
οΔΗΜΑΡΧΟΣ 
της Αττικής

Τ ε ύ χο ς  3 1   Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  -  Α π ρ ί λ ι ο ς  2 0 2 0

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Restart
Η δοκιμασία 
της Πανδημίας & 
η Εθνική, Τοπική 
και Ατομική 
Επανεκκίνηση!

 ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 
Δυναμικό παρών της Αυτοδοίκησης

 ΚΑλέΣ ΠΡΑΚΤΙΚέΣ 
Δήμοι: Αλίμου, λυκόβρυσης – Πεύκης, Μαρκοπούλου – 
Μεσογαίας, Νίκαιας – ΑΓ. Ι. Ρέντη, Σπάτων – Αρτέμιδος, Φυλής

 ΓέΝ. ΣΥΝέλέΥΣΗ έΝ.Δ.Α. 
Ομόφωνη έγκριση του προϋπολογισμού 2020

 ΥΠ. έΣΩΤέΡΙΚΩΝ 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  
«Αντώνης Τρίτσης» για την Αυτοδιοίκηση



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ένωση Δημάρχων Αττικής

ΕΚΔΟΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ: Παύλος Καμάρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παύλος Καμάρας, Κώστας Αναστόπουλος

Editing: Θώμη Μελίδου - AtEliEr: Αναστασία Παπαδέα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κάλυ Αναγνωστοπούλου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Pressious Arvanitidis

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κότσικα 4 Αθήνα Τ.Κ. 104 34   Τηλ.: 210 36 46 755-6   Fax.: 210 36 46 306

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.sdat.gr   EMAil: syllogosdat@yahoo.gr



Ο Δήμαρχος της Αττικής  3

π ε ρ ι ε χο μ ε να

σελ.: 4-5 Σημείωμα του Εκδότη // Η δοκιμασία της 
Πανδημίας & Ουδέν Κακόν Αμιγές Καλού!

σελ.: 6-11 Γενική Συνέλευση ΕΝ.Δ.Α. // Ομόφωνη 
έγκριση του προϋπολογισμού 2020

σελ.: 12-13 Τα Νέα της ΕΝ.Δ.Α. // Δράσεις και 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της 
Αυτοδιοίκησης

σελ.: 14-17 Επίσκεψη της Ένωσης στο Λαύριο // 
Ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς της 
Λαυρεωτικής

σελ.: 18-19 Τα Νέα της Π.Ε.Δ.Α. // Δυναμικό παρών 
στη μάχη κατά του Κορονοϊού

σελ.: 20-21 ΥΠΕΣ // Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» για την Αυτοδιοίκηση

σελ.: 22-33 Καλές Πρακτικές 

Δήμος Αλίμου, 

Δήμος Λυκόβρυσης  – Πεύκης, 

Δήμος Μαρκοπούλου  – Μεσογαίας, 

Δήμος Νίκαιας  – ΑΓ. Ι. Ρέντη

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, 

Δήμος Φυλής

σελ.: 34-37 Ετήσιος χορός ΕΝ.Δ.Α. // Μία αξέχαστη 
βραδιά η ετήσια γιορτή της Ένωσης!

σελ.: 39-41 Αναπτυξιακές τοποθετήσεις από το 11ο 
Forum Αυτοδιοίκησης

σελ.: 42 Η ΕΝ.Δ.Α. στηρίζει τη μάχη κατά του 
κορονοϊού



4  Ο Δήμαρχος της Αττικής

Κ
άνοντας μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν παρα-

τηρούμε ότι μολυσματικές και μεταδοτικές πανδημί-

ες έπληξαν πολλές φορές και διαχρονικά την Υφήλιο.

Από την αρχαιότητα ο Λοιμός των Αθηνών (430 π. 

Χ.) η Πανώλη του Ιουστινιανού (543 μ. Χ.) ο Μαύρος 

Θάνατος (1348-1353) η φονική Ευλογιά (15ος-17ος αι-

ώνας) η Χολέρα (1817-1823)η Ισπανική Γρίπη (1918).

Αλλά και στους νεώτερους χρόνους η Γρίπη του Χονγκ 

Κονγκ(1968) το AIDS (1981- σήμερα) ο SARS(2002-2003) η Γρίπη 

των Χοίρων (2009-2010) ο Έμπολα (2014-2016).

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πανδημιών ήταν αφ’ ενός οι 

χιλιάδες μέχρι τα εκατομμύρια των θανάτων, αφ’ ετέρου ότι είχαν 

σοβαρές επιπτώσεις στις Κοινωνίες. Από την απώλεια του Πελο-

ποννησιακού πολέμου για τους Αθηναίους (Λοιμός), μέχρι ριζική 

αλλαγή συνηθειών (Aids).

Την περίοδο αυτή ζούμε δυστυχώς άλλη μια πανδημία. Ευ-

ρισκόμενοι στην δίνη μιας ακόμα αχαρτογράφητης απειλής δεν 

μπορούμε να εκτιμήσουμε το εύρος του χρόνου, αλλά και το σύ-

νολο των επιπτώσεών της.

Ο λόγος στην Επιστήμη

Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η Επιστήμη με τα τεράστια 

άλματα που έχει κάνει θα δώσει σύντομα τέλος σε αυτό τον εφιάλ-

τη. Βέβαια οι επιπτώσεις είναι ήδη μεγάλες και οδυνηρές. Οι απώ-

λειες των ανθρωπίνων ψυχών μας συγκλονίζουν και οι οικονομικές 

επιπτώσεις ήδη μας τρομάζουν.

Στη χώρα μας κατά κοινή ομολογία τα έγκαιρα και δραστικά 

μέτρα της Κυβέρνησης, που αψήφησε το πολιτικό κόστος και ακο-

λούθησε τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων. μαζί με την θαυ-

μαστή αυτοπειθαρχία των συμπατριωτών μας(θυμίσαμε ημέρες 

2004) είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Δεν είχαμε τις εικόνες φρίκης που είδαμε σε άλλες πολύ πιο 

προηγμένες χώρες, με την κατάρρευση των συστημάτων Υγείας 

τους πολύ πιο ισχυρών από το αναμφισβήτητα σαθρό δικό μας.

Όλα αυτό βέβαια το εγχείρημα δεν έγινε ανώδυνα.

Δοκιμάστηκαν οι ψυχικές αντοχές των πολιτών. Κυρίως όσον 

αφορά στο αίσθημα της στέρησης της ατομικής ελευθερίας, στην 

αλλαγή - περιορισμό των συνηθειών της καθημερινότητας, ακόμα 

και στο θρησκευτικό συναίσθημα κάποιων συμπολιτών μας(λόγω 

και του Πάσχα)

Επικράτησαν συναισθήματα όπως οργή, θυμός, θλίψη, φόβος, 

αμφισβήτηση, καχυποψία, απόρριψη αλλά και λογική. κατανόηση, 

καρτερικότητα, αυτοπειθαρχία, ελπίδα.

Σημαντική παράμετρος οι οικονομικές επιπτώσεις σε μια χώρα 

που στενάζει να βγει από τα μνημόνια, τα χρέη και τα ελλείμματα.

Οι δύο όψεις του νομίσματος

Όμως όπως έλεγαν οι πρόγονοι μας ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ

Θεωρώντας την δοκιμασία αυτή (το ΚΑΚΟ) δεδομένη και αναπό-

φευκτη(;) και με την ευχή ότι θα σταματήσει και δεν θα επαναληφθεί 

και χωρίς να συμψηφίσουμε τις τραγικές ολέθριες επιπτώσεις της (κυ-

ρίως τους θανάτους) υπάρχει και μια θετική πλευρά (το ΚΑΛΟ)

Κατ’ αρχή σε ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα στο φρενήρη ρυθμό που ζούμε 

και που μάς επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής να κάνουμε μια 

επανεκκίνηση (restart σε σύγχρονους όρους!)

Σημειωμα του εκδοτη

R e s ta R t

Η δοκιμασία της Πανδημίας & η Εθνική,  
Τοπική και Ατομική Επανεκκίνηση!
Όπως έλεγαν οι πρόγονοι μας ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ. Θεωρώντας την δοκιμασία της 

Πανδημίας (το ΚΑΚΟ) δεδομένη και αναπόφευκτη(;) και με την ευχή ότι θα σταματήσει και δεν 

θα επαναληφθεί και χωρίς να συμψηφίσουμε τις τραγικές ολέθριες επιπτώσεις της (κυρίως 

τους θανάτους) υπάρχει και μια θετική πλευρά (το ΚΑΛΟ).
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Να αξιολογήσουμε και να επανεκτιμήσουμε, με την κοινωνική 

αποστασιοποίηση, απλές καθημερινές αξίες της ζωής. Που τις θεω-

ρούσαμε δεδομένες και ως εκ τούτου αμελητέες.

- Την αξία της οικογένειας και των δικών μας ανθρώπων

- Την σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων

- Την μοναδικότητα της φύσης

- Πόσο πολύτιμη είναι η υγεία όταν την έχουμε και όχι 

όταν την χάσουμε

- Πόσο απαραίτητοι είναι κάποιοι κανόνες υγιεινής

- Να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες

Σε ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ και των ΔΟΜΩΝ του

- Να λειτουργήσει επιτέλους υπεύθυνα και με λογοδοσία

- Να αρχίσει να οργανώνεται κυρίως στον κρίσιμο τομέα της πο-

λιτικής προστασίας

- Να αρχίσει να χτίζει σιγά σιγά ένα αξιόπιστο σύστημα Υγείας

- Να επισπεύδονται οι περιβόητες Μεταρρυθμίσεις

- Να προχωρά η ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών ώστε η ζωή μας να 

γίνει πιο εύκολη κόντρα στο τέρας της Γραφειοκρατίας

- Να μπαίνουν στην Παιδεία σύγχρονες μορφές διδασκαλίας

- Και δειλά δειλά να επανέρχεται έστω και λίγο η σχέση εμπιστο-

σύνης Κράτους – πολίτη

Σε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

- Να σπεύδουν οι ΟΤΑ να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα βελ-

τίωσης ενός ήδη αξιόλογου παρεχόμενου κοινωνικού έργου 

Οργανώνοντας τις Υπηρεσίες τους και αξιοποιώντας το πενι-

χρό δυναμικό τους

- Να μεγιστοποιείται η προσπάθεια αιρετών και εργαζομένων 

ώστε κανένας Δημότης να νοιώσει μόνος και αβοήθητος. Με 

απτά αποτελέσματα που θα πρέπει να οδηγήσει την Κεντρική 

Διοίκηση να την αντιμετωπίσει επιτέλους σαν ισότιμο εταίρο. 

Στην Κοινωνική πρόνοια, στην Ανάπτυξη. Με πόρους και μέσα.

Στις επάλξεις για ένα καλύτερο αύριο

Μέσα στο κακό που ζούμε αλλά και όταν αυτό με το καλό θα 

τελειώσει μαζί με την προσευχή μας για αυτούς που χάθηκαν ας 

κρατήσουμε τα λίγα αλλά θετικά αυτής της συμφοράς

Για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας! 

Για το ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.

Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας

Στη χώρα μας κατά κοινή ομολογία τα 

έγκαιρα και δραστικά μέτρα της Κυβέρνη-

σης, μαζί με την θαυμαστή αυτοπειθαρχία 

των συμπατριωτών μας(θυμίσαμε ημέρες 

2004) είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα!
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Σ
ε κλίμα που πλημμύριζε από συναδελφικότητα και αισθή-

ματα αλληλοεκτίμησης οι Δήμαρχοι της Αττικής κόψανε 

την πατροπαράδοτη πίτα για το τρέχον έτος.  Με την πα-

ρουσία του Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ. κ. Μιχ. Σταυριανου-

δάκη, πρ. Δημάρχου Δάφνης – Υμηττού, διατελούντες και διατελέ-

σαντες Δήμαρχοι της Αττικής αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά.

 «Μία μεγάλη αυτοδιοικητική οικογένεια» την χαρακτήρισε ο 

Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κ. Π. Καμάρας στο καλωσόρισμά του, ενώ ο 

Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. κ. Γ. Μαρκόπουλος που ήταν συνδιοργανω-

τής της εκδήλωσης εξήρε την ομοψυχία των Αιρετών της Τ.Α.

 Ο κ. Σταυριανουδάκης, στον σύντομο χαιρετισμό του, μαζί 

με τις ευχές του ενημέρωσε για τις πρόσφατες αλλά και προγραμ-

ματιζόμενες πρωτοβουλίες του Υπουργείου, ώστε όπως είπε «να 

διορθώσουμε παθογένειες τόσο στον εκλογικό νόμο όσο και στο 

θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α.».  Ευχές εκτός των Προέδρων της ΕΝ.Δ.Α. 

και της Π.Ε.Δ.Α. απηύθυνε ο Γεν. Γραμματέας της ΕΝ.Δ.Α. κ. Θ. Γεωρ-

γάκης, τα μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Νίκος Μελετίου Δήμαρχος 

Ασπροπύργου και κ. Γρ. Κωνσταντέλλος Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, 

Βουλιαγμένης ως και ο Αντιπεριφερειάρχης και μέλος του Δ.Σ. της 

ΕΝ.Δ.Α. κ. Βασ. Γιαννακόπουλος.  Η σεμνή τελετή έγινε στο πλαίσιο 

των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης 

Δημάρχων Αττικής στα γραφεία της Π.Ε.Δ.Α.

 Ο Πρόεδρος κ. Π. Καμάρας έκανε τον Απολογισμό των δράσεων 

της Ένωσης για το 2019, ο οποίος μαζί με τον Οικονομικό Απολογι-

σμό και τον Προϋπολογισμό του 2020 που επιμελήθηκε το μέλος 

του Δ.Σ. κ. Γιώργος Κουράσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ.

 Ακολούθησαν τοποθετήσεις επί του προγράμματος δράσεων 

για το 2020, με πολλές και εύστοχες υποδείξεις που διαμόρφωσαν 

το τελικό πλάνο.  

Τυχεροί της χρονιάς οι κ.κ. Λάμπρος Κασαγιάννης πρ. Δήμαρχος 

Γλυκών Νερών μέλος του Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α. και Βασίλης Ζορμπάς Δή-

μαρχος Αγίας Παρασκευής μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.

εν.δ.α. // ετηΣια Γενικη ΣυνελευΣη

Ομόφωνη έγκριση 
του προϋπολογισμού 2020
Στο πλαίσιο μίας σεμνής τελετής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔΑ, η Ένωση 

Δημάρχων Αττικής προχώρησε στον απολογισμό δράσεων για το προηγούμενο έτος αλλά 

και στην παρουσίαση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας 2020.
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Α
ναμφισβήτητα η χρονιά που πέρασε ήταν μία χρονιά 

πλούσια σε εξελίξεις.  Αυτοδιοικητικές εκλογές και Εθνι-

κές εκλογές δημιούργησαν νέες συνθήκες και ανέδειξαν 

νέα πρόσωπα που στα επόμενα 4 χρόνια θα πρωταγωνι-

στήσουν στις εξελίξεις στη χώρα μας.

Να ευχηθούμε κατ’ αρχήν καλή θητεία σε όλους τους νεοεκλεγέ-

ντες συναδέλφους και βέβαια σε όσους ανανεώθηκε η θητεία τους. 

