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Ο
σο όμως λαϊκιστικές αντιλήψεις θα κόβουν ή θα 

τσεκουρώνουν την χορηγία που είναι σε όλη την 

προηγμένη Ευρώπη μια αποζημίωση για την ομα-

λή επανένταξη του αιρετού ελεύθερου επαγγελ-

ματία στον εργασιακό του χώρο, μετά τη θητεία 

του. Όσο ανόητες ρυθμίσεις θα κόβουν την ελά-

χιστη αποζημείωση στους ΔΣ ανά συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου στην Αττική και τη Θεσ/κη (!) ως συμβολισμό στο 

πνεύμα των περικοπών των μηνμονίων. Όσο επί σειρά ετών μετά 

τη θητεία τους, αιρετοί και υπάλληλοι θα σέρνονται με ατελείω-

τες ουρές σε Δικαστήρια και Ελεγκτικούς Μηχανισμούς που δεν 

λειτούργησαν προληπτικά ή κατασταλτικά ως όφειλαν στον πρέ-

ποντα χρόνο. Όσο στον χώρο θα κινούνται άτομα χωρίς ηθική 

υπόσταση και θα σπιλώνουν υπολήψεις και προσωπικότητες μέ-

νοντας ουσιαστικά ατιμώρητοι, με μία Δικαιοσύνη που συνήθως 

αποδίδεται ανώδυνα γι’αυτούς όταν πλέον η βλάβη που έχουν 

προξενήσει είναι ανήκεστη.

Όσο..... κανείς δεν ασχολείται με την λεγόμενη Καταστατι-

κή Θέση των Αιρετών τότε λίγοι άξιοι, ας τους χαρακτηρίσουμε 

«τρελοί» θα αφήσουν καριέρα και προσωπική ζωή για να προσφέ-

ρουν στο κοινό καλό. 

Θέλουμε τους καλύτερους για Δημάρχους στις Τοπικές 

Κοινωνίες.

Για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τις Τοπικές Κοι-

νωνίες.Θέλουμε συμπολίτες μας για Δημάρχους τίμιους, ηθικούς, 

εργατικούς.

Σύγχρονους μάνατζερ με κοινωνικές ευαισθησίες που θα 

διαχειρίζονται καταστάσεις με αμεσότητα και αποφασιστικότητα. 

Που θα αφουγγράζονται την Κοινωνία και τις ανάγκες της. Που 

θα προγραμματίζουν, θα οργανώνουν και θα υλοποιούν. Που θα 

έχουν όραμα για την ποιότητα ζωής του Δημότη τους και της πό-

λης τους.

Που θα προβλέπουν .... και θα προλαμβάνουν.

Που θα έχουν σαφές ιδεολογικό υπόβαθρο, χωρίς όμως 

κομματικές παρωπίδες.

Χωρίς αγκυλώσεις και προκαταλήψεις. Που θα είναι ανοιχτοί 

στην καινοτομία. Που θα σέβονται και θα αποδέχονται το δια-

φορετικό. Που δεν θα σέρνονται από τις συντεχνίες και τα οργα-

νωμένα παντός είδους συμφέροντα. Που θα είναι δίκαιοι με τους 

εργαζομένους. Που θα έχουν γερό στομάχι για να αντέχουν στις 

αντιξοότητες. Δημάρχους με προσωπικότητα που θα εμπνέουν 

σεβασμό. Θα τολμούν χωρίς να υποκύπτουν στον λαϊκισμό. Που 

θα δίνουν μάχες για το κοινό καλό.

Και προσέξτε. Όλα αυτά τα προσόντα δεν προϋποθέτουν 

πτυχία.

Τα πτυχία είναι γερά εφόδια που δεν διασφαλίζουν όμως πά-

ντα την επιτυχία. Υπάρχουν δεκάδες Δήμαρχοι, απόλυτα επιτυχη-

μένοι χωρίς κατ’ ανάγκη ιδιαίτερες σπουδές. Βεβαίως, οι καιροί 

αλλάζουν και το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο ποικίλει ανά-

λογα με το πλήθος των αρμοδιοτήτων.

Όμως ένα μυαλό με οξυδέρκεια, με πλούσιες παραστάσεις που 

ξέρει να αξιοποιεί συνεργάτες και εργαζομένους μπορεί να είναι 

πιο αποτελεσματικό από ένα φορτωμένο βιογραφικό.

Αλάνθαστο θα έλεγα κριτήριο για τους ψηφοφόρους θα πρέ-

πει να είναι η προσωπική πορεία του υποψηφίου. Είναι σπάνιο να 

γίνεις επιτυχημένος Δήμαρχος εάν έχεις αποτύχει στην προσωπι-

κή, επαγγελματική και κοινωνική σου ζωή.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

 ΕΝ.Δ.Α. ΠΡΟΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΊΚΩΝ

Επενδύστε στο ανθρώπινο 
δυναμικό!
Αυτή ήταν η προτροπή μας στον νέο Υπουργό Εσωτερικών, που τίμησε με την παρουσία 

του τα «Βραβεία Αυτοδιοίκησης».  Θα συνεχίσουμε να το φωνάζουμε και ας γινόμαστε 

κουραστικοί.  Οιαδήποτε μεταρρύθμιση χωρίς μέτρα για την προσέλκυση ποιοτικού 

πολιτικού προσωπικού είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.  Ίδιαίτερα σε ένα θεσμό κατ’εξοχήν 

ανθρωποκεντρικό όπως αυτόν της Αυτοδιοίκησης.
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Αυτός είναι ο Δήμαρχος που θέλουμε.

Είναι στο χέρι των «μεταρρυθμιστών» Υπουργών να βάλουν στο 

παιχνίδι τέτοιους ανθρώπους.  Τότε η μεταρρύθμιση μπορεί να προ-

χωρήσει με τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία που θα αξιοποιήσουν 

τα άξια χέρια.

Και μία υποσημείωση στο σημείωμα αυτό. Τρεις (3) γυναίκες 

Δήμαρχοι στους 66 Δήμους της Αττικής. Και ανάλογα στην υπόλοι-

πη Ελλάδα. Λέει κάτι αυτό;

Όταν οι γυναίκες έχουν, όπως σε όλες τις προηγμένες χώρες, κα-

τακτήσει ισότιμα και ισάξια όλους τους εργασιακούς χώρους, η δι-

απίστωση αυτή μόνο ως πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Που 

βέβαια καμία ποσόστωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.

Πρέπει να σκύψουμε στο πρόβλημα.

Γιατί οι γυναίκες εκτός άλλων, πέραν των γνώσεων και της επάρ-

κειάς τους που δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους ομολόγους 

τους Δημάρχους διαθέτουν δύο (2) μοναδικά χαρίσματα εκ φύσεως 

και κατά κανόνα: την καλαισθησία και την Κοινωνική ευαισθησία.

Και κάτι ακόμα που βιώνουμε στην Ένωση. Που έχει ως μέλη 

της και δεκάδες πρώην Δημάρχους. Προσωπικοτητες με πολυετή 

Αλάνθαστο θα έλεγα κριτήριο για 

τους ψηφοφόρους θα πρέπει να είναι 

η προσωπική πορεία του υποψηφίου. 

Είναι σπάνιο να γίνεις επιτυχημένος 

Δήμαρχος εάν έχεις αποτύχει στην 

προσωπική, επαγγελματική και 

κοινωνική σου ζωή.

συσσωρευμενη εμπειρία, απέραντη γνώση και έντονη διάθεση 

για περαιτέρω προσφορά. Να μένουν «ανεκμετάλλευτοι»! Προ-

τείναμε στο νέο Υπουργό και θα επανέλθουμε. Τη θεσμοθέτηση 

Ενώσεων Δημάρχων δίπλα σε κάθε ΠΕΔ. Ένα think tank, με συμ-

βουλευτικο ρόλο ΟΤΑ και Υπουργείου .

Γιατί όταν μιλάμε για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, 

προφανώς και αναφερόμαστε και σ’ αυτή την σημαντική παρά-

μετρο.   Αναμένουμε...

Για το ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.

Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας
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Εύσημα με τα 7α Βραβεία Αυτοδιοίκησης στην Κοινω-

νική Υπευθυνότητα! Σε κλίμα συγκίνησης και διάχυτης συ-

ναδελφικότητας, οι Δήμαρχοι της Αττικής τίμησαν Πρόσωπα και 

Φορείς, με σημαντική προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο.

Τ
ην εκδήλωση συνδιοργάνωσαν για 7η συνεχή χρονιά η 

Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕΝ.Δ.Α.) και η Περιφερειακή 

Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) στον εμβληματικό χώρο 

του Μουσείου της Ακρόπολης. Τιμώμενοι τη φετινή χρονιά 

ήταν: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η «Κιβωτός του Κόσμου» για 

την κοινωνική τους προσφορά, ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Κομνηνός – 

Χλέπας για τη στήριξή του στον Θεσμό της Τ.Α. καθώς και Δήμαρχοι 

και Πρόεδροι Κοινοτήτων με 20ετή θητεία και προσφορά στα κοινά.

 Παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών κος Τάκης Θεοδωρικά-

κος, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πρ. Υπουργός – Βουλευτής κ. Χρ. 

Σπίρτζης, η εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ βουλευτής κα Λιακούλη, η 

αναπλ. Κοινοβουλευτική εκπρόσωπος – 

βουλευτής κα Ζωή Ράπτη, ο Περιφερειάρ-

χης Αττικής κ. Γ. Πατούλης, ο εκπρόσωπος 

της Κ.Ε.Δ.Ε. κος Δημ. Καφαντάρης, οι Γεν. 

Γραμματείς κος Μιχ. Σταυριανουδάκης και 

Μαν. Γραφάκος, ο Αντιπρόεδρος της Ένω-

σης Δημάρχων Κρήτης πρ. Υπουργός κος 

Κυρ. Βιρβιδάρης και πλήθος Δημάρχων και 

Δημοτικών Συμβούλων.  Χαιρετισμό απηύ-

θυνε ο Υπουργός Εσωτερικών κος Τ. Θεο-

δωρικάκος, ο οποίος εξήρε και συνεχάρη 

τις Ενώσεις για τις βραβεύσεις, ενώ εξέ-

φρασε και τη βούλησή του για ευρεία δι-

αβούλευση μαζί τους αλλά και με τα άλλα 

κόμματα για τις θεσμικές πρωτοβουλίες για 

την Αυτοδιοίκηση που προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση.

Στις σύντομες τοποθετήσεις τους ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κος 

Π. Καμάρας και ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. κος Γ. Μαρκόπουλος τόνι-

σαν τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης ιδιαίτερα την περίοδο αυτή ως και τη σημασία της ηθικής 

ανταμοιβής που αποδίδεται μέσω των βραβεύσεων σε Πρόσωπα 

και Φορείς που υπηρετούν το Κοινωνικό Σύνολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη μουσική νότα στην διοργάνω-

ση έδωσε η συμμετοχή των Συνόλων Σύγχρονης Μουσικής του Δη-

μοτικού Ωδείου Ασπροπύργου.

7α ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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7α ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επίκεντρο των διακρίσεων στα 7α Βραβεία Αυτοδιοί-
κησης η προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο Στα 7α Βρα-

βεία Αυτοδιοίκησης τιμήθηκαν πρόσωπα & φορείς για την προ-

σφορά τους στην Κοινωνία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

} ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

} ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

} κ. Νίκος - Κομνηνός Χλέπας Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής 

 Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (5 ΘΗΤΕΙΕΣ)

Τιμητικές Πλακέτες δόθηκαν:

} κ. Νικόλαος Ζαγουρής,  

            πρ. Πρόεδρος Αγίου Κωνσταντίνου

} κ. Παντελής Μέξης, πρ. Πρόεδρος Αφιδνών

} κ. Δημήτριος Μίχας, πρ. Πρόεδρος Μαγούλας

} κ. Κωνσταντίνος Πόγκας,  

            πρ. Δήμαρχος Λαυρίου

} κ. Γεώργιος Πρίφτης, πρ. Πρόεδρος Κουβαρά

Εύφημος Μνεία δόθηκε:

} Παναγιώτη Βακαλόπουλο,  

        πρ. Δήμαρχο Ταύρου

} Νικόλαο Βούλγαρη, πρ. Πρόεδρος Βαρνάβα

} Χαράλαμπο Μπεχλιβανίδη,  

        πρ. Δήμαρχο Νέας Σμύρνης

} Νικόλαο Παξιμαδά,  

        πρ. Δήμαρχο Πετρούπολης

} Μήτρο Σουλιμιώτη, 

        πρ. Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά  

την εκδήλωση: https://youtu.be/i6FIcX_f5eM
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝ.Δ.Α. & ΕΝ.ΔΗ.Κ. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ανάγκη να προσεγγίσει η ελληνική 
τοπική αυτοδιοίκηση το ευρωπαϊκό 
αυτοδιοικητικό κεκτημένο
Με υπόμνημα στον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Γιάνη Βρούτση, η Ένωση Δημάρχων Αττικής σε Συνεργασία με την Ένωση 

Δημάρχων Κρήτης καταγράφουν τα δεδομένα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

προτείνουν και αιτιολογούν το την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής  

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

κ. Γιάννη Βρούτση

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Α.1. Βασικές παραδοχές

α. Οι αιρετοί είναι φορείς πολιτικής εντολής.

β. Οι αιρετοί δεν είναι «επαγγελματίες της πολιτικής»

γ. Οι αιρετοί πρέπει να ασκούν χωρίς περιορισμούς και «βάρη» 

την αποστολής τους.

δ. Επιβάλλεται η αδιάκοπη και διαρκής βελτίωση των ηγετικών 

δεξιοτήτων πρόσβαση στην εξειδικευμένη γνώση.

ε. Δικαιούνται με βάση και την μέγιστη προσφορά τους παροχές 

αντίστοιχες με το λειτούργημά τους τόσο στους διατελούντες 

όσο και στους διατελέσαντες.

Α.2 Υπάρχον θεσμικό πλαίσιο

Το Θεσμικό Πλαίσιο, που αναφέρεται στην καταστατική θέση των 

αιρετών περιγράφεται:

· Στο Σύνταγμα της χώρας μας

· Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας

· Στους Νόμους του Κράτους

α. Η αναφορά στο Σύνταγμα όσο αφορά στον θεσμό 

 είναι σαφής.

«Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια» και μη δυνατότητα 

του Κράτους «να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη 

δράση του»

β. Η αναφορά στο ΕΧΤΑ (άρθρο 7) επίσης

1. «Το καταστατικό των τοπικών αιρετών πρέπει να εξασφαλίζει 

την ελεύθερη άσκηση της εντολής τους».

2. «Το καταστατικό πρέπει να επιτρέπει επαρκή οικονομική απο-

ζημίωση για τα έξοδα που προκύπτουν από την άσκηση της 

εντολής, καθώς και ενδεχομένως την οικονομική αποζημίωση 

των διαφυγόντων κερδών η αμοιβή του παρεχόμενου έργου 

και αντίστοιχη κοινωνική κάλυψη»

3. Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστα 

με το αξίωμα του τοπικού αιρετού δεν μπορούν να καθορίζο-

νται παρά με νόμο ή με βασικές νομικές αρχές. (ο χάρτης αυτός 

ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο της Τ.Α. με τον κυρωτή 

Νόμο 1850/1990)

Β. Το δικαίωμα της χορηγίας των Δημάρχων  

και των Προέδρων Κοινοτήτων

Η χορηγία αποτελεί μία περιοδική, δημοσίου δικαίου, χρημα-

τική παροχή, που καταβάλλεται ισοβίως από το Δημόσιο Ταμείο 

στους διατελέσαντες δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων , 

μετά τη λήξη της θητείας τους, με βάση τις υπηρεσίες που πρό-

σφεραν επί μακρό χρόνο υπό την ιδιότητά τους αυτή.

Η χορηγία θεσμοθετήθηκε για τους δημάρχους αρχικά και εν 

συνεχεία για τους προέδρους των κοινοτήτων στους οποίους η χο-

ρηγούμενη απολαβή, στη διάρκεια της θητείας τους , δεν είχε ανα-

γνωριστεί ως μισθός αλλά ως έξοδα παράστασης, καθεστώς που 
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ίσχυε έως το 2010. Μέχρι τότε η χορηγία είχε τιμητικό χαρακτήρα.

Ο ρόλος που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι αιρετοί , είναι 

αρκετά σημαντικός και καθοριστικός στην άσκηση της τοπικής 

εξουσίας και τη διεκπεραίωση των τοπικών υποθέσεων. Επιτε-

λούν ένα δύσκολο και πολύπλευρο έργο για να ανταποκριθούν, 

με το φιλότιμό τους και την μέγιστη προσπάθεια σε καθημερινή 

βάση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η 

επιτυχής άσκηση των δημόσιων τοπικών υποθέσεων απαιτεί αυ-

ταπάρνηση, αφοσίωση και πλήρη απασχόληση.

