης, Δ. Κ. Αλ-

λαγιάννη, Αθαν. Μαχαιρίνα, Κων. Αλλα-

γιάννη, Χρ. Στουραϊτη, 28ης Οκτωβρίου, 

Σπυράκου, Χασιώτη, Λεωφ. Αθηνών, 

Μπαρτζή, Γεωρ. Μεθενίτη.

Εγκατάσταση οργανωμένου αγκυ-

ροβολίου μικρών σκαφών στον όρμο 

Μαρκοπούλου, με επισήμανση και 

φωτοσήμανση, οργάνωση συστήματος 

ασφαλούς επιβίβασης μέσω σκάφους 

από νόμιμη προβλήτα, διεξοδικό καθα-

ρισμό του βυθού και αφαίρεση όλων 

των υφιστάμενων παράτυπων ιδιωτικών 

σημαντήρων προβλέπονται στο πιλοτικό 

έργο “Χωροταξική Οργάνωση Παράκτι-

ας Ζώνης στον Όρμο Πόρτο Ράφτη”, που 

παρουσιάστηκε στις 23/9 στην αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου, 

με πρωτοβουλία του Δημοτικού Λιμενι-

κού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

(Δ.Λ.Τ.Μ.Μ.), τη συνδρομή της οικείας 

Δημοτικής Αρχής και τη συμμετοχή του 

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 

Θανάση Αυγερινού.

Παρουσιάστηκε επίσης το Στρατηγικό 

Πρόγραμμα του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ., που απαντά 

με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα 

στα σοβαρά προβλήματα που παρουσι-

και το τέλος Οκτωβρίου, κάθε Πέμπτη 

και Παρασκευή και ώρες 9.00 - 13.00.

Νέα τμήματα γυμναστικής στο 

Πρόγραμμα “Αθλητισμός και Πολιτι-

σμός για Όλους” Καλισθενική: μυϊκή 

ανάπτυξη και ενδυνάμωση μέσω της 

αντίστασης του ίδιου του βάρους του 

σώματος (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 

21:00 – 22:00). Full body workout: εκγύ-

μναση όλου του σώματος σε μία προ-

πόνηση (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 

17:00 – 18:00).

Το κόστος εγγραφής και το μηνι-

αίο χρηματικό αντίτιμο παραμένουν 

στα 5€, για την συμμετοχή σε κάθε 

Τμήμα. Έναρξη νέων τμημάτων γί-

νεται καθ’ όλη την αθλητική χρονιά.  

---------------------------------------------------
Εγγραφές ηλεκτρονικά στο: https://www.
markopoulo.gr/2020/09/14/έναρξη-εγγραφών-
για-το-πρόγραμμα-αθλ-2/
Πληροφορίες: τηλ. 22990-22815 (Δευτέρα – Παρα-

σκευή 10:00 – 16:00).

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

άζονται στο όρμο Μαρκοπούλου, με πα-

ράλληλη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων, 

έμφαση στην νομιμοποίηση των λιμενικών 

εγκαταστάσεων, άρση χρόνιων περιβαλ-

λοντικών προβλημάτων, λειτουργικότητα 

υποδομών, στοχεύοντας στην ποιότητα 

ζωής των πολιτών και την ποιοτική και πο-

σοτική αύξηση της επισκεψιμότητας.

Ένα έργο που θα δώσει λύση σε μια 

σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκο-

πούλου και το Λιμενικό Σώμα, όπως η 

διαχείριση της άναρχης αγκυροβολίας 

εκατοντάδων μικρών σκαφών στο όρμο 

Μαρκοπούλου, η άρση του αρνητικού 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η δια-

σφάλιση δυνατότητας ελέγχων από την 

Λιμενική Αρχή, η καλύτερη εξυπηρέτηση 

και παροχή καλύτερων συνθηκών ασφά-

λειας σκαφών και ιδιοκτητών.

Κάλεσμα προσφοράς «πακέτων 

φροντίδας» για τους Ηλικιωμένους 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης 

Ηλικίας (1/10), απηύθυνε η Κοινωνική Υπη-

ρεσία Δήμου Μαρκοπούλου, με είδη όπως 

κασκόλ, γάντια, εσώρουχα, παντόφλες, 

είδη ατομικής περιποίησης, βιβλία, μάσκες 

προστασίας. που συγκεντρώθηκαν στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρ-

κοπούλου (Χ. Μεθενίτη 7 ισόγειο), μέχρι 

Εθελοντικός καθαρισμός του περι-

βάλλοντα χώρου του λιμένα Αγίου Νικο-

λάου στο Πόρτο Ράφτη και του πυθμένα 

της θαλάσσιας λιμενολεκάνης από φερτά 

υλικά, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 

την Τετάρτη 14/10, αναδεικνύοντας την 

αξία του εθελοντισμού και την αγάπη και 

σεβασμό στο περιβάλλον και τον πανέ-

μορφο τόπο μας.