Καθώς επίσης και στα νέα διοικητικά συμβούλια των Συλλογικών 

μας Οργάνων. Ιδιαίτερα σε ό,τι μας αφορά στην Αττική καλή επιτυ-

χία στο νέο Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α., τον φίλο Γιώργο Μαρκόπουλο, 

αλλά και σε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ευελπιστούμε στην άριστη συνέχιση της συνεργασίας μας όπως 

έγινε όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης. Βέβαια, το 

2019 αναδείχτηκε και νέα Κυβέρνηση με νέα ηγεσία στο ΥΠ.Ε.Σ., 

στους οποίους επίσης ευχόμαστε καλό έργο, κυρίως στο θέμα της 

αποκέντρωσης του κράτους, προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών.

 Ήδη είχαμε μία πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση με τον 

Υπουργό Εσωτερικών κ. Τ. Θεοδωρικάκο όπου κατ’ αρχήν διαφά-

νηκε η πρόθεσή του να μας ακούσει, σε ένα ευρύτατο διάλογο που 

υποσχέθηκε ότι θα κάνει πριν προχωρήσει σε ουσιαστικές θεσμικές 

αλλαγές στην Τ.Α.  Είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγές 

τόσο στον αμφιλεγόμενο εκλογικό νόμο που εφαρμόστηκε στις 

πρόσφατες εκλογές, αλλά και στις «διορθωτικές κινήσεις» που έγιναν 

μετέπειτα με στόχο την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Όμως και αλ-

λαγές που αφορούν ευρύτερα σε μια αυτοδιοίκηση που όλοι ξέρουμε 

ότι στενάζει στον ασφυκτικό κλοιό της Κεντρικής Διοίκησης και της 

γραφειοκρατίας.

 Τη χρονιά που πέρασε η Ένωσή μας συνέχισε με συνέπεια 

αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Να στηρίζει δηλαδή τους αιρε-

τούς και να προσπαθεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση του θεσμού.

 Διοργάνωσε μια άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη λόγω των 

επικείμενων εκλογών ημερίδα με θέμα «Τα όρια της κριτικής στην 

πολιτική αντιπαράθεση» με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

 Στο καθιερωμένο πλέον ετήσιο Φόρουμ της, 11ο κατά σει-

ρά, έδωσε τη δυνατότητα σε αιρετούς και εγνωσμένης αξίας τεχνο-

κράτες και επιστήμονες να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις για το 

πως βλέπουν την Αυτοδιοίκηση μετά τα μνημόνια και την επιστρο-

φή της στην κανονικότητα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Εάν μπορεί 

κανείς να μιλήσει για επιστροφή σε κάτι που δεν υπήρξε ποτέ!

 Κωδικοποιήσαμε τις προτάσεις αυτές και τις υποβάλαμε στα 

Συλλογικά μας Όργανα και τα αρμόδια Υπουργεία.  Δώσαμε έμφα-

ση στον Εκλογικό Νόμο με κατάθεση σχετικής πρότασης αλλά και 

στην αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών.

 Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στο ασφαλιστικό, το 

οποίο είναι και επίκαιρο λόγω της κατάθεσης του σχετικού νομοσχε-

δίου προς διαβούλευση τις ημέρες αυτές.

Από κοινού με την Ένωση Δημάρχων Κρήτης συντάξαμε ένα 

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας στο οποίο θίγουμε 

τέσσερα κρίσιμα σημεία: α) την επαναφορά της χορηγίας στους 

εν.δ.α. // ετηΣια Γενικη ΣυνελευΣη

Παύλος Καμάρας – Πρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Αττικής

Σταθερή προτεραιότητά μας 

η αναβάθμιση  
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«Τη χρονιά που πέρασε η Ένωσή μας συνέχισε με συνέπεια αυτό που  

κάνει τα τελευταία χρόνια. Να στηρίζει δηλαδή τους αιρετούς και να προσπαθεί να 

συμβάλλει στην αναβάθμιση του θεσμού», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της 

ΕΝ.Δ.Α., Παύλος Καμάρας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του αυτοδιοικητικού 

οργάνου. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα την εισήγησή του στο πλαίσιο απολογισμού 

πεπραγμένων και παρουσίασης δράσεων για την τρέχουσα χρήση. 

Σας καλωσορίζουμε στην Ετήσια Τακτική μας Γενική Συνέλευση και στην καθιερωμένη κοπή της πίτας μας.
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εν.δ.α. // ετηΣια Γενικη ΣυνελευΣη

πρωτοεκλεγέντες Δημάρχους μετά το 2014, με επιβάρυνση του 

προϋπολογισμού των Δήμων, β) την επαναφορά του τρόπου 

υπολογισμού της Χορηγίας με τον παλιό τρόπο, αφού σε καμία 

περίπτωση η χορηγία των αιρετών ταυτίζεται με τη σύνταξη των 

Δημοσίων Υπαλλήλων, γ) την επαναφορά της αμοιβής ανά συ-

νεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση 

του Δ.Σ. του κάθε Δήμου (και για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη 

που έχουν εξαιρεθεί και δ) ρυθμίσεις για τους Δημάρχους που εί-

ναι δημόσιοι υπάλληλοι ως και την ενασχόληση πρώην Δημάρχων 

συνταξιούχων. Δεν είχαμε μέχρι σήμερα ανταπόκριση στα αιτήμα-

τά μας αυτά και βέβαια ζητάμε την άμεση υποστήριξη από Π.Ε.Δ. 

και Κ.Ε.Δ.Ε., στους οποίους έχουμε κοινοποιήσει τα δίκαια για μια 

αναβαθμισμένη Αυτοδιοίκηση αιτήματα αυτά.

Στα 7α Βραβεία Αυτοδιοίκησης, τον άλλο επιτυχημένο θεσμό 

μας, που συνδιοργανώσαμε με την Π.Ε.Δ.Α., τιμήσαμε συναδέλ-

φους με πολυετή προσφορά στην Τ.Α. ως και πρόσωπα και 

φορείς με κοινωνική προσφορά. Το βασικό μας επικοινωνιακό 

αλλά και χρηστικό εργαλείο παραμένει το περιοδικό μας «Ο 

«Στο καθιερωμένο πλέον 

ετήσιο Φόρουμ της, 11ο 

κατά σειρά, έδωσε τη δυ-

νατότητα σε αιρετούς και 

εγνωσμένης αξίας τεχνο-

κράτες και επιστήμονες 

να καταθέσουν τις δικές 

τους απόψεις για το πως 

βλέπουν την Αυτοδιοίκηση 

μετά τα μνημόνια και την 

επιστροφή της στην κανο-

νικότητα του Ευρωπαϊκού 

Κεκτημένου».

Δήμαρχος της Αττικής» που εκδίδουμε σε τέσσερις εκδόσεις τον 

χρόνο και στο οποίο εκτός της αναφοράς στις δράσεις μας προ-

βάλλουμε και καλές πρακτικές Δήμων της Αττικής.

Ευχαριστώ προς τούτο τους συναδέλφους Δημάρχους που 

έχουν γράψει ως συνδρομητές τους Δήμους τους στο περιοδικό 

μας, στηρίζοντας έτσι όλη τη λειτουργία της Ένωσής μας. Κλείνο-

ντας θα ήθελα να αναφέρω τις πολύ επιτυχημένες εξορμήσεις μας 

σε Κρακοβία – Βαρσοβία αλλά και σε Έδεσσα – Λουτρά Πόζαρ που 

απόλαυσαν όσοι συνάδελφοι συμμετείχαν. Θέλω να τονίσω την 

άριστη συνεργασία μας και τη θετική συμβολή στο έργο μας από 

την Π.Ε.Δ.Α., που εκφράστηκε κυρίως στο πρόσωπο του πρώην 

Προέδρου της, Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, φίλου Γ. Ιωα-

κειμίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε. Επίσης, τους υπαλλήλους της 

Π.Ε.Δ.Α. για τη βοήθειά τους, με ιδιαίτερη βέβαια αναφορά στην 

Κάλυ Αναγνωστοπούλου, που ήταν υπερπολύτιμη.
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τα νεα τηΣ εν.δ.α.

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ 

στους Δημάρχους!

Αναμφισβήτητα μετά τους για-

τρούς και τους νοσηλευτές μεγά-

λοι πρωταγωνιστές στην αντιμε-

τώπιση της κρίσης της πανδημίας 

αναδεικνύονται οι Δήμαρχοι!

Μ
ε αυταπάρνηση και υπέρμετρο ζήλο, 

με κοινωνική ευαισθησία πέραν και 

πάνω από κάθε υπηρεσιακό καθή-

κον, έπεσαν στη μεγάλη μάχη να αποτρέψουν 

τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού, να στηρίξουν 

τον αδύναμο πολίτη ώστε κανένας να μη νοιώ-

σει μόνος και απροστάτευτος!

Παράλληλα να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες 

των Δήμων υπό πρωτόγνωρες συνθήκες. Με 

συμμάχους τους, τους υπαλλήλους των Δήμων 

τους δώσανε στην κυριολεξία «τα ρέστα τους» 

και τα κατάφεραν!

Η αυτοδιοίκηση και σε αυτή την περίπτω-

ση δικαίωσε τον ρόλο της, δίπλα στο πολίτη! 

Στην πράξη!

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι την καθολι-

κά ομολογημένη επιτυχημένη πολιτική της 

κυβέρνησης συντονίζει ένας δικός μας άν-

θρωπος. Ο Νίκος Χαρδαλιάς που έχοντας ως 

background τρείς (3) επιτυχημένες θητείες 

Δημάρχου και μια στη Περιφέρεια, μαζί με τα 

αδιαμφισβήτητα προσόντα του έχει επιτύχει 

απόλυτα στο έργο του!

Συγχαρητήρια λοιπόν  

σε όλους τους Δημάρχους!

Άλλωστε είναι και μια παρακαταθήκη για την 

εμπιστοσύνη που θα πρέπει να δείξει, στην πρά-

ξη πια η Κεντρική Διοίκηση σε ένα θεσμό που 

στα δύσκολα και στις κρίσεις ήταν πάντα στην 

πρώτη γραμμή.

Επιστολή ΕΝ.Δ.Α.σε ΥΠΕΣ
 Με επιστολή της η ΄Ενωση Δημάρχων Αττικής ευχαρίστησε τον 

υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και τους βουλευτές που 

υπέγραψαν την διακομματική τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα 

στη Βουλή και αφορά στην άρση των προστίμων που επιβλήθηκαν σε 

αιρετούς της Τ.Α. κατά τις Εκλογές του 2010. Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εσάς 

προσωπικά καθώς επίσης και τους βουλευτές που υπέγραψαν την 

διακομματική τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και αφορά 

στην άρση των προστίμων που επιβλήθηκαν σε αιρετούς της Τ.Α. κατά τις 

Εκλογές του 2010.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση αποκαθιστά μια προφανή και επαχθή 

αδικία που έγινε σε βάρος αιρετών κατά την πρώτη εφαρμογή του 

Νόμου για την δημοσιοποίηση των εκλογικών δαπανών για λόγους που 

αφορούσαν σε τεχνικές αστοχίες του ηλεκτρονικού συστήματος (έπεσε 

η πλατφόρμα), σε άγνοια των συνεργαζομένων λογιστών ή συνεργατών 

ή και σε ανούσιες παρατυπίες. Σε καμία δε περίπτωση πρόθεση 

καταστρατήγησης του Νόμου και απόκρυψης εκλογικών δαπανών που 

ήταν ούτως ή άλλως καταγεγραμμένες στα προβλεπόμενα από το νόμο 

σχετικά βιβλία εσόδων εξόδων.

Οιαδήποτε προσπάθεια παραποίησης της αλήθειας αυτής της ουσίας 

της τροπολογίας και εμφάνισης της ως χαριστικής προφανώς εξυπηρετεί 

άλλους στόχους και δεν τιμά αυτούς που την επιχειρούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας Κε Υπουργέ ώστε τα νομοθετήματα από τώρα 

και στο εξής να προάγουν τη διαφάνεια με τρόπο απόλυτο που όμως δεν 

θα εμποδίζει το έργο της Τ.Α. άλλα και δεν θα εμπλέκει σε ατέρμονες και 

οδυνηρές περιπέτειες αιρετούς και εργαζόμενους.



Ο Δήμαρχος της Αττικής  13

Συγχαρητήρια της Ένωσης Δημάρχων 
 στον νέο πρόεδρο ΚΕΔΕ
Τον νέο Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Δημ. Παπαστεργίου επισκέφθηκε κλιμάκιο  

του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Τ
ο Προεδρείο της ΕΝ.Δ.Α., εκτός 

από τα συγχαρητήρια για την 

εκλογή του ως και τις ευχές του, 

για εποικοδομητική θητεία, τόνισε στον 

Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. την ανάγκη τα Θε-

σμικά Όργανα της Τ.Α. (Κ.Ε.Δ.Ε. και Π.Ε.Δ.) 

να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με 

την καταστατική θέση των αιρετών για 

ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας 

του έμψυχου δυναμικού της Τ.Α.

Επίσης, δήλωσε την πρόθεση των 

μελών της Ένωσης, νυν και πρώην Δη-

μάρχων, να στηρίξουν το έργο της νέας 

Διοίκησης της Κ.Ε.Δ.Ε. και του αρμόδιου 

Υπουργείου υπογραμμίζοντας την πολύ 

καλή συνεργασία που είχαν με τον πρώ-

ην Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατούλη και τους 

συνεργάτες του.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. εξήρε την 

εμπειρία και τη γνώση των θεμάτων της 

Τ.Α. που διαθέτουν τα μέλη της ΕΝ.Δ.Α., 

δηλώνοντας παράλληλα ότι είναι ευ-

πρόσδεκτα και απαραίτητα για τον ιδιαί-

τερα απαιτητικό ρόλο της Τ.Α.
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επιΣκεψη εν.δ.α. Στο λαυριο

Η 
επίσκεψη της ΕΝ.Δ.Α. στον χώρο των μεταλλείων της Λαυρεωτικής 

ήταν μία πρωτοβουλία – ιδέα του πρ. Δημάρχου Λαυρίου για-

τρού κ. Σταύρου Παπασταυρόπουλου, ο οποίος με πολλή αγάπη 

για τον τόπο του και εξαιρετικές γνώσεις ξενάγησε με απόλυτη επι-

τυχία τους συναδέλφους του Δημάρχους. Τεχνολογικό Πάρκο, μεταλλευτι-

κές στοές και Ορυκτολογικό Μουσείο εντυπωσίασαν τους επισκέπτες μέλη 

της ΕΝ.Δ.Α. και τους φίλους τους, όπως και η ιστορία του ευλογημένου από τη 

φύση αυτού τόπου, που ανάγεται στα βάθη της ιστορίας. Διαπίστωση όλων 

είναι ότι «οι κρυμμένοι αυτοί θησαυροί» θα πρέπει να αναδειχτούν και να 

εξελιχθούν ως μοναδικός πόλος έλξης τουρισμού. Και τούτο αφού η μο-

ναδική πολιτιστική κληρονομιά, ο σπάνιος ορυκτός πλούτος και το θαυμάσιο 

παραθαλάσσιο τοπίο συνηγορούν προς αυτό.

Κάτι για το οποίο ο Δήμαρχος της Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς, που 

παρέστη στο γεύμα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, διαβεβαίωσε ότι εί-

ναι στις άμεσες προθέσεις της Δημοτικής Αρχής.