Β.1 Προϋποθέσεις καταβολής χορηγίας

Για τη χορήγηση ισοβίως μηνιαίας χορηγίας στους δημάρχους 

απαιτείται:

α) Οι δήμαρχοι να έχουν κατά την απομάκρυνσή τους από τη 

θέση οκταετή πραγματική υπηρεσία δημάρχου (άρθρο 1 

παρ.1 Ν.91/1943, όπως έχει αντικατασταθεί παρ.1 του 

άρθρου 1 Ν.1770/1944 και παρ.1 άρθρο 1 Ν.293/1976) ή

β) Οι δήμαρχοι να έχουν επταετή υπηρεσία δημάρχου και τετρα-

ετή δημοτικού συμβούλου ή προέδρου κοινότητας (άρθρο 1 

παρ.8 του Ν.91/1943, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 2 του Ν.293/1976) ή

γ) Δικαίωμα μηνιαίας χορηγίας από το Δημόσιο αποκτούν και 

όσοι διετέλεσαν σε θέσεις δημάρχων και προέδρων κοινο-

τήτων, εφόσον έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία δη-

μάρχου, προέδρου και κοινοτικού συμβούλου είκοσι (20) 

ετών, εκ των οποίων μια πλήρη τετραετία αιρετού δημάρχου 

ή προέδρου και συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας του 

(παρ.19α άρθρο 4 Ν. 3513/2006).

Εάν κατά την άθροιση των ετών υπηρεσίας προκύπτει χρονικό 

διάστημα ίσο προς έξι(6) τουλάχιστον μήνες, θεωρείται ως 

πλήρες έτος (άρθρο 3 παρ. 2.Ν. 91/1943).

Για τη χορήγηση ισοβίως μηνιαίας χορηγίας προέδρων 

κοινοτήτων απαιτείται:

α) Οι πρόεδροι κοινοτήτων, να έχουν οκταετή πραγματική υπηρε-

σία προέδρου κοινότητας ( άρθρο 3 εδάφ. α’ Ν. 1205/1981).

β) Οι πρόεδροι κοινοτήτων οι οποίοι δεν έχουν πλήρη οκταετή 

πραγματική υπηρεσία προέδρου κοινότητας δικαιούνται 

της ανωτέρω μηνιαίας χορηγίας εφ’ όσον μέχρι την ισχύ του 

Ν.1205/1981 έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία προέ-

δρου και κοινοτικού συμβούλου της κοινότητας 20 έτη εκ 

των οποίων μία περίοδος ως αιρετός πρόεδρος. Η μηνιαία χο-

ρηγία αυτών συνίσταται στη βασική χορηγία των οκτώ ετών 

πραγματικής υπηρεσίας ανεξάρτητα από τα έτη συνολικής 

υπηρεσίας τους ( άρθρο 21 Ν.1205/81).

 γ) Οι πρόεδροι κοινοτήτων να έχουν επταετή υπηρεσία προέ-

δρου κοινότητας και τετραετή κοινοτικού συμβούλου ή δη-

μάρχου (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1205/1981 και άρθρο 1 παρ.8 

Ν. 91/1943).

 Εάν κατά την άθροιση των ετών υπηρεσίας προκύπτει χρονικό 

διάστημα ίσο προς έξι τουλάχιστον μήνες , θεωρείται ως πλή-

ρες έτος (άρθρο 3 παρ.3 Ν. 1205/1981).

 Η προγενέστερη υπηρεσία δημάρχου, ως προέδρου 

κοινότητας συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση όσο 

και για τον καθορισμό του ποσού της χορηγίας( άρθρο 1 

παρ.9 του Ν. 91/1943, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν. 1205/1981). Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινότητας με υπερ-

τετραετή θητεία στη θέση αυτή μπορούν να προσμετρούν 

και χρόνο βουλευτικής θητείας για τη θεμελίωση δικαιώ-

ματος χορηγίας εφόσον ο χρόνος της βουλευτικής θητείας 

δεν χρησιμεύει για τη λήψη βουλευτικής σύνταξης( άρθρο 2 

παρ.22 Ν. 3075/2002).

Β.2 Κατάργηση χορηγίας

Με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Β.1α του Ν. 4093/12( ΦΕΚ 222/ 

ΤΑ’/12-11-2012): «Οι διατάξεις των άρθρων 1 του Ν. 91/1943 

(Α’129), 1 και 2 του ν.δ.99/1974( Α’295) και της παρ.19 του άρ-

θρου 4 του Ν.3513/2006( Α’265) παύουν να ισχύουν για όσους 

από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για πρώτη 

φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρχου, από την επο-

μένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.». 

Με το παραπάνω άρθρο καταργείται η βουλευτική σύνταξη και 

η χορηγία για όσους αποκτήσουν για πρώτη φορά την ιδιότητα 

του Βουλευτή ή του αιρετού οργάνου των ο.τ.α. α’ βαθμού, αντί-

στοιχα, από την επομένη της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού 

(13.11.2012).

Ο εκσυγχρονισμός και η προσέγγιση της 

ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης στο 

ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο 

αποτελεί μια δυναμική και διαρκή 

προσπάθεια , παρά τις δυσκολίες που 

υπήρξαν λόγω της οικονομικής κρίσης.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝ.Δ.Α. & ΕΝ.ΔΗ.Κ. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Από 1.1.2017 , κατά την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αλληλεγγύης, οι δήμαρχοι υπάγο-

νται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ως λειτουργοί 

των ΟΤΑ και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 του Ν. 4387/2016. Επο-

μένως δικαιούνται Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης κατά τα 

άρθρα 7 και 8 του Ν. 4387/2016. Με την υπαγωγή αυτή αλλάζει, 

ριζικά ο τρόπος υπολογισμού της χορηγίας των αιρετών. Το κα-

ταβαλλόμενο ποσό της χορηγίας μειώθηκε σημαντικά κατά τρό-

πο μη παραδεκτό. Άποψή μας είναι ότι οι αιρετοί των ΟΤΑ α’ και 

β’ βαθμίδας δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 

4387/2016, γιατί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί με 

δημοσιουπαλληλική σχέση. Επίσης η γραμματική και τελολογική 

ερμηνεία της διάταξης αυτής δεν καταλήγει στην υπαγωγή των 

αιρετών στον ΕΦΚΑ.

Για το λόγο αυτό η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας( Κ.Ε.Δ.Ε.) 

με την αρίθμ. 203/14.3.2018 απόφασή της ζήτησε από τον Υφυ-

πουργό Εργασίας να αποστείλει διευκρινιστικό έγγραφο-εγκύ-

κλιο προς την αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ, ώστε να εξαιρούνται 

από τη ρύθμιση του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 οι χορηγίες των 

αιρετών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο 

αυτό. Μέχρι και σήμερα το Υπουργείο δεν έχει προβεί στην έκ-

δοση σχετικής εγκυκλίου και η καθ’ύλην αρμόδια διεύθυνση 

του ΓΛΚ, για την έκδοση των πράξεων κανονισμού χορηγιών, η 

43η,δεν έχει σχετική ενημέρωση και κατεύθυνση για τον τρόπο 

υπολογισμού των χορηγιών και έτσι παρά πολλές αιτήσεις δικαι-

ούχων βρίσκονται σε εκκρεμότητα επί χρονικό διάστημα που 

βρίσκεται έξω από τα όρια του νόμου και της χρηστής διοίκησης.

Ειδοποιά στοιχεία διαφοροποίησης των δημάρχων από τους 

δημοσίους υπαλλήλους- συνταξιούχους του δημοσίου είναι:

  Ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύονται και αποκτούν την 

αντίστοιχη ιδιότητα. Εκλογή στην μία περίπτωση , διορισμός 

στην άλλη με σχέση δημοσιουπαλληλικής εξαρτημένης εργασί-

ας. Ας σημειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σε αποφάσεις του 

έχει κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στον αιρετό και στο δημόσιο 

υπάλληλο σε σχέση με την σύνταξη που χορηγείται στο δημόσιο 

υπάλληλο και στη χορηγία που νόμιμα δικαιούται ο αιρετός.

 Η αβεβαιότητα ή μη περί τη συνεχή άσκηση του αντίστοι-

χου λειτουργήματος ή των εκ της κατεχόμενης θέσεως καθηκό-

ντων- μεταβολή της προτιμήσεως του εκλογικού σώματος στην 

μία περίπτωση, μονιμότητας στην άλλη- , γεγονός, που καθιστά 

τις συνθήκες από τις οποίες τελούν οι δήμαρχοι και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι μη συγκρίσιμες.

Η νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει σε σχετικό συνταξιο-

δοτικό νομοσχέδιο που θα φέρει , κατά το ισχύον Σύνταγμα, η 

Κυβέρνηση στη Βουλή με συγκεκριμένη διάταξη ή με τον τύπο 

της τροπολογίας των αρμοδίων Υπουργών.

Ο εκσυγχρονισμός και η προσέγγιση της ελληνικής το-

πικής αυτοδιοίκησης στο ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτη-

μένο αποτελεί μια δυναμική και διαρκή προσπάθεια , παρά 

τις δυσκολίες που υπήρξαν λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η αντιμισθία των αιρετών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευ-

ταία χρόνια. Η ιδιαίτερη δυναμική της πολιτικής εντολής της 

οποίας είναι φορείς οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και η αναγκαιότητα υπεράσπισης ενός διαρκώς πιο ανα-

βαθμισμένου ευρωπαϊκού κεκτημένου με αφετηρία τις κα-

τευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης( κυρώθηκε στη χώρα μας με το Ν. 

1850/1989 ) υποδεικνύουν την ανάγκη αναβάθμισης της κα-

ταστατικής θέσης των αιρετών.

Μετά την παραπάνω τεκμηρίωση και το νομικό συλλογι-

σμό. , είναι πρόδηλο ότι από την παρ. 8 του άρθρου 58 του 

ΠΔ 169/2007 πρέπει να εξαιρεθούν οι δήμαρχοι και οι πρό-

εδροι κοινότητας, με νομοθετική ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή 

δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ.1 του 

Συντάγματος, αφού οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινότητας, 

αναδεικνυόμενοι δι’εκλογής συνιστούν διαφορετική κατηγορία 

προσώπων σε σχέση με τα πρόσωπα που, μετά από διορισμό , 

αποκτούν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου , γεγονός που 

δικαιολογεί και τη διαφορετική συνταξιοδοτική τους αντιμετώπι-

ση από τον κοινό νομοθέτη.

Η ιδιαίτερη δυναμική της πολιτικής εντολής 

της οποίας είναι φορείς οι αιρετοί της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και η αναγκαιότητα υπερά-

σπισης ενός διαρκώς πιο αναβαθμισμένου 

ευρωπαϊκού κεκτημένου με αφετηρία τις κα-

τευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής 

Αυτονομίας του Συμβουλίου της Ευρώπης 

υποδεικνύουν την ανάγκη αναβάθμισης της 

καταστατικής θέσης των αιρετών.
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

1. Μη υπαγωγή των Δημάρχων στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016, ως μη έχοντες 

την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του λειτουργού με οποιαδήποτε δημοσιουπαλληλι-

κή σχέση. Επαναφορά υπολογισμού της χορηγίας στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των 

άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 91/1943, άρθρο 3 παρ.2 του Ν. 1205/1981 και άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 

2703/1999

2. Επαναφορά του δικαιώματος της χορηγίας στους εκλεγέντες για πρώτη φορά Δημάρ-

χους μετά την 13/11/2012, αποκλειστικής απασχόλησης, με κατάργηση του άρθρου 1 υποπαρ. 

Β.1α του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/ΤΑ/12-11-2012) και επαναφορά της καταβολής από τους Δή-

μους (όπως προϋπήρχε) με κατάργηση του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1518/1985

3. Κατάργηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 που προβλέπει την 

αναστολή της καταβολής της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, στους απασχολούμενους 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και επαναφορά των διατάξεων του Ν. 3863/2010. Κατάργηση 

της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016.

4. Προσμέρτηση των χρόνων θητείας Δημάρχων που έχουν και την ιδιότητα του Δημοσίου 

Υπαλλήλου και οι οποίοι έχουν επιλέξει τη σύνταξη του Δημοσίου στο ανταποδοτικό τμήμα 

υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν.4387/2016

5. Κατάργηση του στοιχείου β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4387/2016 που αναφέρεται 

ότι «στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2014 αλλά δεν καταβλήθηκε η σύνταξη/χορηγία καθώς δεν 

έχει συμπληρωθεί το ισχύον κατά περίπτωση κατώτατο όριο ηλικίας, οι συντάξεις αυτεπάγ-

γελτα ορίζονται εκ νέου με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.4378/2016».

6. Επαναφορά της διάταξης Νόμου για αποζημίωση των Μελών των ΔΣ και των επιτροπών 

του Δήμου ανά συνεδρίαση με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων με βάση τον προϋπολο-

γισμό του, χωρίς οικονομικό επηρεασμό στα οικονομικά του κεντρικού κράτους και ασφαλώς 

στα πλαίσια της Αυτοδιοικητικής λειτουργίας του οικείου Δήμου όπως τούτο εφαρμόζεται σε 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
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Τη θεματική ενότητα ανέπτυξαν  
με αντίστοιχες εισηγήσεις:

- Ο κ. Γιώργος Χατζηδάκης, Δήμαρχος 

Ηλιούπολης: «Λειτουργία Δημοτικού 

Συμβουλίου και Επιτροπών».

- Ο κ. Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος της Ένωσης 

Δημάρχων Αττικής, π. Δήμαρχος Πεύκης: 

«Εκλογικό σύστημα στην Αυτοδιοίκηση».

- Ο κ. Μιχάλης Χρηστάκης, Πρόεδρος 

Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», 

Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης: 

«Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο 

αποτελεσματικότητας Διοίκησης των Ο.Τ.Α».

- Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, Γενικός Γραμματέας 

Πολιτικής Προστασίας, π. Δήμαρχος Βύρωνα: 

«Η συμβολή των Δήμων στα θέματα Πολιτικής 

Προστασίας. Πρόληψη και αντιμετώπιση 

έκτακτων καταστάσεων από πλημμύρες, 

πυρκαγιές, σεισμούς, κ.λπ.».

Παρεμβάσεις  
πραγματοποίησαν οι:

- Ο κ. Γεώργιος Κουράσης, Πρόεδρος 

Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των 

Πόλεων,  Μέλος  Δ.Σ. ΕΝ. Δ.Α.,  π. Δήμαρχος 

Χαλανδρίου.

- Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Π.Σ.Α, π. Αντιδήμαρχος 

Δήμου Δωρίδος.

Συντονιστής: Ο κ. Θεόδωρος Γεωργάκης, 

Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ 

Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος ΟΠΣΑ, π. 

Δήμαρχος Ηλιούπολης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Brainstorming των αιρετών με στόχο την αυτοδιοικητική 
ανάπτυξη Ο Όμιλος Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α) σε συ-

νεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης και την Ένωση Δημάρχων Αττικής, διοργάνωσε 

πρόσφατα εκδήλωση, με θεματική ενότητα: «Η νέα Αυτοδιοικητική Πορεία». Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής 

Αντίστασης στην Ηλιούπολη.

«Η νέα Αυτοδιοικητική Πορεία»
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Αδήριτη η ανάγκη να ξεπεράσουν οι ΟΤΑ τα «αγκάθια» και τις 

αδυναμίες που αντιστρατεύονται την ανάπτυξή τους προς όφελος 

των πόλεων και των πολιτών, σε μια εποχή που τα μνημόνια αποτε-

λούν μετά από σειρά ετών, παρελθόν. Τα ζητήματα αυτά είναι όλα 

όσα αποτέλεσαν το επίκεντρο της θεματικής του 11ου Forum Αυ-

τιδιοίκησης που διοργανώνεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της 

Η μεταμνημόνιο εποχή 
και τα θέματα αιχμή 
για την Αυτοδιοίκηση!
Επί τάπητος τα κρίσιμα θέματα για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σε μία εποχή μεταίχμιο μετά 

την ολοκλήρωση των μνημονίων.
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ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΑ  

Σε κετ. €  

Ράλλης Γκέκας, Δρ. Οικονομικών  & Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΝ.Δ.Α. και πραγματοποιήθηκε στον Πόρο το Φθινόπωρο 2019. Και 

ενώ τις κεντρικές θεματικές του συνεδρίου παρουσίασε η έκδοση 

ήδη από το προηγούμενο της τεύχος, στο παρών θα αναδείξουμε τις 

ιδιαίτερες πτυχές και θέσεις αιρετών που συμμετείχαν στο Forum. 

Ο δρ. Ράλλης Γκέκας, Οικονομικών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν 

μεταξύ των κεντρικών ομιλητών που μίλησε με τη γλώσσα των αριθ-

μών αποτυπώνοντας έτσι με αδήριτο τρόπο την κατάσταση και τις 

αναγκαιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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ναφορικά με τον εκλογικό 

νόμο στην αυτοδιοίκηση. 

Είναι πολύ εύκολο να λέει 

ο καθένας μας, και αυτό, και εκείνο, και 

το άλλο. Θα πρέπει να κάνουμε μια με-

γάλη συζήτηση για να καταλήξουμε σε 

τι βαθμό θέλουμε αναλογία και αντι-

προσωπευτικότητα και σε τι βαθμό 

κυβερνησιμότητα. Αν δεν βρούμε 

αυτό το μείγμα, όλα τα υπόλοιπα μάλ-

λον δεν έχουν νόημα.

Υπήρξε συνταγματική πρόταση 

που έγκαιρα κατέθεσα στην ΚΕΔΕ και η 

οποία «προσπεράστηκε». Αφορούσε και 

το Εθνικό Κοινοβούλιο και την Αυτοδιοί-

κηση και προέβλεπε κοινό όριο εισόδου 

και στη Βουλή και στην Αυτοδιοίκηση. 