Μια πρωτοβουλία του Α’ Λιμενικού 

Τμήματος Μαρκοπούλου/Κεντρικού Λιμε-

ναρχείου Ραφήνας, σε συνεργασία με τον 

Δήμο Μαρκοπούλου και το Δημοτικό Λιμε-

νικό Ταμείο Μαρκοπούλου, την εθελοντική 

συμμετοχή επαγγελματιών δυτών, της Πο-

λιτικής Προστασίας Δήμου Μαρκοπούλου 

και την υποστήριξη επιχειρηματιών που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή σύμβα-
σης για την εγκατάσταση 6.000 φωτιστι-
κών LED στον Δήμο Μαρκοπούλου
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Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος 

Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Ο 
Δήμος Νίκαιας – Αγί-

ου Ιωάννη Ρέντη, 

ούτε για μια στιγμή 

δε σταμάτησε να 

αναπτύσσει δράσεις 

υποστήριξης, πρω-

τοβουλίες και ειδικά μέτρα ανάλογα με 

τις ανάγκες. Παιδικοί σταθμοί, σχολεία, 

χώροι εργασίας, χώροι αθλητισμού και 

πολιτισμού και κάθε άλλο σημείο συ-

νάθροισης, ήταν στο κέντρο της προ-

σοχής μας. Γί  αυτό και μέχρι στιγμής, 

Νίκαια και Ρέντης παραμένουν αρκετά 

χαμηλότερα από το μέσο πανελλαδικό 

ποσοστό κρουσμάτων.

Συνεχίζουμε με προσοχή και μέτρα 

κατά της πανδημίας για όσο χρειαστεί 

και με την πίστη ότι με τη συνεργασία 

όλων, όλα θα τελειώσουν πιο γρήγορα 

και πιο ανώδυνα.

Τμήμα ισότητας και τρίτης ηλικίας

Η τροποποίηση των προγραμμάτων 

των ΚΑΠΗ του Δήμου μας ακολούθησε

Α). την διαδικασία των προληπτικών 

μέτρων που λαμβάνονταν από τον 

Ε.Ο.Δ.Υ.

Β). τις ανάγκες των μελών

Με γνώμονα τα παραπάνω, ενδεικτικά 

αναφέρονται ορισμένες δράσεις:

- Ψηφιοποιημένα προγράμματα από το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ΚΑΠΗ 

αναρτημένα στα κοινωνικά δίκτυα

- Συνομιλίες μέσω κοινωνικών δικτύων 

με τα μέλη

- Διανομή κατ’ οίκον υλικού προστασίας 

(μάσκας και αντισηπτικού)

- Διανομή βιβλίων κατ’ οίκον

Εθελοντικές αιμοδοσίες

Συνεχίζοντας μια παράδοση 10ετιών 

με την Τράπεζα Αίματος και τους εθε-

λοντές αιμοδότες του, ο Δήμος μας σε 

συνεργασία με το Γενικό Κρατικό Νο-

σοκομείο Νίκαιας, διοργάνωσε μέσα 

στην πανδημία και κατά τη διάρκεια του 

«lockdown», δύο εθελοντικές αιμοδοσί-

ες, την πρώτη στο Ρέντη στις 29 Μαρτίου 

και τη δεύτερη στη Νίκαια στις 12 Απριλί-

ου, συγκεντρώνοντας 100άδες μονάδες 

αίματος. Η πιο πρόσφατη αιμοδοσία που 

πραγματοποιήσαμε με μεγάλη συμμετο-

χή, ήταν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη 

Δημοτική Ενότητα Ρέντη.

Καθημερινή διανομή  
200 έτοιμων γευμάτων

Χωρίς διακοπή συνεχίζεται καθημε-

ρινά η παρασκευή και διανομή έτοιμων 

γευμάτων από το Δήμο σε 200 δικαιού-

χους από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

Σπίτι».

Χιλιάδες δωρεάν 
 μάσκες για όλους

Οι κρίσιμες και δύσκολες στιγμές, 

έχουν μικρότερη διάρκεια και λιγότε-

Κοντά στις ευπαθείς ομάδες στην πανδημία 
ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη
Για άλλη μια φορά, η Αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι της χώρας, καλούνται να 

σηκώνουν ένα μεγάλο φορτίο και να υποστηρίξουν τους πολίτες. Μετά τα χρόνια 

της οικονομικής κρίσης που δώσαμε τη μάχη για να ανακουφίσουμε τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, τώρα με την πανδημία βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη 

αναμέτρηση με τον κορωνοϊό για την προστασία της δημόσια υγείας, επισημαίνει ο 

Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδης

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος ΝιΚαιας – αγιού ιωαΝΝή ρέΝτή



Ο Δήμαρχος της Αττικής  35

ρες επιπτώσεις, όταν παίρνονται έγκαιρα 

οι σωστές αποφάσεις και οι κατάλληλες 

πρωτοβουλίες.

Μέσα σε λίγες μέρες, μετατρέψαμε το 

εργαστήρι αποκριάτικων στολών, σε «δη-

μοτική βιοτεχνία» παραγωγής μασκών!

