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Μ
ε την πεποίθηση ότι πλέον βαδίζουμε προς τα απόνε-

ρα της μεγάλης φουρτούνας, οφείλουμε να σκύψουμε 

προσεκτικά στο τι αφήνει πίσω της η πρωτοφανής, για 

καιρό ειρήνης, αυτή κρίση.Αναμφισβήτητα, η οικονο-

μία της χώρας και η ψυχολογία των πολιτών είναι δύο καίριοι τομείς 

που επλήγησαν και που βέβαια δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. 

Μία οικονομία ήδη βαριά τραυματισμένη από τη δεκαετή κρίση 

των μνημονίων και της λιτότητας, που δειλά – δειλά είχε ξεκινήσει 

να αναρρώνει. Μία εγχώρια οικονομία, που ανατρέχοντας στα στα-

τιστικά στοιχεία, βλέπουμε ότι έχει μία ιδιότυπη διάρθρωση. Το 93% 

περίπου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 70% πε-

ρίπου των εργαζομένων εργάζεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σημειωμα του εκδοτη

Βηματισμός στον χορό 
 της «Απελευθέρωσης»

Η επιχείρηση εμβολιασμού, οι προκλήσεις της επόμενης μέρας για την 

κυβέρνηση και ο ρόλος κλειδί των ΟΤΑ στην προστασία, στήριξη και 

ψυχολογική τόνωση των κοινωνιών
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«Μετρώντας πληγές…»

Κυρίως όμως μία οικονομία προσανατολισμένη κατά συ-

ντριπτικό ποσοστό στην παροχή υπηρεσιών και λιγότερο στον 

παραγωγικό τομέα.

Τους κλάδους δηλαδή όπου τα περιοριστικά μέτρα και τα 

lockdown έπληξαν κατά κύριο λόγο και όπου ενεργοποιού-

νται πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένων (λιανεμπόριο, 

εστίαση, φιλοξενία).  Η ζημιά λοιπόν είναι μεγάλη. Και πλήττει 

πολλούς. Αυτοαπασχολούμενους, οικογενειακές επιχειρήσεις, 

μικρές επιχειρήσεις με 0-10 άτομα προσωπικό. Εδώ δεν μιλάμε 

για μεγαλομετόχους, που μειώθηκε το μέρισμά τους ή ότι περι-

ορίσθηκαν τα αποθεματικά των εταιρειών τους.

Πρόκειται για ιστορίες καθημερινής 
 τρέλας και απόγνωσης.

Να, λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα της «επόμενης ημέρας» για 

την Κυβέρνηση κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως για τις Το-

πικές Αυτοδιοικήσεις.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνανε και γίνονται βήματα, με 

επιδόματα και μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων και των 

εργοδοτών. (πχ επιδότηση απασχόλησης εργαζομένων, επι-

στρεπτέα προκαταβολή κ. ά.)

Ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη

Είναι όμως προφανές ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα. 

(π.χ. φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές κ.λπ.)

Κατ’ αρχήν, οι πολίτες θέλουν τον πολιτικό κόσμο να πάψει 

να ασχολείται με τα ασήμαντα, τα μικροπολιτικά και σύσσωμος 

να συνεργασθεί, ώστε να στηριχθούν αυτοί που δοκιμάζονται.

Και βέβαια, ο καθένας στον ρόλο του. Γιατί οι κυβερνήσεις 

και οι Δημοτικές Αρχές κρίνονται από τα αποτελέσματά τους.

Οι Αντιπολιτεύσεις από τη σοβαρότητά τους.

Να αξιοποιηθούν όλα τα διατιθέμενα εργαλεία και οι δια-

θέσιμοι πόροι (Ταμείο Ανάκαμψης, Αποθεματικό κλπ) ώστε να 

ορθοποδήσει η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Και, βέβαια, οι Τράπεζες να βάλουν πλάτη.

Γιατί ως τώρα ήταν στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμε-

νου. Δεν περιμένουμε να λειτουργήσουν σαν ευαγή ιδρύματα, 

αλλά όχι και να κερδοσκοπούν ακόμα και τώρα, δανειζόμενες 

ή επιχορηγούμενες με μηδενικά επιτόκια! Να δανείζουν με το 

σταγονόμετρο και να κυνηγάνε οι ανθρωποφάγες συνεργαζό-

μενες εταιρείες τους άτυχους συνανθρώπους μας.

Και βέβαια οι Δήμοι μπορούν επικουρικά (και το κάνουν!) 

να ανακουφίσουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Πάντοτε βέβαια 

στο περιορισμένο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (μείωση 

– απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, καμπάνιες τόνωσης των 

τοπικών αγορών κλπ).

Ο ρόλος κλειδί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Όμως, εκεί που η Τ.Α. μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά είναι 

η τόνωση της ψυχολογίας των Δημοτών. Κυρίως λόγω της εγ-

γύτητάς της με τους πολίτες και της διαχείρισης της καθημερι-

νότητάς τους.

Ξεκινώντας από τα παιδιά, ώστε όλο αυτό να γυρίσει στα 

θετικά της διαπαιδαγώγησης. Σαν εμπειρία υπεύθυνης συμπε-

ριφοράς, τήρησης κανόνων υγιεινής κλπ. Με ομιλίες, διαλέξεις 

και συνέργειες δασκάλων και ψυχολόγων.

Αλλά και στους πιο ηλικιωμένους. Ιδίως στα μοναχικά άτομα 

και στους ανήμπορους. Αυτούς που δεν έχουν «στηρίγματα». 

Ένα έργο που έτσι κι αλλιώς κάνουν με τις κοινωνικές δομές 

τους, που θα πρέπει να ενταθεί.

Τέλος, κάποιες εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη, 

που πολλοί Δήμαρχοι δυστυχώς απαξιώνουν.

Μαζί με την καθαριότητα, τα έργα υποδομής και τη διαχείρι-

ση των λειτουργικών αναγκών, μία όμορφη, φροντισμένη πόλη 

μπορεί να καλύψει και άλλες βασικές ανάγκες.

Να τονώσει την ψυχολογία των πολιτών. Ένα όμορφο παρτέ-

ρι με λουλούδια, ένας πράσινος χώρος αναψυχής, ένας σωστός 

φωτισμός και ένας καλαίσθητος στολισμός δρόμων και πλατει-

ών δίδουν μία νότα αισιοδοξίας και ευεξίας.

Παράλληλα, η επαναφορά των πολιτιστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της κοι-

νωνικοποίησης που εξέλειπε.

Με την προσμονή ότι το 2021 θα είναι μία χρονιά επανεκκίνη-

σης και ανάτασης στη χώρα μας,

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Για το ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.

Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμ-

βάλει ουσιαστικά είναι η τόνωση της 

ψυχολογίας των Δημοτών. Κυρίως λόγω 

της εγγύτητάς της με τους πολίτες και της 

διαχείρισης της καθημερινότητάς τους.
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αρθρο // διεθνολογικη προΣεγγιΣη

Π
οιος να το φανταζόταν και να πε-

ριέγραφε τέτοιες αντίστοιχες μέ-

ρες του 2019 τι θα μας ξημέρωνε 

και τι θα βιώναμε το 2020.Τα καλύ-

τερα thinktankτου πλανήτη, αναλυτές, δι-

εθνολόγοι, μυστικές υπηρεσίες, μέντιουμ 

κλπ δεν μπόρεσαν να αποτυπώσουν τον 

εφιάλτη που ξεκίνησε από έναν φονικό ιό 

(κατασκευασμένο ή μη) στην Κίνα που κυ-

ρίευσε τον πλανήτη ολόκληρο. Η ανθρώ-

πινη ιστορία είναι γεμάτη από περιόδους 

αναταράξεων, πανδημιών, συγκρούσεων 

και βίαιων αλλαγών. Όσοι πιστεύουν ότι 

μόνο με τα εμβόλια η ανθρωπότητα θα 

επιστρέψει στην πρότερη κανονικότητα 

μπορεί να διαψευσθούν.

Κυοφορούνται νέες ισορροπίες

Η χρονιά που έρχεται θα είναι και αυτή 

απρόβλεπτη, δύσκολη και μεταβατική. Οι 

Τα σημεία των καιρών και 
οι μεγάλες προκλήσεις του 2021
Αποχαιρετίσαμε μια από τις πιο «μαύρες» χρονιές (annushorribilis) στην νεότερη ιστορία 

και ιδιαίτερα μετά το Β΄ΠΠ, το 2020. Όλη η ανθρωπότητα έχει υποστεί τις συνέπειες της 

πανδημίας σε ανθρώπινες απώλειες, κατάρρευση συστημάτων υγείας, οικονομικές και 

κοινωνικές αναταράξεις αλλά και γεωπολιτικές επιπτώσεις. 

απότομες αλλαγές που συντελούνται στις κοι-

νωνίες θα έχουν επίδραση στα επόμενα χρό-

νια, διαμορφώνοντας νέες πραγματικότητες. 

Ο ρόλος της τεχνολογίας και τα όριά της, οι 

γεωπολιτικές αλλαγές, η ανθρώπινη συμπερι-

φορά, ο ρόλος των θρησκειών, οι θεσμοί και η 

ισχύς της δημοκρατίας αλλά και οικονομικές 

επιπτώσεις της πανδημίας θα διαμορφώσουν 

έναν νέο κόσμο.

Σε πολιτικό επίπεδο το 2021 θα έχουμε 

μια νέα ηγεσία στις ΗΠΑ, εκλογές στη Γερ-

μανία(26/9) και το τέλος της «βασιλείας» της 

Μέρκελ, εκλογές σε Ολλανδία, Βουλγαρία 

και Ισραήλ (Μάρτιο) αλλά και την προεκλο-

γική εκστρατεία στη Γαλλία για τις προεδρι-

κές εκλογές του Απριλίου του 22. Σε επίπεδο 

υπερδυνάμεων διαφαίνεται μια αναζωπύρω-

ση του ψυχρού πολέμου ΗΠΑ-Ρωσίας και μια 

δύσκολη σχέση ΗΠΑ και Κίνας που μπορεί να 

μετατραπεί σε ψυχροπολεμική. Η ίδια η Κίνα 

φαίνεται ότι με υπομονή και στρατηγική έχει 

περισσότερες αντοχές από τη Δύση. Στην Ευ-

ρώπη θα είναι η πρώτη χρονιά της εξόδου του 

Ηνωμένου Βασιλείου και αν πετύχει αυτό για 

τα βρετανικά συμφέροντα μπορεί να αποκτή-

σει κι άλλους μιμητές μέσα στην ΕΕ.

Η μεγάλη δοκιμασία αντοχών και 
συνοχής για την Ευρώπη

Η ίδια η ΕΕ θα δοκιμάζει τις αντοχές της 

συνοχής της σε πολιτικό επίπεδο αποφά-

σεων (αφού οι πλούσιες χώρες του βορρά 

κυρίως δεν διστάζουν να θυσιάσουν τα 

κοινά συμφέροντα για τα μεμονωμένα των 

χωρών τους) αλλά και οικονομικό, αφού η 

Γιάννης Μήτσιος, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, Μ.Α Παν/μιου Northeastern Βοστώνης

Του Γιάννη Μήτσιου
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ανεργία, η φτώχεια, οι ανισότητες και το 

δημόσιο χρέος πολλών χωρών αυξάνονται 

δραματικά. Το πακέτο στήριξης για την 

πανδημία (750 δις) θα θεωρηθεί πολύ λίγο, 

η διαγραφή δημοσίου χρέους είναι «απα-

γορευμένη» λέξη, ενώ η Ελλάδα πήρε πρό-

σφατα μια πικρή γεύση για τις κυρώσεις 

και εμπάργκο όπλων στην Τουρκία.

Στην διεθνή οικονομία η χρονιά κλείνει 

με το παγκόσμιο χρέος να έχει φτάσει στα 

277 τρις δολ., (365% του παγκόσμιου ΑΕΠ), 

αυξημένο 15 τρις δολ μέσα στο 20 ενώ 

οι οικονομικές ανισότητες και η διεύρυν-

ση της φτώχειας αυξάνονται δραματικά. 

Μόνο το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ (της με-

γαλύτερης οικονομίας του πλανήτη) έφτα-

σε φέτος τα 80 τρις δολ!

Μεταίχμιο εποχής μίας 
«επαναστατικής χρονιάς» 
 για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα το 2021 είναι επετεια-

κή χρονιά μιας και συμπληρώνονται 200 

χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και 

το σύνθημα της επανάστασης «Ελευθερία 

ή Θάνατος» θα έχει και σύγχρονες ανα-

φορές. Η καινούργια χρονιά βρίσκει τη 

χώρα μας στη χειρότερη φάση ίσως μετά 

από μια δεκαετία κρίσης και μνημονίων. Ο 

συνδυασμός προκλήσεων της χώρας στην 

οικονομία, στα εθνικά θέματα και στην κα-

τάσταση της κοινωνίας, είναι αρκετός για 

μια «επαναστατική χρονιά».

Μια ματιά μόνο στην οικονομικοκοι-

νωνική πραγματικότητα είναι αρκετή να 

δείξει το μέγεθος της κατάστασης. Η χρο-

νιά κλείνει με ανεργία πάνω από 20% (1.2 

εκ. άνεργοι), δημόσιο χρέος 340 δις (209% 

του ΑΕΠ), έλλειμα 15 δις, ΑΕΠ 163δις, ιδι-

ωτικό χρέος (σε τράπεζες, εφορείες και 

ασφαλιστικά ταμεία) 234 δις. Στην κοι-

νωνία κυριαρχεί ο φόβος, το άγχος και η 

αγωνία για την επόμενη μέρα παράλληλα 

με την φτώχεια, την απόγνωση, την απελ-

πισία και την κατάθλιψη σε μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού. Δεν είναι τυχαία και τα ευ-

Τεστ κορωνοϊού στη Μαλαισία  

(photo credits: Lim Huey Teng/Reuters)

ρήματα για την αύξηση των αυτοκτονιών, 

της χρήσης ουσιών, αλκοόλ, την ενδοοικο-

γενειακή βία κλπ.