Δεν μπορεί και δεν πρέπει ο καθένας να 

αλλάζει κατά το δοκούν τα εκλογικά συ-

στήματα. Πως να το κάνουμε…

Κυβερνησιμότητα 

και λαϊκή ψήφος

Ως πότε θα παραποιούμε τη λαϊκή 

ψήφο για να έχουμε κυβερνησιμότητα; 

Και με τι ποσοστό; Κατά την προσωπική 

μου άποψη, το 20% είναι ένα λογικό πο-

σοστό για να έχουμε κυβερνησιμότητα. 

Το 20% στην Αυτοδιοίκηση, παραδείγ-

ματος χάρη, μας λέει ότι με το 42%, που 

είχε θεσπιστεί παλιότερα επί ΝΕΑΣ ΔΗ-

ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, μπορείς να εκλέγεις Δημο-

τική Αρχή γιατί θα έχει πλειοψηφία. Το 

50% συν 1. Έτσι, ακριβώς!

«Σε τι βαθμό θέλουμε αναλογία 
και αντιπροσωπευτικότητα  
και σε τι βαθμό κυβερνησιμότητα;»

Γιώργος Ιωακειμίδης   

Πρόεδρος Π.Ε.Δ.Α.  Δήμαρχος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
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Να συζητήσουμε, λοιπόν, το κομβικό 

αυτό ζήτημα. Ποιο, ακριβώς, θα είναι το 

ποσοστό που θα μας δίνει την κυβερνη-

σιμότητα; Και αυτό, κατά την άποψή μου, 

πρέπει με τρόπο υπεύθυνο και συνολικό, 

να διαπεράσει την πολιτική μας ζωή. Δι-

ότι, αλλιώς, η κάθε κυβέρνηση θα κόβει 

και θα ράβει το ποσοστό αυτό στα μέτρα 

που νομίζει και εξυπηρετείται. Αυτό, θέ-

λουμε…; Όχι, βέβαια…

Τι είχαμε στην αυτοδιοίκηση; Είχαμε 

ένα εκλογικό σύστημα που έφτανε η πα-

ραβίαση της σχέσης αυτής και το 300%. 

Με το παλιό εκλογικό σύστημα. Ήταν λογι-

κό; Καθόλου. Πως να το κάνουμε, δεν μπο-

ρείς με 18% και 16% να έχεις το 60% των 

Συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από πότε αυτό είναι δίκαιο και λογικό 

σύστημα; Δεν ήταν. Πήγαμε σε ένα σύ-

στημα που δημιουργεί προβλήματα κυ-

βερνησιμότητας. Η κουβέντα αυτή από 

το ένα άκρο στο άλλο, δεν έγινε ποτέ. 

Γιατί πρέπει να είμαστε to the point. Την 

έκανε την κουβέντα αυτή η ΚΕΔΕ; Δεν την 

έκανε ποτέ.

Η ΚΕΔΕ δύο χρόνια έλεγε: δεν θέλου-

με απλή αναλογική, αλλά δεν μας είπε 

ποτέ τι ακριβώς ζητάμε, τι δηλαδή θέλου-

με, τι διεκδικούμε…

Προσωπικά, δύο χρόνια έλεγα στα 

Συνέδρια να προτείνουμε το σύστημα 

που εμείς θέλουμε. Η κουβέντα αυτή δεν 

έγινε ποτέ στην ΚΕΔΕ. Γιατί….;

Νέο σύστημα – 

 Νέα προβλήματα

Έτσι, «καταφέραμε» και επιτρέψαμε 

στον κύριο Σκουρλέτη να κάνει αυτό που 

νόμιζε ή πίστευε εν πάση περιπτώσει από 

τη δική του μεριά, με αποτέλεσμα να πάμε 

με ένα σύστημα που κατά την άποψή μου 

προκάλεσε δυσεπίλυτα προβλήματα.

Τι θα υποστήριζα σε μια συνεδρία-

ση της ΚΕΔΕ αν συζητούσαμε το θέμα 

του εκλογικού νόμου; Να σας πω… Θα 

ζητούσα να υπάρχει πλαφόν εισόδου 

στο Δ.Σ. Υπάρχει στο εθνικό κοινο-

βούλιο και δεν υπάρχει στην Αυτοδι-

οίκηση; Γιατί; Δίχως όριο εισόδου, ήταν 

εύκολο για δυο οικογένειες να κάνουν 

συνδυασμό και να βγάλουν εκπρόσωπο, 

ειδικά στους μικρούς Δήμους. Άρα, δεν 

είχε λογική αυτή επιλογή.

Το δεύτερο ζήτημα που έπρεπε να 

δούμε: δεν μπορεί να χάνει Δήμαρχος 

στο δεύτερο γύρο για 6 ψήφους… Δηλα-

δή να μη βγαίνει για 6 ψήφους και στο

δεύτερο γύρο να χάνει την εκλογή 

του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 

της περίπτωσης, ο Δήμαρχος Δομοκού. 

Παράλογο πέρα ως πέρα…. Και από πότε 

είναι δίκαιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο αυ-

τός που πήρε 25% να είναι Δήμαρχος και 

αυτός που πήρε σχεδόν 50%, να μην είναι 

Δήμαρχος;

Και μετά απ ό́λα αυτά, έρχονται οι 

τροποποιήσεις της σημερινής κυβέρνη-

σης και στην ουσία σε αυτόν που πήρε 

25% να μη δίνει τίποτα και το ίδιο σ’ αυτόν 

που πήρε 50%, διότι έτσι όπως κάνουμε 

αυξημένες τις Επιτροπές, όλα πηγαίνουν 

στον Δήμαρχο.

Είναι δίκαιο αυτό; Προφανώς δεν εί-

ναι. Θα μου πεις, ένας κακός νόμος που 

πάμε στις εκλογές, διορθώνεται εκ των 

υστέρων; Όχι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. 

Αλλά δεν διορθώνεται με λάθος δια-

δικασίες και δεν διορθώνεται εκ των 

υστέρων. Κακώς-καλώς πήγαμε με αυτό 

το σύστημα. Δεν μπορείς να το αλλάζεις 

την επόμενη μέρα. Κατεβήκαμε, δώσαμε 

τη μάχη στις εκλογές με ένα συγκεκριμέ-

νο σύστημα. Μας άρεσε – δεν μας άρεσε, 

δεν μας άρεσε, έτσι, είναι, με αυτό όμως 

έπρεπε να πορευτούμε.

Και εν πάση περιπτώσει, ας υπάρχει 

ένα διάστημα, εγώ αυτό θα έκανα αν 

ήμουν κυβέρνηση, 6 μηνών; 8 μηνών; Να 

δούμε τη λειτουργία του συστήματος, 

να δούμε, γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά, 

θεωρώ ότι πάρα πολλές παρατάξεις θα 

είχαν συμπράξει για να διοικήσουν το 

Δήμο. Τώρα, νομίζοντας κανείς ότι έχει 

πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτρο-

πή και στην Ποιότητα Ζωής, νομίζει ότι 

μπορεί να διοικήσει το Δήμο. Είναι τε-

ράστιο λάθος. Δηλαδή τα βασικά θέ-

ματα του Δήμου είναι τέσσερα και είναι 

αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προϋπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα, 

αύξηση ή μείωση δημοτικών τελών, ετή-

σιο πρόγραμμα δράσης. Αυτά τα τέσσε-

ρα οπωσδήποτε νομοθετικά πρέπει να 

περάσουν από εκεί».
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«Πρέπει να βάλουμε 

το δημόσιο management  

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»
«Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι βουλευόμενο Όργανο, να έχει προγραμματικό 

ρόλο, να ασχολείται με τις καταστατικές διαδικασίες και τις κανονιστικές διατάξεις, να 

ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία στη διοίκηση και να έχει κανόνες 

για τη λογοδοσία», εκτιμά ο Λάμπρος Μίχος, Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας.

Υ
 

 

 

πάρχουν στην Αυτοδιοίκηση 

πολλά μικρά που μπορούν 

να διορθωθούν άμεσα. Ορί-

ζει υποχρεωτικά ο Δήμαρχος μία μέρα 

για να κάνει γάμους. Και ορίζει Τρίτη 

12.00 με 13.00. Και έρχεται κάποιος 

και κλαίει, λέει: μα, σας παρακαλώ, να 

το κάνω Σάββατο. Ο νόμος επιβάλ-

λει να πας στον εισαγγελέα, να κάνεις 

έγγραφο, να πεις ποιος εξαιρετικός 

λόγος το επιβάλλει, να πάρεις άδεια 

για να παντρέψεις Σάββατο. Λέω ένα 

παράδειγμα. Βάζω εγώ τους υπαλλή-

λους μου για πρώτη φορά να κάνουν 

και δεύτερο δρομολόγιο. Και μου λένε 

οι Οικονομικές Υπηρεσίες, δεν μπορείς 

να το κάνεις, γιατί δεν έχεις καύσιμα. 

Γιατί δίνουμε ραπόρτο πόσα καύσιμα 

καίνε τα αυτοκίνητα, στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. Σας λέω δύο εξωφρενικά 

παραδείγματα. Αυτά μπορεί να λυθούν 

αύριο.

Υπάρχουν και τα μεγάλα της Αυτο-

διοίκησης. Εγώ ήμουν Δήμαρχος, έγινα 

Βουλευτής και ξανάγινα Δήμαρχος. Σας 

το λέω, διότι πολλά που υποστήριζα ως 

Δήμαρχος πριν γίνω Βουλευτής, ανα-

γκάζομαι να τα ξαναλέω τώρα που ξα-

Λάμπρος Μίχος, Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας -  

Επίτιμο Μέλος Ένωσης Δημάρχων Αττικής
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νάγινα από Βουλευτής, Δήμαρχος. Και 

παρότι είχα την ευκαιρία, την τύχη μπο-

ρώ να πω, να είμαι Βουλευτής σε μια 

περίοδο που γίνανε σημαντικά πράγ-

ματα στην Αυτοδιοίκηση και ξέρετε ότι 

ήμουν συνεισηγητής στον Καλλικράτη 

και ως Γραμματέας Αυτοδιοίκησης του 

ΠΑΣΟΚ τότε, γύρισα όλη την Ελλάδα να 

υπερασπίζομαι τον Καλλικράτη, βάζο-

ντας ένα υστερόγραφο ότι, δουλέψτε 

τον και η ανάγκη και η πραγματικό-

τητα θα μας δείξει πού πρέπει να τον 

διορθώσουμε.

Ζούσα με την ελπίδα να αξιολο-

γήσουμε την πορεία του Καλλικράτη. 

Ζούσα με την προσδοκία να αξιολογή-

σουμε σοβαρά τα λάθη και τις αδυναμί-

ες του Καλλικράτη και να πάμε σε ένα 

καινούργιο σχέδιο νόμου.

Τα οικονομικά της 
Αυτοδιοίκησης

Στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης 

πρέπει να ξαναδούμε τη νέα γενιά 

των παρακρατημένων. Ποια είναι 

η κακοδαιμονία της Αυτοδιοίκησης; 

Τα πρόθυμα ναι των αυτοδιοικητικών 

στις εκάστοτε εξουσίες. Αν συνειδη-

τοποιούσαμε τη δύναμή μας, δεν θα 

εκλιπαρούσαμε κανέναν Γενικό, κανέ-

ναν Υπουργό, κανέναν Πρωθυπουργό. 

Η αδιαμεσολάβητη ισχυρή σχέση που 

έχουμε με τον λαό, θα μας καθιστούσε 

ρυθμιστές και όχι ικέτες και επαίτες. 

Αλλά δυστυχώς αυτό που τρέχουμε 

πρώτα να κάνουμε, είναι να δώσου-

με πρόθυμα ναι σε όλες τις εξουσίες, 

για να ικανοποιήσουμε βέβαια τις τοπι-

κές μας ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Τι πρέπει να γίνει στην Αυτοδιοί-

κηση; Πρώτα από όλα να επανέλθει 

ο προληπτικός έλεγχος. Δεν θα λει-

τουργήσει κανένας Δήμος, διότι είναι 

άπειροι υπάλληλοι, είναι ευθυνόφοβοι 

και με το πλαίσιο που υπάρχει, δεν θα 

υπογράφει κανένας.

Δεύτερο. Πρέπει να βάλουμε το 

δημόσιο management στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Το διοίκηση μέσω στό-

χων, είναι κορυφαίο. Δεν μπορείς να 

λες ότι κάνεις κάτι, χωρίς να έχεις υπο-

λογίσει για ποιο λόγο το κάνεις, ποια θα 

είναι η ωφέλεια σε σχέση με το κόστος 

και να κάνεις επαλήθευση του τι έκανες. 

Πόσο δύσκολο είναι να εφαρμόσουμε 

το δημόσιο management στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση; Κορυφαία ζητήματα εί-

ναι η οικολογία, ας πούμε, η κλιματική 

αλλαγή. Η υφήλιος καταστρέφεται. Μια 

κοπελίτσα 16 χρονών από τη Σκανδινα-

βία, μας έβαλε τα γυαλιά. Και εμείς συ-

ζητάμε για την ανακύκλωση.

Σας λέω λοιπόν ευθέως, κύριε 

Υπουργέ και κύριε Γενικέ και κύριε 

Υπουργέ, δώστε μου τα μέσα, που θα 

σας πω τι χρειάζεται, και δεσμεύομαι 

σε 3 μήνες το 50% να το ανακυκλώνω. 

Γιατί ερχόμαστε, ξανά ερχόμαστε, ξανά 

πάμε, ξανά ερχόμαστε; Θα σας πω τι 

χρειάζεται. Ένα αυτοκίνητο, κάποιους 

κάδους, κάποια λεφτά και πέντε ερ-

γάτες. Δεσμεύομαι ενώπιων σας τώρα 

δημοσίως, ότι αν μου δώσετε αυτά τα 

μέσα που σας λέω, τα ελάχιστα δηλα-

δή, σε 3 μήνες θα ανακυκλώνω το 50% 

στον Δήμο μου.

Ύστερα, ψηφιακό χάσμα. Πρέπει 

να τρέξει. Ξέρω ότι είναι Δήμοι που 

δεν έχουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 

Παίρνω κάποιον και μου λέει θα κρα-

τήσω πρωτόκολλο να στείλω αύριο το 

έγγραφο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγ-

ματα. Πρέπει να ηλεκτρονικοποιηθεί. Η 

ψηφιακή εποχή θα μας αφήσει πίσω. 

Είναι αναπηρία για τους Δήμους που 

δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τέτοιο 

σύστημα.

Και επίσης, έρχομαι στο παράδειγ-

μα που σας έλεγα. Το 2009 έγινα Βου-

λευτής και τώρα είμαι ξανά Δήμαρ-

χος. Η γραφειοκρατία έχει αυξηθεί. Η 

ταχύτητα περαίωσης και ωρίμανσης 

κάποιων έργων, έχει διπλασιαστεί. 

Κόψτε αύριο με μία απόφαση τις μισές 

υπογραφές. Δεν γίνεται διαφορετικά. 

Μαθαίνω ότι ένα έργο για να ωριμάσει, 

δικό μας, τώρα στην Αγία Βαρβάρα, 

θέλει περίπου 3 χρόνια. Είναι σοβαρά 

πράγματα αυτά για τη χώρα μας, καθό-

μαστε και μιλάμε και ξαναμιλάμε για τα 

ίδια πράγματα; Γιατί να το κάνουμε αυτό; 

Πλήρης απογραφειοκρατικοποίηση.

Οι αρμοδιότητες  
των δημοτικών συμβουλίων

Ανεξάρτητα από απλή αναλογική 

αυτό που ήθελε ανέκαθεν η Αυτοδιοίκη-

ση, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά, είναι 

το εξής. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ας το 

καταλάβει κάποιος από αυτούς που νο-

μοθετούν, δεν μπορεί να αποφασίζει για 

το κόψιμο ενός δέντρου. Τι λέγαμε ανέ-

καθεν στην Αυτοδιοίκηση και εμείς στο 

ΠΑΣΟΚ, κυρία Λιακούλη; Ότι το Δημο-

τικό Συμβούλιο πρέπει να είναι βουλευ-

όμενο Όργανο, να έχει προγραμματικό 

ρόλο, να ασχολείται με τις καταστατικές 

διαδικασίες και τις κανονιστικές διατά-

ξεις, να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην 

εκτελεστική εξουσία στη διοίκηση και 

να έχει κανόνες για τη λογοδοσία. Γιατί 

δεν το κάνουμε; Τι μας εμποδίζει, απλή 

αναλογική, ξε-απλή αναλογική; Αφήνου-

με το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασί-

ζει για το αν θα κοπεί ένα δέντρο;

«Αν συνειδητοποιού-

σαμε τη δύναμή μας, 

δεν θα εκλιπαρού-

σαμε κανέναν Γενικό, 

κανέναν Υπουργό, 

κανέναν Πρωθυπουρ-

γό. Η αδιαμεσολάβη-

τη ισχυρή σχέση που 

έχουμε με τον λαό, θα 

μας καθιστούσε ρυθ-

μιστές και όχι ικέτες 

και επαίτες»
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«Η Αυτοδιοίκηση 

δεν είναι διαχρονικά  

τόσο αγαπητή μέσα στη Βουλή»

Κυριάκος Βιρβιδάκης,  Αντιπρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Κρήτης 

Η κυβερνησιμότητα των Δήμων, οι παράμετροι του εκλογικού συστήματος, η 

καταστατική θέση των αιρετών, ήταν το επίκεντρο της τοποθέτησης του Κυριάκου 

Βιριβιδάκη, Αντιπροέδρου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης, στο πλαίσιο του 

Forum. Παράλληλα, ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμησή του για την αναγκαιότητα 

συνταγματικού διαχωρισμού των εξουσιών.