Στηριζόμαστε στην τεχνογνωσία του 

προσωπικού μας και τις υποδομές που 

διαθέτουμε για να βοηθήσουμε όλους 

τους συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν 

το νέο μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, 

που προβλέπει τη χρήση μάσκας σε κλει-

στούς χώρους. Παράγουμε καθημερινά 

περίπου 1000 υφασμάτινες μάσκες πολ-

λαπλών χρήσεων, τις οποίες μοιράζουμε 

δωρεάν κυρίως στις ευπαθείς ομάδες και 

σε χώρους υψηλού κινδύνου. Ξεκινήσαμε 

από λαϊκές αγορές, τράπεζες και ΚΑΠΗ 

και συνεχίζουμε με όλα τα σχολεία.

Καθαρά και ασφαλή σχολεία

Ο Δήμος μας τους προηγούμενους 

μήνες πήρε όλα τα μέτρα που προβλέ-

πονταν. Συνεχίζουμε ακατάπαυστα να 

δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση και 

θα το κάνουμε για όσο διάστημα χρεια-

στεί. Οι δωρεάν μάσκες, η ενίσχυση της 

καθαριότητας, οι νέες προσλήψεις καθα-

ριστριών, είναι μερικά μόνο από τα μέτρα 

που παίρνουμε για να λειτουργήσουν τα 

σχολεία μας με ασφάλεια.

Η επιπλέον δαπάνη του Δήμου για 

τη σωστή λειτουργία της καθαριότητας 

στα σχολεία μας φέτος θα φτάσει τις 

€250.000, προκειμένου να έχουμε καθα-

ρά σχολεία σύμφωνα με τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα.

Ο Δήμος μας ήδη έχει φροντίσει για 
όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

- Αυτόματη θερμομέτρηση για τους ει-

σερχομένους στις εισόδους των Δημαρ-

χείων Νίκαιας και Ρέντη.

- Προμήθεια 90 θερμόμετρων χειρός για 

τους χώρους εργασίας που εξυπηρε-

τούν κοινό. Οι ΠαιδικοίΣταθμοί, προμη-

θεύτηκανπρώτοι αυτά τα θερμόμετρα.

- Προμήθεια υφασμάτινων μασκών πολ-

λαπλών χρήσεων για κάθε εργαζόμενο.

- Προμήθεια αντισηπτικών για τους χώ-

ρους εργασίας.

- Τοποθέτηση διαχωριστικών για σε όλα 

τα γραφεία και τους χώρους που εισέρ-

χεται κοινό.

- Επεξεργασμένα πρωτόκολλα διαχείρι-

σης περιστατικών ή ύποπτων κρουσμά-

των Covid-19.

- Ενεργή σύμβαση με εργαστήριο που αν 

χρειαστεί, θα πραγματοποιεί test στους 

εργαζόμενους του Δήμου.

Από την αρχή της πανδημίας, οι εργα-

ζόμενοι του Δήμου και ειδικά της Καθαρι-

ότητας, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους 

για να στηρίξουν τη Δημόσια Υγεία στην 

πόλη. Έχουν όμως και αυτοί ανάγκη προ-

στασίας στο χώρο δουλειάς τους και πρέ-

πει να τους παρέχουμε όση περισσότερη 

ασφάλεια μπορούμε. Ειδικά αυτό τον και-

ρό που τα σχολεία και οι Παιδικοί Σταθμοί 

λειτουργούν, σε συνθήκες οριακές για την 

Αττική. Όσο ο κίνδυνος παραμένει, δε θα 

σταματήσουμε να παίρνουμε όλα τα απα-

ραίτητα μέτρα.

Επίσης, τοποθετήθηκαν δύο νέες αί-

θουσες στο 8ο και στο 15ο νηπιαγωγείο, 

για να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθή-

κες για τα παιδιά μας.

Μέτρα προστασίας για τους 
εργαζόμενους του Δήμου μας

Διαδοχικές συναντήσεις με όλες τις 

Υπηρεσίες του Δήμου μας πραγματοποι-

ούνται αυτό το διάστημα, προκειμένου 

να ενημερωθούν ολοκληρωμένα και 

έγκυρα για τα μέτρα κατά της πανδημίας, 

την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και 

την προστασία της υγείας τους. Ιδιαίτε-

ρη έμφαση και προτεραιότητα δώσαμε 

στους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθ-

μών και της Καθαριότητας, που δουλεύ-

ουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς.

Η ενημέρωση γίνεται από τον κ. 

Γιώργο Μακρυνό, Υγιεινολόγο - Επόπτη 

Δημόσιας Υγείας και υποψήφιο διδάκτο-

ρα του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας 

Υγείας του ΠΑ.ΔΑ.



36  Ο Δήμαρχος της Αττικής

Γιάννης Φωστηρόπουλος,  

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Σ
τα χρόνια της δημοσιο-

νομικής κρίσης οι ΟΤΑ 

πιέστηκαν ιδαίτερα από 

τη μείωση των επιχορη-

γήσεων του κεντρικού 

κράτους, ενώ παράλ-

ληλα, μια σειρά αρμοδιοτήτων και πο-

λιτικών μεταβιβάζονται στους δήμους 

χωρίς την ανάλογη πρόβλεψη σχετικών 

κονδυλίων. Την όλη δύσκολη κατάστα-

ση επέτεινε και η μεγάλη κρίση του 

κορωνοϊού η οποία υποχρέωσε την αυ-

τοδιοίκηση να αντιμετωπίσει την πρω-

τόγνωρη πραγματικότητα με πνεύμα 

ευελιξίας.