Για τα εθνικά θέματα και κυρίως για τις 

σχέσεις μας με την Τουρκία οι προκλήσεις 

παραμένουν αφού δεν μπορεί να αποκλει-

στεί μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά και 

ίσως φτάσουμε στο σημείο μηδέν, δεδο-

μένων των ευρύτερων συσχετισμών δυνά-

μεων στην περιοχή της αν. Μεσογείου και 

των αμερικανορωσικών επιδιώξεων.

Εδώ θα κριθεί και η αξιοπιστία και οι 

αντοχές ολόκληρου του πολιτικού συστή-

ματος σε συνδυασμό με την όλο και πε-

ρισσότερη απαξίωση των δημοκρατικών 

θεσμών, των ΜΜΕ και της δικαιοσύνης.

Το πώς θα πορευθούμε τελικά στη νέα 

χρονιά θα μας το δείξουν τα γεγονότα, 

εμείς θα πρέπει να διαβάζουμε τα σημάδια 

των καιρών και να προετοιμαζόμαστε.
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τα νεα τηΣ εν.δ.α.

Άμεση λύση του ζητήματος παροχής χορηγίας 
στους δικαιούχους Δημάρχους ζητά η ΕΝ.Δ.Α.
Με επιστολή της η Ένωση Δημάρχων Αττικής στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάν-

νη Βρούτση υποβάλλει αίτημα όπως δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το θέμα της 

παροχής χορηγίας στους δικαιούχους Δημάρχους, καθώς ορισμένοι εξ’ αυτών αντιμετωπίζουν μέχρι και 

ζήτημα επιβίωσης.  Ειδικότερα η επιστολή της Ένωσης:

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,

Αφού σας εκφράσουμε την λύπη μας που παρά τις επανειλημμένες "οχλήσεις μας" δεν βρήκατε τον χρόνο να δεχθείτε 

αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης μας ώστε να συζητήσουμε θεσμικά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας που 

αφορούν στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρακαλούμε όπως επέμβετε άμεσα και δώστε λύση στο πρόβλημα που 

έχει δημιουργηθεί με το θέμα της παροχής χορηγίας στους δικαιούχους Δημάρχους.

Οι καθυστερήσεις είναι πέρα από κάθε λογική. Όσοι κατέθεσαν πριν από ένα χρόνο, η απάντηση που παίρνουν από το 

Γενικό Λογιστήριο είναι ότι δεν έχει χρεωθεί κανένας υπάλληλος την υπόθεσή τους, με αποτέλεσμα πολλοί πρώην Δήμαρχοι, να 

αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης. Πρέπει να δοθεί επιτέλους έστω και μια προσωρινή λύση στο πρόβλημα και ελπίζουμε βέβαια 

στην οριστική λύση του προβλήματος.

Επιθυμούμε μια συνάντηση μαζί σας για να σας αναπτύξουμε διεξοδικά και αυτό το θέμα.

Συγχαρητήρια της Ένωσης στον Δήμαρχο και το Δ.Σ. Παπάγου Χολαργού  
Την ονοματοδοσία οδών και κτηρίων της πόλης με τα ονόματα πρώην Δημάρχων του Δήμου 
αποφάσισε ο Δήμος Παπάγου Χολαργού

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής συγχαίρει τον Δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο και τα μέλη του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού που με την με αρ. 158/25.11.2020 απόφαση του Δ.Σ. αποφάσισαν την ονοματοδοσία 

οδών και κτηρίων της πόλης με τα ονόματα πρώην Δημάρχων του Δήμου.

Η πράξη αυτή, να τιμηθούν δηλαδή "άνθρωποι που με αφοσίωση και συνέπεια υπηρέτησαν την πόλη προσφέροντας 

πολύτιμο έργο και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της", σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, και μάλιστα εν ζωή προσω-

πικότητες μη ενεργοί στα κοινά του Δήμου, είναι μια ηθική αναγνώριση στους τιμώμενους αλλά προσδίδει και ηθική αξία 

στους αποδίδοντες την τιμή.

Η Ένωση μας προτρέπει τους συναδέλφους Δημάρχους και Δ.Σ. με μεγαλοψυχία και σεβασμό σε όσους "πρόσφεραν " 

στην πόλη τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό.
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Η Πολιτεία να πατάξει 
τα φασιστικά φαινόμενα
Η Ένωση Δημάρχων Αττικής καταδικάζει με αγανάκτηση και με τον πλέον απόλυτο 

 τρόπο την απαράδεκτη και με χαρακτηριστικά (τραμπουκισμού) εισβολή 

 μελών της «Οργάνωσης Ρουβίκωνας» στο γραφείο του συναδέλφου Δημάρχου 

Λυκόβρυσης - Πεύκης Τάσου Μαυρίδη

Έκνομες και σαφώς 

προσδιορισμένες άδικες 

πράξεις, που στο όνομα δήθεν 

της αλληλεγγύης "αδικημένων 

πολιτών" πλήττουν τους 

Δημοκρατικούς θεσμούς, 

κινούνται στα πλαίσια του ποινικού 

νόμου και είναι καταδικαστέες.

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

Παράλληλα η Ένωση ζητά 

από την Πολιτεία να αναλάβει 

τις ευθύνες της και άμεσα να 

πατάξει και να εξουδετερώσει 

τέτοιου είδους φασιστικά 

φαινόμενα, προστατεύοντας 

τους δημοκρατικά εκλεγμένους 

αιρετούς και τους πολίτες 

γενικότερα.

Μ
ε αφορμή την απαράδεκτη και με χαρακτηριστικά (τρα-

μπουκισμού) εισβολή μελών της "Οργάνωσης Ρουβί-

κωνας" στο γραφείο του συναδέλφου Δημάρχου Λυκό-

βρυσης - Πεύκης Τάσου Μαυρίδη, η Ένωση Δημάρχων 

Αττικής καταδικάζει με αγανάκτηση και με τον πλέον απόλυτο τρόπο 

την αυταρχική και συγχρόνως εγκληματική αυτή ενέργεια.

Έκνομες και σαφώς προσδιορισμένες άδικες πράξεις, που στο 

όνομα δήθεν της αλληλεγγύης "αδικημένων πολιτών" πλήττουν τους 

Δημοκρατικούς θεσμούς, κινούνται στα πλαίσια του ποινικού νόμου 

και είναι καταδικαστέες.

Παρά δε την γραφικότητά τους είναι επικίνδυνες, στο βαθμό που 

μένουν ατιμώρητες, αφού ενθαρρύνουν φαινόμενα αυτοδικίας και 

αυθαιρεσίας και συνακόλουθα πλήττουν την τιμή, την υπόληψη, την 

υγεία και τη σωματική ακεραιότητα συμπολιτών μας (αιρετών και μη).

Η ΕΝ.Δ.Α. συμπαρίσταται και στηρίζει με κάθε νόμιμο μέσο, την 

όλη αντιμετώπιση και ασφαλώς τη δήλωση του Δημάρχου ότι "δεν 

πτοείται και δεν εκφοβίζεται", προτρέποντας τους συναδέλφους, να 

εξακολουθούν να υπηρετούν τους Δημότες τους ανεπηρέαστοι από 

τέτοιους είδους "τραμπουκισμούς". Άλλωστε σ’ αυτούς που τούς εξέ-

λεξαν λογοδοτούν καθημερινά και μόνο.