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

Σημείωση: Η ΕΝ.Δ.Α. ευχαριστεί θερμά τον κ. Δημήτρη Καψάνη πρ. Δήμαρχο Παλαιού 

Φαλήρου για τις καλλιτεχνικές του φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της 

Ένωσης στο Λαύριο

Ανακαλύπτοντας τους
Θησαυρούς  της Λαυρεωτικής
Στόχος η ανάδειξη των «κρυμμένων θησαυρών» της περιοχής
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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Πρόγραμμα της 

Ένωσης Δημάρχων Αττικής «Ανακαλύπτοντας τους 

Θησαυρούς της Αττικής». Μία επίσκεψη – αποκάλυψη 

για δεκάδες Δημάρχους, τέως και νυν, της Αττικής  

στον άγνωστο για πολλούς «ιστορικό» χώρο των 

μεταλλείων της Λαυρεωτικής.
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επιΣκεψη εν.δ.α. Στο λαυριο
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Τα Νέα Της Π.έ.Δ.α.

Η Π.Ε.Δ.Α. δυναμικά παρούσα  
στη μάχη εναντίον του Κορονοϊού

Η 
Π.Ε.Δ.Α. και προσωπικά ο Πρόε-

δρός της, κ. Γιώργος Μαρκόπου-

λος, όλο αυτό το διάστημα, βρί-

σκεται σε καθημερινή επαφή με τους 

Δημάρχους της Αττικής και σε συνεχή 

συνεργασία με την Περιφέρεια και τα 

αρμόδια Υπουργεία, ώστε να οργανω-

θούν και συντονιστούν δράσεις οι οποίες 

δίνουν ουσιαστική βοήθεια στους πολί-

τες της Αττικής.

Στο σύνολό τους, άλλωστε, οι Δήμοι 

της Αττικής καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής 

της κρίσης διαχειρίζονται τις δυσκολίες 

που προέκυψαν με μεγάλη ωριμότητα 

-και ας ήταν πρωτόγνωρες για όλους. 

Η αγαστή συνεργασία της Π.Ε.Δ.Α. με 

την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΟΔΥ και το 

Υπουργείο Υγείας βοήθησε όλη την Αττι-

κή, ώστε να αποφευχθούν λάθη αλλά 

ταυτόχρονα να γίνουν συντονισμένες 

δράσεις. Πολλοί Δήμοι προχώρησαν 

άμεσα σε απολυμάνσεις σχολείων, δρό-

μων και γενικώς κοινόχρηστων χώρων 

-ένα μέτρο που συνέβαλε καταλυτικά 

στη μη διασπορά του ιού.

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις 

αυξήθηκαν τα δρομολόγια αποκομιδής 

απορριμμάτων, ώστε να μην αποτελούν 

εστίες μόλυνσης. Επίσης, αρκετοί Δήμοι 

ξεπέρασαν τη γραφειοκρατία και ανα-

βάθμισαν θεαματικά τις ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες, προς αποφυγή άσκοπων 

μετακινήσεων, πριν ακόμα η Κυβέρνηση 

προβεί σε απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, επείγοντα 

έγγραφα των πολιτών πηγαίνουν πλέον 

στην πόρτα τους με ένα τηλεφώνημα.

Αντίστοιχα ενισχύθηκαν και τα 

κοινωνικά προγράμματα της Αυτοδι-

οίκησης. Δεν είναι λίγοι οι Δήμαρχοι που 

μοίρασαν τρόφιμα του Κοινωνικού Πα-

ντοπωλείου στα σπίτια των δικαιούχων, 

ένα προς ένα, πόρτα-πόρτα, τηρώντας 

ασφαλώς όλα τα μέτρα προστασίας. Επί-

σης οργανώθηκαν έκτακτες Αιμοδοσίες, 

στις οποίες η συμμετοχή του κόσμου 

ήταν συγκινητική.

Κεντρικές δράσεις για τη διανομή 

μασκών μιας χρήσης

Όμως η Π.Ε.Δ.Α. οργάνωσε και κεντρι-

κές δράσεις υποστήριξης των ανθρώπων 

της Αττικής. Ήδη στην πρώτη περίοδο 

έξαρσης του ιού, όταν έγινε εμφανής η 

έλλειψη του υγειονομικού υλικού για το 

ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης που παρά τις δυσκολίες δεν 

σταμάτησε να εργάζεται και να εκτίθεται 

στον κίνδυνο, η Π.Ε.Δ.Α. σε συνεργασία 

με την Κ.Ε.Δ.Ε. παρέλαβε και διένειμε 

μάσκες μια χρήσεως σε όλους τους 

Δήμους. Κάθε Δήμος της Αττικής πα-

ρέλαβε μάσκες, ανάλογα με τον αριθμό 

των Υπαλλήλων που απασχολεί στο πρό-

γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σε εξέλιξη η μεγάλη 

δράση Animal Solidarity

Πολύ σημαντική όμως είναι η βοή-

θεια που προσφέρεται και σε κάποιους 

Στις δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα μας δίνοντας 

μια σκληρή και άνιση «μάχη» με έναν αόρατο εχθρό, τον 

κορονοϊό, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής δίνει το 

«παρών» ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μείνει ενωμένη, 

δυνατή και κυρίως αποτελεσματική.
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ακόμα «κατοίκους» των πόλεών μας που 

βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη: στα αδέ-

σποτα ζώα. Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε 

εξέλιξη και θα συνεχιστεί μεγάλη δράση 

της Π.Ε.Δ.Α. σε συνεργασία με το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών και την πλατφόρμα 

Animal Solidarity, για τη διανομή στους 

Δήμους της Αττικής ζωοτροφών για τα 

αδέσποτα. Η δράση συντονίστηκε από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μέσω 

της συγκεκριμένης πλατφόρμας δέχτηκε 

χορηγίες ζωοτροφών από εταιρείες, αλλά 

και προσφορές ιδιωτών που έδειξαν την 

ευαισθησία τους.

Στην πρώτη φάση οι χορηγίες έφτα-

σαν κοντά τους 5 τόνους, ωστόσο πολ-

λές εταιρείες κολοσσοί στον κλάδο της δι-

ατροφής των ζώων ευαισθητοποιήθηκαν 

στην πορεία της δράσης και δήλωσαν 

τη συμμετοχή τους. Οι χορηγίες παρα-

δόθηκαν στην έδρα της Π.Ε.Δ.Α. η οποία 

και συντόνισε τη διανομή τους στους 

Δήμους που είχαν δηλώσει τις ανάγκες 

τους στο Υπουργείο. Οι Δήμοι που εξυπη-

ρετήθηκαν στο πρώτο στάδιο έφτασαν 

τους 20, ενώ στη δεύτερη φάση και αφού 

παραληφθούν και οι υπόλοιπες ποσότη-

τες, όλοι οι Δήμοι της Αττικής θα καλύ-

ψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους για 

τη σίτιση των καταγεγραμμένων αδέ-

σποτων που έχουν στην πόλη τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσω αυτής της 

πλατφόρμας δεν παρελήφθησαν μόνο ζω-

οτροφές αλλά και αντιπαραστικά χάπια, 

ενώ και πολλοί κτηνίατροι δήλωσαν πως 

είναι στη διάθεση των Δήμων της Αττικής 

για άμεσες, επιτακτικές ανάγκες.

Αυτές τις κρίσιμες και δύσκολες 

μέρες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση απο-

δεικνύει καθημερινά ότι ξέρει πώς να 

προστατεύει τις τοπικές κοινωνίες. Και 

η Π.Ε.Δ.Α. με τη σειρά της αποδεικνύει 

ότι μπορεί να βοηθήσει τους Δήμους 

μέλη της και να συνδράμει ουσιαστικά 

το έργο των Δημάρχων. Σε μια περίοδο 

που όλο και περισσότεροι Δήμαρχοι 

δείχνουν στην πράξη πως είναι όντως 

οι πρώτοι πολίτες των πόλεών τους. 

Οι πρώτοι πολίτες που μπαίνουν στην 

πρώτη γραμμή για να προασπιστούν τις 

τοπικές κοινωνίες τους.

Στην εποχή της πανδημίας, 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

αποδεικνύει καθημερινά ότι 

ξέρει πώς να προστατεύει 

τις τοπικές κοινωνίες. Και 

η Π.Ε.Δ.Α. με τη σειρά της 

αποδεικνύει ότι μπορεί 

να βοηθήσει τους Δήμους 

μέλη της και να συνδράμει 

ουσιαστικά το έργο των 

Δημάρχων
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ΥΠές //Πρόγραμμα αΝαΠΤΥξης & αλληλέγγΥης Της αΥΤόΔιόικηςης

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» για τους ΟΤΑ
Έργα 2,5 δισ. ευρώ σε Δήμους και Περιφέρειες με προοπτική  
40.000 θέσεων εργασίας- Οι επτά άξονες δράσεις

Με το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης «Αντώνης 

Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ που αφορά έργα ανάπτυξης 

σε Δήμους και Περιφέρειες, το οποίο ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης 

Θεοδωρικάκος, προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας και θα 

έχει διάρκεια μέχρι το 2023.

Για το πρόγραμμα και τις προοπτικές 

που παρέχει για στήριξη της Αυτοδιοί-

κησης ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έδωσε 

έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και τόνισε: «Το πιο βασικό είναι 

κατά το πόσον οι Δήμοι έχουν τη δυνα-

τότητα να ωριμάσουν γρήγορα έργα, 

ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα και να τα υλοποιήσουν».

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θε-

οδωρικάκος, παρουσιάζοντας πρόσφα-

τα το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το 

χαρακτήρισε «πανίσχυρο εργαλείο» στα 

χέρια της Αυτοδιοίκησης και επισήμανε 

ότι μέσω του Προγράμματος θα στηρι-

χθούν οι τοπικές κοινωνίες στη διάρκεια 

της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά θα 

σχεδιαστεί και η επόμενη μέρα για τους 

Δήμους και τις Περιφέρειες με νέες υπο-

δομές, νέα έργα, για να είναι όλες οι πό-

λεις και οι περιοχές της Ελλάδας ασφα-

λείς, βιώσιμες, με καλύτερη ποιότητα 

ζωής για όλους τους πολίτες.

Στόχοι κοινωνικοί – αναπτυξιακοί - 
περιβαλλοντικοί

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι στό-

χοι του Προγράμματος είναι κοινωνι-

κοί, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί. 

Τ
ο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με δυνατότητα αύξησης της χρημα-

τοδότησης, εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Το Πρόγραμμα αφορά την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς:

- των υποδομών,

- της ψηφιακής σύγκλισης,

- της βιώσιμης ανάπτυξης,

- προστασίας του περιβάλλοντος,

- την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας

- την προστασία της δημόσιας υγείας

- την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού,

- την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.



Ο Δήμαρχος της Αττικής  21

«Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης πρέπει 

να αποτελέσουν πυλώνα κοινωνικής 

συνοχής, ανάπτυξης και ανασυγκρό-

τησης», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ 

αναφερόμενος στην προοπτική δημι-

ουργίας 40.000 νέων θέσεων εργασίας 

είπε: «Αυτό από μόνο του αποτελεί πολύ 

σημαντική συμβολή στην προσπάθεια 

επανεκκίνησης της οικονομίας την επό-

μενη μέρα της κρίσης του κορωνοϊού».

Με αυτό το Πρόγραμμα θα μπορέ-

σουν να γίνουν πραγματικότητα στα 

επόμενα τρεισήμισι χρόνια σημαντικά 

έργα πνοής σε όλη τη χώρα.

Οι προτεραιότητες είναι:

1) Η προστασία της ζωής και της 

δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Εδώ 

περιλαμβάνονται κάθε δράση – παρέμ-

βαση για την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας του κορωνοϊού. Επίσης, έργα και 

σημαντικές παρεμβάσεις πολιτικής προ-

στασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντι-

πλημμυρική προστασία σε όλη τη χώρα.

2) Η ποιότητα ζωής και η εύρυθ-

μη λειτουργία των πόλεων, της υπαί-

θρου, των οικισμών (κατασκευή βα-

σικών έργων υποδομής σε κρίσιμους 

τομείς όπως η ύδρευση και η αποχέτευ-

ση, και ενίσχυση της διοικητικής ικανό-

τητας των ΟΤΑ, προς άμεσο όφελος των 

πολιτών). Και δίπλα σε αυτά, και η μέρι-

μνα για τη σίτιση και φροντίδα των αδέ-

σποτων τετράποδων φίλων μας.

3) Το περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυ-

ξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπω-

μα, ενίσχυση προγραμμάτων ανακύκλω-

σης στην πηγή, δράσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και 

στερεών αποβλήτων κ.α.),

4) Η ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογί-

ες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων 

(Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τε-

χνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοι-

κητική πρακτική και την καθημερινότητα 

των πολιτών και στόχο τον μετασχηματι-

σμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],

5) Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός 

και αθλητισμός (ανέγερση σχολείων, 

αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας , 

εναλλακτικός τουρισμός),

6) Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγ-

γύη με δράσεις κοινωνικής προστασίας 

και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. Εδώ εντάσσονται κι 

έργα όπως ανέγερση και εκσυγχρονισμός 

βρεφονηπιακών σταθμών, γιατί στηρί-

ζουμε την οικογένεια και τα νέα ζευγάρια, 

αλλά και προγράμματα με βασική στόχευ-

ση την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού,

7) Δράσεις τεχνικής βοήθειας των 

δικαιούχων για την εφαρμογή του Προ-

γράμματος. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερι-

κών «στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται 

και τα υπόλοιπα έργα που είχαν εγκριθεί 

από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά 

δεν είχαν διασφαλισμένη χρηματοδότη-

ση. Ένα τμήμα αυτών των έργων θα μετα-

φερθεί στα ΠΕΠ και στο ΕΣΠΑ και τα υπό-

λοιπα στο παρόν Πρόγραμμα. Όπως έχω 

δεσμευτεί ούτε ένα έργο δεν χάνεται».

Πρόβλεψη συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα όλων των Δήμων

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει προ-

βλέψει τις διαδικασίες με τις οποίες θα 

μπορέσουν να συμμετέχουν στο Πρό-

γραμμα όλοι οι Δήμοι. Και οι Δήμοι οι 

οποίοι δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες που 

απαιτούνται. «Δεν πρόκειται να αφή-

σουμε κανέναν να μείνει πίσω, γιατί 

νοιαζόμαστε για κάθε πόλη, κάθε χωριό, 

κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Γι’ αυτό θα 

υπάρξει ειδική μέριμνα για τους μικρούς 

νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Κάθε 

πολίτης αυτής της χώρας σε κάθε Δήμο 

και κάθε Περιφέρεια θα δει σε έργα και 

δράσεις το θετικό αποτύπωμα στη δική 

του ζωή από το πρόγραμμα αυτό».

Η οριστική διαμόρφωσή του, ο πε-

ριφερειακός και τοπικός σχεδιασμός, η 

υλοποίηση και η αξιολόγηση του προ-

γράμματος θα γίνουν σε συνεργασία και 

με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.

Ήδη έχει δημοσιευθεί η Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση των κ.κ. Θεοδωρικάκου, 

Σταϊκούρα και Γεωργιάδη, που αφορά 

στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

(22766/09-04-2020)

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας 

πρόσφατα το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το χαρακτήρισε 

«πανίσχυρο εργαλείο» στα χέρια της Αυτοδιοίκησης για τη στήρι-

ξη της πανδημίας του κορωνοϊού και τον σχεδιασμό για τους Δή-

μους και τις Περιφέρειες με νέες υποδομές & νέα έργα!
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καλές ΠρακΤικές // Δημός αλιμόΥ

Σειρά κοινωνικών 
πρωτοβουλιών από τον Δήμο 
Αλίμου εν μέσω της πανδημίας

Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου 

«Οι Δήμοι αμέσως πήραν πρωτοβουλίες και οργάνωσαν ταχύτατα δράσεις που 

ενίσχυσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το εθνικό μέτωπο κατά του ιού», επισημαίνει ο 

Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Αλίμου.