Τ
 

 

 

 

ο θέμα της κυβερνησιμότητας 

νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ση-

μαντικό και έχει να κάνει όχι μόνο με το 

σύστημα όπως το συζητάμε, αλλά και 

με αυτό το οποίο λέχθηκε, που είναι η 

υποχρεωτική θητεία. Τι νόημα έχει να 

είναι κάποιος 4 χρόνια κάπου και να 

μη μπορεί να περάσει καμία απόφαση; 

Η υποχρεωτική συναίνεση δεν είναι 

κάτι που κατά τη γνώμη μου μπορεί 

να λειτουργήσει. Και το είδαμε και στο 

Σύνταγμα και σε άλλες περιπτώσεις. 

Διότι η εκλογή του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας που μπορεί να οδηγήσει σε 

διάλυση της Βουλής, είχε τη λογική της 

υποχρεωτικής συναίνεσης, που κάποιοι 

το πέρασαν τότε και είδαμε τι τραβήξα-

με από αυτή την ιστορία.

Και κάτι άλλο. Άλλο είναι τα Όργα-

να που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότη-

τες και άλλο είναι τα Όργανα τα οποία 

έχουν μεν αρμοδιότητες, αλλά όχι τόσες 

σημαντικές εκτελεστικές όσο έχει μία 

Δημοτική Αρχή. Παραδείγματος χάρη, 

εγώ βρέθηκα Αντιπρόεδρος στην Ομο-

σπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών 

με Πρόεδρο ο οποίος πρόσκειτο στο 
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ΚΚΕ. Τα αντιπροσωπευτικά αναλογικά 

Προεδρεία είναι κάτι το οποίο έχει λει-

τουργήσει στο συνδικαλισμό και πιθα-

νόν αλλού, αλλά δεν είναι για τον Δήμο.

Εκλογικό σύστημα και δεύτερος 
γύρος δημοτικών εκλογών

Και θέλω να τονίσω κάτι που αφορά 

τον δεύτερο γύρο: στον δεύτερο γύρο 

δεν πάει όποιος να ‘ναι. Πάνε οι δύο 

τους οποίους επέλεξε ο λαός ως πρώ-

τους να διεκδικήσουν τη Δημαρχία με-

ταξύ τους. Δεν πάει ο τελευταίος, ούτε 

ο τρίτος, ούτε ο τέταρτος. Κάτω από 

αυτή τη λογική λοιπόν, ερωτάται ο λαός 

«ποιον θέλεις από τους δύο να εκλέξεις 

Δήμαρχο με πλειοψηφία στο Δημοτικό 

Συμβούλιο;». Δεν πάει τυχαία. Έτσι, να το 

διευκρινίσουμε αυτό, ερώτηση γίνεται. 

Επιλέγονται οι δύο πρώτοι και οι δύο 

πρώτοι μετά κατεβαίνουν και ερωτάται 

ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, ο λαός, «από 

τους δύο που εσύ επέλεξες, ποιος θέλεις 

να έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να μπορεί να διοικήσει 

και να ασκήσει αρμοδιότητες;».

Τώρα, σε αυτό που είπε ο Λάμπρος 

Μίχος, που έχει δει και αυτός το θέμα 

από πολλές πλευρές. Το είπε και το λέω 

και εγώ, το βεβαιώνω και εγώ, γιατί το 

έζησα. Δεν έχει την καλύτερη αντιμε-

τώπιση ο Δήμαρχος στη Βουλή των Ελ-

λήνων. Εγώ αισθάνθηκα ως Βουλευτής 

και ως πρώην Δήμαρχος, λίγο παράξενα 

μέσα στη Βουλή. Και γενικώς η Αυτοδι-

οίκηση δεν είναι τόσο αγαπητή μέσα 

στη Βουλή διαχρονικά. Και αυτό πρέπει 

να το λάβουμε υπόψη μας.

Η καταστατική 
 θέση των αιρετών

Επειδή ελέχθη κάτι για την καταστα-

τική θέση των αιρετών, και είμαι αναγκα-

σμένος να αναφερθώ και σε αυτό. Έχω 

κάνει 15 χρόνια σε πολιτικές θέσεις. Και 

αν βάλετε και τα 10 επιπλέον χρόνια που 

έχω κάνει σε Τριτοβάθμιο Όργανο, είναι 

25. Αλλά σε πολιτικές θέσεις με εξουσία, 

έχω κάνει 15 χρόνια. Δεν παίρνω καμία 

πολιτική σύνταξη. Δεν παίρνω του Δη-

μάρχου, διότι ήμουν καθηγητής στο πα-

νεπιστήμιο και παίρνω τη σύνταξη του 

καθηγητή του πανεπιστημίου, δεν παίρ-

νω του Βουλευτή - ας όψεται το Εκλογο-

δικείο που μου «έκοψε» τη μια θητεία, 

διότι άλλαξε τη νομολογία επειδή έτσι 

ήθελε, και όπως ξέρετε, στο Εκλογοδι-

κείο δεν υπάρχει έφεση. Αν και είχα θε-

τική εισήγηση, έχασα την έδρα και έχω 

κάνει βουλευτής 44 μήνες με 4 εκλογές. 

Και το λέω αυτό, διότι ξέρετε πολύ καλά 

ότι υπάρχουν Βουλευτές που με 1 χρόνο 

θητεία και επειδή πήραν ένα χαρτί Αντί-

στασης κατά της δικτατορίας, πήραν 

σύνταξη, έτσι; Έτσι, για να ξέρουμε τι 

συμβαίνει.

Αυτοδιοικητική  
ανάπτυξη

Χρειάζονται τροποποιήσεις προς 

την κατεύθυνση του διαχωρισμού των 

Δεν έχει την καλύτερη αντιμετώπιση ο Δήμαρχος στη 

Βουλή των Ελλήνων. Εγώ αισθάνθηκα ως Βουλευτής 

και ως πρώην Δήμαρχος, λίγο παράξενα μέσα στη 

Βουλή. Και γενικώς η Αυτοδιοίκηση δεν είναι τόσο 

αγαπητή μέσα στη Βουλή διαχρονικά. Και αυτό 

πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.

Τα αντιπροσωπευτικά αναλογικά Προεδρεία είναι 

κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει στο συνδικαλισμό 

και πιθανόν αλλού, αλλά δεν  είναι για τον Δήμο.

εξουσιών. Οι εξουσίες, όπως είναι το 

Σύνταγμά μας, δεν είναι ουσιαστικά δι-

αχωρισμένες και υπάρχουν πάρα πολλά 

προβλήματα. Θυμίζω ότι στα Κύθηρα, 

σε ανάλογη συνάντηση μας, ασχολήθη-

κα με τη διαχρονική παρουσία της Αυ-

τοδιοίκησης στα Ελληνικά Συντάγματα, 

από γενέσεως του Ελληνικού κράτους. 

Και κάτι ακόμα. Μπορεί μία κυβέρνηση 

να αλλάζει την απόφαση για τους ΚΑΠ 

με τον προϋπολογισμό που είναι και αυ-

τός νόμος και ψηφίζεται, αφού μπορεί 

ένας νόμος να τροποποιεί έναν άλλο, 

αλλά δεν μπορεί κανείς νόμος να υπερ-

κεράσει το Σύνταγμα, το οποίο λέει π.χ. 

ότι οι αρμοδιότητες που δίνονται στην 

Αυτοδιοίκηση πρέπει να συνοδεύονται 

από τους αντίστοιχους πόρους κ.λπ. 

Έτσι λοιπόν, διαχρονικά οι κυβερνήσεις 

παραβιάζουν το σύνταγμα, κάτι που δεν 

μπορούν να κάνουν.
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Νίκος Καλούδης, πρ. Δήμαρχος Γλυκών Νερών 
------------------------------------------------------------

Αναγκαιότητα ένα νέο  
μοντέλο διακυβέρνησης

Τ 
α χρόνια της κρίσης έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι επι-

στροφή στην κανονικότητα και στο κοινοτικό κεκτημένο, 

δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μεταρρύθμιση του κράτους. Η 

μεταρρύθμιση του κράτους είναι πρωταρχική ανάγκη ώστε να αντα-

ποκρίνεται στα δεδομένα και τις απαιτήσεις των καιρών, αλλά και να 

συνδράμει στην ανασύνταξη και την ανοικοδόμηση της χώρας. Η 

χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, 

με στόχο την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τη διαβούλευση, τη λο-

γοδοσία, ώστε να επανακτηθεί η ικανότητα άσκησης δημοσίων 

πολιτικών, με σχέδιο, στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ένα δημοκρατικό κράτος αποκεντρωμένο, με μια ισχυρή Αυτοδι-

οίκηση και των δύο Βαθμών, με πόρους και αρμοδιότητες στην υπη-

ρεσία του πολίτη και της κοινωνίας. Η εκρίζωση της διαφθοράς, 

του κομματισμού, της ευνοιοκρατίας και της γραφειοκρατίας, 

η τεχνολογική και οργανωτική αναδιοργάνωση, η αναθεώρηση νοο-

τροπίας, ήθους και επαγγελματισμού, η εισαγωγή εμπειρογνωμο-

σύνης και διαφάνειας, πρέπει να αποτελούν κεντρικές στοχεύσεις. 

Η εφαρμογή της μέτρησης της αποτελεσματικότητας, έχει στόχο 

την ανάδειξη των προβλημάτων, τον εντοπισμό των καλύτερων πρα-

κτικών, αλλά και τη βελτίωση της τελικής παραγόμενης υπηρεσίας. Η 

βελτίωση στη σχέση πολίτη – κράτους επέρχεται ενισχύοντας ακόμα 

περισσότερο την κοινωνική λογοδοσία και επιτρέποντας την καλύτε-

ρη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοσμένων πολι-

τικών. Βασικοί πυλώνες. Κεντρική διοίκηση, διακυβέρνηση. Η αδυνα-

μία διαχείρισης της κρίσης, πέραν των πολιτικών αιτίων, οφείλεται και 
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σε δομικές ιδιαιτερότητες του συστήματος διακυβέρνησης. Ο 

τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης, των υπουργείων και της δι-

οίκησης, δεν είναι πλέον κατάλληλος. Συνιστά μια δομή ξεπερα-

σμένη, βασισμένη σε συνθήκες παρελθοντικές και σε εκτιμήσεις 

ξεπερασμένες. Δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις της σημερινής εποχής.

Απαιτείται αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας κυβέρνη-

σης και υπουργείων, βασικά δε στοιχεία της αναμόρφωσης είναι 

κεντρικός διυπουργικός συντονισμός των καθημερινών οριζό-

ντιων αποφάσεων. Ομοιογένεια και αντιστοιχία των βασικών 

δομών κάθε υπουργείου. Οργάνωση υπουργείων με εφαρμο-

γή ενιαίων βασικών κανόνων. Ξεκαθάρισμα, μετρήσιμοι στόχοι, 

με σαφή χρονοδιαγράμματα και κοινωνική λογοδοσία για την 

πορεία κάλυψής τους. Διαχωρισμός επιτελικών και εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων. Ενίσχυση της επιτελικότητας, του συντονισμού 

και ελέγχου της εφαρμογής δημοσίων πολιτικών.

Αναδομώντας τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για όλη τη δημόσια διοίκη-

ση. περιορισμός γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, και την εξά-

λειψη της σύγκρουσης νομοθετημάτων.

- Σύνδεση προϋπολογισμού με στόχους υπηρεσιών, προϋπολο-

γισμός απόδοσης.

- Οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός.

- Καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ εντοπιότητας και θέσεων 

ευθύνης. Αποκατάσταση ενιαίας δομής και ιεραρχίας με θέσπι-

ση αξιοκρατικών κριτηρίων στην επιλογή και προαγωγή του 

προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες.

- Εισαγωγή διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 

των Υπηρεσιών και του προσωπικού.

- Θεσμοθέτηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας.

- Καθιέρωση της αυξημένης δυνατότητας μετακινήσεων προσω-

πικού μεταξύ φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου, με πρωτο-

βουλία της Διοίκησης, και με την ταυτόχρονη διασφάλιση της 

αποφυγής κατάχρησης της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Λοιπόν, θέλουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και αποκέντρωση. 

Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος προϋποθέτει την αποκέ-

ντρωση. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προωθηθούν η ενίσχυση της 

αποκέντρωσης μέσω του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων σε 

επιτελικές και εκτελεστικές, και τον περιορισμό της κεντρικής διοί-

κησης σε επιτελικά συντονιστικό και ελεγκτικό ρόλο. Η μεταφορά 

αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση, στους δύο Βαθμούς, αρθρωμέ-

νους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αιρετή Περιφέρεια και 

Δήμους ανταγωνιστικούς στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.
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Βάσω Σπηλιωτοπούλου, πρ. Δήμαρχος Εκάλης

Συλλογικότητα & ανταλλαγή απόψεων

Ε
ίδα στην τηλεόραση προχθές, στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, στην Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, το μαζί πάντα. Ήταν το 

σύνθημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν ξέρω αν θα το προσέξατε. Και 

κάποιοι τοποθετήθηκαν για αυτό. Εγώ θέλω να το πω εδώ για εμάς, μαζί πάντα, και 

να πω στον φίλο μου τον αγαπημένο, που τον έχω φίλο από το 1998, συγχαρητήρια 

για αυτό που έκανε και που δημιούργησε, με όλους τους υπόλοιπους φίλους μαζί, 

και το Γιώργο και τον Θόδωρο, και όλους τους υπόλοιπους. Αυτή τη δυνατότητα 

που μας έδωσε να μπορούμε να εκφραζόμαστε, να συναντιόμαστε και να συνεχί-

ζουμε τη φιλία μας. Μπράβο Παύλο, για αυτό που έχεις κάνει.

Βασίλης  Ξένος – Γαβριέλης, πρ. Δήμαρχος Αλίμου

Το παρελθόν, το παρόν 
και το αύριο των ΟΤΑ

Θ
α ήθελα να προτείνω η επόμενη συνάντηση, αυτή του 2020 πρέπει 

και μπορεί να είναι αφιερωμένη στην συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης στην ιστορία αυτού του τόπου από τον 18ο αιώνα, στον αγώ-

να των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, στην ίδρυση του Ελληνικού κράτους 

μέχρι τις μέρες μας και τέλος την προοπτική της όπως την θέλουμε εμείς και 

όχι όπως την θέλει η εκάστοτε κεντρική διοίκηση. Ο χρόνος είναι αρκετός για 

μια πανελλαδική κινητοποίηση όχι μόνο των ανθρώπων που υπηρέτησαν και 

υπηρετούν τον θεσμό κατά καιρούς αλλά και ιστορικών, ΑΕΙ, κοινωνικών φο-

ρέων και εκπροσώπων κεντρικών ευρωπαϊκών θεσμών στο μέρος της προ-

οπτικής.  Η κρατούσα αντίληψη να απαντάμε σε ότι ετοιμάζουν οι «μέντο-

ρες» της εκάστοτε Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να βρει το τέλος της. Ως εδώ 

με τους ειδικούς επί του θεσμού. Τώρα στο διάβα της νέας εκατονταετίας με 

παρελθόν, παρόν και μέλλον αλλά και πλήθος εμπειριών μπορούμε να κατα-

θέσουμε τις δικές μας θέσεις και προτάσεις για το ποια πιστεύουμε ότι μπορεί 

να είναι η συμβολή και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χώρα μας και 

γιατί όχι και στον ευρωπαϊκό χώρο.

Σωτήρης Ανδρέου, πρ. Δήμαρχος Ταύρου

Τράπεζα Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης & Χρη-

ματοδοτήσεις Δήμων

Α
κουσα τον κύριο Ράλλη προηγου-

μένως, που είπε ότι μπορούμε να 

κάνουμε οτιδήποτε, και μου ήρθε 

μια σκέψη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν 

μπορεί να κάνει Τράπεζα Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης; Το οποίο θα έχει 0,2 επιτόκιο και οι 

εκάστοτε Δήμοι να παίρνουν με 0,5. Όχι να 

πηγαίνει ο Δήμαρχος ή ο Δήμος και να παίρ-

νει με πέντε ή με τέσσερα τοις εκατό;
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A
 

 

 

κουσα με προσοχή τον επι-

στημονικό συνεργάτη επί 

των οικονομικών, τον οποίο 

τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως και θα ήθελα, 

κύριε Πρόεδρε, και το Προεδρείο, και 

Πρόεδρε της ΠΕΔΑ και Πρόεδρε των Δη-

μάρχων, αυτή την αναλυτική κατάσταση 

που έκανε, να την κάνει τακτικά, μήπως 

και κάποιοι κυβερνώντες και του Κοινο-

βουλίου άνθρωποι, συμπαθήσουν την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, και να πουν επιτέ-

λους αν είμαστε Ευρωπαίοι ή είμαστε κάτι 

άλλο, που πραγματικά εγώ νιώθω ένας 

άνθρωπος ο οποίος έχει δεχτεί πολλά 

πειράματα, πειραματόζωο θα πω, χρόνια 

στην Αυτοδιοίκηση. Δεν είμαι στα χρόνια 

του Μακρυνόρη, αλλά είμαι σχεδόν 33 

χρόνια. Έχω ακούσει μύρια όσα.