Παράλληλα η Ένωση ζητά από την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύ-

νες της και άμεσα να πατάξει και να εξουδετερώσει τέτοιου είδους φα-

σιστικά φαινόμενα, προστατεύοντας τους δημοκρατικά εκλεγμένους 

αιρετούς και τους πολίτες γενικότερα.
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  Ειδικό ΑφιΕρωμΑ ΕΝ.δ.Α.

Το who is who των μελών της Ένωσης Δημάρχων Αττικής
Επίκεντρο ο άνθρωπος στην τοπική κοινότητα και η μετεξέλιξη της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης για την Ένωση Δημάρχων Αττικής που ήδη καταμετρά  12 συναπτά έτη 

αδιάλειπτης προσφοράς.

Η σύστασΗ τού διοικΗτικού  

σύμβούλιού τΗσ ΕΝ.δ.α.

καμάρας Παύλος

Πρόεδρος, πρ. Δήμαρχος Πεύκης

μακρυνόρης κώστας

Αντιπρόεδρος Α', πρ. Δήμαρχος Βιλλίων

αναστόπουλος κώστας

Αντιπρόεδρος B' (Οικονομικά), πρ. Δήμαρχος Ύδρας

Γεωργάκης Θεόδωρος

Γενικός Γραμματέας, πρ. Δήμαρχος Ηλιούπολης

κουράσης Γεώργιος

Ταμίας, πρ. Δήμαρχος Χαλανδρίου

κασαγιάννης λάμπρος

Υπεύθυνος Συλλογικών Φορέων-  

Οργάνωση εκδηλώσεων,  

πρ. Δήμαρχος Γλυκών Νερών

Ειρηνάκης Παντελής

Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων, 

 πρ. Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Νεόφυτος Ερωτόκριτος

Υπεύθυνος Διεθνών Θεμάτων- Επικοινωνίας,  

 πρ. Δήμαρχος Ψυχικού

Γιαννακόπουλος βασίλειος

Υπεύθυνος σχέσεων με Περιφέρεια Αττικής – ΕΝ.Π.Ε.,  
πρ. Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής

σύρμας αγγελής

Υπεύθυνος σχέσεων με Περιφέρεια Αττικής – ΕΝ.Π.Ε.,  
πρ. Δήμαρχος Αυλώνα

κωνσταντέλλος Γρηγόριος

Υπεύθυνος Ε.Ε. – Προγράμματα, Δήμαρχος Βάρης -  
Βούλας - Βουλιαγμένης

μπάμπαλος Νικόλαος

Υπεύθυνος σχέσεων με Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Ηρακλείου

μούρτζης δημήτριος

Υπεύθυνος σχέσεων με Π.Ε.Δ.Α., πρ. Δήμαρχος Αιγίνης

αργυρίου αργύρης

Υπεύθυνος διοργάνωσης ταξιδιών-εκδρομών,  
πρ. Δήμαρχος Αλίμου

ΕλΕΓκτικΗ ΕΠιτΡοΠΗ

σπηλιωτοπούλου βασιλική

Πρόεδρος, πρ. Δήμαρχος Εκάλης

λάμπρου Παναγιώτης

Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής, πρ. Δήμαρχος Μεθάνων

μαναός δημήτριος

Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής, πρ. Δήμαρχος Ψυχικού

12 Χρόνια Ένωση 
Δημάρχων Ατ τικής
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Με στόχο να προσφέρει και να υπηρετήσει την ποιότητα ζωής στις καθημερινές συνθήκες δι-

αβίωσης των πόλεων, η Ένωση Δημάρχων Αττικής δραστηριοποιείται ενεργά τα τελευταία 

12 χρόνια με σειρά δράσεων, διοργανώσεων, πρωτοβουλιών και συναντήσεων. Συγκεκριμένα η 

Ένωση υπηρετεί αδιάλειπτα τους παρακάτω στόχους:

-   Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για βελτίωση της ποιότητας ζωής στο επιβαρυμένο περιβάλλον της περιφέρειας Αττικής.

-    Την προώθηση και στήριξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-    Την υποστήριξη των, εν ενεργεία, αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδίως των νέων στα καθήκοντα τους, με αξιοποί-

ηση και της εμπειρίας των διατελεσάντων Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων, μελών του.

-    Τη βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-    Την κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση του έργου των Δήμων της Αττικής προς όφελος των Δημοτών τους.

-    Την έκφραση αλληλεγγύης στα μέλη του Συλλόγου που χρήζουν ανάγκης.

-    Την ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία για εκτέλεση κοινών συνεδρίων και προγραμμάτων με ομολόγους της Αυτο-

διοίκησης τόσο της Ελληνικής Επικράτειας όσο και της Ευρώπης και των άλλων κρατών.

  ΕΝ ΕΝΕργΕιΑ δήμΑρχόι
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  ΕΝ ΕΝΕργΕιΑ δήμΑρχόι
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  διΑτΕλΕσΑΝτΕσ δήμΑρχόι & ΠρόΕδρόι
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  διΑτΕλΕσΑΝτΕσ δήμΑρχόι & ΠρόΕδρόι
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  διΑτΕλΕσΑΝτΕσ δήμΑρχόι & ΠρόΕδρόι
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  διΑτΕλΕσΑΝτΕσ δήμΑρχόι & ΠρόΕδρόι
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  διΑτΕλΕσΑΝτΕσ δήμΑρχόι & ΠρόΕδρόι   ΕΠιτιμΑ μΕλή

Αβραμόπουλος Δημήτρης

Μέλος

πρ. Δήμαρχος Αθηναίων  

(πρ. Υπουργός Υγείας  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Βρεττός Ντίνος

Μέλος

πρ. Δήμαρχος Αχαρνών (πρ. Βουλευτής 

ΠΑ.ΣΟ.Κ Περιφέρειας Αττικής)

Κουρής Λεωνίδας

Μέλος

πρ. Δήμαρχος Αθηναίων  

(πρ. Νομάρχης Ανατολικής Αττικής)

Μπακογιάννη Ντόρα

Μέλος

πρ. Δήμαρχος Αθηναίων (πρ. 

Υπουργός Εξωτερικών)
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           χρόΝιΑ ΕΝωσή δήμΑρχωΝ Αττικήσ // τό ΠΕριόδικό μΑσ

«ό δήμΑρχόσ τήσ Αττικήσ»

Εργαλείο της ΕΝ.Δ.Α. που σε συνδυασμό με το site της Ένωσης, ενημερώνει και διαχέει τις 
δράσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ένωση για την ανάπτυξη των ΟΤΑ 
και την προώθηση του δημόσιου διαλόγου

12  
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ή ΕΝ.δ.Α. ΠρόΑγΕι τόΝ θΕσμό τήσ τόΠικήσ Αυτόδιόικήσήσ

Με θεσμικές συναντήσεις στον κεντρικό πυρήνα άσκησης πολιτικής στη χώρα, η Ένωση Δη-
μάρχων Αττικής, προωθεί θέσεις και πρωτοβουλίες που εξελίσσουν τους ΟΤΑ και υπηρετούν 
το κοινωνικό σύνολο

1 και 2: Με τον υπουργό Εσωτερικών,  

                   Τάκη Θεοδωρικάκο (2019 + 2020)

3. 3. Με τον Βουλευτή της ΝΔ, Διονύση Χατζηδάκη (2020)

4. Με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα (2020)

5. Με τον πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α., Γιώργο Μαρκόπουλο (2019)

6. Με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη (2020)

7. Με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου (2020)

1

3 4

5 6

7

2

    // όι συΝΑΝτήσΕισ μΑσ  
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ΕΠιβρΑβΕυόΝτΑσ τήΝ ΠρόσφόρΑ!