Μ
έσα στο κλίμα 

της παγκόσμι-

ας ανησυχίας 

ήταν ευχάριστη 

έκπληξη ότι το 

ελληνικό κρά-

τος αντέδρασε με τόσο γρήγορα 

αντανακλαστικά στον ερχομό 

του κορωνοϊού. Η Αυτοδιοίκηση 

έδρασε επίσης ταχύτατα μπρο-

στά στην έλευση της πανδημίας. 

Αλλά κι οι περισσότεροι Έλληνες 

υπήρξαμε ψύχραιμοι, νηφάλιοι, 

στωικοί και πειθαρχημένοι στα 

μέτρα, κάνοντας τους ξένους, 

που μας είχαν για «απείθαρχους», 

να απορήσουν με τη στάση μας.

Υπευθυνότητα και 
αλληλεγγύη

Αποδείξαμε ότι ξέρουμε τι 

σημαίνει ατομική ευθύνη. Αλλά 

δεν είναι μόνο η ευθύνη που 

μας διέκρινε. Επιδεικνύουμε, επί-

σης, μέσα στη δύσκολη συγκυ-

ρία αλληλεγγύη και ανθρωπιά. 

Στην αιμοδοσία που διοργάνωσε 

ο Δήμος μας στις 20 και 21 Μαρ-

τίου, συγκεντρώσαμε 121 φι-

άλες αίμα! Άνθρωποι από κάθε 

γωνιά του Αλίμου, γυναίκες κι 

άντρες εθελοντές, έσπευσαν να 

δωρίσουν την πολύτιμη προ-

σφορά τους στον συνάνθρωπο.

Οι Δήμοι αμέσως πήραν 

πρωτοβουλίες και οργάνωσαν 

ταχύτατα δράσεις που ενίσχυ-

σαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το 

εθνικό μέτωπο κατά του ιού. 

Άστεγοι, άποροι, ασθενείς, 

χρόνια πάσχοντες και ηλι-

κιωμένοι, μέσα σ΄ αυτές τις 

έκτακτες συνθήκες, έπρεπε 

να προστατευτούν. Οι Δήμοι 

ανέλαβαν την ευθύνη. Αλλά, κι 

απολυμάνσεις και περιπολίες 

της Δημοτικής Αστυνομίας από 

την πρώτη στιγμή. Οδηγίες για 

μάσκες και γάντια. Και, βέβαια, 

πολλοί δήμαρχοι καταθέσαμε, 

ως ελάχιστη προσφορά στην 

τιτάνεια εθνική προσπάθεια, το 

ήμισυ της αποζημιώσεώς μας 

για δύο μήνες στον ειδικό λογα-

ριασμό κατά του κορωνοϊού.

«Στο πλάι σας με ένα 
τηλεφώνημα»

Στον Άλιμο, αμέσως μετά την 

αναστολή λειτουργίας κάποιων 

δομών, όπως τα ΚΑΠΗ, οι Παιδι-

κοί Σταθμοί κ.τ.λ., οργανώσαμε 

το προσωπικό αυτών των δομών 

στο πρόγραμμα για τη βοήθεια 

στο σπίτι. Το Πρόγραμμά μας 

ονομάζεται «Στο πλάι σας με 

ένα τηλεφώνημα». Διαθέτουμε 

τρεις τηλεφωνικές γραμμές, στις 
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οποίες καλούν συμπολίτες μας που δεν 

μπορούν ή δεν επιτρέπεται να βγουν για 

αγορά φαρμάκων και τροφίμων. Κάνουν 

τις παραγγελίες τους, κι εμείς, αφού 

προβούμε στην αγορά των προϊόντων, 

τους τα παραδίδουμε σπίτι τους με όλα 

τα μέτρα ασφαλείας και λαμβάνοντας 

το αντίτιμο. Τα είδη του Κοινωνικού Πα-

ντοπωλείου παραδίδονται κι αυτά κατ΄ 

οίκον στους ωφελούμενους.

Ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς το πρώ-

το διαδικτυακό Κοινωνικό Φροντιστήριο 

στην Αττική, θεωρώντας προτεραιότητα 

τη συνέχιση διδακτικής στήριξης σε μα-

θητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών. 

Επίσης, για να ενισχύσουμε το υψίστης 

σημασίας για την υγεία όλων μας «Μένου-

με Σπίτι», καταγράψαμε όλα τα καταστή-

ματα της πόλης μας που κάνουν διανομές 

κατ’ οίκον (Delivery) και τα παρουσιάσα-

με συγκεντρωμένα στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. Έτσι, εύκολα και γρήγορα, με ένα 

απλό τηλεφώνημα, κάθε πολίτης μπορεί 

να προμηθεύεται βασικά αγαθά καθημε-

ρινής κατανάλωσης, χωρίς να μετακινεί-

ται και να εκτίθεται στην πανδημία.

Δίπλα στη ψυχική  
ανάταση του δημότη

Στην ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχουν 

και πάρα πολλές προτάσεις για την ψυ-

χαγωγία μικρών και μεγάλων. Έχουμε 

παραθέσει συνδέσμους (links) με πολύ 

ενδιαφέρουσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

Όλα είναι δωρεάν: ψηφιακές βόλτες σε 

Μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

σε Πινακοθήκες όλου του κόσμου, σε αξιο-

θέατα, ακόμα και στο διάστημα. Χιλιάδες 

βιβλία, παραστάσεις θεάτρου, όπερας, 

μουσικής, χορού. Παιχνίδια και κατασκευ-

ές για παιδιά και πολλά άλλα.

Προσαρμόσαμε, επίσης, το πολι-

τιστικό μας Πρόγραμμα «Η Ζωή Είναι 

Ωραία» στις νέες συνθήκες. Μέχρι τώρα, 

κάθε μήνα 50 κάτοικοι της πόλης μας 

εξορμούσαν από κοινού, με δωρεάν 

μεταφορά, σε θεατρικές παραστάσεις, 

επισκέψεις Μουσείων, πεζοπορίες κ.τ.λ. 

. Αντικαταστήσαμε το πρόγραμμα αυτό 

με ένα διαδραστικό διαδικτυακό πρό-

γραμμα με νέα χόμπι, διαδικτυακή 

γιόγκα, εναλλακτικά δείπνα με αγα-

πημένους φίλους και οικογενειακά 

μέλη που είναι μακριά, παρακολούθηση 

θεατρικών παραστάσεων από την άνεση 

του καναπέ μας, ξεναγήσεις σε Μουσεία 

και αρχαιολογικούς χώρους όλου του κό-

σμου, φιλανθρωπικές δράσεις, διαλέξεις 

και επιμορφωτικά σεμινάρια – εργαστή-

ρια και πολλά άλλα που προσκαλούν το 

κοινό να πειραματιστεί και να ψυχαγω-

γηθεί με νέους τρόπους. Οι δια-δράσεις 

είναι δωρεάν και ανοιχτές σε όλους.

Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μεί-

νουν οι δημότες μας ψύχραιμοι, ασφαλείς 

και υγιείς στο σπίτι τους. Όμως, επειδή η 

παρατεταμένη παραμονή στον ίδιο χώρο 

μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προ-

βλήματα και εντάσεις, δημιουργήσαμε 

τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής 

στήριξης. Η γραμμή στελεχώνεται από 

ψυχολόγους, ενώ η υποστήριξη παρέχε-

ται εντελώς δωρεάν. Συμπολίτες μας που 

αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκο-

λίες από τις επιπτώσεις της πανδημίας, 

έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν, 

να αναζητήσουν συμβουλές, να διαχειρι-

στούν τις αλλαγές της καθημερινότητας 

και τον νέο τρόπο ζωής.

Θέλουμε να είναι ο Δήμος Αλίμου όσο 

πιο καθαρός γίνεται και ταυτόχρονα εντε-

λώς αφιλόξενος στον κορωνοϊό. Γί  αυτό, 

καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε σε τακτά 

διαστήματα όλους τους κάδους. Τα συνερ-

γεία περιβάλλοντος και καθαριότητας με 

καυτό νερό και βιολογικό απολυμαντικό 

πλένουν και απολυμαίνουν όλους τους 

κάδους εσωτερικά και εξωτερικά σε ολό-

κληρη την πόλη μας. Κάθε εβδομάδα απο-

λυμαίνουμε και πλένουμε παγκάκια, στύ-

λους, πεζοδρόμια και δρόμους. Για τους 

ακούραστους υπαλλήλους της καθαρι-

ότητας και του περιβάλλοντος αλλά και 

για τους εργαζόμενους στις κοινωνικές 

υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση πολιτών 

κατ’ οίκον, που βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή, πάντα δίπλα στους δημότες,- και 

γι’ αυτό κι απ’ αυτό το βήμα θέλω να τους 

ευχαριστήσω θερμά-, εξασφαλίσαμε το 

απαραίτητο υγειονομικό υλικό, όπως γά-

ντια, στολές, αντισηπτικά τζελ, γυαλιά 

προστασίας και θερμόμετρα υπέρυθρων. 

Πρέπει να προσέχουμε αυτούς που μας 

προσέχουν… Θα τα καταφέρουμε!
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καλές ΠρακΤικές // Δημός λΥκόβρΥςης – ΠέΥκης

Δυναμικά αντανακλαστικά προστασίας 
πολιτών & ευπαθών ομάδων

Τάσος Μαυρίδης, Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, 

γεν. γραμματέας Π.Ε.Δ. Αττικής

Η κρίση που προκλήθηκε από τον νέο κορωνοϊό είναι πρωτόγνωρη για όλους μας, 

παρά ταύτα στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης λάβαμε έγκαιρα μέτρα για την προστασία 

ιδιαιτέρως των ευπαθών ομάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων 

του ΕΟΔΥ», επισημαίνει ο Τάσος Μαυρίδης, δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Α
πό τις αρχές 

Μαρτίου το Γρα-

φείο Πρόληψης 

και Προαγωγής 

της Υγείας του 

Δήμου μας προ-

χώρησε στη χορήγηση αντι-

σηπτικών σε όλα τα δημοτικά 

κτίρια και μασκών άνθρακα σε 

όλους τους εργαζομένους του 

Δήμου και των Νομικών μας Προ-

σώπων. Σε σχολικές μονάδες και 

δημοτικά κτίρια τοποθετήθηκαν 

ενημερωτικές αφίσες, διανεμή-

θηκαν αντισηπτικά και πραγ-

ματοποιήθηκαν προληπτικές 

απολυμάνσεις, κάτι που έγινε 

και σε όλες τις αθλητικές και πολι-

τιστικές δομές του Δήμου.

Την ημέρα, που με απόφαση 

της Κυβέρνησης έκλεισαν τα σχο-

λεία και οι Παιδικοί Σταθμοί, με 

δική μας απόφαση ανεστάλη η 

λειτουργία όλων των εκπαιδευ-

τικών δομών και των τμημάτων 

των Νομικών Προσώπων του 

Δήμου. Οι γονείς απαλλάχθηκαν 

από τα τροφεία των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών για το χρονικό 

διάστημα που δεν λειτουργούν.

Σχετικά με τις υπηρεσί-

ες μας, αρχικά περιορίσαμε το 

ωράριο εισόδου του κοινού, 

ενώ στη συνέχεια προχωρή-

σαμε σε επιπρόσθετα μέτρα. Η 

εξυπηρέτηση και η επικοινωνία 

με τις υπηρεσίες μας πραγματο-

ποιείται αποκλειστικά και μόνο 

μέσω τηλεφώνου (2106145100- 

2106145101- 2106145136- 

2132051726- 2132051727), fax, και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(protokollo@likovrisipefki.gr). 

Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτη-

ση γίνεται μόνο για εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν 

προηγούμενης επικοινωνίας και 

ραντεβού. Οι πολίτες ενθαρρύ-

νονται να επικοινωνούν με τον 

Δήμο μέσω του πενταψήφιου 

αριθμού 15323, που καθιερώσα-

με, αλλά και μέσω της εφαρμογής 

για κινητά τηλέφωνα Citify: www.

citifyapp.com

Τα συνεργεία του Δήμου 

πραγματοποιούν απολυμάν-

σεις σε εξωτερικούς κοινόχρη-

στους χώρους, εγκαταστάσεις, 

ιερούς ναούς και λεωφορεία 

δημοτικής συγκοινωνίας. Γίνεται 

πλύση και απολύμανση των κά-

δων απορριμμάτων, ενώ ειδική 

μέριμνα υπάρχει και για τους χώ-

ρους έξω από τα καταστήματα 

που παραμένουν ανοικτά για την 

προμήθεια τροφίμων.

Πέραν της απολύμανσης 

κοινοχρήστων χώρων αυτές τις 

ημέρες έχουμε προχωρήσει σε 

μια σειρά ενεργειών για να 

ομορφύνουμε την πόλη μας: 

φυτεύσεις δέντρων, φυτών και 

λουλουδιών σε πλατείες, παρτέ-

ρια και κοινόχρηστους χώρους 
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στις γειτονιές του Δήμου, καθώς και σε 

άλλες παρεμβάσεις. Αξιοποιούμε αυτό 

τον χρόνο, κατά τον οποίον, οι περισ-

σότεροι συμπολίτες παραμένουν στα 

σπίτια τους, ώστε να προχωρήσουμε 

σε φυτεύσεις, επισκευές, μικρές και με-

γαλύτερες παρεμβάσεις και σημαντικά 

έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στις γει-

τονιές του Δήμου μας.

Στο πλευρό  
των ευπαθών ομάδων

Μεγάλη έμφαση έχουμε δώσει στη 

στήριξη των ευάλωτων πληθυσμια-

κών ομάδων. Από τις 20/3 η Κοινωνι-

κή Υπηρεσία μας στηρίζει τα Άτομα με 

Αναπηρία, τους αποκλεισμένους λόγω 

καραντίνας, τα άτομα ηλικίας άνω των 

65 ετών χωρίς υποστηρικτικό περιβάλ-

λον και τους δικαιούχους των κοινωνι-

κών δομών. Οι συμπολίτες μας 

που ανήκουν σε αυτές τις κατη-

γορίες, μπορούν να καλούν στα 

τηλέφωνα 210 6145148 και 210 

6145451, ή να στέλνουν e-mail 

στο k.koinotitas@likovrisipefki.gr 

και στο protokollo@likovrisipefki.

gr, προκειμένου να εξυπηρετού-

νταιγια θέματα φαρμακευτικής 

περίθαλψης και παροχής ειδών 

πρώτης ανάγκης από τα σούπερ 

μάρκετ,για υγειονομικές υπηρεσί-

ες και για διεκπεραίωση αιτημά-

των τους μέσω ΚΕΠ. Επίσης έχει 

συσταθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή 

ψυχολογικής υποστήριξης για τους 

πολίτες στο 210 6145150, η οποία λει-

τουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 

08:00-20:00. Οι επωφελούμενοι του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου παραλαμβά-

νουν τα προϊόντα που δικαιούνται κατ’ 

οίκον, ενώ το ίδιο συνέβη με περίπου 

200 οικογένειες, που ήταν δικαιούχοι 

δωροεπιταγών συνολικής αξίας 12.000 

πριν το Πάσχα.

Τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας, παρά την 

αναστολή της λειτουργίας τους, συνεχί-

ζουν να στέκονται στο πλευρό των ηλικι-

ωμένων συμπολιτών μας, με τη συντα-

γογράφηση από τη γιατρό των ΚΑΠΗ, 

την παράδοση φαρμάκων σε κάποιες 

περιπτώσεις και με συχνή τηλεφωνική 

επικοινωνία με τα μέλη τους. Την Πέ-

μπτη 26/3 εξυπηρετήθηκαν 29 μέλη των 

ΚΑΠΗ, την Πέμπτη 2/4 47 μέλη, ενώ την 

Τρίτη 7/4 και την Τρίτη 14/4 εξυπηρετή-

θηκαν 48 και 63 άτομα αντιστοίχως, όχι 

μόνο μέλη των ΚΑΠΗ, αλλά γενικότερα 

πολίτες τρίτης ηλικίας.

Επίσης, αξιοποιώντας το ανταπο-

δοτικό όφελος της ανακύκλωσης 

ρούχων διαθέσαμε δύο δωροεπιτα-

γές ύψους 200€στους ιερούς ναούς 

Αγίας Βαρβάρας Λυκόβρυσης και Αγίου 

Παντελεήμονα Πεύκης για τα κοινωνικά 

παντοπωλεία των ενοριών τους.

«Θερμό ευχαριστώ σε 

εργαζόμενους και πολίτες»

Πέραν των εργαζομένων στον Δήμο 

και στα Νομικά μας Πρόσωπα, τους 

οποίους ευχαριστώ για την προσπά-

θεια που καταβάλουν υπό δύσκολες 

συνθήκες θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τους πολίτες που εθελοντικά ενισχύ-

ουν τις δράσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, 

τους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμα μας στις 16 Μαρτίου και 

συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδο-

σία του Δήμου και του ΚΟΙΠΑΠ, αλλά 

και πρόσφατα σε αυτή του ΟΑΚΑ που 

στηρίξαμε ως Δήμος. Επίσης, ευχαριστώ 

τους συλλόγους, τα σχολεία και τις επι-

χειρήσεις που ενίσχυσαν το Κοινωνικό 

μας Παντοπωλείο. Τέλος, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον Κώστα Γεράρδο, 

από το «Πλαίσιο», ο οποίος μας δώρισε 

20 tablets, τα οποία διατέθηκαν στους 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 

των Δημοτικών μας Σχολείων.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια, σε 

συνεργασία με την Κυβέρνηση, την 

Περιφέρεια Αττικής, που μας παρείχε 

υλικά αυτοπροστασίας, την Περιφερει-

ακή Ένωση Δήμων Αττικής, από όπου 

παραλάβαμε τροφές για τα αδέσποτα 

ζώα της πόλης. Σε συνεργασία με τους 

ιερούς μας ναούς, τους συλλόγους, τους 

ενεργούς πολίτες και τις επιχειρήσεις της 

πόλης μας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 

όλοι στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης, 

ώστε να μείνουμε όρθιοι σε αυτή τη δύ-

σκολη περίοδο για όλους.



26  Ο Δήμαρχος της Αττικής

καλές ΠρακΤικές // Δημός μαρκόΠόΥλόΥ - μέςόγαιας

Μια γροθιά ο Δήμος Μαρκοπούλου – 

Μεσογαίας στην κρίση της Πανδημίας
«Ετοιμότητα και πλήρη οργάνωση επέδειξε ο Δήμος Μαρκοπούλου – Μεσογαίας στην 

κρίση της πανδημίας προτάσσοντας τη διαφύλαξη της υγείας και της καθημερινότητας 

του πολίτη, με έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων», επισημαίνει ο 

δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης.

Κωνσταντίνος Αλλαγιάνης,  

Δήμαρχος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας

Ο 
Δήμος Μαρκοπούλου 

έχοντας υπόψη του όλες 

της δυσκολίες που μπο-

ρούν να προκύψουν 

εν μέσω πανδημίας, 

ενημέρωσε την πόλη ότι η Κοινωνική 

Υπηρεσία σε συνεργασία πάντα με την 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού , 

& Κοινωνικής Πρόνοιας κα Μένη Βα-

μποράκη, τον εντεταλμένο σύμβουλο 

Πολιτικής Προστασίας κο Βαγγέλη 

Δημητρίου και τον υπεύθυνο Πολιτι-

κής Προστασίας κο Χρήστο Χουχουλή 

προχώρησε άμεσα, στην υποστήριξη 

των ευάλωτων ομάδων του Δήμου μας 

λαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών.

Οργανωμένο δίκτυο εξυπη-
ρέτησης πολιτών στην κρίση

Αρχικά και μέσω της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστα-

σίας, ο Δήμος μας προχώρησε στην ορ-

γάνωση ενός δικτύου εξυπηρέτησης 

των συμπολιτών μας που λόγω της απα-

γόρευσης κυκλοφορίας δεν δύναται να 

βγουν για την εξυπηρέτηση των καθη-

μερινών τους αναγκών. Συγκεκριμένα, 

η Υπηρεσία μας δέχεται και υλοποιεί 

καθημερινά αιτήματα που αφορούν την 

κατ οίκον διανομή τροφίμων, φαρ-

μάκων, εκτέλεση ιατρικών συνταγών 

(ΕΟΠΥΥ) και διενέργεια νοσηλευτι-

κών πράξεων.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπί-

τι» το οποίο λειτουργεί στο Δήμο μας 

από τον Δεκέμβριο του 1999, αποτελεί 

πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας 

που έχει στόχο την παροχή οργανωμέ-

νης και συστηματικής φροντίδας σε 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. 

Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνο-

μη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό 

οικογενειακό περιβάλλον και την ανα-

βάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Την παρούσα περίοδο και λόγω της 

επιβολής των έκτακτων μέτρων για 

τον περιορισμό της εξάπλωσης του 

Covid – 19 διεύρυνε την λειτουργία 

του και από την έναρξη της πανδημίας 

οι υπάλληλοι του προγράμματος, επι-

στημονικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό 

προσωπικό, σε άμεση συνεργασία με 

την Πολιτική Προστασία του Δήμου 

μας, υπαλλήλους άλλων δομών, οι 

οποίες είναι κλειστές αυτή την περίοδο 

(ΝΠΔΔ- ΒΡΑΥΒΡΩΝΙΟΣ, ΚΑΠΗ), παρέ-

χουν βοήθεια κατ’ οίκον, σε όποιον πο-

λίτη αδυνατεί να εξασφαλίσει τρόφιμα, 

φάρμακα, συνταγές ΕΟΠΥΥ, ή έχει ανά-

γκη κάποιου, άλλου είδους βοήθεια.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως αυτή 

την περίοδο εξυπηρετούνται όλοι οι άν-

θρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη και 

όχι μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Βοήθεια 

στο Σπίτι.

Καθημερινά, το επιστημονικό και 

διοικητικό προσωπικό της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας, καταγράφει τα τηλεφω-

νικά αιτήματα και τις καθημερινές 

ανάγκες των πολιτών που βρίσκονται 

σε αδυναμία και σχεδιάζει την άμεση 

εξυπηρέτηση αυτών με τη βοήθεια των 

συναδέλφων, που αυτή την εξαιρετικά 

κρίσιμη περίοδο, στέκονται ικανοί αρω-
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γοί και υποστηρικτές της προσπάθειας 

του Βοήθεια στο Σπίτι και της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας. Εν συνεχεία, ο Δήμος μας προ-

έβη σε άμεση υποστήριξη και ευαισθη-

τοποίηση των Αστέγων συμπολιτών 

μας οι οποίοι ενημερώθηκαν τηλεφωνικά 

προκειμένου να παραλάβουν πακέτο γα-

ντιών, μασκών και αντισηπτικών όπως και 

για το μέρος που διατίθεται από το Δήμο 

προκειμένου να καταλύσουν σε περί-

πτωση έκτακτης ανάγκης.

Μέριμνα για τους Ρομά

Ακόμη, υπήρξε ειδική μέριμνα- ενη-

μέρωση της πληθυσμιακής ομάδας 

των Ρομά. Συγκεκριμένα πραγματοποι-

ήθηκε παρέμβαση στους δύο καταυλι-

σμούς του Δήμου μας από το επιστημονι-

κό προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

και μέλη της Πολιτικής Προστασίας όπου 

διανεμήθηκαν γάντια, μάσκες και αντι-

σηπτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος 

μας θα προχωρήσει σε απολύμανση όλων 

των χώρων των δύο καταυλισμών.

Σχετικά με την εξυπηρέτηση των 

ευάλωτων συμπολιτών μας με τρόφι-

μα και Φάρμακα σημειώνεται ότι πραγ-

ματοποιήθηκε, κατ οίκον, η διανομή 

τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΤΕΒΑ) σε όλους του δικαιούχους. Ακόμη, 

οι Κοινωνικές Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

Κοινωνικό Φαρμακείο) συνεχίζουν 

κανονικά τη λειτουργία τους με τη δυ-

νατότητα κατ οίκον εξυπηρέτησης στους 

εξυπηρετούμενους που δεν μπορούν να 

μετακινηθούν.

Επιπλέον, και όσον αφορά τις εορτα-

στικές ημέρες του Πάσχα, ο Δήμος μας 

με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής 

προχώρησε σε διανομή πακέτων εορτα-

στικών γευμάτων (περιείχαν μαγειρίτσα, 

αρνί, τσουρέκια, αυγά) τις ημέρες του Μ. 

Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα. Τα 

γεύματα μοιράστηκαν συνολικά σε 200 

οικογένειες και άτομα που βρίσκονταν σε 

πραγματική οικονομική ένδυα.

Ψυχοκοινωνική στήριξη

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Επι-

στημονικό Προσωπικό της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου 

προσφέρει καθημερινά Ψυχοκοινωνική 

Στήριξη στους Δημότες μας προκειμένου 

να διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτε-

ρα την δύσκολή περίοδο της πανδημίας σε 

ατομικό αλλά και οικογενειακό επίπεδο.

Τέλος ευχή όλων μας είναι να αφήσου-

με πίσω μας το συντομότερο δυνατό την 

δοκιμασία αυτή κρατώντας μόνο το γεγο-

νός, πως οι δοκιμασίες πάντα βοηθούν την 

ανθρωπότητα να κάνει απολογισμό και 

ενδοσκόπηση ώστε να κρίνει τι πρέπει να 

διορθώσει προκειμένου να επιστρέψουμε 

όλοι μας ξανά σε μια ομαλότητα με όσο το 

δυνατόν λιγότερες απώλειες!
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καλές ΠρακΤικές // Δημός Νικαιας – αγ. ι. ρέΝΤη

Με τη δύναμη και  
την αισιοδοξία της θέλησης

Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος 

Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

«Νίκαια και Ρέντης, έχουν μάθει στα δύσκολα. Δύο πόλεις που ενώθηκαν σε ένα 

Δήμο το 2010 και μπήκαν κατευθείαν στην αντάρα της οικονομικής κρίσης και των 

μνημονίων, κατόρθωσαν να σταθούν «ματώνοντας» μαζί, ενώνοντας όμως τις τύχες 

και τη θέλησή τους για το καλύτερο μέλλον που τους αξίζει!», σημειώνει εμφατικά ο 

Γιώργος Ιωακειμίδης, δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Μ
άθαμε να παλεύουμε, 

όχι μόνο με τις δικές μας 

αδυναμίες ή τη μιζέρια 

και τις ανεπάρκειες της 

Αυτοδιοίκησης, αλλά με 

απρόβλεπτα και τεράστια προβλήματα 

που έρχονταν «απέξω» ή «από πάνω». Η 

δεκάχρονη οικονομική κρίση και τα 3 μνη-

μόνια, δεν ήρθαν σε μια χρονική στιγμή 

που οι Δήμοι ήταν οικονομικά εύρωστοι 

και είχαν αντοχές. Το αντίθετο συνέβη. 

Οι περισσότεροι είχαν ακολουθήσει την 

πορεία του κράτους, με αποτέλεσμα να 

είναι υπερχρεωμένοι και με τα ταμεία τους 

άδεια. Ο νεοσύστατος Δήμος, μπήκε στην 

κρίση με χρέος σχεδόν € 90.000.000 που 

προερχόταν από τη Νίκαια.

Πολυεπίπεδες δράσεις 
και αλληλεγγύη

Και τα καταφέραμε! Η σημερινή μας 

οικονομική κατάσταση, σε τίποτα δε θυ-

μίζει εκείνα τα χρόνια. Το πιο σημαντικό 

όμως απ’ όλα, είναι το κύμα αλληλεγ-

γύης που ξεδιπλώθηκε στην πόλη με το 

Δήμο να οργανώνει και να συντονίζει 

καθημερινά πολυεπίπεδες δράσεις για 

τη στήριξη των πιο αδύναμων συμπο-

λιτών μας. Τώρα λοιπόν που μας βρήκε 

η μεγάλη υγειονομική κρίση, την αντι-

μετωπίζουμε με το ίδιο αναντικατά-

στατο και πολύτιμο εφόδιο που ξέ-

ρουμε ότι κατέχουμε: Την αλληλεγγύη!

Όπως είναι φυσικό, το κύριο βάρος 

πέφτει στις κοινωνικές δομές του Δή-

μου. Με καταγραφή των αιτημάτων 

και των αναγκών κατοίκων του Δή-

μου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπε-

ται να μετακινηθούν, των απόρων και 

των οικονομικά αδυνάτων, με την εξυ-

πηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής 

περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης 

ανάγκης, με δωρεάν προσφορά φαρ-

μακευτικής αγωγής και δωρεάν διανο-

μή ειδών πρώτης ανάγκης, έως και τη 

διεκπεραίωση αιτημάτων για έκδοση 

πιστοποιητικών. Με ειδική πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και νέα 

5ψήφια τηλεφωνική γραμμή, η Κοινω-

νική Υπηρεσία του Δήμου μας είναι στη 

διάθεση των συμπολιτών μας που έχουν 

ανάγκη στήριξης. Μέχρι σήμερα εξυ-

πηρετούνται περίπου 1200 άτομα 

για αγορά τροφίμων και την παρά-

δοσή τους στο σπίτι. Επιπλέον άλλοι 

150 συνάνθρωποί μας καλύπτονται με 

καθημερινή σίτιση από το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι».

Πρωτοβουλίες για έκτακτα μέτρα

Το ίδιο διάστημα, ο Δήμος μας πήρε 

πρωτοβουλίες για τη εφαρμογή έκτα-

κτων μέτρων για τη δημόσια υγεία με 

συνεχείς και προγραμματισμένες απο-

λυμάνσεις σε όλους τους δημόσιους 

χώρους. Η Υπηρεσία Καθαριότητας 

της πόλης, παρουσιάζει το καλύτε-

ρο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ είναι χα-

ρακτηριστικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι 

είναι καθημερινά στη «μάχη» και δεν 

αξιοποίησαν τις άδειες ειδικού σκοπού 

τις οποίες δικαιούνται. Επίσης, εφαρμό-

ζουμε μέτρα οικονομικής ελάφρυν-

σης των δημοτών μας και αναστείλαμε 



Ο Δήμαρχος της Αττικής  29

την καταβολή τροφείων στους Παιδικούς 

Σταθμούς, όπως και της οικονομικής συμ-

μετοχής στα αθλητικά και πολιτιστικά 

προγράμματα του Δήμου μας, για όσο 

διάστημα δεν λειτουργούν.