Oι Ο.Τ.Α. όλης της χώρας, μέσα σε 

αυτό το πιεστικό περιβάλλον έπρεπε να 

λειτουργήσουν άμεσα ως εγγυητές της 

νέας καθημερινότητας και θεματοφύ-

λακες της κοινωνικής συνοχής, λειτουρ-

γώντας με ταχύτητα και δημιουργώντας 

έξυπνους και ευέλικτους μηχανισμούς. 

Αξιοποιώντας, στο έπακρο καλές πρα-

κτικές που προσφέρουν έξυπνες, φτη-

νές και κυρίως λειτουργικές λύσεις στα 

μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

καθημερινά η τοπική αυτοδιοίκηση, με 

μόνο προαπαιτούμενο την απαλλαγή 

από ξεπερασμένες νοοτροπίες και αγκυ-

λώσεις του παρελθόντος.

Σε αυτή την κατεύθυνση, στον Δήμο 

Παλαιού Φαλήρου, ακολουθούμε και 

εφαρμόσαμε, σειρά αποτελεσματικών 

ιδεών και διαδικασιών τις οποίες προ-

σαρμόσαμε στις ανάγκες και τις ιδιαι-

τερότητες της τοπικής κοινωνίας και 

διαχέονται σε όλους τους τομείς της δη-

μοτικής πολιτικής.

Ποιοτική e-καθημερινότητα

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 

προς τους δημότες και τη αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών, ακολουθήσαμε δρά-

σεις που βελτίωσαν τις υπάρχουσες παρε-

χόμενες υπηρεσίες, αύξησαν τις εκροές 

και τα αποτελέσματα και βελτίωσαν την 

εξυπηρέτηση του δημότη, διευκολύνο-

ντας την πρόσβαση του ή τον τρόπο επι-

κοινωνίας με τον δήμο. Μέσω πλέον της 

ιστοσελίδας μας (https://palaiofaliro.

gr) κάθε οφειλέτης του δήμου, έχει τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής 

των βεβαιωμένων οφειλών του (με τους 

κωδικούς πρόσβασης στο Taxis Νet) ενώ 

υπάρχει ενημέρωση των ενδιαφερομέ-

νων για το ιστορικό πληρωμών.

Επίσης, μέσω της πλατφόρμας αι-

τημάτων πολιτών στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Παλαιού Φαλήρου (https://

palaiofaliro.gr - https://aitimata.

palaiofaliro.gr ) οι πολίτες έχουν τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης πι-

στοποιητικών, διοικητικών πράξεων & 

εγγράφων ενώ τα ΚΕΠ μας σε πανελ-

λήνια πρωτιά, μέσω της πλατφόρμας 

myKEPlive του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, παρέχουν την δυνατό-

τητα για τηλε-ραντεβού και εξ αποστά-

σεως εξυπηρέτηση των πολιτών από τις 

υπηρεσίες μας.

Και φυσικά, σημαντική ήταν η δω-

ρεάν και ελεύθερη πρόσβαση στο δι-

αδίκτυο μέσω του ασύρματου δικτύου 

WiFi4EU για τους κατοίκους και επισκέ-

πτες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με 

το ασύρματο μας δίκτυο WiFi να πε-

Αντίδοτο στην κρίση… η ανάπτυξη  
για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
«Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια της δημοσιονομικής 

κρίσης έχουν δεχθεί τεράστιο πλήγμα στην χρηματοδότηση τους από το κεντρικό 

κράτος καθώς οι μειώσεις των επιχορηγήσεων σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα 

και το 60%», επισημαίνει ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος Παλαιού Φαλήρού
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ριλαμβάνει ήδη 15 σημεία πρόσβασης 

(access points).

Παράλληλα, δημιουργήσαμε μια άλλη 

σημαντική και καινοτόμα εφαρμογή, το 

e-Ethelontis, που επιτρέπει στον πολίτη να 

γίνει εθελοντής, να συμμετέχει ενεργά και 

να παρακολουθεί τις δράσεις του Δήμου 

απλά και εύκολα μέσα από τον υπολογι-

στή, το κινητό ή το tablet του, με στόχο 

την αξιοποίηση της ανιδιοτελούς προσφο-

ράς, παρέχοντας αποδοτικότερη και αμε-

σότερη οργάνωση.

Κοινωνικές καινοτομίες

Όσον αφορά την κοινωνική καινοτο-

μία, εφαρμόσαμε πρακτικές και δράσεις 

που ενίσχυσαν με περισσότερο αποτελε-

μενων drones και τηλεκατευθυνόμενων 

σκαφών με ειδικές κάμερες και αισθητήρες, 

τα οποία διέτρεξαν όλο το μήκος της πα-

ραλίας, εντοπίσαμε εστίες απορριμμάτων 

στο βυθό και στην ακτή και ακολούθως σε 

συνεργασία με έμπειρους δύτες πραγματο-

ποιήθηκε η συλλογή τους, με τον διαχωρι-

σμό τους προς ανακύκλωση.