Καθιερωμένος θεσμός της Ένωσης Δημάρχων Αττικής για να αποδώσει τα εύσημα και να τιμήσει πρό-

σωπα και φορείς με σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

            χρόΝιΑ ΕΝωσή δήμΑρχωΝ Αττικήσ // βρΑβΕιΑ Αυτόδιόικήσήσ

τιμήθήκΑΝ τό 2018

Για το κοινωνικό τους έργο:

- Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος 

 Σ. Ωνάσης

- Το Κοινωφελές Σιβιτανίδειο Ίδρυμα

Για τις παγκόσμιες αθλητικές τους διακρίσεις:

- Ελευθέριος Πετρούνιας – Ολυμπιονίκης Αθλητής

- Άννα Κορακάκη – Ολυμπιονίκης Αθλήτρια

Για την 20ετή Αυτοδιοικητική  
τους προσφορά ως Δήμαρχοι:

- Αντώνιος Αντωνίου - Δήμαρχος Κερατέας

- Στυλιανός Λογοθέτης – Δήμαρχος Νίκαιας-Πειραιά

- Ιωάννης Μητρόπουλος - Δήμαρχος Μελισσίων

- Δημήτριος Σαράφογλου – Δήμαρχος Κερατσινίου

Για την 20ετή Αυτοδιοικητική τους προσφορά  
ως Πρόεδροι Κοινοτήτων:

- Ευάγγελος Ξηντάρας – Πρόεδρος Πικερμίου

- Σταμάτης Κριεμάδης – Πρόεδρος Σταμάτας

τιμήθήκΑΝ τό 2019

Για την κοινωνική τους προσφορά:

- Το Χαμόγελο του Παιδιού

- Η Κιβωτός του Κόσμου

Για την στήριξη του στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης:

- Νίκος - Κομνηνός Χλέπας Αν. Καθηγητής στο Τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 

Ε.Κ.Π.Α.

Για την πολυετή προσφορά τους  
στην Αυτοδιοίκηση (5 θητείες)

Τιμητικές πλακέτες θα δόθηκαν στους κ.κ.: Νικόλαος 

Ζαγουρής, πρ. Πρόεδρος Αγίου Κωνσταντίνου, Παντελής 

Μέξης, πρ. Πρόεδρος Αφιδνών, Δημήτριος Μίχας, πρ. Πρόεδρος 

Μαγούλας, Κωνσταντίνος Πόγκας, πρ. Δήμαρχος Λαυρίου, Γεώργι-

ος Πρίφτης, πρ. Πρόεδρος Κουβαρά

Εύφημος Μνεία δόθηκε στους κ.κ.: Παναγιώτη Βακαλόπουλο, πρ. 

Δήμαρχο Ταύρου, Νικόλαο Βούλγαρη, πρ. Πρόεδρος Βαρνάβα, 

Χαράλαμπο Μπεχλιβανίδη, πρ. Δήμαρχο Νέας Σμύρνης, Νικόλαο 

Παξιμαδά, πρ. Δήμαρχο Πετρούπολης, Μήτρο Σουλιμιώτη, πρ. Δή-

μαρχο Αγίας Βαρβάρας

12  
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           χρόνια Ένωση Δημαρχων αττικησ // ta FORUM μασ

FORUM Δημόσιόυ Διαλόγόυ και αναπτυξησ

Αιρετοί, τεχνοκράτες και ειδικοί επιστήμονες, καταθέτουν τις θέσεις και απόψεις τους για όλα 
όσα απασχολούν την κοινωνία και κυρίως τους ΟΤΑ, στην ετήσια συνάντηση της Ένωσης.

11ο FORUM ΑΥΤΟΔΙ0ΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ: Επιστρέφοντας στην κανονικότητα του ευρωπα-
ϊκού κεκτημένου και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά το πέρας της μνημονιακής περιόδου.

Πραγματοποιήθηκε  στα τέλη  Σεπτεμβρίου 

2019,  με βασικούς ομιλητές τους κ.κ.:

Χαιρετισμοί: Γιάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος 

Πόρου, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, 

Γ.Γ. Υπουργείου Εσωτερικών, Χρήστος 

Σπίρτζης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ευαγγελία 

Λιακούλη, Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ., Γιώργος 

Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής

Εισηγήσεις: Οικονομικά: Ράλλης Γκέκας, Δρ. 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Καταστατική θέση των αιρετών: 

Θεόδωρος Γεωργάκης, π. Δήμαρχος 

Ηλιούπολης – Γ.Γ. ΕΝ.Δ.Α., Θεσμικά – 

Εκλογικός Νόμος: Παύλος Καμάρας, π. 

Δήμαρχος Πεύκης – Πρόεδρος ΕΝ.Δ.Α.

Τοποθετήσεις: Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος 

Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη - Πρόεδρος Π.Ε.Δ.Α., 

Λάμπρος Μίχος, Δήμαρχος Αγίας 

Βαρβάρας, Επίτιμο Μέλος της ΕΝ.Δ.Α.

12 
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τα νΈα τησ π.Έ.Δ.α.

Δημιουργικός διάλογος με 
όλους τους Δημάρχους της Αττικής
Σειρά συναντήσεων του Προέδρου της ΠΕΔΑ με τους 

Δημάρχους Αττικής στο πλαίσιο συμπλήρωσης ενός έτους 

καθηκόντων και με στόχο την επικοιδομητική ανταλλαγή 

απόψεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΟΤΕ επίκεντρο 

τον πολίτη-δημότη

Ο 
Πρόεδρος της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Αττικής και Δή-

μαρχος Γαλατσίου κ. Γιώργος 

Μαρκόπουλος, με αφορμή τη συμπλή-

ρωση ενός έτους από την εκλογή του, 

υλοποίησε ένα πρόγραμμα εντατικής και 

ολοκληρωμένης ανταλλαγής απόψεων 

με όλους τους Δημάρχους της Αττικής. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αφενός την 

έναρξη μιας σειράς επισκέψεών του στα 

Δημαρχεία της Αττικής και προσωπικών 

συναντήσεων με τους Δημάρχους και 

αφετέρου μεγάλες διαδικτυακές συνα-

ντήσεις με το σύνολο των Δημάρχων.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, συ-

ζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν 

όλους τους Δήμους, όπως είναι οι δυ-

σκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές 

κοινωνίες λόγω της πανδημίας covid-19, 

η προετοιμασία για την επόμενη μέρα, 

αλλά και τα νέα δεδομένα που δημιουρ-

γούνται με την ψήφιση νομοσχεδίων που 

ενδιαφέρουν άμεσα την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση. Συζητήθηκαν, όμως, και επιμέρους 

θέματα, περισσότερο τοπικού χαρακτή-

ρα, που απασχολούν τον κάθε Δήμο ξε-

χωριστά.