Οι σημαίες και τα τραγούδια μας 

έκαναν πάρα πολύ κακό και φτάσαμε σε 

αυτή τη θέση εδώ πέρα, σε μια καταστα-

τική θέση που δεν υπάρχει. Τι καταστα-

τική θέση;

Γενικώς υποκύψαμε στα χρώματα και 

τις σημαίες. Είναι από τις πολλές φορές 

που το λέω, και βεβαίως εκπροσωπώ 

πάρα πολλές φορές τις Ενώσεις μας, τις 

Τοπικές Ενώσεις μας.

Ως Δήμαρχος μιας νησιώτικης περιο-

χής, για να συμπληρώσω αυτά που είπε 

ο φίλος μου, ο Δήμαρχος του Πόρου, και 

στο οποίο συμμετέχω εδώ περισσότερο 
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για να ακούσετε τα προβλήματα των νη-

σιώτικων περιοχών.

Κύριοι, στην περιοχή μας γίνεται 

ένα μεγάλο έργο ζωής, για την Ελλάδα, 

όχι για την περιοχή μου, για την Αίγινα. 

Είναι η υδροδότηση του νησιού από 

απέναντι. Ξέρετε πού έχουμε κολλήσει; 

Αφού έχουμε πάρει… να μην πω έτσι 

πολύ τραγικά, ότι έχουμε πάρει σαράντα 

αδειοδοτήσεις, κολλήσαμε σε μία. Μέχρι 

και από τη Δασική πήραμε αδειοδότη-

ση. Μέσα στον υποθαλάσσιο χώρο. Κολ-

λήσαμε σε μια ΚΥΑ, γιατί η περασμένη 

κυβέρνηση τροποποίησε το νόμο περί 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας και τον 

μετέφερε στο Υπουργείο Οικονομικών, 

το Υπουργείο Οικονομικών λέει όχι, δεν 

έχω καμία αρμοδιότητα, την έχει η Απο-

κεντρωμένη, και πηγαίνει ένα γαϊτανάκι 

έτσι, ένα έργο ζωής, που έχει δημοπρατη-

θεί με ευρωπαϊκούς κανόνες, το έχει πά-

ρει ένας εξαιρετικός εργολάβος, που θέ-

λει να το τελειώσει, και έχουμε κολλήσει, 

και απευθύνθηκα εγώ πριν να φύγω από 

το Δήμο, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να 

δώσει λύση, πολιτική λύση. Ένα τεράστιο 

πρόβλημα. Και θα ήθελα τον φίλο μου 

τον Μιχάλη, που είναι εδώ, που βοηθάει 

με την παρουσία του, βοηθάει…

Οι αιρετοί του «δοκιμαστικού 
σωλήνα» & η επόμενη  
μέρα στους ΟΤΑ

Εγώ θέλω να πω αυτή τη Λερναία 

Ύδρα, τη γραφειοκρατία αυτή που υπάρ-

χει στην Ελλάδα. Θα σας πω ότι νιώθω 

πολύ απογοητευμένος. Αφιέρωσα τη 

ζωή μου στην υπηρεσία του πολίτη, και 

μπήκα λοιπόν στο γαϊτανάκι αυτό που 

είπα πειραματόζωο, διότι εγώ έπρεπε 

να υποκύψω ή σε ενισχυμένη αναλογική 

ή στην απλή αναλογική. Ακούστε, την 

πρώτη Κυριακή πήρα με διαφορά 350 

σταυρούς, βγήκα πρώτος. Τη δεύτερη

Κυριακή έχασα τις εκλογές. Και ξέρε-

τε γιατί τις έχασα; Διότι υπεραμυνόμουν 

της Περιφέρειας, της πολιτικής Περιφέ-

ρειας, που χρηματοδότησε με ίδιους 

πόρους τον υποθαλάσσιο αγωγό, και 

με κατέταξαν στο κομμάτι που λέγεται 

ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε λοιπόν ένα κόμμα ολό-

κληρο απέναντί μου, να μου αφαιρέσει 

αυτό που ήθελαν οι συμπολίτες μου.

«Τα αλισβερίσια της 2ης Κυριακής 
των δημοτικών εκλογών»

Όλα τα αλισβερίσια έγιναν τη δεύ-

τερη Κυριακή. Πού είναι ο Υπουργός; 

Να του πω ότι τα αλισβερίσια έγιναν 

τη δεύτερη Κυριακή. Έπεσε χρήμα με 

την ουρά, σε έναν αδέκαστο άνθρωπο, 

πραγματικά αν κοιτάξετε τα βιβλιάριά 

μου, τι θα αποκομίσω εγώ από την Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση μετά από 21 χρόνια, θα 

σας πω ότι έχασα ένα μεγάλο, σημαντικό 

κομμάτι της περιουσίας μου.

Να τη χαίρονται λοιπόν αυτή την 

απλή αναλογική, και βεβαίως δεν συμφω-

νώ καθόλου με την απόφαση του Πρωθυ-

πουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στο να 

δώσει αρμοδιότητες, αυξημένες αρμοδι-

ότητες στους Δημάρχους. Ενός ανδρός 

αρχή Δήμος, Δήμοι ενός ανδρός αρχή, 

και τα Δημοτικά Συμβούλια; Ποια είναι 

η δημοκρατία; Κύριε… φίλε μου, Γιωρ-

γάκη, ποια είναι η δημοκρατία; Πού είναι 

η κριτική; Όταν λέει μία, δύο, δεν το 

ψηφίζουμε, πάμε πιο κάτω; Όχι, δεν 

είναι έτσι. Ή θα επανέλθουμε στην τάξη, 

ή αλλιώς να πούμε ότι απλά θα συμμε-

τέχουμε σε τέτοια… σε ημερίδες ή σε 

συνέδρια, θα λέμε ο καθένας τη διαφο-

ρετικότητα… Εδώ μέσα είμαστε, υπάρχει 

ο Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σπίρ-

τζης, εξαιρετικός…

Και διαφωνούμε εδώ, διαφωνούμε, 

εγώ το έκανα καλύτερα, ο άλλος το έκα-

νε καλύτερα, εγώ θα το έκανα καλύτερα.

Εμείς λοιπόν εδώ πέρα, που εμείς εί-

μαστε οι άνθρωποι που πρέπει να υπα-

κούσουμε στους νόμους, σε ένα κράτος 

το οποίο είναι υπό επιτήρηση, συνά-

δελφε Δημητριάδη, υπό επιτήρηση… 

Λέει η Τρόικα δεν το θέλει να έχουμε 

προληπτικό έλεγχο. Τότε τι να πω εγώ 

τώρα; Ένας μικρός αυτοδιοικητικός, με 

τέτοια ιστορία, τι να πω εγώ; Είμαστε 

υπό επιτήρηση. Λυπάμαι πάραπολύ. 

Άρα όλες οι δυνάμεις οι πολιτικές, μαζί 

με εμάς, πρέπει να οργανωθούμε και να 

πούμε επιτέλους θέλουμε την Ελλάδα 

ακριβώς όπως τη θέλουμε. Όπως την 

ήθελε ο Ιωάννης Καποδίστριας.

«Οι σημαίες και τα τραγούδια μας έκαναν πάρα 

πολύ κακό και φτάσαμε σε αυτή τη θέση εδώ 

πέρα, σε μια καταστατική θέση που δεν υπάρχει. 

Τι καταστατική θέση;»

«Άρα όλες οι δυνάμεις οι πολιτικές, μαζί με εμάς, 

πρέπει να οργανωθούμε και να πούμε επιτέλους 

θέλουμε την Ελλάδα ακριβώς όπως τη θέλουμε. 

Όπως την ήθελε ο Ιωάννης Καποδίστριας»
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Σ
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην Νέα Υόρκη 23- 

29/09/2019, για το κλίμα όλοι οι συμμετέχοντες προ-

σπάθησαν να συνεισφέρουν στην ανάγκη συνειδητο-

ποiησης όλης της υφηλίου, για τη διάσωση του Πλανήτη από 

τις αλόγιστες πρακτικές που επιβαρύνουν το παγκόσμιο κλίμα 

και συνακόλουθα το περιβάλλον. Πόσο ειλικρινές όμως, είναι 

το ενδιαφέρον των συμμετασχόντων για τη σωτηρία του περι-

βάλλοντος;

Μεταφέροντας το ενδιαφέρον μας στη δική μας γειτονιά, 

πως προσεγγίζουμε ως κοινωνία του Λεκανοπεδίου της Αττικής 

το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα 

της διαχείρισης των απορριμμάτων;

Έχοντας καταδικάσει μία συγκεκριμένη περιοχή να είναι ο 

μοναδικός αποδέκτης του συνόλου των αποβλήτων της Αττι-

κής, δηλαδή της μισής Ελλάδας, θεωρούμε πως έχουμε ήσυχη 

τη συνείδησή μας ότι κάναμε το καθήκον μας για την προστα-

σία του περιβάλλοντος; Πόσο γελασμένοι είμαστε, όταν δεν 

αντιλαμβανόμαστε ότι η ρύπανση δεν έχει όρια και δεν 

Οι 4 Αρχές  που θα σημάνουν 
  το τέλος του ΧΥΤΑ Φυλής

εμποδίζεται με τοίχους, όταν οι συγκεκριμένες εγκαταστά-

σεις βρίσκονται 2 χιλόμετρα από την κατοικημένη περιοχή των 

Άνω Λιοσίων,11 χιλιόμετρα από την πλατεία Ομονοίας και 13 

χιλιόμετρα από τη Βουλή των Ελλήνων;

Ο γόρδιος δεσμός διαχείρισης των απορριμμάτων

Εδώ και 25 χρόνια προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, όμως πέραν από την 

μετατροπή της ανεξέλεγκτης χωματερής των Άνω Λιοσίων σε ορ-

γανωμένο ΧΥΤΑ, το πρόβλημα παραμένει στην ουσία άλυτο, 

αφού απ’ όσα προέβλεπαν όλοι οι κατά καιρούς περιφερειακοί 

σχεδιασμοί, τα μόνα που έχουν εφαρμοστεί είναι αυτά που αφο-

ρούν την συγκεκριμένη περιοχή των Άνω Λιοσίων-Φυλής.

Επικρατούσε πάντα και επικρατεί και σήμερα δυστυχώς 

η λογική του ιδιότυπου κοινωνικού ρατσισμού, τα σκουπί-

δια να πάνε στην αυλή του γείτονα και στο τέλος στον «συνήθη 

ύποπτο», στη Φυλή, στη Δυτική Αττική.

Το πρόβλημα θα βρει τη λύση του μόνο όταν ξεκινήσουν 

όλα από μηδενική βάση. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι η Φυλή δεν 

υπάρχει και όλα να σχεδιαστούν από την αρχή.

Είναι ανάγκη να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί τάχιστα, μία 

σοβαρή επί τέλους Περιβαλλοντολογική Πολιτική η οποία θα 

ακολουθεί τις παρακάτω αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις 

σοβαρές χώρες της Ευρώπης.

1. Η Αρχή της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης των 

παραγομένων αποβλήτων.

2. Η Αρχή της Επαναχρησιμοποίησης των Υλικών. (Aνακύκλωση)

3. Η Αρχή της Ανάκτησης Ενέργειας.

4. Η Αρχή της επιλογής της βέλτιστης μεθόδου Διαχείρι-

σης των Αποβλήτων.

Το κυριότερο όμως είναι να απεγκλωβιστούν όλοι (Κε-

ντρική Διοίκηση, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση) από 

τη λογική ότι η περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Φυλής είναι 

ο μοναδικός και αποκλειστικός χώρος εναπόθεσης και διαχεί-

ρισης όλων των απορριμμάτων της Αττικής.

Ο χώρος αυτός μαζί με τους κατοίκους του, έχει προσφέρει 

πάρα πολλά και δυσανάλογα με τα οφέλη του, στην οικονομι-

κή και πολιτιστική ανάπτυξη της Αττικής.

Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη να απορρυπανθεί από τέτοιες 

και παρόμοιες χρήσεις και ταυτόχρονα να αποκατασταθεί 

περιβαλλοντολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και 

ψυχολογικά, από τη ζημιά που έχει προκαλέσει η μακρόχρονη 

λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων.

ΕΝ.Δ.Α.: 11Ο FORUM ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΉΣΉΣ // ΠΟΡΟΣ 2019

Βαγγέλης Δ. Χριστοφιλάκης, πρ. Δήμαρχος Άνω Λιοσίων

---------------------------------------------------------
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E
χω αποφασίσει, συνάδελφοι, σε όποια ευκαιρία μου δί-

νεται, για ένα-δυο λεπτά το πολύ, να θέτω αυτό που θε-

ωρώ ότι είναι κοινός παρανομαστής όλων μας, όπου και 

αν δρούμε, ότι και αν πιστεύουμε, από όπου και αν προερχόμα-

στε, όποιες και αν είναι οι τοπικές ιδιαιτερότητές μας. Δεν είναι 

τίποτα άλλο από τη μάχη κατά της ανίκητης, της αδάμαστης, 

κεντρικής ελληνικής γραφειοκρατίας. Θα είμαι λοιπόν μονο-

θεματικός και σημειακός.

Πιστεύω ότι η γραφειοκρατία κυβερνά και όχι η ΝΕΑ ΔΗ-

ΜΟΚΡΑΤΙΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Παρέα πάει αυτό βέβαια το 

φαινόμενο, μαζί με το άλλο φοβικό σύνδρομο εις βάρος της Αυ-

τοδιοίκησης, Δημάρχων, ή Δήμων, αναπτύχθηκε προηγούμενα.

Ακούστηκε πριν για ωρίμανση τριών ετών. Όχι τόσο πολύ. 

Εγώ εκτιμώ από την εμπειρία μου, 16 χρόνια Σύμβουλος, 5 χρό-

νια Δήμαρχος, ότι 18 μήνες για μικρομεσαία έργα απαιτού-

νται από τότε που θα στεγνώσει το μελάνι της μελέτης, μέχρι 

να πιάσει δουλειά ο εργολάβος. Αυτό το καλοκαίρι στον Δήμο 

μας γίνονται πολλά έργα. Ο κόσμος αφελώς πιστεύει, αφελώς 

πραγματικά, ότι επειδή ξανά βγήκε ο Δήμαρχος κάνει έργα. Στην 

πραγματικότητα είναι μελέτες και διαγωνισμοί του 2017, που 

υλοποιούνται τώρα, που τώρα συνέπεσε συγκυριακά, μακάρι για 

εμένα να γίνονταν πριν τις εκλογές. Γίνονται τώρα. Δέκα εργολα-

βίες μαζεμένες τώρα.

Πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες

Σημειακά λοιπόν. Πρέπει να μειωθούν οι υπογραφές και τα 

στάδια των ελέγχων. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πολλές 

φορές και στην Περιφέρεια, βαλτώνουν αποφάσεις περί διαγωνι-

σμών. Γίνεται διπλός έλεγχος. Αλλά και από τον Επίτροπο όταν το 

ύψος της δαπάνης το δικαιολογεί, το απαιτεί. Στην Αποκεντρω-

μένη όμως βαλτώνουν πραγματικά. Μπορεί να κάνουν και έξι 

μήνες. Όχι για άλλο λόγο, γιατί είναι υποστελεχωμένη.

Γίνονται ενστάσεις. Σε κάποιους Δήμους γίνονται μανιωδώς 

ενστάσεις. Δεν θα αναπτύξω τώρα το παράδειγμα της Κηφισιάς, 

για το οποίο υπάρχουν ίσως και ειδικοί λόγοι.

Πρέπει να αυξηθούν τα παράβολα των ενστάσεων, και σε 

όλα τα έργα. Όχι μόνο στα μεγάλα έργα. Και στα μικρά έργα, των 

προχείρων διαγωνισμών, πρέπει να υπάρχει υψηλό παράβολο. 

Και δεν είναι δυνατόν να κάνει ένσταση ο έβδομος, ο δέκατος 

πέμπτος, ο εικοστός. Ένσταση να κάνει μόνο ο εργολάβος 

που πραγματικά έχει έννομο συμφέρον, δικαιολογημένο, ο 

δεύτερος, άντε ο τρίτος. Έλεγχος των εκπτώσεων. Ειδικά στην 

προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή εγκρίναμε πρακτικά διαγω-

Η αδήριτη διακυβέρνηση  
της Γραφειοκρατίας 

 παντός πολιτικού κόμματος

νισμών με εκπτώσεις από 70 έως και 85%. Αν έχετε το Θεό σας. 

Όλοι μας έχουμε εμπειρία, ξέρουμε ότι το έργο αυτό θα είναι 

προβληματικό, ότι ο εργολάβος πιθανότατα να το αφήσει κάτω 

ή πιθανά να ζητήσει με άλλους έμμεσους και πλάγιους τρόπους 

να πάρει χρήματα.