«Χρώματα και όνειρα»  
στα ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ

Και τέλος, στο πλαίσιο αισθητικής ανα-

βάθμισης και διακόσμησης του δημόσιου 

χώρου, μια ομάδα ονειροπόλων καλλιτε-

χνών και άλλων εθελοντών όλων των ηλι-

κιών, μεταμορφώνει τα καφάο του ΟΤΕ σε 

έργα τέχνης, σε μια υπαίθρια γκαλερί μέσα 

από την δράση «Χρώματα και Όνειρα», 

επιτυγχάνοντας ήδη τον αρχικό στόχο της 

ζωγραφικής των πρώτων 50 καφάο και της 

διακόσμησης πολλών σχολικών αυλών.

Μία δημοτική Αρχή ανοικτή  
στην εξέλιξη και την αλλαγή

Όλα τα παραπάνω, σχεδιάστηκαν και 

κυρίως υλοποιήθηκαν καθώς ως Δημοτι-

κή Αρχή είμαστε θετικοί στον πειραμα-

τισμό, στην αναθεώρηση παγιωμένων 

αντιλήψεων και παραδοχών και εν τέλει 

στον αναστοχασμό πρακτικών προς όφε-

λος πάντα του δημότη.

Πάντα με την απαραίτητη αξιολόγη-

ση και ανατροφοδότηση των επιμέρους 

πτυχών κάθε δράσης. Και πάντα με την 

πεποίθηση ότι η κρίση αποτελεί το έναυ-

σμα για το χτίσιμο ενός νέου μοντέλου, 

χωρίς τις αδυναμίες και τις παθογένειες 

του παρελθόντος. Ενός μοντέλου πολιτι-

κής, βασισμένου στον άνθρωπο και στις 

ανάγκες του, μετατρέποντας την κρίση σε 

ένα βατήρα ανάπτυξης. Αυτό περιμένουν 

οι δημότες από εμάς. Αυτή είναι η πρό-

κληση. Γιατί η αυτοδιοίκηση, εκτός από 

θεσμός παράδειγμα αντιμετώπισης της 

κρίσης και της πανδημίας, μπορεί να γίνει 

και υπόδειγμα υπέρβασης των συνεπει-

ών της. Αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε 

μπροστά μας όλοι οι αυτοδιοικητικοί και 

είμαι σίγουρος ότι δεν θα την αφήσουμε 

αναξιοποίητη.

σματικό τρόπο την συμβολή της δημόσιας 

οργάνωσης στην κοινωνία και το περιβάλ-

λον, προάγουν την κοινωνική ευθύνη και 

συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη 

με βιώσιμο τρόπο. Τοποθετήσαμε ειδικό 

σύστημα SEATRΑCK στην παραλία μας 

διευκολύνοντας την είσοδο και την έξοδο 

στη θάλασσα για τα άτομα με αναπηρία 

και κινητική δυσκολία.

Για την ακτή μας, αυτό το στολίδι της 

πόλης μας, σε συνεργασία με τις εταιρείες 

Nestlé Ελλάς και την Polyeco Α.Ε., στο πλαί-

σιο του προγράμματος «WE SEA MORE», 

για πρώτη φορά ανιχνεύθηκαν, καταγρά-

φηκαν και συλλέχθηκαν απορρίμματα από 

την θάλασσα και τον βυθό. Με τη χρήση 

νέων και προηγμένων τεχνολογιών, ιπτά-
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Πέτρος Φιλίππου, 

 Δήμαρχος Σαρωνικού

Π
ώς αντιμετωπίζεις ένα με-

γάλο πρόβλημα που τρέχει 

δεξιά κι αριστερά στους 

δρόμους του Δήμου σου; 

Τα αδέσποτα δεν ήταν απλή 

υπόθεση για τον Δήμο Σαρωνικού που 

περιτριγυρίζεται από ακατοίκητα βουνά 

και μεγάλα χωράφια γης… Κι όμως, όταν 

ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή, ο αρμό-

διος Αντιδήμαρχος Βασίλης Μπούτσης 

δεν σήκωσε τα χέρια κατηγορώντας τους 

προηγούμενους, αλλά σήκωσε τα μα-

νίκια. Σχεδίασε μια σειρά από δράσεις 

που αλληλοϋποστηρίζονται. Έτσι, με την 

αμέριστη υποστήριξη του Δημάρχου κ. 

Φιλίππου, άρχισε ένα μεγάλο έργο, με 

απόλυτο σεβασμό στα αδέσποτα και με 

εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η Τροφή είναι δικαίωμα – 
και για τους τετράποδους φίλους!