Πιο αναλυτικά, σκοπός των προσω-

πικών επισκέψεων του κ. Μαρκόπου-

λου ήταν να αποκτήσει ιδία αντίληψη 

για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο 

κάθε Δήμος. Πολλά θέματα που ταλανί-

ζουν την Τοπική Αυτοδιοίκση είναι γνωστά 

και συχνά οι απόψεις Δημάρχων ταυτίζο-

νται ως προς την επίλυση τους. Ωστόσο, 

κάθε Δήμος είναι ξεχωριστός με δικά του 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία η 

Περιφερειακή Ένωση έχει υποχρέωση να 

αντιληφθεί και όπου μπορεί να συνδράμει 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι Δήμαρχοι της Αττικής με την σει-

ρά τους ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της 

ΠΕΔΑ για τα έργα και τις δράσεις που 

υλοποιούν και σχεδιάζουν. Επιπλέον, 

συζητήθηκαν δυνατότητες θεσμικής 

παρέμβασης της ΠΕΔΑ προκειμένου 

να προωθηθούν από την Κεντρική Δι-

οίκηση προγράμματα που μπορούν να 

απορροφηθούν από τους Δήμους.

Πέραν των προσωπικών συναντή-

σεων, Οι 66 Δήμοι της Αττικής είχαν την 

ευκαιρία να συναντηθούν και όλοι μαζί 

διαδικτυακά στις 9 Δεκεμβρίου, μετά από 

πρωτοβουλία του Προεδρείου της ΠΕΔΑ, 

στην οποία υπήρξε πολύ ευρεία συμμε-

τοχή. Η συζήτηση συγκλήθηκε εν όψει 

της τηλεδιάσκεψης της Κ.Ε.Δ.Ε. με την 

Π.Ε.Δ.Α. και την ηγεσία του Υπουργείου 

Εσωτερικών και διήρκησε περίπου τρείς 

ώρες. Αίτημα πολλών ήταν να καθιερω-

θεί αυτή η συνάντηση, αυτή την περίοδο 

που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τις δια 

ζώσης συνεδριάσεις.

Πράγματι, δυο μέρες αργότερα, στις 

11 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε και 

η συνδιάσκεψη με τον Υπουργό Εσωτε-

ρικών κ.Θεοδωρικάκο, τον Υφυπουργό 

κ.Λιβάνιο τον Γενικό Γραμματέα κ.Σταυ-

ριανουδάκη και το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, 

με εξίσου μεγάλη επιτυχία και ουσιαστι-

κά συμπεράσματα. Πέραν των τοπικών 

ζητημάτων, στο πλαίσιο όλων αυτών 

των συναντήσεων συζητήθηκαν κατά 

κόρον θέματα όπως:

 Ο νόμος 4412/16 ο οποίος ήταν σε δημό-

σια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 

7 Δεκεμβρίου και αφορά στις δημόσιες 

συμβάσεις.

 Ο εκλογικός νόμος που αναμενεται να 

κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση μέ-

χρι το τέλος του χρόνου και αλλάζει την 

απλή αναλογική με άμεσο αντίκτυπο 

στην αλλαγή σύνθεσης των Δημοτικών 

Συμβουλίων.

 Το πώς οι επερχόμενες νομοθετικές αλ-

λαγές μπορούν να διευκολύνουν την 

προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης να δώσει άμεσα λύσεις σε θέματα 

 Με τον Λάμπρο Μίχο, Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας
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τα νΈα τησ π.Έ.Δ.α.

που ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες, 

ιδιαίτερα κατά τη δύσκολη περίοδο 

που διανύουμε.

 Ο κώδικας δημοτικών υπαλλήλων.

 Αρμοδιότητες και εμπλοκή των περιφε-

ρειών -μέσω της Αποκεντρωμένης- στις 

αρμοδιότητες και την λειτουργία των 

Δήμων.

 Ανακατανομή χρηματοδότησης ΚΑΠ, 

έγκριση προϋπολογισμών Δήμων και η 

ανταπόκρισή τους στις ανάγκες αυτών.

 Το ζήτημα της κινητικότητας, το οποίο 

απειλεί να παραλύσει βασικές λειτουρ-

γίες υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών.

 Οι αλλαγές που προκύπτουν από την κα-

τάργηση των Νομικών Προσώπων Δη-

μοσίου Δικαίου και η μεταφορά των αρ-

μοδιοτήτων τους στην Αυτοδιοίκηση.

 Το συνταξιοδοτικό και μισθολογικό των 

Δημάρχων.

Το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των 120 

δόσεων, ώστε να μην λειτουργήσουν 

ως άλλοθι για τους κακοπληρωτές των 

Δήμων.

 Κι επίσης, τα προβλήματα που ορισμένες 

φορές προκύπτουν από τον εσωτερικό 

έλεγχο, που μπλοκάρει κατ’ ουσίαν σε 

πολλές περιπτώσεις την λειτουργία των 

Αυτοδιοικητικών –και άρα μπλοκάρει 

και τη λήψη αποφάσεων.

Κάθε Δήμος έχει δικά του χαρακτηρι-

στικά, δικά του προβλήματα. Κάποια είναι 

κοινά με άλλους Δήμους, αλλά και κάποια 

άλλα είναι μοναδικά. Ιδίως σε αυτά τα μο-

ναδικά προβλήματα, τα οποία είναι ζητή-

ματα μιας και μοναδικής Τοπικής Αρχής 

ανάμεσα στις άλλες 65, καλούνται όλοι 

οι Δήμαρχοι να σταθούν αλληλέγγυοι. Ο 

κάθε Δήμαρχος να βοηθά τον συνάδελ-

φο, να φεύγει μακριά από τις κομματικές 

ταμπέλες και να μην βάζει κάτω από το 

«χαλάκι» τα προβλήματα του άλλου επει-

δή απλώς έτυχε να μην είναι δικά του.

Και γενικότερα: Αυτές τις κρίσιμες και 

δύσκολες μέρες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

οφείλει να αποδεικνύει καθημερινά ότι 

ξέρει πώς να προστατεύει τις τοπικές κοι-

νωνίες. Και η ΠΕΔΑ με τη σειρά της οφεί-

λει να αποδείξει ότι μπορεί να βοηθήσει 

τους Δήμους μέλη της και να συνδράμει 

ουσιαστικά το έργο των Δημάρχων.