Επιπλέον και αναγνωρίζοντας το ειδι-

κό πρόβλημα που προέκυψε στα νοσο-

κομεία μας με τις ελλείψεις αίματος αυτή 

την περίοδο, πραγματοποιήσαμε δύο 

εθελοντικές αιμοδοσίες, μία στο Ρέντη 

και μία στη Νίκαια, με εκατοντάδες συ-

μπολίτες μας να συμμετέχουν. 

5.000 πάνινες μάσκες μέσω 
εθελοντισμού

Ο εθελοντισμός που έχει ριζώσει στην 

κοινωνική συνείδηση της πόλης, βρήκε 

την έκφρασή του και στην παραγωγή 

ατομικών προστατευτικών μέσων κατά 

της διάδοσης του νέου κορωνοϊού. Με 

τη στήριξη της Δημοτικής μας Επιχείρη-

σης, γυναίκες εθελόντριες κατασκεύασαν 

5000 πάνινες μάσκες, οι οποίες σε πρώ-

τη φάση μοιράζονται σε λαϊκές αγορές, 

supermarkets, τράπεζες κ.λπ., αφού ο Δή-

μος αυτή τη στιγμή έχει πλήρη επάρκεια 

για τους εργαζόμενους.

Η πιστή τήρηση των οδηγιών που 

συστήνουν οι ειδικοί επιστήμονες και 

των περιοριστικών μέτρων που αποφα-

σίστηκαν, άλλαξε την καθημερινή ζωή 

και τις συνήθειες όλων μας. Ο κανόνας 

«μένουμε σπίτι», μας έφερε μπροστά σε 

νέα προβλήματα και δυσκολίες. Γι’ αυτό, 

επεξεργαστήκαμε και προτείναμε στους 

συμπολίτες μας, ένα μεγάλο κατάλο-

γο από ιστοσελίδες για τη δημιουργική 

απασχόληση μικρών και μεγάλων, στο 

σπίτι. Μουσική, βιβλία, θέατρο, μουσεία, 

αθλητισμός, και δεκάδες άλλες επιλογές 

για την περίοδο αυτή και για όσο ισχύουν 

τα μέτρα. Αναγνωρίζοντας ότι ήταν πολύ 

δύσκολο το Πάσχα για τους πιστούς με 

κλειστές εκκλησίες, φροντίσαμε για τη 

διαδικτυακή αναμετάδοση λειτουργιών 

από ναούς της πόλης μας.

Ακόμα και για τους φιλόζωους που 

νοιάζονται για τα αδέσποτα, μεριμνήσα-

με να μη στερηθούν τις απαραίτητες τρο-

φές για τη σίτιση των ζώων.

Η πανδημία μας έβαλε μπροστά σε 

πρωτόγνωρα προβλήματα και δυσκολίες. 

Δε σταματάμε ούτε λεπτό να αναζη-

τούμε λύσεις στηριζόμενοι στις Υπη-

ρεσίες τους Δήμου και να παίρνουμε 

πρωτοβουλίες, σε συνεργασία πάντα με 

τους πολίτες.

Όμως, αυτή η περίοδος θα περάσει 

και αυτό που θα αφήσει σίγουρα πίσω 

της, θα είναι οι βαριές οικονομικές συ-

νέπειες, άλλο ένα «χτύπημα» πάνω στο 

προηγούμενο της οικονομικής κρίσης. 

Κανείς δε μπορεί να πει από τώρα πόσο 

μεγάλο θα είναι.

Στις επάλξεις για την επόμενη μέρα

Μπορούμε και πρέπει όμως να προε-

τοιμαστούμε με στόχο να έχουμε Δήμους 

και Αυτοδιοίκηση σε ετοιμότητα, ώστε 

να παίξουν άλλη μια φορά τον υποστη-

ρικτικό τους ρόλο για τους πολίτες. Για να 

συμβεί αυτό, πρέπει από τώρα να υπάρξει 

έκτακτη και γενναία χρηματοδότηση, 

αφού μόνο μέχρι τώρα, το κόστος που 

έχουμε επωμιστεί αντιστοιχεί σε δό-

σεις δύο μηνών Κ.Α.Π.

Δήμοι και Περιφέρειες λοιπόν, μπο-

ρούν και οφείλουν να έχουν μερίδιο στη 

στήριξη της κοινωνίας, αλλά για να το πε-

τύχουν, η Κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει 

οικονομικά την Αυτοδιοίκηση.

Όπως εγώ, έτσι και όλοι οι συνάδελ-

φοί μου Δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, 

ζούμε την ίδια αγωνία για το «αύριο» που 

έρχεται και είμαι σίγουρος ότι θα παλέ-

ψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για άλλη 

μια φορά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η 

σημερινή δυστοπία θα νικηθεί με τη δύ-

ναμη και την αισιοδοξία της θέλησης.  
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Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος ςΠατων - αρτέμιΔος

«Οικογενειακή υπόθεση» η ασφάλεια 
όλων μας στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
«Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης της πανδημίας 

χρησιμοποιήσαμε νέα εργαλεία για την αδιάλειπτη λειτουργία του Δήμου μας. Γιατί 

ο Δήμος μας είναι μια μεγάλη οικογένεια. Προέχει για εμάς η ασφάλεια όλων. Χωρίς 

την υγεία μας και χωρίς τους ανθρώπους μας, δεν έχουμε τίποτα!», σημειώνει ο 

Δημήτρης Μάρκου, δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος.

Δημήτρης Μάρκου ,  

Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος

Ο 
Cocid-19, η πρόληψη 

αλλά και η προστασία 

των δημοτών, μάς ανα-

γκάζει να προσαρμοζό-

μαστε άμεσα στις νέες 

καταστάσεις. Με άμεσες ενέργειες δό-

θηκε λύση για την επιστροφή των 75 

μαθητών και 5 συνοδών του Λυκείου 

Σπάτων, που πραγματοποιούσαν εκ-

δρομή στη Γαλλία και την Ιταλία, ναυ-

λώνοντας αεροπλάνο για απευθείας 

πτήση, αποφεύγοντας έτσι την Ιταλία, 

που μόλις είχαν εντοπιστεί τα πρώτα 

κρούσματα. Επιχειρώντας να ενισχύ-

σουμε τα μέτρα πρόληψης κατά της 

διασποράς των ιώσεων εφοδιάσαμε με 

αντισηπτικά όλες τις σχολικές μονάδες 

και τα δημοτικά κτίρια, ενώ ταυτόχρο-

να προχωρήσαμε και σε απολυμάνσεις 

των συγκεκριμένων χώρων σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, όπως επίσης και 

άλλων δημόσιων χώρων που εδρεύουν 

στο Δήμο μας. Έπειτα από καθημερινές 

συσκέψεις της Εκτελεστικής επιτροπής, 

και με συνεχή επικοινωνία με αρμόδιους 

φορείς και συνεργάτες, κρίναμε απαραί-

τητη τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για 

την προστασία της υγείας των Δημοτών.

Κατάσταση εγρήγορσης και 
αποτελεσματικής δράσης

Οι υπηρεσίες του Δήμου, στην περί-

οδο της καραντίνας, λειτούργησαν χω-

ρίς την προσέλευση κοινού, ενώ υπήρχε 

ηλεκτρονικά, πρόσβαση των δημοτών 

στην ιστοσελίδα του Δήμου με τη δυνα-

τότητα χορήγησης 40 διαφορετικών 

πιστοποιητικών. Σε ειδικές και επεί-

γουσες περιπτώσεις που απαιτήθηκε 

αυτοπρόσωπη παρουσία η εξυπηρέτη-

ση έγινε κατόπιν τηλεφωνικής συνεν-

νόησης. Λόγω της μη λειτουργίας των 

Ταμείων του Δήμου ανεστάλησαν όλες 

οι προθεσμίες καταβολής πληρωμών, 

από ρυθμίσεις, λογαριασμούς κλπ. που 

έληγαν στις 28 Φεβρουαρίου και αυτών 

που λήγουν στις 31 Μαρτίου και παρα-

τάθηκαν έως τις 30 Απριλίου χωρίς προ-

σαυξήσεις. Οι Δημότες μπορούσαν να 

επιλέξουν και την εξόφληση λογαρια-

σμών μέσω Web-banking. Στο πλαίσιο 

των μέτρων προστασίας και αντιμετώ-

πισης της πανδημίας χρησιμοποιήσα-

με νέα εργαλεία για την αδιάλειπτη 

λειτουργία του Δήμου μας και ξεκινή-

σαμε με τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής 

Επιτροπής, ενώ πλέον έτσι πραγματο-

ποιήθηκαν τα Δημοτικά συμβούλια. Σε 

συνεργασία με τον γιατρό εργασίας 

ορίστηκε νέο πρόγραμμα εργασιών και 

προγράμματος των δημοτικών υπαλλή-

λων και ιδίως της καθαριότητας. Σε συ-

νεργασία με τη διεύθυνση κοινωνικής 

πολιτικής του Δήμου μας έχει ληφθεί 

μέριμνα για τον τρόπο λειτουργίας των 

δημοτικών ιατρείων ενώ υπάρχει και 

γραμμή επικοινωνίας για τα μέλη των 

ΚΑΠΗ. Τα Δημοτικά Ιατρεία λειτουρ-

γούν κατόπιν προγραμματισμένου τη-

λεφωνικού ραντεβού. Η παράδοση των 

προϊόντων ΤΕΒΑ γίνεται με επίσκεψη 

κατ΄ οίκον στους δικαιούχους, από το 
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προσωπικό του Βοήθεια στο Σπίτι αλλά 

και από τους εθελοντές της ηλεκτρονι-

κής μας πλατφόρμας. Έγινε καταγραφή 

των αναγκών των ωφελουμένων του 

ΚΗΦΗ και τα αιτήματά τους μεταφέρ-

θηκαν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

Σπίτι», ενώ με την κοινωνική λειτουργό 

του ΕΟΠΠΥ εξυπηρετήθηκαν ευκολότερα 

οι ευπαθείς ομάδες. Λειτουργία του Τηλε-

φωνικού Κέντρου 15605 για καταγραφή 

αιτημάτων και έκτακτη προμήθεια τρο-

φίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

Προετοιμασία γευμάτων ανά δύο ημέρες, 

στον Ά  Παιδικό Σταθμό από 2 μάγειρες 

των Παιδικών Σταθμών, για παροχή τους 

από το προσωπικό του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» σε δικαιούχους. Πριν 

ακόμα δοθούν οδηγίες από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

από την Περιφέρεια, μοιράστηκαν στην 

κοινότητα των ΡΟΜΑ απολυμαντικά 

και σαπούνια, είδη υγιεινής και καθα-

ριότητας από το προσωπικό του διευρυ-

μένου Κέντρου Κοινότητας, ενώ έγινε και 

η πρώτη μικροβιομυοκτονία-απολύμαν-

ση στον οικισμό τους και ακολούθησαν 

3 αποστολές τροφίμων στον οικισμό των 

ΡΟΜΑ από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Συμβάλλοντας  
στις ανάγκες για αίμα

Διοργανώσαμε μία έκτατη αιμο-

δοσία με την τράπεζα αίματος του Σι-

σμανογλείου στο Β΄ΚΑΠΗ Αρτέμιδος, 

όπου προσήλθαν 80 άτομα και συγκε-

ντρώθηκαν 56 φιάλες αίματος, ενώ την 

σχετικά με τα μαθήματα από το Υπουρ-

γείο Παιδείας. Συνεργαστήκαμε με τους 

αρμόδιους φορείς σε θέματα καταγρα-

φής αστέγων του Δήμου μας αλλά και 

παροχής έτοιμων γευμάτων. Για την εύ-

ρυθμη και ομαλή λειτουργία του τομέα 

του καθαριότητας αλλά και για την νέα 

μας πραγματικότητα υπήρξε συνεχής 

ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την 

ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τα 

μέτρα για τον covid-1, Θέματα που αφο-

ρούν την στήριξη των πολιτών σχετικά 

με τον κατ΄ οίκον περιορισμό, ανακοίνω-

ση γραμμών για στήριξη ευπαθών ομά-

δων, παροχή σύντομων οδηγιών για άτο-

μα που βρίσκονται σε απομόνωση λόγω 

του covid-19, διάφορες ενημερώσεις για 

δραστηριότητες των παιδιών στο σπίτι 

ανάλογα με την ηλικία. Πραγματοποι-

ούνταν οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυ-

νομίας όλο το 24ωρο, ενώ βεβαιώθηκαν 

παραβάσεις και έγινε 1 σφράγιση κατα-

στήματος. Υπάρχουν και μικτά κλιμάκια 

ελέγχου από την Ελληνική Αστυνομία 

και τη Δημοτική Αστυνομία και οι έλεγχοι 

εντάθηκαν τις ημέρες του Πάσχα.

Στόχος η ποιότητα ζωής και η 
ασφάλειας όλων των πολιτών

Ο Δήμος είναι μια μεγάλη οικογένεια. 

Προέχει για εμάς η ασφάλεια όλων. Ο Δή-

μος είναι για να μπαίνει μπροστά, να δίνει 

λύσεις, να μειώνει την αγωνία όλων. Για 

εμάς είναι υποχρέωσή μας να αναλαμβά-

νουμε αμέσως δραστικές και αποτελεσμα-

τικές πρωτοβουλίες. Χωρίς την υγεία μας 

και χωρίς τους ανθρώπους μας, δεν έχου-

με τίποτα! Προέχει η υγεία όλων μας!

επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποι-

ηθεί και δεύτερη. Άρχισε καταγραφή 

αναγκών σύμφωνα με τις αρμοδιότητες 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 

από το αντίστοιχο τμήμα του ΟΕΥ για τις 

ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας 
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Σ
ε άμεση συνεργασία με τα Υπουργεία, την 

Περιφέρεια Αττικής και τον Εθνικό Ορ-

γανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) έθεσε 

υπό έλεγχο τα κρούσματα που παρατη-

ρήθηκαν και αποσόβησε την διασπορά 

τους στον πληθυσμό του Δήμου. Παράλ-

ληλα έλαβε άμεσα μέτρα πρόληψης και προστασί-

ας του πληθυσμού και στήριξης των κοινωνικών 

ομάδων που είχαν ανάγκη, ενώ ελάφρυνε σημα-

ντικά τους οφειλέτες του Δήμου και τις επιχειρήσεις. 

“Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία ασυνήθιστη πανδη-

μική κρίση, η οποία εξακολουθεί να απειλεί τη δημό-

σια υγεία. Όμως δεν μας βρήκε απροετοίμαστους! 

Με προνοητικότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι 

στους πολίτες οι υπηρεσίες του δήμου Φυλής λει-

τούργησαν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Με πρω-

τοβουλίες που λάβαμε, από την πρώτη στιγμή, περι-

ορίσαμε την εξάπλωση του ιού και βοηθήσαμε τους 

συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες”, 

σημειώνει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Σειρά δράσεων

Πράγματι, πριν ακόμα από την επιβολή της καραντί-

νας, ο Δήμος Φυλής:

• Ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες Αθλητικές, 

Πολιτιστικές και Εκπαιδευτικές και δραστηριότη-

τες του Δήμου Φυλής 

• Διοργάνωσε ενημερωτική καμπάνια σχετικά με τα 

μέτρα προστασίας και ατομικής υγιεινής των πο-

λιτών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 

• Ανέστειλε τη λειτουργία των ΚΑΠΗ, του Κολυμβητη-

ρίου, του Δημοτικού Ωδείου, του Κέντρου Εκμά-

θησης Η/Υ, των κλειστών Γυμναστηρίων και όλων 

των χώρων μαζικού Αθλητισμού του Δήμου 

• Έκλεισε τις παιδικές χαρές

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος Φυλής

Με ετοιμότητα και ταχύτητα  
στην πανδημία ο Δήμος Φυλής, χωρίς 
να σταματήσει τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα
«Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα επέδειξε ο Δήμος Φυλής στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορονοϊού», σημειώνει ο Χρήστος Παππούς, δήμαρχος Φυλής.