Κι αυτό ισχύει για όλους. Όχι μόνο 

τους ανθρώπους! Έτσι ο Δήμος δημι-

ούργησε 32 ταΐστρες και ποτίστρες σε 

διάφορα σημεία του. Αλλά δεν σταμά-

τησε εκεί: υπάλληλοι του Δήμου επιφορ-

τίστηκαν με την επιμέλειά τους, ώστε να 

είναι πάντα γεμάτα τροφή και νερό. Ήδη 

έχουμε διαθέσει 11 τόνους τροφής, βλέ-

πετε κάθε μήνα χρειάζονται περίπου 800 

κιλά. Γι’ αυτό κι ο αρμόδιος Αντιδήμαρ-

χος ήδη φρόντισε και εξασφάλισε έξι (6) 

επιπλέον τόνους τροφής, αφού αιτήθηκε 

μια χορηγία στον κο Αθανάσιο Μαρτίνο 

που αμέσως ανταποκρίθηκε με μεγάλη 

ευαισθησία και τον ευχαριστούμε πολύ. 

Τα αδέσποτα στον Δήμο Σαρωνικού 

αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αν-

θρωπιά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.

ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. –  
Μόνο 19 από τους 66!

66 είναι όλοι οι Δήμοι στην Αττική. Εί-

μαστε πολύ περήφανοι που ο Δήμος μας 

έγινε ένα από τα μόλις 19 μέλη - δήμους 

του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων 

Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), στο οποίο 

εντάσσεται το Διαδημοτικό Κέντρο Πε-

ρίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ). 

Πρόκειται για το μοναδικό νοσοκομείο 

αδέσποτων ζώων σε ολόκληρη την Ελ-

λάδα. Έτσι με τη δική του τεχνογνωσία 

και βοήθεια, έχουμε πετύχει πάρα πολ-

λά σε πολύ λίγο χρόνο: Μόλις από τον 

Απρίλιο που άρχισε η συνεργασία μας, 

243 αδέσποτα σκυλάκια στειρώθηκαν 

και εμβολιάστηκαν!  Και συνεχίζουμε με 

τους ίδιους ρυθμούς.

Ακόμα, σε συνεργασία με τοπικό 

κτηνίατρο, έχουμε ήδη στειρώσει και 

150 αδέσποτα γατάκια, ενώ ανανεώθηκε 

η σύμβαση των στειρώσεων και προχω-

ράμε σε νέες. Οι συνεργασίες αποδίδουν 

τα καλύτερα αποτελέσματα. Στον Δήμο 

μας αυτό φαίνεται!

«Μέρες Υιοθεσίας Αδέσποτων» 
- Αναζητώντας μια παντοτινή 
αγκαλιά!

Δημιουργήσαμε τις «Μέρες Υιοθεσίας 

Αδέσποτων». Σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα και σε διαφορετικά κεντρικά σημεία 

του Δήμου κάθε φορά, ανακοινώνουμε 

μέσω φυλλαδίων και μέσω των κοινωνι-

κών δικτύων τη διοργάνωση αυτών των 

ημερών. Ακόμα και μέσα σε αυτές τις 

ημέρες της Πανδημίας που κάνουν τη δι-

οργάνωση πολύ δύσκολη. Πώς; Οι υπεύ-

Αδέσποτα στον Δήμο Σαρωνικού 

«Ένας Δήμος που δεν τρέχει πίσω από την ουρά του!»
Με απόλυτο σεβασμό στα αδέσποτα ο Δήμος Σαρωνικού σχεδίασε μια σειρά 

από δράσεις που αλληλοϋποστηρίζονται. Έτσι, με την αμέριστη υποστήριξη του 

Δημάρχου, Πέτρου Φιλίππου, άρχισε ένα μεγάλο έργο με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος ςαρωΝιΚού
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θυνοι φρόντισαν να υπάρχει μια Covid-

Free ροή κόσμου. Με αποστάσεις, μάσκες, 

πτυσσόμενα ξύλινα πάρκα για να είναι 

μέσα τα κουταβάκια και Banners που ανα-

κοινώνουν στους περαστικούς το event. 

Όλα λειτουργούν τέλεια και με ενθαρρυντι-

κά αποτελέσματα: Τα αδέσποτα, δεν είναι 

πια αδέσποτα. Αλλά έχουν ιδιοκτήτες που 

ανοίγουν τις πόρτες του σπιτιού τους!

Ιδιωτικά καταφύγια –  
Ένα Καταφύγιο με ψυχή!

Όχι ένα, αλλά δύο ιδιωτικά καταφύγια 

έχουν δημιουργηθεί και με τη βοήθεια 

εθελοντών λειτουργούν τέλεια! Εθελοντές 

- ακόμα και μέσα από τον Δήμο - φροντί-

ζουν ώστε να δέχονται αδέσποτα μικρό-

σωμα ζωάκια, να τα φροντίζουν και να τα 

ετοιμάζουν για υιοθεσία (εμβολιασμένα, 

τσιπαρισμένα, με αιματολογικές εξετάσεις 

και με το βιβλιάριό τους).

Αυτά τα ιδιωτικά καταφύγια έχουν επι-

σκεπτήρια ώστε να έρχονται όσοι ενδια-

φέρονται να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο.

Υπεύθυνος Δήμος σημαίνει και 
Θέση ευθύνης: Θεσπίσαμε μία!