Τέταρτον, πρέπει να επανέλθουν οι αναθέσεις των έργων. 

Αναθέσεις μικρών και μεσαίων έργων, που διεκόπησαν και πά-

γωσε η Ελλάδα, για ένα τουλάχιστον διάστημα αρκετά μεγάλο. 

Και εν πάση περιπτώσει το αίτημα, η απαίτηση για διαφάνεια 

και εντιμότητα, μπορεί να εδραιωθεί και να υπάρξει ασπίδα με 

πολλούς άλλους τρόπους. Δηλαδή να υπάρχει πλαφόν στις 

αναθέσεις κατά εργολάβο, ή να υπάρχει πλαφόν στις ανα-

θέσεις κατ’ έτος. Όχι όμως να μην μπορούμε να αναθέσουμε 

ούτε χίλια ευρώ έργο. Δεν μπορούμε ούτε χιλίων ευρώ έργο να 

αναθέσουμε ή μελέτη.

Γιώργος Θωμάκος, Δήμαρχος Κηφισιάς

---------------------------------------------------------
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ΤΑ ΝΈΑ ΤΗΣ Π.Έ.Δ.Α.

Nέος Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α  Γιώργος Μαρκόπουλος

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος, 

Δήμαρχος Δήμου Γαλατσίου, 

είναι ο νέος Πρόεδρος της 

Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Αττικής.

Τ
ον εξέλεξε η πλειοψηφία του Δ.Σ. 

στην πρώτη συνεδρίαση του μετά 

τις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 

2019, αναγνωρίζοντας, έτσι και τη βούλη-

ση του εκλογικού σώματος των αιρετών 

της Αττικής που τον κατέταξε πρώτο σε 

αριθμό σταυρών.

Ο κ. Γ. Μαρκόπουλος, στην σύντομη 

παρέμβαση του, ευχαρίστησε τα μέλη 

του Δ.Σ. για την εμπιστοσύνη τους προς 

το πρόσωπο του και δεσμεύθηκε να υπη-

ρετήσει τη θεσμική ιδιότητα του με ενω-

τικό, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέχθηκε ο κ. 

Βασίλειος  - Φοίβος  Αξιώτης , Αντιδήμαρ-

χος Δήμου Αθηναίων και Γενικός Γραμμα-

τέας, ο κ. Αναστάσιος Β. Μαυρίδης, Δή-

μαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Οι κ.κ. Βασίλειος Ζορμπάς, Δήμαρχος 

Δήμου Αγίας Παρασκευής και Γεώργιος-

Σταύρος Τσίρμπας, Δήμαρχος Αγ. Αναρ-

γύρων-Καματερού, εξελέγησαν στην 

Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ.Α. μέλη 

της οποίας, σύμφωνα με την καταστατική 

διάταξη, είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόε-

δρος και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Π. Αβραμί-

δης, Αντιπρόεδρος, ο κ. Ιωάννης Διάκος 

και μέλη, η κ. Άννα Μαρία Τσικρικώνη, ο 

κ. Πέτρος Φιλίππου και ο κ. Γιώργος Κα-

πλάνης.

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της 

Π.Ε.Δ.Α. η «Ενωμένη Αυτοδιοικητική 

Παράταξη» με αυτοδύναμη 

πλειοψηφία!

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ατ-

τικήςγια την ανάδειξη του 25μελούς 

Δ.Σ. και του πενταμελούς Εποπτικού 

Συμβουλίου αναδείχθηκε η «Ενωμένη 

Αυτοδιοικητική Παράταξη» με 149 ψή-

φους και 13 έδρες.

Στην δεύτερη θέση κατατάχθηκε η 

παράταξη «Νέα Αυτοδιοίκηση» του απερ-

χόμενου Προέδρου της Π.Ε.Δ.Α, Γιώργου 

Ιωακειμίδη με 50 ψήφους και 4 έδρες.

Τρίτη δύναμη η «Ριζοσπαστική Αυτο-

διοικητική Πρωτοβουλία» με 31 ψήφους 

και 3 έδρες, και ακολουθούν:

«Αυτοδιοικητικό Κίνημα» με 30 ψήφους 

και 3 έδρες

«Λαϊκή Συσπείρωση» με 19 ψήφους και 

2 έδρες

«Συντονισμός Αιρετών» με 11 ψήφους

Ψήφισαν 293 επί συνόλου 300 εκλεκτό-

ρων  Άκυρα: 1 ψήφος. Λευκά: 0
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Η σύνθεση του 25μελούς 
Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του νέου 25με-

λούς Διοικητικού Συμβουλίου 

της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Αττικής με τη σειρά κα-

τάταξης που ανέδειξε η εκλο-

γική διαδικασία. 

Πρώτος σε σταυρούς, 

ο Δήμαρχος Γαλατσίου και 

υποψήφιος με την «Ενωμένη 

Αυτοδιοικητική Παράταξη», 

Γιώργος Μαρκόπουλος.

Διοικητικό Συμβούλιο

Δήμαρχοι

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος

2. Κωνσταντέλλος Γρηγόριος

3. Φωστηρόπουλος Ιωάννης

4. Μπουρνούς Ευάγγελος

5. Μαυρίδης Αναστάσιος

6. Ιωακειμίδης Γεώργιος

7. Ζορμπάς Βασίλειος

8. Κιούσης Δημήτριος

9. Κωνσταντάτος Ιωάννης

10. Τσίρμπας Γεώργιος – Σταύρος

11. Ζορμπάς Ιωάννης

12. Κονδύλης Ανδρέας

13. Κατωπόδης Γρηγόριος

14. Τζουλάκης Σταύρος

15. Ζενέτος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

16. Αξιώτης Βασίλειος - Φοίβος

17. Ηλίας Ιωάννης

18. Μπάρδης Μελέτιος

19. Καρύδης Δημήτριος

20. Χριστούλη Ελένη

21. Ηλιόπουλος Αθανάσιος

22. Σταμέλος Ηλίας

23. Κουτελάκης Γεώργιος

24. Γερουλάνος Παύλος

25. Σίμος Ευάγγελος

Εποπτικό Συμβούλιο

1. Αβραμίδης Νικόλαος

2. Φιλίππου Πέτρος

3. Διάκος Ιωάννης

4. Καπλάνης Γεώργιος

5. Τσικρικώνη Άννα – Μαρία

Μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος συ-

ζήτηση είχαν οι Δήμαρχοι καθώς 

και εκπρόσωποι των Δήμων Αττικής με 

τον Πρόεδρο του «Πράσινου Ταμείου» κ. 

Ευστάθιο Κ. Σταθόπουλο σε σχέση με τα 

χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν 

εξαγγελθεί και αφορούν τους Δήμους της 

χώρας.

Την πρωτοβουλία της συνάντησης 

είχε το νέο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένω-

σης Δήμων Αττικής –η διοργάνωση της 

συζήτησης χαιρετίστηκε από το σύνολο 

των παρισταμένων αιρετών- και όπως 

χαρακτηριστικά, δήλωσε, ο Πρόεδρος 

της, Γιώργος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος 

Γαλατσίου, «αποτελεί την αφετηρία μιας 

σειράς δράσεων επικεντρωμένων στην 

αυτοδιοίκηση και τις προοπτικές της, εν 

όψει της νέας δεκαετίας 2020-2030.»

Ο κ. Ευστ. Σταθόπουλος στην σύ-

ντομη εισαγωγή του ανέλυσε την χρη-

σιμότητα των προγραμμάτων εκείνων 

που έχουν ήδη εξαγγελθεί καθώς και 

Ανοιχτή συζήτηση στην Π.Ε.Δ.Α για  
τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου

όσων πρόκειται να δημοσιοποιηθούν 

στο άμεσο μέλλον, παρουσίασε με επι-

γραμματικό τρόπο το νέο χρηματοδοτι-

κό πρόγραμμα του «Πράσινου Ταμείου», 

«Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων 

Χώρων στις πόλεις 2019», ύψους 15 εκατ. 

€ και απάντησε σε σειρά ερωτήσεων αρ-

κετών Δημάρχων και στελεχών της το-

πικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με τις 

απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων 

και χώρων πρασίνου που προβλέπονται 

σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια.

Αναστάσιος Μαυρίδης, 
Γενικός Γραμματέας   
Δήμαρχος  
Λυκόβρυσης - Πεύκης
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Τ
ο νησί της Αίγινας λόγω της εγγύτητάς του 

με τον Πειραιά, συγκεντρώνει χιλιάδες επι-

σκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η παρούσα δημοτική αρχή έχοντας δι-

ανύσει σχεδόν πέντε μήνες διοίκησης έχει 

ως πρωταρχικό στόχο την εφαρμογή και-

νοτομιών και καλών πρακτικών, ώστε να μπορέσει να 

βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και των 

επισκεπτών και να καταστήσει το νησί φιλικότερο σε 

ομάδες ανθρώπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ράμπες ΑΜΕΑ σε παραλίες

Με γνώμονα τα παραπάνω ο Δήμος Αίγινας έχει 

ήδη αιτηθεί την συμμετοχή του στην Πρόσκληση του 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Και-

νοτομία» και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Του-

ριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».

Η δράση χρηματοδοτεί την δημιουργία των κα-

τάλληλων, μη μόνιμων υποδομών, εγκαταστάσεων 

και προσβάσεων, στον ευρύτερο χώρο των παραλιών, 

όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση 

ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προ-

βλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 

σχεδιασμού και κατασκευής.

Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών θα 

διασφαλίσει την αυτονομία, την άνεση και την ασφά-

λεια των ΑμΕΑκαι γενικότερα των εμποδιζόμενων 

ατόμων, είτε κατοίκων είτε επισκεπτών, σε παραλίες 

του Δήμου μας.

Οι παραλίες που θα τοποθετηθούν τα εν λόγω 

συστήματα ραμπών είναι η Αγία Μαρίνα, η Αύρα, η 

Βαγία κι ο Μαραθώνας, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύ-

τερο μέρος του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ένας γενικότερος 

σχεδιασμός του Δήμου για υλοποίηση μικρών πα-

ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ // ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Στόχος η εφαρμογή  
καινοτομιών για την βελτίωση  
της καθημερινότητας των πολιτών
Κεντρικός στόχος της διοίκησης του Δήμου Αίγινας είναι μία καθημερινότητα στο 

νησί φιλική και με προσβάσεις σε όλους, χωρίς διακρίσεις, τόσο στους πολίτες του 

πανέμορφου νησιού όσο και στους χιλιάδες επισκέπτες του!

Γιάννης Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας



Ο Δήμαρχος της Αττικής  33

ρεμβάσεων που θα συμπληρώσουν την 

αλυσίδα προσβασιμότητας και θα κατα-

στήσουν το νησί φιλικότερο για ΑμΕΑ και 

γενικότερα για εμποδιζόμενα άτομα.

Δράσεις για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή

Σε επίπεδο περιβάλλοντος και κλιμα-

τικής αλλαγής ο Δήμος Αίγινας έχει εκδη-

λώσει το ενδιαφέρον του για το Ευρωπα-

ϊκό έργο με τίτλο «C-Track 50», το οποίο 

στοχεύει στην κινητοποίηση και καθο-

δήγηση των δημόσιων αρχών σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την 

επίτευξη ανθεκτικότητας στην κλιματική 

αλλαγή, καθώς και την ανθρακικήουδε-

τερότητα έως το 2050.

Ο Δήμος Αίγινας έχει ήδη συνυπογρά-

ψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο 

αποτελεί το πρώτο βήμα, μαζί με άλλους 

29 Δήμους από όλη την Ελλάδα και έχει 

δεσμευτεί για την υλοποίηση στόχων που 

αυτό θέτει.

Χρηματοδότηση τσιπαρίσματος και 
στειρώσεων αδέσποτων

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για το 

οποίο έχουν ήδη γίνει δράσεις αντιμετώ-

πισής του είναι τα αδέσποτα ζώα και οι 

τρόποι με τους οποίους πρέπει να ενεργή-

σουμε, έχοντας ως στόχο την μείωση του 

φαινομένου, έως και τον μηδενισμό του.

Σε συνεργασία λοιπόν με φορείς, δη-

μόσιους και ιδιωτικούς, ο Δήμος Αίγινας 

εξασφάλισε την χρηματοδότηση της δια-

δικασίας τσιπαρίσματος αλλά και στείρω-

σης και προτρέπει τους ιδιοκτήτες ζώων 

να προβούν στις παραπάνω ενέργειες με 

ένα χαμηλό κόστος συμμετοχής, έχοντας 

ως στόχο την μείωση του φαινομένου 

εγκατάλειψης ζώων για μία Αίγινα χωρίς 

αδέσποτα.

Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων 
οδηγών στην Αίγινα

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Αττικής και την Αντιπεριφέρεια Νήσων 

έχουν ήδη γίνει ενέργειες προκειμένου 

οι εξετάσεις υποψήφιων οδηγώνπου κα-

τοικούν στον Δήμο Αίγινας να πραγμα-

τοποιούνται στο νησί, ώστε οι δημότες 

να μην επιβαρύνονται με επιπρόσθετα 

έξοδα μετακίνησης, αλλά και να ταλαιπω-

ρούνται ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς 

μήνες. Ο Δήμος Αίγινας είναι έτοιμος από 

την πλευρά του να προσφέρει ό,τι του ζη-

τηθεί, για να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν 

συντομότερα η συγκεκριμένη υπηρεσία 

προς τους πολίτες.

Τεχνική υποστήριξη Δήμου Αίγινας 
από την ΜΟΔ Α.Ε.

Ο Δήμος Αίγινας παρά το μικρό του 

μέγεθος συγκαταλέχθηκε μεταξύ των 

πρώτων Δήμων και Οργανισμών που 

εντάχθηκαν στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι για έργο 

ύδρευσης με προϋπολογισμό ύψους 

3.711.489,88 ευρώ. Συγκεκριμένα πρόκει-

ται για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση 

και θέση σε λειτουργία συστήματος βελ-

τίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευ-

σης και μείωσης των απωλειώνπόσιμου 

νερού της νήσου Αίγινας» το οποίο θα 

έχει τεράστια επίδραση στους κατοίκους 

καθώς το χρονίζον πρόβλημα των απω-

λειών νερού θα βρει επιτέλους λύση.

Γνωρίζοντας τη μεγάλη συνεισφορά 

της ΜΟΔ Α.Ε. μέσω των ομάδων στήριξης 

τελικών δικαιούχων αναπτυξιακών έργων 

και επιθυμώντας να εκτελέσουμε κατά 

τον αρτιότερο τρόπο το ανωτέρω έργο, 

ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε την τεχνική 

υποστήριξη κατά την υλοποίηση του συ-

γκεκριμένου έργου, καθώς και άλλων.

Οι παραπάνω εντάξεις μας χαροποι-

ούν και αποτελούν μια τονωτική ένεση 

για την ποιότητα της καθημερινότητας 

του δημότη, δεν παύουν όμως να θέτουν 

ψηλά τον πήχυ για τις αναγκαίες διαδικα-

σίες υλοποίησης έργων σε ένα Δήμο που 

δυστυχώς παραμένει υποστελεχωμένος.

Τουρισμός

Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε 

και να προωθήσουμε την ιστορία, την 

παράδοση και τη φυσική ομορφιά του 

νησιού μας, επενδύοντας σε διαφορετικά 

είδη τουρισμού, συμμετέχοντας σε σχετι-

κές εκθέσεις εντός κι εκτός Ελλάδος, σε 

συνεργασία με τους Τοπικούς Επαγγελ-

ματικούς Φορείς, αναπτύσσοντας επι-

κοινωνία με tour operators και διεθνείς 

bloggers. Είναι γεγονός πως το νησί μας 

απολαμβάνει μεγάλης επισκεψιμότη-

τας κατά τους περισσότερους μήνες του 

έτους. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι να 

καταφέρουμε να διατηρήσουμε μίαν ευ-

πρεπή εικόνα του.

Μία ακόμη σκέψη μας είναι να δι-

οργανώσουμε, σε συνεργασία με τους 

δημάρχους των υπολοίπων νήσων Αρ-

γοσαρωνικού, συνάντηση και συζήτη-

ση σχετικά με τους τρόπους απευθείας 

ακτοπλοϊκής διασύνδεσης μεταξύ τους, 

ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και τον 

χειμερινό τουρισμό. Να μη χρειάζεται, για 

παράδειγμα, να πας από την Αίγινα στις 

Σπέτσες ή στην Ύδρα μέσω Πειραιά ή 

Αγκιστρίου και το αντίθετο. Ο τόπος μας 

αξίζει το καλύτερο κι εμείς στοχεύουμε 

σε αυτό!
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1. Βράβευση στον Θεσμό 
Bravo Cities

Το 2019 έκλεισε με μία ακόμη με-

γάλη διάκριση για τον Δήμο Ασπρο-

πύργου. Στις 18-12-2019 στο χώρο 

του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ο 

Δήμος Ασπροπύργου βραβεύτηκε 

στον ετήσιο Διάλογο του Θεσμού 

«Bravo Sustainability dialogue & 

awards 2019» με θέμα «Η εξασφάλι-

ση της Ποιότητας Ζωής σε συνθήκες 

Κλιματικής κρίσης».