Με τον Ανδρέα Παχατουρίδη,  Δήμαρχο Περιστερίου

Με τον Ευστράτιο Σαραούδα, Δήμαρχο Μεταμόρφωσης Με τον Ισίδωρο Μάδη,  Δήμαρχο Παιανίας

Με τον Γιάννη Γκίκα, Δήμαρχος Αιγάλεω
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Με τον Γιώργο Παναγόπουλο, Δήμαρχο Σαλαμίνας

Με την Δήμητρα Κεχαγιά, Δήμαρχο Πεντέλης

Με τη Δέσποινα Θωμαίδου, Δήμαρχο Νέας Ιωνίας

Με τον Γιάννη Λαγουδάκη, Δήμαρχο Περάματος

Με τον Νίκο Μπάμπαλο, Δήμαρχο Ηρακλείου

Με τον Συμεών Ρούσσο, Δήμαρχο Χαλανδρίου

Με τον Ξενοφών Μανιατογιάννη, Δήμαρχο Βριλησσίων

Με τον Θανάση Ζούτσο, Δήμαρχο Παλλήνης
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ΘΈμα // ΘΈσμικη μΈταρρυΘμιση τησ τόπικησ αυτόΔιόικησησ

Για συζήτηση στις συνεδριακές 
διαδικασίες μέσω τηλεδιάσκεψης

Κυρίαρχο ζητούμενο αποτελεί η θε-

σμική αναβάθμιση του ρόλου της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης με την ενίσχυση της 

τοπικής αυτονομίας και του εξορθολογι-

σμού των διοικητικών διαδικασιών προς 

όφελος των πολιτών επαναπροσδιορί-

ζοντας ρόλους,αρμοδιότητες, πόρους, 

οργάνωση και σχέσεις μεταξύ των επιπέ-

δων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η μεταρρύθμιση αυτή ορίζεται με

· τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

· τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-

κών Υπαλλήλων

· τον Εκλογικό Νόμο

· το Νόμο για τις Δημόσιες Συμβά-

σεις Έργων, Προμηθευτών και 

Υπηρεσιών

Χρειαζόμαστε νέους ενιαίους κώδι-

κες για το σήμερα και το αύριο, για τα 

επόμενα 20-30 χρόνια, ενώ ο εκλογικός 

νόμος συστήματος διακυβέρνησης και 

σχέσης των θεσμών αυτών αποτελεί κρί-

σιμο ζήτημα.

Εργαλείο υλοποίησης αυτής της με-

ταρρύθμισης είναι το «Πρόγραμμα Ορ-

γάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονι-

σμού των Περιφερειών και των Δήμων» 

της ΕΕΤΑΑ με κύριους άξονες:

1. Την Αναδιοργάνωση και Μεταρρύθμι-

ση της Αυτοδιοίκησης με την απλού-

στευση και προτυποποίηση διαδικα-

σιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού

2. Τις Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης για την εφαρμογή των νέων 

μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ και 

Β’ Βαθμού

3. Την επιμόρφωση του προσωπικού των 

Δήμων και των Περιφερειών στην 

εφαρμογή των νέων μοντέλων λει-

τουργίας όπως και των αιρετών.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του μεταρ-

ρυθμιστικού πλαισίου της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης είναι οι ακόλουθες χωρίς να 

εξαντλούνται στα παρακάτω:

Α. Σύστημα διακυβέρνησης

Β. Αρμοδιότητες

Γ. Καταστατική θέση αιρετών

Δ. Προσωπικό των Ο.Τ.Α.

Ε. Οικονομική διαχείριση και εσωτε-

ρικός έλεγχος

ΣΤ. Εποπτεία, έλεγχος και ελεγκτικοί 

μηχανισμοί

Α. Σύστημα διακυβέρνησης

Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια στο σύ-

στημα Διακυβέρνησης για νομικές βελτι-

ώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες κυρίως, 

με την αξιοποίηση του Προγράμματος 

«Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγ-

χρονισμού των 13 Περιφερειών και των 

325 Δήμων», την πολυεπίπεδη διακυβέρ-

νηση και την αναβάθμιση της καταστατι-

κής θέσης των αιρετών.

Β. Αρμοδιότητες

Πρέπει να επικεντρωθούμε στην 

επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων 

και στην Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση η 

οποία προϋποθέτει αμοιβαία πίστη με-

ταξύ όλων των επιπέδων εξουσίας και 

συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύ-

νη και όχι στην αντιπαράθεση και στην 

ποδηγέτηση.

Οι περιφέρειες και οι δήμοι πρέπει 

να αλληλοδιδάσκονται, να πειραματίζο-

νται, να καινοτομούν, να ανταλλάσουν 

βέλτιστες πρακτικές κατά την άσκηση 

των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτε-

ρα:

1. του αναπτυξιακού προγραμματισμού 

δηλαδή ο προγραμματισμός της οι-

κονομικής, κοινωνικής & πολιτιστικής 

ανάπτυξης

2. του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού και

3. του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Προτείνουμε να κωδικοποιηθούν 

και να επαναοριοθετηθούν οι αρμο-

διότητες με το ανάλογο Π.Δ., να επανα-

προσδιοριστούν οι συστημικές σχέσεις 

«Να μεταφερθούν πακέτα 
αρμοδιότητας στου Δήμους»
Ολοκληρωμένη πρόταση για την επικείμενη θεσμική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

το σύστημα διακυβέρνησης την καταστατική θέση των αιρετών και για όλα θέματα που 

αφορούν τη λειτουργία των δήμων κατέθεσε στο διάλογο με τους δήμους ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 

Κωνσταντέλλος. Σας παραθέτουμε ολόκληρη την εισήγηση του προς τους δημάρχους της χώρας

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος – Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ
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τους, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 

και να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότη-

τα των πληροφοριακών συστημάτων.

Μεταφορά πακέτων  
αρμοδιοτήτων στους Δήμους

Προτείνουμε επίσης, τη μεταφορά 

«πακέτων» αρμοδιοτήτων στους Δή-

μους, όπως:

Η παρακολούθηση και εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου προστασίας 

του περιβάλλοντος, η διαχείριση των 

υδάτων, των στερεών και των υγρών 

αποβλήτων, των κινδύνων από φυσικές 

και τεχνολογικές καταστροφές, την Πο-

λιτική προστασία

Η χωροθέτηση, αδειοδότηση, εφαρ-

μογή και ο έλεγχος της λειτουργίας των 

λαϊκών αγορών.

·Η Διαχείριση των δημόσιων ακινήτων 

και υποδομών περιφερειακής και το-

πικής σημασίας, των πάρκων και των 

ορεινών όγκων, Αλιευτικών καταφυγί-

ων και των λιμενικών και λοιπών πα-

ράκτιων εγκαταστάσεων.

·Η Ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων.

·Η Διοίκηση της ενδοπεριφερειακής συ-

γκοινωνίας καθώς και η λειτουργία και 

συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων 

περιφερειακής και τοπικής σημασίας.

Επίσης προτείνουμε:

α) την επανασυγκρότηση της Δημοτικής 

Αστυνομίας, (με τους αντίστοιχους 

οικονομικούς πόρους και με τεχνικά 

μέσα)

β) την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαι-

σίου διαχείρισης του δικαιώματος 

των ΟΤΑ για απλή χρήση αιγιαλού και 

παραλίας.