Για όλα τα θέματα του Δήμου που αφο-

ρούν στα αδέσποτα ζώα, ο Δήμος μας δεν 

το έχει αφήσει στην τύχη του. Το αντίθετο! 

Δημιούργησε και ένα γραφείο επικοινω-

νίας με υπεύθυνη για τη διαχείρισή των 

αδέσποτων ζώων την κα Λίλυ Πεδιώτη. 

Τώρα τα θέματα για τα αδέσποτα έχουν 

και υπεύθυνη θέση στον Δήμο.

Ο Εθελοντισμός - η καρδιά ενός 
ευαισθητοποιημένου Δήμου!

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ξέρει πως 

δε θα μπορούσε να κάνει τίποτα από όλα 

αυτά μόνος του. Οι εθελοντές είναι το ένα 

βασικό κομμάτι αυτού του παζλ και οι 

υπάλληλοι του Δήμου το άλλο. Γι’ αυτό 

αντιδήμαρχος και εθελοντές προχωρά-

νε μαζί, άρρηκτα δεμένοι, βοηθώντας ο 

ένας τον άλλον. Όλοι, με αγάπη γι’ αυτό 

που κάνουν δεν σταματούν να προσπα-

θούν και να σκέφτονται διαρκώς δράσεις 

χωρίς να υπολογίσουν ακόμα και το προ-

σωπικό κόστος.

Η βράβευση-  
Μόνο 7 Δήμοι σε ολόκληρη  
την Ελλάδα!

Η Πανελλήνια Φιλοζωική & Περιβαλ-

λοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο) βράβευ-

σε τον Δήμο Σαρωνικού και τον Αντιδή-

μαρχό του Β. Μπούτση στους 7 Δήμους 

από όλη την Ελλάδα για τη φροντίδα 

που δείχνουν στα αδέσποτα ζώα. Όμως 

αυτό το βραβείο στην πραγματικότητα 

έχει τα ονόματα ενός ολόκληρου Δήμου! 

Γιατί χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση 

του Δημάρχου κ. Φιλίππου, χωρίς την 

ασταμάτητη δουλειά που έκαναν οι κα-

ταπληκτικοί εθελοντές, αλλά και χωρίς 

τη ενθάρρυνση που από τον κάθε έναν 

από τους πολίτες του Δήμου μας, όποια 

προσπάθεια δεν θα έφτανε!

Έτσι προχωράει μπροστά ο Δήμος 

Σαρωνικού. Με την σφαιρική αντιμετώ-

πιση του προβλήματος. Από το να ταΐζει 

τα αδέσποτα, μέχρι να φροντίσει για τη 

στείρωσή τους, την υιοθεσία τους ώστε 

να ελέγξει τον πληθυσμό τους και σε 

άριστη συνεργασία με την τοπική αστυ-

νομία και τον Διοικητή της κο Βαγγέλη 

Γιδόπουλο που φροντίζουν να βρίσκουν 

τους ιδιοκτήτες των παρατημένων σκυ-

λιών και να επιδίδουν τα ανάλογα πρό-

στιμα - από τον Απρίλιο έχουν επιδοθεί 

πρόστιμα ύψους 16.000€! Όλες αυτές οι 

δράσεις και ενέργειες χρειάζονται καθα-

ρό μυαλό, προσωπική προσπάθεια και 

ικανότητα συνεργασίας. Και τους κατάλ-

ληλους ανθρώπους. Και ο Δήμος σε αυτό 

είναι τυχερός. Γι’ αυτό και πρέπει σε αυτό 

το σημείο να αναφερθούμε ιδιαίτερα 

στους εθελοντές και τους υπαλλήλους 

του Δήμου που ξεπερνούν τον εαυτό 

τους, προσφέροντας το παραπάνω με 

αγάπη και συμπόνια.



Καλές ΠραΚτιΚές // ςβαΠ - 21οτα

Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

ΣΒΑΠ: Βιωματικά εργαστήρια για 
την ανακύκλωση και το περιβάλλον
«Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια»
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Ο 
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
των Πόλεων (ΣΒΑΠ – πρ. 21ΟΤΑ), στο 
πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων που πραγματοποιεί επί σειρά 
ετών, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Δίνω 
μία δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια». 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Δίνω μία δεύτερη ευ-

καιρία στα σκουπίδια» έχει ως απώτερο σκοπό την 

προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της 

ανακύκλωσης, μέσω της επαναχρησιμοποίησης των 

υλικών αγαθών, εκπαιδεύοντας τις μαθήτριες και τους 

μαθητές των σχολείων των Δήμων 

μελών του ΣΒΑΠ.