Οι καινοτόμες δράσεις του Δήμου Φυλής και κυρίως η 

επίβλεψη της καραντίνας στους οικισμούς ΡΟΜΑ μέσω 

drone, τράβηξαν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. 

Στη φωτό ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς μιλάει για τα 

μέτρα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1
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Η έγκαιρη προετοιμασία βοήθησε το 

Δήμο Φυλής να προχωρήσει στην άμε-

ση λήψη νέων μέτρων μόλις επιβλήθη-

κε η καραντίνα: 

• Έθεσε τις υπηρεσίες σε αυξημένη επα-

γρύπνηση και ανέλαβε πρωτοβουλίες 

καθαρισμού και απολύμανσης δημο-

τικών και δημόσιων χώρων, καθώς και 

χώρων σε συνοικίες που κατοικούν 

ΡΟΜΑ 

• Ενίσχυσε το πρόγραμμα αποκομιδής με 

επιπλέον δρομολόγια απορριμματο-

φόρων 

• Προμηθεύτηκε και διένειμε στους δη-

μότες μέσα ατομικής προστασίας 

(μάσκες, γάντια, αντισηπτικά). Παράλ-

ληλα, ο απαραίτητος περιορισμός των 

μετακινήσεων και του συγχρωτισμού, 

τον οδήγησε στην κατ’ οίκον εξυπηρέ-

τηση των δημοτών από τις δομές της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας, των Κέντρων 

Κοινότητας και του προγράμματος 

“Βοήθεια στο σπίτι”, μέσω των οποίων: 

• Λειτούργησε τηλεφωνική γραμμή βοή-

θειας, συμβουλευτικής και ψυχολογι-

κής υποστήριξης • Έκανε κατ’ οίκον 

διανομές στους δικαούχους του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου, καλύπτοντας 

παράλληλα τις βιοτικές ανάγκες σε 

φάρμακα και τρόφιμα των ηλικιωμέ-

νων και όσων χρήζουν ειδικής προ-

στασίας 

• Ενίσχυσε το πρόγραμμα του «Κοινωνι-

κού Φαρμακείου» 

• Με την χρήση του 5ψήφιου 15691 που 

λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αλλά και 

ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα 

του Δήμου, έδωσε τη δυνατότητα στο 

δημότη να επιλύσει ζητήματα της κα-

θημερινότητάς του, από το σπίτι 

• Ανέστειλε τις προσαυξήσεις στα έσοδα 

του Δήμου και επέκτεινε την προθε-

σμία πληρωμής των λογαριασμών 

ύδρευσης και ρυθμίσεων οφειλών 

μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών 

μέτρων 

• Χορήγησε άδειες ειδικού σκοπού σε κα-

τηγορίες εργαζομένων

• Φρόντισε τους τετράποδους φίλους 

μας, στους οποίους, σε συνεργασία με 

τους ζωόφιλους διένειμε τροφή

Στις παραπάνω πρέπει να προστε-

θούν και καινοτόμες δράσεις ιδιαίτε-

ρης συναισθηματικής σημασίας που 

βοήθησαν τον κόσμο να μείνει σπίτι, 

όπως η διαδικτυακή μετάδοση των Ακο-

λουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας από 

τον Ιερό Ναό του πολιούχου των Άνω Λιο-

σίων Αγίου Κωνσταντίνου, μέσω σύνδε-

σης του Δήμου και το άναμμα, από δημο-

τικούς υπαλλήλους, όλων των καντηλιών 

στους τάφους των Δημοτικών Κοιμητηρί-

ων, κατά τη Μεγάλη Παρασκευή.

Ταυτόχρονη προώθηση των 
αναπτυξιακών έργων

Το σημαντικό είναι ότι η αντιμετώ-

πιση της πανδημίας δεν απέσπασε την 

προσοχή του Δήμου Φυλής από το ανα-

πτυξιακό του πρόγραμμα. Συνέχισε, λαμ-

βάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας των 

εργαζομένων, τα έργα που βρίσκονται 

σε εξέλιξη και τα οποία θα αλλάξουν 

τη φυσιογνωμία του Δήμου, όπως η 

ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής και του 

Ιστορικού Κέντρου, η ανέγερση τριών 

νέων Παιδικών Σταθμών, δύο Πολιτιστι-

κών Κέντρων και δύο Σχολείων, η ολο-

κλήρωση της διαμόρφωσης 20 παιδικών 

χαρών και Πλατειών, η κατασκευή τριών 

σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων κά. 

Άμεσα, εξ άλλου πρόκειται να δημοπρα-

τηθεί η ανάπλαση στη Χωματερή, ένα 

έργο πνοής, προϋπολογισμού 26 εκατ. 

Ευρώ, ενώ έχουν δρομολογηθεί, με τη 

συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών 

και της Περιφέρειας Αττικής νέα έργα. Τέ-

λος, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, προετοιμάστηκε η ομαλή 

επιστροφή της Γ’ Λυκείου στα σχολεία και 

η διαδικασία έναρξης το Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δήμου 

Φυλής που επικεντρώνεται στις αναπτυ-

ξιακές προοπτικές του Δήμου που είναι ο 

αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός και 

οι πολιτιστικές δραστηριότητες, με πυρή-

να τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.

Ενωμένοι και δυνατοί

“Βγαίνουμε από την υγειονομική 

κρίση δυνατοί, ενωμένοι και έτοιμοι 

να αντιμετωπίσουμε τις νέες ανα-

πτυξιακές προκλήσεις. Ο Δήμος μας 

θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην 

πρωτοπορία της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, προς όφελος των συνδημοτών 

μας”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρ-

χος Χρήστος Παππούς.
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Μία αξέχαστη βραδιά η ετήσια γιορτή της Ένωσης!

έν.Δ.α. // έτήςιος Χορος

Στον όμορφο και ζεστό χώρο 

του "Μαγεμένου Αυλού" γνω-

στό στέκι του αξέχαστου Μά-

νου Χατζηδάκη, τα μέλη της 

Ένωσης Δημάρχων Αττικής 

και οι φίλοι τους έκαναν τον 

ετήσιο χορό τους. Όσοι παρέ-

στησαν απόλαυσαν μια ποιο-

τική βραδιά με καλό φαγητό 

και όμορφη μουσική.

Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι 

των Π.Ε.Δ.Α. και ΕΝ.Δ.Α. κ.κ. 

Γ. Μαρκόπουλος και Π. Κα-

μάρας που ήταν και οι συνδι-

οργανωτές της εκδήλωσής, 

ο πρ. Υπουργός κ. Σπίρτζης, 

Δήμαρχοι και τ. Δήμαρχοι και 

πολλοί φίλοι.
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έν.Δ.α. // έτήςιος Χορος
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Τομές αναδιοργάνωσης  

της Δημόσιας Διοίκησης για  

μία αναπτυξιακή Αυτοδιοίκηση!
“Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη της τις παραμέτρους: 

«ανάγκες των πολιτών», «ικανοποίηση των πολιτών» και «αναπτυξιακοί στόχοι». 

Σημειωτέον ότι οι έννοιες αυτές δεν είναι μόνον αλληλένδετες, αλλά και συνεχώς 

μεταβαλλόμενες!”. Αυτά επεσήμανε, μεταξύ άλλων, σε παρέμβαση του ο Νίκος 

Ταμπακίδης, πρώην Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, πρώην Γ. Γραμματέας Περιφέρ. Ιονίων 

νήσων στο πλαίσιο του 11ου Forum της ΕΝ.Δ.Α. για τις αναπτυξιακές προοπτικές της 

Αυτοδιοίκησης σε ένα μεταίχμιο εποχής.

έν.Δ.α. //11ο Forum αυτοΔιοιΚήςής

Α
ποτελεί δήλωση του προφανούς πως σε όλες 

τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου η Δημό-

σια Διοίκηση συνιστά έναν από τους σημαντι-

κότερους συντελεστές που προσδιορίζουν 

την ποιότητα της εθνικής, περιφερειακής και 

τοπικής ανάπτυξης. Παρά τη μεγάλη σημα-

σία που έχει σήμερα η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης 

τόσο στην ποιότητα ζωής του πολίτη όσο και στην Εθνική και 

Τοπική Ανάπτυξη, παραμένει γεγονός ότι για ένα σημαντικό 

αριθμό πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών ζητημάτων 

δεν έχουμε πάντοτε την πολυτέλεια της ακριβούς και μονο-

σήμαντης ορολογίας που έχουν άλλα επιστημονικά πεδία. 

Πολλές από τις χρησιμοποιούμενες έννοιες δεν έχουν σαφές 

εννοιολογικό στίγμα καθώς είναι αρκετά περιγραφικές, γενι-

κόλογες, ακόμα και αμφίσημες.

Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι πολύ συχνά, 

συζητήσεις και προτάσεις για εξορθολογισμό των διοικη-

τικών υπηρεσιών και για Μεταρρυθμίσεις και Διοικητική 

ανασυγκρότηση γίνονται σε έναν ασαφή και θολό, σε έναν 

εννοιολογικά αστιγματικό χώρο, με αναφορές που μερικές 

φορές παραπέμπουν σε μια δύσκολα αναγνωρίσιμη πραγμα-

τικότητα.

Στα Κύθηρα πέρυσι είχα αναρωτηθεί αν «μπορεί να 

Νίκος Ταμπακίδης, πρ. Δήμαρχος  

Αγίων Αναργύρων, πρ. Γ. Γραμματέας  

Περιφέρ. Ιονίων Νήσων
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υπάρξει πρόταση για Σύγχρονη Διακυβέρνηση χωρίς έμ-

φαση στην ανάγκη δικτυακής λειτουργίας των φορέων Το-

πικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας» και είχα αναφερθεί επι-

γραμματικά μόνο σε τρείς από τις απολύτως απαραίτητες τομές.

 Η πρώτη τομή αφορούσε την προώθηση της διαλειτουρ-

γικότητας* και έλεγα ότι: «δεν υπάρχει ακόμα νομοθεσία στη 

χώρα μας για τη θέσπιση βασικών κοινών κανόνων και προδι-

αγραφών στη λειτουργία των Δήμων». Αυτοί οι κοινοί κανόνες 

είναι αυτό που λέγεται διαλειτουργικότητα και είναι απολύτως 

απαραίτητος όρος για τη δυνατότητα δικτυακής λειτουργίας.

(Αρχές και Αξίες της σύγχρονης Διακυβέρνησης, Οι διαχρο-

νικές αρχές Nolan, Η προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών για την 

καλή Διακυβέρνηση, Το σύγχρονο «Πλαίσιο Αρχών και Αξιών» 

για τη Διακυβέρνηση, Η ετικέτα «Εξαίρετης Διακυβέρνησης» 

ELoGE από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για περισσότερα, 2η Μο-

νογραφία, σελ. 5-14, neoparatiritirio.gr)

*«Πως ένα στυλό αξίας τριάντα λεπτών φτάνει να κοστί-

ζει 70 ευρώ με αυστηρή προσήλωση στο γράμμα του νόμου και 

με απόλυτη διαφάνεια των διαδικασιών. Ετήσιο κόστος «γρα-

φειοκρατίας» 1,2 εκατ. Ευρώ για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)» (Έρευνα ΑΠΘ: η γραφειοκρατία των δη-

μόσιων φορέων χαρτογραφημένη σε 40 βήματα). Η εικόνα αυτή 

δε μας τιμά ως κράτος. Οι υπηρεσίες δε “μιλούν” μεταξύ τους, 

δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα. Η ψηφιοποίηση από μόνη 

της δεν αρκεί για την πάταξη της γραφειοκρατίας. Η ψηφιοποίη-

ση πρέπει να πηγαίνει μαζί με την απλοποίηση των διαδικασιών. 

Εάν δε συνδυαστούν, το μόνο που κάνεις είναι να καταλήγεις 

να ψηφιοποιείς τη γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει σταδιακά να το 

“σκοτώσουμε”, εξηγεί ο υπουργός επικρατείας και ψηφιακής δι-

ακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η δεύτερη τομή αφορούσε την κατάργηση των αποκλει-

στικών αρμοδιοτήτων και έλεγα ότι: «Η δικτυακή λειτουργία 

των διοικητικών υπηρεσιών προϋποθέτει μια κορυφαία οργα-

νωτική επιλογή: την κατάργηση των αποκλειστικών αρμοδιοτή-

των»! Είναι πλέον ελάχιστες οι περιπτώσεις που η διαφανής και 

αποτελεσματική λειτουργία της Σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης 

δικαιολογεί τις αποκλειστικές αρμοδιότητες ενός υπαλλήλου ή 

ενός Τμήματος της διοικητικής μηχανής.

Η τρίτη τομή αφορούσε στο θεσμικό προσδιορισμό του ρό-

λου του διευθυντή μιας υπηρεσίας ως task manager. Έλεγα: «Στη 

δικτυακή λειτουργία η διαχείριση ρόλων και αποστολών είναι 

απολύτως απαραίτητη. Η Διεύθυνση σε ένα Δήμο δεν είναι απλό 

άθροισμα τμημάτων, είναι οργανωμένο λειτουργικό σύνολο και 

κάποιος πρέπει να ρυθμίζει ρόλους, ανάλογα με το απαραίτητο 

έργο. Το ρόλο αυτό πρέπει να τον δώσουμε, μετά από επιλογή 

και επιμόρφωση, στο Διευθυντή της Διεύθυνσης. Αυτό πρέπει 

να γίνει σε συνδυασμό με το ρόλο και τη λειτουργία των Γενικών 

Διευθυντών και των Γενικών Γραμματέων των Δήμων».

Σήμερα θέλω να προσθέσω και να προτείνω δύο ακόμη 

τομές

Α) Το ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης στη Σύγχρονη Διακυ-

βέρνηση

Β) Την εισαγωγή στους ΟΕΥ ανθρωποκεντρικής αρχιτεκτο-

νικής και παρακολούθηση των κοινωνικών αναγκών και δυ-

νατοτήτων από τη Δημόσια Διοίκηση

Α) Ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης στη Σύγχρονη Διακυ-

βέρνηση

Προτείνω να δεχτούμε την αναφορά για την «Διακυβέρνη-

ση» που κάνει το UNDP (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμέ-

νων Εθνών): «…Διακυβέρνηση 

είναι η άσκηση οικονομικής, 

πολιτικής και διοικητικής εξου-

σίας για την διαχείριση των 

διάφορων θεμάτων σε όλα τα 

επίπεδα …Η Διακυβέρνηση 

περιλαμβάνει μηχανισμούς, 

διαδικασίες και θεσμούς μέσω 

των οποίων κοινωνικοί φορείς, 

πολίτες και ομάδες πολιτών 

εκφράζουν τα ενδιαφέροντά 

τους, ασκούν τα νόμιμα δικαι-

ώματά τους, εκτελούν τις υπο-

χρεώσεις τους και λύνουν τις 

διαφορές τους…»

Αποτελεί βασική θέση πως 

στα πλαίσια της σύγχρονης Δια-

κυβέρνησης υπάρχει η αδήριτη 

ανάγκη να αποτελεί η Δημόσια 

Διοίκηση έναν καμβά ολοκληρω-

μένου αναπτυξιακού σχεδιασμού 

και εφαρμογής πολιτικών. Τα βα-

σικά χαρακτηριστικά αυτού του 

καμβά πρέπει να είναι:

α. H λειτουργική συνεκτικότητα του πεδίου της Δημόσιας Διοί-

κησης (Δικτυακή λειτουργία).