Ο Δήμος Ασπροπύργου κέρ-

δισε το βραβείο του Θεσμού 

Bravo στην κατηγορία Bravo 

Society – Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για τις δράσεις 

που υλοποιήθηκαν από την Κοι-

νωφελή Επιχείρηση του Δήμου 

Ασπροπύργου, Νομικό Πρόσω-

πο Ιδιωτικού Δικαίου από το 2008, 

παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής 

μέριμνας. Πιο συγκεκριμένα για 

το έτος 2018-2019 η Κοινωφελής 

Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύρ-

γου, στο πλαίσιο της λειτουργίας 

των πέντε Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών, μεταξύ 

πολλών άλλων, πραγματοποίησε 

δράσεις για την οδική ασφάλεια, 

την μεσογειακή διατροφή και το 

σχολικό εκφοβισμό (bullying). 

Επιπρόσθετα, υπό την αιγίδα της 

ΚΕΔΑ λειτουργούν ακόμα τρεις 

Βρεφικοί Σταθμοί, το πρόγραμμα 

Βοήθεια στο Σπίτι και το Γραφείο 

Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-

κτικών Υπηρεσιών (https://www.

dimosaspropyrgou.gr/).

2. Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα

Με πρωτοβουλία του Δήμου 

Ασπροπύργου και σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-

τικής και τα Ελληνικά Πετρέλαια 

(ΕΛΠΕ), πραγματοποιείται, στο 

ανακαινισμένο κτίριο της «Αλω-

νίστρας», ένα νέο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών, με τίτλο: 

«Βιομηχανικά Συστήματα Πε-

τρελαίου και Φυσικού Αερίου», 

του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-

χανικών, της Σχολής Μηχανικών 

του Π.Δ.Α. Η πρωτοβουλία αυτή, 

όπως χαρακτηριστικά τόνισαν 

πολιτικοί, εκπρόσωποι της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθ-

μού, καθώς και ακαδημαϊκοί, κατά 

τα εγκαίνια του προγράμματος, 

αναμένεται να αποδώσει υπερα-

ξία στις δράσεις επιστημονικού 

πολιτισμού, σε τοπικό αλλά και 

πανελλήνιο επίπεδο. Παράλληλα 

ενισχύει την εργασιακή απορρό-

φηση εντόπιων αποφοίτων από 

τον Όμιλο ΕΛΠΕ, αλλά και διευ-

ρύνει την επιχειρηματικότητα σε 

όλη την περιφέρεια.

Βιώσιμη ανάπτυξη, ποιότητα ζωής 
& ανθρωποκεντρική διοίκηση
Η διάκριση και βράβευση του Δήμου Ασπροπύργου στον Θεσμό Bravo Cities, η 

λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος με πρωτοβουλία του Δήμου και σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τα Ελληνικά Πετρέλαια αλλά και 

Επιδημιολογική Έρευνα με Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις και Ειδική Μελέτη Καταγραφής 

Ευπαθών Ομάδων, είναι μερικές μόνο από τις καλές πρακτικές που συναντά κανείς 

στον Δήμο που αξίζουν αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση.

ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ // ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΎΡΓΟΎ

Νίκος Μελετίου, Δήμαρχος Ασπροπύρ-

γου (σ.σ.: η φωτό στο πλαίσιο του νέου 

Μεταπτυχιακού που λειτουργεί στον Δήμο 

με πρωτοβουλία του)
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3. Παροχή δωρεάν ιατρικών εξε-
τάσεων σε κατοίκους του Δήμου 
Ασπροπύργου & Μελέτη-Καταγρα-
φή Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Δωρεάν εξετάσεις για τους κατοίκους 

του Ασπροπύργου πραγματοποίησε η 

Δημοτική Αρχή Ασπροπύργου τον Νο-

έμβριο του 2019, μέσω της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας στο πλαίσιο συνεργασίας 

τους, με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδε-

σμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.). Οι εξε-

τάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

Επιδημιολογικής Έρευνας, του Τμήματος 

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής 

Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής, για τις επιπτώσεις της λει-

τουργίας του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής σε 

κατοίκους των εμπλεκόμενων δήμων.

Ειδική μελέτη παρουσίασε ο Δήμος 

Ασπροπύργου, σε τεχνική επίσκεψη αντι-

προσώπων του Υπουργείου Υγείας του 

Ιράν, στις 16 – 01 – 2020, στο πλαίσιο συ-

νεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, 

και του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 

Υγιών Πόλεων και Προαγωγής της Υγεί-

ας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), με θέμα «Καταγραφή 

Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου 

Ασπροπύργου». Η συγκεκριμένη αυτή 

κοινωνιολογική έρευνα, είχε ως σκοπό την 

βελτίωση της τοπικής διαμεσολάβησης και 

εστίασε στην ανάπτυξη των εργαλείων 

και ενός λειτουργικού κώδικα επικοι-

νωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες, 

με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής προς όλους τους κατοίκους, αλλά 

και την πρόληψη και προστασία των 

ευάλωτων πληθυσμών του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται 

για δύο ακόμη έργα πρωτεύουσας υπερ-

τοπικής και κοινωνικής χρησιμότητας, 

για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοι-

νωνικών προγραμμάτων προς την προά-

σπιση και προαγωγή της Υγείας και της 

Αειφόρου Ανάπτυξης, τόσο εντός της 

χωροταξικής αρμοδιότητας του Δήμου, 

όσο και στους υπόλοιπους δήμους που 

συνθέτουν την αναπτυσσόμενη περιφέ-

ρεια της Δυτικής Αττικής.

4. Μητροπολιτικό Πάρκο Γκορυτσάς

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Θριασίου 

Πεδίου, επιφάνειας 130 στρεμμάτων στη 

Γκορυτσά, στον επαρχιακό άξονα της Λ. 

Ειρήνης (πρώην Νάτο), δημιουργεί νέα 

δεδομένα στον Ασπρόπυργο και την ευ-

ρύτερη περιοχή για την λειτουργική και 

αισθητική αναβάθμιση και προοπτική 

του Θριασίου πεδίου.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιεί με τον 

πιο έμπρακτο τρόπο την φιλοσοφία της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ πέρα του θετι-

κού περιβαλλοντικού ισοζυγίου που προ-

σθέτει στην περιοχή, καλύπτει μια σειρά 

από χρήσεις ήπιας μορφής, πολιτισμού, 

αθλητισμού και αναψυχής, προσφέρο-

ντας στους Πολίτες του Ασπροπύργου 

και συνολικά της Δυτικής Αττικής δημι-

ουργικές διεξόδους στην καθημερινή 

τους ζωή.

Με δεδομένο ότι η έκτασή του, το 

καθιστά το μεγαλύτερο πάρκο, του 

προσδίδει Μητροπολιτικό χαρακτήρα 

και δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως 

έργο πνοής για τον Ασπρόπυργο και το 

Θριάσιο Πεδίο. Με την ολοκλήρωση του 

έργου δημιουργείται ένας από τους με-

γαλύτερους χώρους αστικού πρασίνου 

στον ευρύτερο περιαστικό χώρο όλης 

της Περιφέρειας.

Το πάρκο περιλαμβάνει ποικίλες 

κτιριακές και αθλητικές εγκαταστά-

σεις, υψηλή και χαμηλή φύτευση, κα-

τάλληλες εισόδους για ΑμεΑ, θέσεις 

στάθμευσης, τέσσερεις εισόδους και εί-

ναι εύκολα προσβάσιμο τόσο για πεζούς, 

όσο και για αυτοκίνητα, ενώ εξυπηρετεί-

ται και από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Παράλληλα, η ύπαρξη των διαμορφω-

μένων οδικών χαράξεων επιτρέπουν την 

ομαλή σύνδεση των επιμέρους διαφορε-

τικών αθλητικών λειτουργιών και εγκα-

ταστάσεων δημιουργώντας διαδρόμους 

περιπάτου και ελαφράς άθλησης.

Το γεγονός αυτό ενισχύει τον χαρα-

κτήρα του πάρκου, που στοχεύει να απο-

τελέσει ένα πόλο έλξης αθλητισμού και 

πολιτισμού, με υψηλές προδιαγραφές για 

τους δημότες του Ασπροπύργου και τις 

γειτονικές περιοχές.

Με το νέο έργο κατασκευάζονται:

1- Ένα γήπεδο ράγκμπι.

2- Τέσσερα γήπεδα αντισφαίρισης

3- Τρία γήπεδα καλαθοσφαίρισης-πο-

δοσφαίρισης

4- Μία παιδική χαρά

5- Επισκευάζονται και συντηρούνται 

οι διάδρομοι

6- Γίνεται εκτεταμένη φύτευση σε 

όλους τους ακάλυπτους χώρους του 

πάρκου.

7- Τοποθετούνται τέσσερα μεγάλα οκτα-

γωνικά κιόσκια, καθιστικά απλά και κά-

δοι απορριμμάτων σε όλο το χώρο.
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Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος,  
το Περιβάλλον και η Κυκλική Οικονομία
Έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 290 μικρά και μεγάλα έργα κατά τη περίοδο 2014 

– 2019, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποτελεί αναμφισβήτητα παράδειγμα 

προς μίμηση για τον χώρο της Αυτοδιοίκησης.

ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ // ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΎΛΑΣ ΒΟΎΛΙΑΓΜΈΝΗΣ

Μ
έσα σε μία πενταετία η διοίκηση του Δήμου 

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης απέδειξε πως 

με σωστό προγραμματισμό, στόχευση και 

μεθοδολογία, οι Δήμοι μπορούν να αποτελέ-

σουν, το βασικό μοχλό ανάπτυξης και βελτί-

ωσης της καθημερινότητας του πολίτη. Όπως 

χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης, Γρηγόρης 

Κωνσταντέλλος, «από το 2014 όταν αναλάβαμε την ευθύνη 

του Δήμου, θέσαμε ως στόχο οι δράσεις μας να ακολουθούν 

τις βασικές αρχές της Αειφορίας: Περιβάλλον, Άνθρωπος και 

Κυκλική Οικονομία. Με γνώμονα αυτές τις αρχές και αξιοποι-

ώντας τις νέες τεχνολογίες, την επιστημονική κοινότητα και το 

πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό τη πόλης μας, πρωτοπορούμε 

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη διαχείριση 

απορριμμάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Και αυτή εί-

ναι η βασική αποστολή μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ανα-

βαθμίσουμε την καθημερινότητα και την ποιότητας ζωής των 

συμπολιτών μας».

Αναφέρουμε επιγραμματικά τις σημαντικότερες πρακτικές 

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά τα προηγούμε-

να πέντε χρόνια.

1) Ανάδειξη και Προστασία του Περιβάλλοντος

Ενώ τον Σεπτέμβριο του 2017 η Αττική ζούσε τον εφιάλτη της 

θαλάσσιας μόλυνσης από το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ», ο Δή-

μος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ποντίζοντας πλωτό φράγμα 

3.500 μέτρων απέτρεψε τη μόλυνση να φτάσει στις ακτές του 

Δήμου, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά και καλό 

management.

Με συντονισμένες ενέργειες Δημάρχου και υπηρεσιών, επε-

τεύχθη η παραχώρηση 540 στρεμμάτων παραλιακής 

έκτασης από την ΕΤΑΔ, ενώ ετοιμάζονται επενδύσεις 

ύψους 13 εκατ. Ευρώ από κορυφαία ονόματα του ελληνι-

κού επιχειρείν στις εν λόγω παραλίες. Οι παρεμβάσεις αυτές, 

αφορούν αποκλειστικά ήπιες χρήσης λουτρικού χαρακτήρα, 

χώροι άθλησης και πολιτισμού και δεν θα δημιουργηθεί καμία 

οχλούσα νυχτερινή δραστηριότητα.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,  
Δήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης



Ο Δήμαρχος της Αττικής  37

Παράλληλα, απομακρύνθηκαν 3.000 κυ-

βικά μέτρα τσιμέντου από την παραλιακή 

ζώνη με ταυτόχρονη αποκατάσταση της 

ακτογραμμής, ενώ οι ελεύθερες παραλίες 

του Δήμου, καθαρίστηκαν, καλλωπίστη-

καν και εγκαταστάθηκαν στοιχειώδεις 

υποδομές προς εξυπηρέτηση των λουο-

μένων.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε Δημοτικό Φυ-

τώριο, το οποίο παράγει με χαμηλό κό-

στος 60.000 ανθόφυτα ανά έτος, τα οποία 

φυτεύονται σε κοινόχρηστους χώρους και 

σε σχολεία του Δήμου, με ελάχιστο κόστος. 

Εγκαταστάθηκε σύστημα ελέγχου κατανά-

λωσης νερού άρδευσης και είναι σε εξέλιξη 

η εγκατάσταση τηλεματικού χειρισμού για 

να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε ενδεχόμε-

νο υδροκλοπής ή διαρροής.

2) Σύγχρονη Διαχείριση 
Απορριμμάτων

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

εφαρμόζονται μέθοδοι που οδηγούν σε 

ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 

έως και το 60% των οικιακών απορριμ-

μάτων, ενώ εκτρέπεται το 36% των απορ-

ριμμάτων από την ταφή.

Είναι σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα Δι-

αλογής στην Πηγή έξι ρευμάτων σε περί-

που 800 νοικοκυριά της πόλης, με σύστημα 

μέτρησης του όγκου ανακύκλωσης σε κάθε 

νοικοκυριό και μεθόδους ανταπόδοσης και 

επιβράβευσης για τους συμμετέχοντες. Με 

την ολοκλήρωση του πιλοτικού σταδίου, έχει 

ήδη εξασφαλιστεί η επέκταση του προγράμ-

ματος σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Ήδη ο Δήμος είναι πρωτοπόρος στην χώρα 

στην παραγωγή οργανικού εδαφοβελτιω-

τικού υψηλής ποιότητας, με την ονομασία 

«Vita Green και Vita Green Plus», που είναι 

το μόνο εδαφοβελτιωτικό που πληροί ήδη 

τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 19/2019 για γεωργική χρήση, σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται 

ετησίως 10.000 τόνοι πράσινα και οργανι-

κά απόβλητα, τα οποία παλαιότερα κατέ-

ληγαν στον ΧΥΤΑ της Φυλής.

Για την αποτελεσματική αποκομιδή των 

απορριμμάτων, δοκιμάστηκε πιλοτικά και 

σταδιακά εφαρμόζεται σε όλο το Δήμο η 

ογκομέτρηση των 5.000 κάδων απορριμ-

μάτων με επανασχεδιασμό των δρομο-

λογίων των απορριμματοφόρων (Digital 

Waste Management) συμβάλλοντας στην 

αποδοτικότερη κατά περίπου 35%, λει-

τουργία, της εν λόγω υπηρεσίας.

3) Εξοικονόμηση ενέργειας

Τοποθετήθηκαν 6.250 φωτιστικά νέας τε-

χνολογίας (LED) στους δρόμους και 3.150 

σε πάρκα και πλατείες, μειώνοντας την 

κατανάλωση ενέργειας κατά 60%. Το σύ-

νολο του δικτύου ελέγχεται και παρακο-

λουθείται τηλεματικά από τις υπηρεσίες 

του Δήμου. Εγκαταστάθηκαν σύγχρονα 

τριφασικά φωτοβολταϊκά συστήματα σε 

τέσσερα σχολικά συγκροτήματα της πό-

λης μας, τα οποία σήμερα είναι ενεργεια-

κά αυτόνομα, ενώ σχεδιάζεται η επέκτα-

ση και σε άλλα σχολεία.

4) Καθημερινότητα του Πολίτη

Ανακατασκευάστηκαν πλήρως και πιστο-

ποιήθηκαν 54 παιδικές χαρές του Δήμου 

(3,5 εκατ €) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας αυστηρής νομοθεσίας 

και αναβαθμίστηκαν τα τρία αθλητικά 

κέντρα της πόλης: το Αθλητικό Κέντρο 

«Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» στη Βάρη, 

το Αθλητικό Κέντρο Βούλας και το Δημοτι-

κό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, όπου 

τοποθετήθηκε ο πιο σύγχρονος υβριδι-

κός χλοοτάπητας της χώρας. Ξεκίνησε η 

λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας που 

ενώνει όλες τις συνοικίες της πόλης, ενώ η 

παρακολούθηση των δρομολογίων γίνε-

ται μέσω συστήματος τηλεματικής.

Βλέποντας αυτές, αλλά και πολλές ακόμα 

δράσεις και έργα που υλοποιήθηκαν τα 

προηγούμενα πέντε χρόνια στον Δήμο Βά-

ρης Βούλας Βουλιαγμένης, εύκολα διαπι-

στώνει κανείς πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

μπορεί και οφείλει να δημιουργήσει όλες 

τις απαραίτητες υποδομές που θα παρέ-

χουν υψηλό επίπεδο ζωής στους πολίτες. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με 

σαφές δείγμα γραφής την πρώτη δημαρ-

χιακή θητεία του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 

και τα σχεδιαζόμενα έργα στη δεύτερη θη-

τεία που είναι ακόμα στην αρχή της, οδεύει 

ολοταχώς στην κατεύθυνση δημιουργίας 

μίας πραγματική πράσινης, αποτελεσματι-

κής και έξυπνης πόλης.
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Νέο μοντέλο διακυβέρνησης  
για την Ηλιούπολη στην υπηρεσία του Δημότη
Διοικητική ανθρωποκεντρική αντίληψη με κεντρικούς άξονες το συλλογικό όφελος και 

την προστασία των αδυνάμων, την άνοδο της ποιότητας ζωής μέσω της βελτιστοποίησης 

αλλά και της οργανωμένης λειτουργίας και δράσης του ανθρώπινου δυναμικού και 

των δημοτικών υποδομών, αποτελούν βασική καλή πρακτική ενός νέου μοντέλου 

διακυβέρνησης του Δήμου Ηλιούπολης, ενός από τους μεγαλύτερους που διαθέτει η χώρα.

ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ // ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΎΠΟΛΗΣ

Μ
ε πρωτοβουλία, στρατηγικό όραμα και κε-

ντρική στόχευση του νέου Δημάρχου της πό-

λης, Γιώργου Χατζηδάκη, από τον Σεπτέμβριο 

του 2019 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και 

ανάπτυξη το νέο μοντέλο διοικητικής διακυ-

βέρνησης στον Δήμο άμεσα επικεντρωμένο 

στον Άνθρωπο, τις ανάγκες και την καθημερινότητά του.

- Επιλύθηκαν πάνω από 1.500 εκκρεμή αιτήματα των δη-

μοτών: προς στις υπηρεσίες για την καθαριότητα και το πρά-

σινο, την τεχνική υπηρεσία, για δρόμους, λακούβες, πεζοδρό-

μια, προβλήματα δικτύου φωτισμού, προβλήματα σε παιδικές 

χαρές, σε αθλητικούς χώρους, σε σχολεία, για την Δημοτική 

Συγκοινωνία και την Δημοτική Αστυνομία.

- Παράλληλα έβαλε σε εφαρμογή το Σχέδιο Αναδιάρθρω-

σης της Υπηρεσίας Καθαριότητας και προχώρησε σε ση-

μαντικά μέτρα, όπως τη στελέχωση και την ενίσχυσή της σε 

θέσεις κλειδιά, με εσωτερικές μετακινήσεις ικανών και έμπει-

ρων υπαλλήλων, το σχεδιασμό των αναγκών του προσωπικού 

και την πρόβλεψη προϋπολογισμού και τον προγραμματισμό 

αγοράς αναγκαίων μηχανημάτων και οχημάτων για την βελτί-

ωσης των υποδομών της Υπηρεσίας.

- Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του Νέου Κανονισμού 

Καθαριότητας, ενώ ο Δήμος έχει σχεδιάσει και βρίσκεται προ 

των πυλών υλοποίησης ενός ολιστικού προγράμματος ενημέ-

ρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατοίκων 

και κεντρικό μήνυμα: «Όλοι Μαζί Για Την Ηλιούπολη».

- Εκτελείται ήδη καθημερινά τρίτο πρόγραμμα Ανακύ-

κλωσης του δικτύου των μπλε κάδων, που άμεσα αυξάνονται 

κατά 150.

- Καθημερινό πρόγραμμα αποκομιδής κλαδιών και ογκω-

δών διαμορφώνεται για το τρέχον έτος (2020), ανά περιοχή, 

ανά εβδομάδα, που τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Ήδη φαίνεται 

το αποτέλεσμα της αθόρυβης δουλειάς υποδομής, που γίνεται 

Γιώργος Χατζηδάκης, Δήμαρχος Ηλιούπολης
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μέχρι τώρα στην πόλη, ως αποτέλεσμα της 

καλής διοικητικής πρακτικής: «Κανένας 

πόρος χαμένος ανθρώπινος και τεχνολο-

γικός».

Διοικητική αναδιάρθρωση και 
λειτουργία στην υπηρεσία του 
πολίτη!

- Συνεχίζουμε και βελτιώνουμε χρήσι-

μους και επιτυχημένους θεσμούς όπως 

το Κοινωνικό Φροντιστήριο, το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 

τις Πολιτιστικές Διαδρομές κ.λπ.

- Άμεσα αρχίσαμε να εκτελούμε έργα, 

που ήταν «κολλημένα» από την προεκλο-

γική περίοδο, όπως το έργο «Φιλόδημος ΙΙ» 

για επισκευές στα σχολεία.

- Το έργο ασφαλτόστρωσης οδών της πό-

λης προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς 

και ήδη έχει εκτελεστεί κατά 50% με την 

δουλειά μας.

- Προχωρήσαμε σε μια πρώτη μείωση 

3% των Δημοτικών Τελών σε όλα τα νοι-

κοκυριά της πόλης ήδη από τους πρώτους 

μήνες της θητείας μας.

- Πραγματοποιήσαμε τις πρώτες συνε-

λεύσεις γειτονιάς και συνεχίζουμε στις 

επόμενες, για την αλληλεπίδρασή μας με 

τον πολίτη και την ολοκλήρωση της χαρ-

τογράφησης των προβλημάτων σε κάθε 

γωνιά της πόλης.

- Ξεκίνησε ο θεσμός «Μαζί με τον Δή-

μαρχο» για την άμεση επαφή με τους δη-

μότες 2 φορές την εβδομάδα και «άνοιξε» 

η πόρτα του Δημαρχείου σε όλους τους 

συλλόγους, φορείς ακόμη και σχολεία!

- Ανακοινώσαμε δημόσια – για πρώτη 

φορά - τα οικονομικά δεδομένα των δη-

μοτικών ΝΠΔΔ, δηλαδή του ΠΑΟΔΗΛ, του 

ΚΑΦΑΔΗΛ και των δύο Σχολικών Επιτρο-

πών, συνεπείς στη δέσμευση μας για δια-

φάνεια στα Οικονομικά του Δήμου,

- Ξεκινήσαμε ελέγχους νομιμότητας κα-

τάληψης κοινόχρηστων χώρων, και προ-

ειδοποιήσαμε τους παραβάτες. Ήδη κάποιοι 

προσαρμόστηκαν ενώ στους επιμένοντες να 

αγνοούν τον νόμο, επιβάλαμε πρόστιμο.

- Όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της πό-

λης αντιμετωπίζονται δίκαια, με μοναδικό 

κριτήριο τη νομιμότητα και με στόχο την 

απελευθέρωση των  κοινόχρηστων χώρων 

για την απρόσκοπτη διάβαση των πεζών 

και ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ, των ηλικιωμένων 

και των γονιών με παιδικό καροτσάκι.

- Δημιουργήσαμε την πρωινή φοιτητι-

κή γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνί-

ας με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και 

Πολυτεχνειούπολη, για δωρεάν μεταφορά 

των φοιτητών της Ηλιούπολης, και ήδη 

εξυπηρετούνται 170 φοιτητές.

- Προχωρήσαμε στην αύξηση της ταχύ-

τητας του “Free WiFi”, στα υπάρχοντα ση-

μεία ελεύθερης πρόσβασης στην πόλη και 

τον επόμενο μήνα οι Δημότες της πόλης θα 

αποκτούν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά.

- Προχωράμε με συνέπεια στην διεκδί-

κηση της μεταβίβασης στον Δήμο μας, 

της ακίνητης περιουσίας, που με τόσες 

πολύχρονες μάχες από όλους, σώθηκε 

από τους καταπατητές, έτσι ώστε να αξι-

οποιηθούν προς όφελος του Δημότη και 

ξεκινάμε καταρχήν με την ενημέρωση 

των βουλευτών του Νότιου Τομέα.

- Αντιμετωπίσαμε με μετριοπάθεια και 

αποφασιστικότητα το πρόβλημα στο 

εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και σε 

συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλά-

δας και την Πολεοδομία προστατέψαμε 

το παλιό ξωκλήσι από την καταστροφή, 

μεταδίδοντας ισχυρό μήνυμα στην κοι-

νωνία της πόλης, ότι δεν υπάρχει καμία 

αντιδικία με την Εκκλησία και σε συνερ-

γασία μαζί της αλλά και με όλους τους 

αρμόδιους φορείς της συντεταγμένης πο-

λιτείας, αντιμετωπίζουμε την αυθαιρεσία 

και υπερασπιζόμαστε την νομιμότητα, με 

απόλυτα θεσμικό τρόπο.
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Τ
ο μέτρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις αρ-

χές του 2020 και είναι προσθετικό στο ανάλογο 

επίδομα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις 

νέες γεννήσεις, αν και ο Δήμος Ηρακλείου Αττι-

κής το είχε θεσπίσει νωρίτερα, εντάσσοντάς το 

στον προϋπολογισμό του για τη νέα χρονιά, ο 

οποίος ψηφίστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019.

Το επίδομα των 1000 ευρώ αφορά τους δημότες Ηρα-

κλείου (ένας ακόμα λόγος γιατί όσους μένουν στο Ηρά-

κλειο να γίνουν και δημότες) και δίνεται με εισοδηματικά 

κριτήρια προκειμένου να το λάβουν όσοι πραγματικά το 

έχουν ανάγκη. Πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαι-

ούχων κατόπιν της δήλωσης του παιδιού στο ληξιαρχείο, 

με την ταυτόχρονη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαι-

ολογητικών στις υπηρεσίες του Δήμου.

«Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια στο 

ξεκίνημα τους να δημιουργήσουν οικογένεια και να δώ-

σουμε κίνητρο στις μελλοντικές οικογένειες της πόλης 

που δυσκολεύονται οικονομικά να κάνουν παιδιά. Να με-

γαλώσει έτσι το Ηράκλειο, να μεγαλώσει όλη η Ελλάδα, να 

στηρίξουμε το μέλλον της πόλης μας» σχολιάζει ο δήμαρ-

χος της πόλης, Νίκος Μπάμπαλος.

«Με αυτό το βοήθημα συνεχίζουμε την κοινωνική 

πολιτική που εφαρμόζουμε όλα αυτά τα χρόνια της θη-

τείας μας για να στηρίξουμε ουσιαστικά και με πράξεις 

τους δημότες, στην καθημερινότητά τους. Και συνεχί-

ζουμε να προσπαθούμε με στόχο την στήριξη των νοικο-

κυριών του Δήμου Ηρακλείου σε διάφορους τομείς της 

καθημερινότητας πέντε χρόνια τώρα που είμαστε δημοτι-

κή αρχή. Η εμπιστοσύνη αλλά και η στήριξη των δημοτών 

μας σε κάθε μας δράση, σε κάθε μας παρέμβαση, μας δίνει 

τη δύναμη να συνεχίσουμε να προσπαθούμε – εμένα, τους 

συνεργάτες και ασφαλώς όλους τους εργαζόμενους του 

Δήμου μας. Είστε η δύναμή μας και σας ευχαριστούμε από 

 Νίκος Μπάμπαλος, Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ // ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΈΙΟΎ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί που έρχεται 
στον κόσμο από τις οικογένειες της πόλης
Με στόχο να δώσει κίνητρο στις οικογένειες της πόλης – υφιστάμενες αλλά και 

μελλοντικές – να τολμήσουν να κάνουν το πρώτο τους παιδί, ο Δήμος Ηρακλείου 

Αττικής χορηγεί εφάπαξ βοήθημα ύψους 1000 ευρώ για κάθε νέο βρέφος που 

έρχεται στον κόσμο από Ηρακλειώτες γονείς.
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καρδιάς για αυτό. Η εμπιστοσύνη σας είναι 

η δύναμη που μας κάνει να προσπαθούμε 

περισσότερα για εσάς, ώστε να καταφέ-

ρουμε από το 2015 τη μείωση σε όλες τις 

κλίμακες των τροφείων για τους γονείς 

που στέλνουν τα παιδιά τους στους δη-

μοτικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ, την 

ίδια χρονιά, διευρύναμε τις απαλλαγές και 

μειώσαμε τα δημοτικά τέλη για τις ευ-

παθείς ομάδες πληθυσμού».

Ο εξορθολογισμός του δημοτικού 
προϋπολογισμού

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

δήμαρχος της πόλης, Νίκος Μπάμπαλος: 

«Αφού κατορθώσαμε να εξορθολογήσου-

με τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, το 

2018 κάναμε την πρώτη μείωση στα δη-

μοτικά τέλη κατά 10% για τις οικίες, κατά 

7% στον ΦΗΧ, 50% των τελών που κατα-

βάλλονται για τις υπόγειες αποθήκες των 

κατοικιών και 12% στα τέλη χρήσης των 

κοινόχρηστων χώρων και των πεζοδρο-

μίων. Το 2019 προχωρήσαμε σε δεύτερη 

διαδοχική μείωση εκ νέου κατά 10% στα 

δημοτικά τέλη για τα σπίτια και 6% για 

τα καταστήματα και τις επαγγελματικές 

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

Δημοτικά τέλη – μειώσεων συνέχεια…

Στο πλευρό του Δημότη &  
της Δημοτικής Επιχείρησης

Το 2020 πραγματοποιείται στον Δήμο 

Ηρακλείου Αττικής η τρίτη συνεχόμενη 

μείωση στην δημοτική φορολογία, 5% 

στον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, 

στην πρόβλεψη του νέου προϋπολογι-

σμού, έχοντας προηγηθεί μείωση δημο-

τικών τελών το 2018 κατά 10% για τις οι-

κίες, κατά 7% στον ΦΗΧ, 50% των τελών 

που καταβάλλονται για τις υπόγειες απο-

θήκες των κατοικιών και 12% στα τέλη 

χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και των 

πεζοδρομίων, με το 2019 να ακολουθεί η 

δεύτερη διαδοχική μείωση εκ νέου κατά 

10% στα δημοτικά τέλη για τα σπίτια και 

6% για τα καταστήματα και τις επαγγελ-

ματικές χρήσεις.

χρήσεις. Ενώ, το 2020 κάνουμε τρίτη συ-

νεχόμενη μείωση στην δημοτική φορολο-

γία, 5% στον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων, στην πρόβλεψη του νέου προϋ-

πολογισμού». «Και συνεχίζουμε», συμπλη-

ρώνει ο δήμαρχος, «με ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό, θέληση και αποφασιστικότη-

τα, δύναμη από την αποδοχή και τη στή-

ριξή σας και διάθεση προσφοράς για το 

Ηράκλειο και τους Ηρακλειώτες, ώστε το 

Ηράκλειο να είναι κάθε μέρα η πόλη που 

αξίζει να ζεις».
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ΑΠΟΔΡΑΣΈΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΈΙΝΟΝ ΑΣΤΎ

Τ
αξίδι σε Βαρσοβία – Κρακοβία για 

την ΕΝ.Δ.Α. σε κλίμα συναδελ-

φικότητας και οικογένειας πραγ-

ματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2019. Το 

τετραήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε 

ξενάγηση που ξεκίνησε από το ιστορικό 

κέντρο της Βαρσοβίας με τη μεγάλη κε-

ντρική πλατεία, τα στενά δρομάκια, τα 

βασιλικό κάστρο – παλάτι, το μνημείο 

των ηρώων του Εβραϊκού γκέτο, το επι-

βλητικό κτίριο του θεάτρου Βιέλκι και 

άλλα πολλά αμέσως για την Κρακοβία. 

Αυτά για την πρώτη ημέρα, όσο για τη 

δεύτερη ο προορισμός αφορά τα αλα-

τωρυχεία στην Κρακοβία. Συγκεκριμένα 

πρόκειται για επίσκεψη στα αλατωρυχεία 

Βιελίτσκα τα οποία είναι από τα πιο πα-

λιά του κόσμου που συνεχίζουν να είναι 

ενεργά μέχρι και σήμερα ενώ το σχετικό 

μνημείο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Η 

ΕΝ.Δ.Α. επισκέφθηκε το εσωτερικό του 

και περπάτησε στους διαδρόμους του 

οι οποίοι έχουν διάφορες διακοσμητικές 

παραστάσεις, φωτισμένους χώρους με 

διάφορα γλυπτά, πολυελαίους και άλλα 

πολλά. Στην συνέχεια προορισμός είναι 

η Κρακοβία. Ξενάγηση στην ιστορική και 

πολύ γραφική πόλη, η οποία υπήρξε πα-

λαιότερα πρωτεύουσα της χώρας αλλά 

Στην Πολωνία η ΕΝ.Δ.Α.
και ξενάγηση στο εντυπωσιακό ιστορικό 

της κέντρο με την μεγάλη πλατεία, τα με-

σαιωνικά κτίρια, την επιβλητική Βασιλι-

κή, το Δημαρχείο, την σκεπαστή στοά και 

φυσικά το Κάστρο Βαβέλ στον καθεδρικό 

ναό με τους βασιλικούς τάφους και την 

καμπάνα του Σίγκμουντ, τη μεγαλύτερη 

καμπάνα της Κρακοβίας.

Επίσκεψη στο ιστορικό στρατόπεδο 

συγκέντρωσης Άουσβιτς

Η τρίτη ημέρα αφορούσε σε επίσκεψη 

της ΕΝ.Δ.Α. στο ιστορικό Άουσβιτς. Ένα 

από τα μεγαλύτερα ναζιστικά στρατόπε-

δα συγκέντρωσης το Β’ Παγκοσμίου πο-

λέμου το οποίο δημιουργήθηκε για να 

φυλακιστούν και να βρουν τον θάνατο 

εκατοντάδες χιλιάδες αθώοι αιχμάλω-

τοι. Πραγματοποιήθηκε περιήγηση στο 

εσωτερικό του, στους θαλάμους, τις αί-

θουσες βασανιστηρίων και άλλα σημεία 

στον χώρο, που σήμερα συγκαταλέγο-

νται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρο-

νομιάς της UNESCO.
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