Στόχος των βιωματικών αυτών 

εργαστηρίων είναι η εξοικείωση των 

μαθητών με τους όρους της μείω-

σης, της επαναχρησιμοποίησης και 

της ανακύκλωσης υλικών και η ευαι-

σθητοποίησή τους σε θέματα βιώσι-

μης διαχείρισης και αξιοποίησης των 

απορριμμάτων. Οι μαθητές χρησι-

μοποιώντας «άχρηστα» υλικά, όπως 

δοχεία χυμών, εφημερίδες, παλιά 

ρούχα, αντικείμενα δηλαδή καθη-

μερινής χρήσης που συλλέγουν στο 

σπίτι ή στο σχολείο τους, μαθαίνουν 

να κατασκευάζουν χρήσιμα επανα-

χρησιμοποιούμενα αντικείμενα.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποί-

ηση των μαθητριών και μαθητών, 

που αποτελούν τους μελλοντικούς 

πολίτες, αποτελεί κεντρικό πυλώνα 

των δράσεων του ΣΒΑΠ, επιχειρώ-

ντας να παράσχει ουσιαστική και 

βιωματική εκπαίδευση, η οποία θα 

μετουσιωθεί σε βαθύτερη παιδεία 

και στάση ζωής. Είναι προφανές ότι 

οι αντιλήψεις που έχουν κυριαρχή-

σει τα τελευταία χρόνια και οι πρα-

κτικές που έχουμε υιοθετήσει σε 

παγκόσμιο επίπεδο έχουν οδηγήσει 

το περιβάλλον σε ένα αναπόδρα-

στο αδιέξοδο. Μοναδικός τρόπος 

εξόδου από τη δραματική αυτή 

κατάσταση είναι η ριζική αλλαγή 

συνειδήσεων και, φυσικά, ο επανα-

προσδιορισμός των συνεπειών των 

πράξεών μας. Σε αυτό αποβλέπει το 

πρόγραμμα «Δίνω μία δεύτερη ευ-

καιρία στα σκουπίδια», διδάσκοντας 

με τρόπο άμεσο και καινοτόμο ότι 

υπάρχουν μέθοδοι να μειώσουμε 

τα απορρίμματα, δίνοντάς τους νέα 

ζωή και ενσωματώνοντάς τα στην 

καθημερινότητά μας με δημιουργι-

κότητα και – κυρίως – χρησιμότητα.
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COVID – 19 // έμβολιαςμος

Το εθνικό 
σχέδιο  

εμβολιασμού  
για covid-19

Σε 1.018 κέντρα o εμβολιασμός  - Με sms και τηλέφωνο τα ραντεβού
----------------------------------------------------

συνέχεια οι ευπαθείς ομάδες και μετά ο γενικός πληθυσμός. Ο πολί-

της θα πρέπει να κλείνει ραντεβού είτε στέλνοντας sms, είτε online 

μέσω διαδικτύου είτε τηλεφωνικά.

Ο εμβολιασμός των φιλοξενούμενων σε οίκους ευγηρίας θα γί-

νει από 65 ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ και θα διαρκέσεις 10 ημέρες. Ο εμβολι-

ασμός προσφύγων - μεταναστών (34 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύ-

γων, 6 Κέντρα Υποδοχής-Ταυτοποίησης και 8 Προ-αναχωρησιακά 

Κέντρα ) θα γίνει από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Στα 35 σωφρονιστικά καταστήματα ο εμβολιασμός θα γίνει 

από το υγειονομικό προσωπικό μονάδων υγείας. Αξίζει να σημειώ-

σουμε ότι στα νοσοκομεία της χώρας υπάρχει ανάγκη για αίμα και 

με αποστολή μηνύματος και κωδικό 1 στο 13033 όσοι μπορούν ας 

προσφέρουν αίμα.

Oλα τα εμβόλια και της γρίπης και της COVID 

θα είναι δωρεάν. Η προμήθεια των εμ-

βολίων θα είναι κεντρική από την ΕΕ, η οποία θα 

προμηθευτεί 1,1 δισ. δόσεις. Όλες οι χώρες της 

ΕΕ θα παραλάβουν τα εμβόλια την ίδια χρονική 

στιγμή, η αναλογία θα είναι ίδια, ανάλογα με τον 

πληθυσμό της κάθε χώρας, και η τιμή ίδια για τις 

χώρες. Η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί με έξι εταιρεί-

ες (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi -GSK, 

Pfizer- BioΝΤech, CureVac, Moderna) και έχει υπογράψει συμφωνία 

με 4 εταιρείες. Τα εμβόλια θα φτάσουν από τις εταιρείες παραγω-

γής στην Ελλάδα, στις κεντρικές αποθήκες των κρατών- μελών. 

Από εκεί, με ασφάλεια, θα φτάσουν στα εμβολιαστικά κέντρα 

όπου και θα εμβολιάζεται ο πληθυσμός.

Σε 1.018 κέντρα 2.117.440  
εμβολιασμοί τον μήνα

Στην Ελλάδα θα υπάρχουν 1.018 εμβολιαστικά κέντρα όπου 

θα εμβολιάζονται 2.117.440 συμπολίτες μας τον μήνα. Στα εμβο-

λιαστικά κέντρα θα υπάρχουν δύο βάρδιες, πρωί - απόγευμα και 

θα δουλεύουν έξι μέρες την εβδομάδα, όχι την Κυριακή. Υπολο-

γίζεται ότι κάθε συμπολίτης μας θα χρειάζεται περίπου 10 λεπτά 

για να εμβολιαστεί. Πρώτα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, στη 
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