β. Η παροχή της δυνατότητας πολλαπλών επιλογών τόσο στους 

αιρετούς, όσο και στους πολίτες και στους οργανωμένους κοι-

νωνικούς εταίρους. Ο όρος των πολλαπλών επιλογών ισχύει και 

για τις ίδιες τις λειτουργικές μονάδες της Διοίκησης. Πρέπει ομά-

δες και υπάλληλοι να έχουν τη λειτουργική δυνατότητα πολλα-

πλών επιλογών.

Θεωρούμε τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ως κορυ-

φαίο συντελεστή προώθησης της κοινωνικής, οικονομικής αλλά 

και πολιτικής προόδου και ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά των δυ-

νατοτήτων που παρέχουν οι πολλαπλές επιλογές:

Σοβαρή είναι 

η αδυναμία 

της Ελληνικής 

Δημόσιας 

Διοίκησης να 

λειτουργεί 

ως ενιαίος 

συνεκτικός 

χώρος 

εφαρμογής 

ολοκληρωμένων 

πολιτικών. 

Μέγιστο 

αναπτυξιακό 

έλλειμμα!
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 καλύτερη ποιότητα ζωής για τον πολίτη

 εμβάθυνση της δημοκρατίας (μέσω της έμμεσης προστασίας 

της ατομικότητας)

 δυνατότητες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παρα-

γωγικών μονάδων

 καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων και φυσικών πόρων

 μεγαλύτερη δυνατότητα εξειδίκευσης πολιτικών που οδηγεί 

σε σημαντική μείωση του κόστους υλοποίησης μέτρων κοι-

νωνικής ωφέλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος

 δυνατότητες συγκριτι-

κής αξιολόγησης και 

ορθολογικών επιλο-

γών

 μεγαλύτερη ανθεκτικό-

τητα ατόμων, κοινωνι-

κών δομών, αλλά και 

της ίδιας της Δημόσιας 

Διοίκησης σε καταστά-

σεις μη φιλικού περι-

βάλλοντος.

Β) Εισαγωγή στους ΟΕΥ 

α ν θ ρ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή ς 

αρχιτεκτονικής και πα-

ρακολούθηση των κοι-

νωνικών αναγκών και 

δυνατοτήτων από τη Δη-

μόσια Διοίκηση

Η εποχή που η Δημόσια 

Διοίκηση θεωρούσε τους 

πολίτες υποτελείς έχει αφή-

σει κατάλοιπα που σώζο-

νται - ενίοτε σε εξαιρετική 

κατάσταση - μέχρι σήμερα. 

Είναι βέβαιο πως η Δημόσια 

Διοίκηση και οι δομές της 

δεν αποτελούν αυτοσκοπό. 

Πρέπει, συνεπώς, να απα-

ντήσουμε στον πολίτη για 

ποιο λόγο δεν υπάρχει σε 

κάθε Υπουργείο «Τμήμα 

μελέτης και προσδιορισμού των κοινωνικών αναγκών» ως 

προς τον τομέα του υπουργείου. Επί παραδείγματι, με ποιο μηχα-

νισμό και ποιες θεσμοθετημένες διαδικασίες παρακολουθεί ένας 

φορέας στον τομέα των Μεταφορών τις επιπτώσεις των δράσεων 

στους τομείς του Τουρισμού, του Περιβάλλοντος, του Εμπορίου, 

της Απασχόλησης ή της προστασίας της κοινωνικής συνοχής;

Η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι πως δεν μπο-

ρεί να τις παρακολουθεί, εκτός αν στη διοικητική δομή του φο-

ρέα υπάρχουν - λειτουργικά συνδεδεμένες - μονάδες που έχουν 

γνώση του χώρου του Τουρισμού, του Περιβάλλοντος, του 

Εμπορίου ή της Απασχόλησης. Κάτι τέτοιο είναι σήμερα πολύ 

σπάνιο, τόσο σε επίπεδο δομών κεντρικών φορέων όσο και σε 

δομές Περιφερειακής ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αποτέλεσμα 

αυτής της έλλειψης είναι η σοβαρότατη αδυναμία της Ελ-

ληνικής Δημόσιας Διοίκησης να λειτουργεί ως ενιαίος συνε-

κτικός χώρος εφαρμογής ολοκληρωμένων πολιτικών. Μέγιστο 

αναπτυξιακό έλλειμμα!

Το Υπουργείο θεωρεί αναγκαίο να οργανώσει τις υπηρεσί-

ες και να ασχοληθεί ξεχωριστά π.χ. με τα Υδραυλικά ή τα Οδικά 

έργα - που είναι απλώς τα μέσα άσκησης της πολιτικής για τις 

αναπτυξιακές υποδομές- αλλά δε θεωρεί αναγκαίο να προβλέ-

ψει στις διοικητικές δομές του μια μονάδα με αντικείμενο τον 

εξειδικευμένο προσδιορισμό των επιμέρους αναγκών των πο-

λιτών!

Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπό-

ψη της τις παραμέτρους: «ανάγκες των πολιτών», «ικανοποίηση 

των πολιτών» και «αναπτυξιακοί στόχοι». Σημειωτέον ότι οι έν-

νοιες αυτές δεν είναι μόνον αλληλένδετες, αλλά και συνεχώς 

μεταβαλλόμενες!

Βεβαίως, οι τομές που πρέπει να γίνουν στο σημερινό σύ-

στημα λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης είναι πολλές. Αλλά 

πιστεύουμε βαθύτατα ότι οι τελικές δράσεις και αποφάσεις της 

Δημόσιας Διοίκησης προκύπτουν ως αποτέλεσμα πολλαπλών 

αιτιοτήτων, που σημαίνει ότι το σύστημα είναι (ημι)χαοτικό. Σύμ-

φωνα με το Νομπελίστα Ίλυα Πριγκοζίν, στα χαοτικά συστήματα 

αρκούν πολύ μικρές αλλά σταθερές στη λειτουργία τους μετα-

βολές για να προκαλέσουν πολύ σημαντικές και εκτεταμένες 

οργανωτικές και λειτουργικές μεταβολές. Με αυτό τον οργανω-

τικά ενζυματικό τρόπο, μπορεί να λειτουργήσουν και οι προτει-

νόμενες τομές στους ΟΕΥ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας και του ανταγωνισμού δεν απο-

διαρθρώνουν ένα αυτό–οργανούμενο σύστημα (π.χ. Υπουργείο, 

Περιφέρεια, Δήμος) στο μέτρο που τις χρησιμοποιεί για να ανα-

πτύξει περαιτέρω την οργάνωσή του και να δημιουργήσει μια 

νέα τάξη στο εσωτερικό του. Η προσαρμοστική ικανότητα είναι 

ίδιον των αυτό–οργανούμενων συστημάτων.

Από οικοσυστημικής άποψης ο ρόλος του ηγέτη είναι κατα-

λυτικός. Σε τελική ανάλυση να ηγείσαι σημαίνει να βλέπεις δυνα-

τότητες και να απορείς δημιουργικά μαζί με τον George Bernard 

Shaw «Βλέπεις πράγματα και ρωτάς “Γιατί?”. Αλλά εγώ ονειρεύο-

μαι πράγματα που ποτέ δεν υπήρξαν και λέω “Γιατί όχι?”»

ΥΓ: Στη μνήμη του Παύλου Ιωακείμ φίλο, συνεργάτη, και συνο-

δοιπόρο στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

έν.Δ.α. //11ο Forum αυτοΔιοιΚήςής

Από οικοσυστη-

μικής άποψης ο 

ρόλος του ηγέτη 

είναι καταλυτικός. 

Σε τελική ανάλυση 

να ηγείσαι σημαί-

νει να βλέπεις δυ-

νατότητες και να 

απορείς δημιουρ-

γικά μαζί με τον 

George Bernard 

Shaw «Βλέπεις 

πράγματα και ρω-

τάς “Γιατί?”. Αλλά 

εγώ ονειρεύομαι 

πράγματα που 

ποτέ δεν υπήρ-

ξαν και λέω “Γιατί 

όχι?”
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Σπυρίδων Πολλάλης,  

Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων

Άμεση λύση στη διαχείριση απορριμάτων

“Αίτημα” διαχωρισμού Τροιζηνίας - Μεθάνων

Τ
α προβλήματα με την περιοχή του Πόρου, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, επειδή είμαστε δί-

πλα, είναι σχεδόν κοινά σε ορισμένα θέματα, και αυτά είναι τα σκουπίδια. Ένα μεγάλο πρόβλη-

μα, το οποίο πρέπει να λυθεί πολύ σύντομα, γιατί είναι κρίμα ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, από 

τα 72 χιλιάρικα που περιμένει να πάρει από το ΚΑΠ, να πάρει 23, 25, ανάλογα. Διότι τα έσοδα, ανάλογα 

με τις οφειλές που έχω δει μέχρι τώρα, είναι πολύ μεγάλες.

Η περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων είναι μεγάλη σε έκταση, και αυτό είναι το μεγάλο 

πρόβλημα. Πιστεύω, γιατί τον έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, ο 4412 πρέπει να αλλάξει. Οι 

διορθώσεις του είναι πιο πολύ το πακέτο από το νόμο. Και πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα ώστε σε μι-

κρές κοινωνίες, γιατί κάποιες φορές λέμε κάτω από 10.000 να μην υπάρχει Γενικός Γραμματέας. Τώρα 

το κάνατε βέβαια, έγινε, με την τελευταία τροποποίηση, γιατί το θέσαμε στην ΚΕΔΕ, με τους νέους 

Δημάρχους που είχαν εκλεγεί. Αλλά να δίνεται στην τοπική κοινωνία, εσείς θα βρείτε τον τρόπο και 

οι οικονομικοί, ώστε τα χρήματα να μπορούν να γίνονται με απευθείας ανάθεση με περισσότερους 

σε πρόσκληση, για να μένουν τα χρήματα στην τοπική κοινωνία. Και πρέπει κάποια χρηματικά ποσά, 

δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει ούτε και αυτό, αλλά εγώ θα κάνω προτάσεις προς την ΚΕΔΕ, εκεί που 

τα ζητάμε για να τα πάρουμε από τους συμπολίτες μας, να μπορούν να πηγαίνουν στην εφορία ή σε 

κάποιον άλλον φορέα, για να μπορούμε να τα παίρνουμε.

Η 
λύση των γενικών προβλημάτων της περιοχής, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κοινές παρεμ-

βάσεις των δήμων του Αργοσαρωνικού, ώστε να υπάρχει καρποφόρο αποτέλεσμα. Βασικά προ-

βλήματα της περιοχής του Αργοσαρωνικού είναι:

1. Η έλλειψη επαρκούς ακτοπλοικής συγκοινωνίας, που οδηγεί σε μείωση της τουριστικής δραστη-

ριότητας και κατά συνέπεια σε μείωση της οικονομικής δυνατότητας του δημότη. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να υπάρχουν κοινές προσπάθειες για τη διεκδίκηση περισσοτέρων δρομολογίων.

2. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, η οποία είχε συζητηθεί και σε προηγούμενο forum, και τείνει 

να γίνει μάστιγα για τα νησιά. Η συστηματική ενημέρωση των δημοτών για την σπουδαιότητα της 

ανακύκλωσης, αποσκοπεί να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, που κατέστη πλέον, 

επιτακτική ανάγκη.

3. Η διαφήμιση και η προβολή, τόσο συνολική όσο και ειδική, αποσκοπεί να προωθήσει ο κάθε δήμος 

τις δικές του προγραμματισμένες προτεραιότητες, για ναεπιτευχθεί καλή φήμη και αναγνωρισιμότη-

τα (άμα δεν διαφημιστείς θα ξεχαστείς).

Θα αναφερθώ ειδικότερα για το δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων και δη για τα Μέθανα.

 Τα Μέθανα διαθέτουν οργανωμένες ιαματικές πηγές από το 1920, οι οποίες λειτουργούσαν από 10 

Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, με αριθμό εισιτηρίων 35.000 και μαζί με την Αιδηψό θεωρούνταν , σε διεθνή 

κλίμακα, οι πιο φημισμένες Ελληνικές λουτροπόλεις. Εδώ και 2 χρόνια όμως παραμένουν κλειστές.

  Διαθέτουν αναγνωρισμένη μαρίνα σκαφών από το 1976, η οποία πλέον, λόγω της αδιαφορίας, υπολει-

τουργεί.

 Διαθέτουν τουριστικό περίπτερο, που ήταν το στολίδι των Μεθάνων με οργανωμένη πλαζ, είναι πλέον 

κλειστό και εγκαταλελειμμένο.

 Εδώ και ένα έτος το υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης έκλεισε.

 Τα Μέθανα διαθέτουν 3.000 κλίνες και πρέπει να βρεθούν τρόποι εκμετάλλευσής τους, ώστε οι ιδιο-

κτήτες τους να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Δημοσίου και του Δήμου.

Καμία τουριστική προβολή για τις ανταλλακτικές μορφές τουρισμού δεν υπήρξε από τον συνενωμέ-

νο δήμο. Μετά την άδικη και ανομοιόμορφη εφαρμογή του Καλλικράτη στον παραπάνω δήμο, επήλθε 

οικονομικός μαρασμός των κατοίκων, που αποκορυφώθηκε με το κλείσιμο των ιαματικών πηγών. Με 

βάση τα παραπάνω και τις πολυάριθμες αδυναμίες της συνένωσης, απευθυνόμενοι στην ηγεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών θα διεκδικήσουμε νομοθετική ρύθμιση διαχωρισμού των δύο δήμων διότι με 

την υπάρχουσα κατάσταση δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξης για να αποκτήσει ο Δήμος Μεθάνων την 

αίγλη και την οικονομική ευμάρεια που άδικα απώλεσε.

Παναγιώτης Λάμπρου,  

πρ. Δήμαρχος Τροιζηνίας – 

Μεθάνων & μέλος της Ε.Ε. 

του Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α.
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Στη μάχη κατά του κορονοϊού η ΕΝ.Δ.Α.
Διάθεση 7.500 μασκών σε αιρετούς και εργαζομένους από την Ένωση Δημάρχων Αττικής

ΚοινωνιΚή Πρωτοβουλια έν.Δ.α.

Σ
ε μία συμβολική κίνηση κοινωνικής αλληλεγγύης, 

προς τους αιρετούς και τους εργαζομένους Δή-

μων της Αττικής προχώρησε η ΕΝ.Δ.Α.

Διέθεσε 6500 πάνινες μάσκες προστασίας σε 15 Δήμους 

που είναι συνδρομητές του περιοδικού «Ο Δήμαρχος 

της Αττικής», ενώ 1000 περίπου μάσκες απέστειλε στα 

μέλη της, πρώην και νυν Δημάρχους.

Στη συνοδευτική επιστολή του το Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α. 

συγχαίρει τους Δημάρχους για το σημαντικό έργο που 

επιτελούν στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας 

COVID 19 και τους ευχαριστεί για την έμπρακτη στή-

ριξη της Ένωσης. Οι Δήμαρχοι ευχαρίστησαν τον Πρό-

εδρο και το Δ.Σ. της Ένωσης, για την κοινωνική τους 

αυτή πρωτοβουλία.
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