γ) την διοικητική μεταφορά στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρω-

μένων υπηρεσιών της Κεντρικής και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης που χω-

ροθετούνται σε περιφερειακό ή δημο-

τικό επίπεδο και οι αρμοδιότητές τους 

αφορούν «τοπική υπόθεση», ή «απο-

στολή του κράτους» που θα ασκεί-

ται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

διασφαλίζοντας έτσι το σύνολο των 

ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και  

Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ

και της υλικοτεχνικής τους υποδομής 

χωρίς χωρική μετακίνηση του προσω-

πικού και της υποδομής αυτών.

Τέτοιες κρατικές δομές είναι οι 
ακόλουθες:

1. Τα Κοινωνικά Ιδρύματα

2. Τα Νηπιαγωγεία

3. Τα Γραφεία του ΟΑΕΔ

4. Οι Δομές πρόληψης και οι Δομές πρω-

τοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμ-

βανομένων των Κέντρων Υγείας (ιδίως 

των αστικού τύπου), πλην του υγειονομι-

κού προσωπικού τους.

Πρόσθετες πολεοδομικές και 
τεχνικές αρμοδιότητες ΟΤΑ

Οι Δήμοι πλέον έχουν την τεχνογνω-

σία να διεκπεραιώνουν καθ΄ ολοκληρία 

τοπικά πολεοδομικά και τεχνικά θέματα, 

μετά από την απαραίτητη διαβούλευ-

ση χωρίς τη μεσολάβηση ή γνωμοδό-

τηση άλλου οργάνου ή υπηρεσίας του 

Δημοσίου Συνεπώς, οι τροποποιήσεις 
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ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής που 

αφορούν σε τοπική κλίμακα πρέπει να 

εκπονούνται με εκκίνηση και επίβλε-

ψη της διαδικασίας από τον οικείο 

Δήμο και έγκριση από το συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επίσης, ορισμένες κατηγορίες τε-

χνικών μελετών, τοπικών θεμάτων που 

απαιτούν την έγκριση πλήθους άλλων 

υπηρεσιών θα έπρεπε να είναι αποκλει-

στική αρμοδιότητα του Δήμου.

Συγκεκριμένα :

1. Οι τοπικές κυκλοφοριακές μελέτες

2. Η εκπόνηση μελετών ομβρίων,

3. Οι περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες 

θα πρέπει οπωσδήποτε να απλοποιη-

θούν και να συντομευτούν χρονικά δε-

δομένου ότι έχουν δημιουργηθεί Πε-

ριβαλλοντικές Διευθύνσεις σε όλες τις 

βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

4. Οι αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, 

πάρκων και αλσών εντός σχεδίου για 

τις οποίες η διαδικασία σήμερα διαρ-

κεί έως και ένα έτος.

Γ. Καταστατική θέση των αιρετών

Η ελεύθερη άσκηση της εντολής των 

αιρετών διασφαλίζεται μόνον όταν ο αι-

ρετός έχει στη διάθεσή του όλα τα ανα-

γκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα, 

έχει διευθετηθεί η επαγγελματική και η 

οικογενειακή του ζωή και όταν η Πολι-

τεία έχει διαμορφώσει ένα νομικό πλαί-

σιο προστασίας του κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του. Ο αιρετός δεν πρέ-

πει να είναι ευάλωτος εν μέσω συγκρου-

όμενων συμφερόντων και να περιορίζε-

ται η ελευθερία του για την άσκηση της 

πολιτικής του εντολής.

Αρχή της ΚΕΔΕ είναι να ισχύουν για 

όλους τους αιρετούς της Κεντρικής Διοί-

κησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι 

ίδιοι κανόνες.

Έτσι, Η ΚΕΔΕ με ομόφωνες απο-

φάσεις των Συνεδρίων της απαιτεί την 

ενίσχυση της καταστατικής θέσης των 

αιρετών, την επαναρρύθμιση θεμάτων 

αστικής, ποινικής και πειθαρχικής ευθύ-

νης για την αποφυγή της πολιτικής ομη-

ρίας τους και τη ρύθμιση της χορηγίας 

των αιρετών, καταθέτοντας τις παρακά-

τω ρεαλιστικές προτάσεις.

1. Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση 

όλων των προβλημάτων της καταστα-

τικής θέσης των αιρετών (μισθολογικό 

καθεστώς, ειδικές άδειες για την άσκη-

ση των αρμοδιοτήτων τους, θωράκι-

ση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών 

ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, χορη-

γίες και ασυλίες) και σύσταση ενός μό-

νιμου μηχανισμού παρακολούθησης 

υπό την μορφή ενός Παρατηρητηρίου.

2. Κατάρτιση και ψήφιση Κώδικα Δεοντο-

λογίας Αιρετών Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

με πρόταση της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.

3. Επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδι-

κίας, ώστε οι αιρετοί να δικάζονται 

σε πρώτο βαθμό από τα Εφετεία και 

επίσης μέχρι να υπάρξει πρωτόδικη 

απόφαση για κακουργηματικές πρά-

ξεις, να μην τίθεται ο αιρετός σε αργία 

όπως ισχύει σήμερα μόνο με την αμε-

τάκλητη παραπομπή του.

4. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 

20 του νόμου 4387/2016 αναφορικά 

με την περικοπή στο 100% της σύντα-

ξης των συνταξιούχων-αιρετών (πε-

ριφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών, 

δημάρχων, Προέδρων Δημοτικών 

Συμβουλίων, αντιδημάρχων, Πρόε-

δρων Τοπικών Συμβουλίων κλπ), για 

όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την 

ιδιότητα του αιρετού.

5. Επαναφορά της διάταξης για την ανα-

γνώριση στους Δημάρχους, που είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι, των ετών θητεί-

ας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την 

υπαλληλική εξέλιξή τους.

6. Μη υπαγωγή των Δημάρχων, Προέδρων 

Δημοτικών Συμβουλίων στις διατάξεις 

του άρθρου 4 του Ν.4387/2016, ως μη 

έχοντες την ιδιότητα του δημοσίου 

υπαλλήλου ή του λειτουργού με οποια-

δήποτε δημοσιοϋπαλληλική σχέση.

Σχετικά με τη χορηγία των αιρετών

Η χορηγία αποτελεί μια περιοδική, 

δημοσίου δικαίου, χρηματική παροχή, 

που καταβάλλεται ισοβίως από το Δημό-

σιο Ταμείο στους διατελέσαντες δημάρ-

χους και προέδρους κοινοτήτων, μετά τη 

λήξη της θητείας τους, με βάση της υπη-

ρεσίες που πρόσφεραν επί μακρό χρόνο 

υπό την ιδιότητα τους αυτή.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

1. Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας 

με το νόμο 4093/2012 χορηγίας των 

νέων αιρετών.

2. Κατάργηση του στοιχείου β της παρ.1 

του άρθρου 6 του Ν.4387/2016 που 

αναφέρεται ότι «στις περιπτώσεις 

που έχει συνταξιοδοτική απόφαση 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

που ίσχυαν μέχρι 31/12/2014 αλλά 

δεν καταβλήθηκε η σύνταξη/χορηγία 

καθώς δεν έχει συμπληρωθεί το ισχύ-

ον κατά περίπτωση κατώτατο όριο 

ηλικίας, οι συντάξεις αυτεπάγγελτα 

ορίζονται εκ νέου με βάση τα οριζό-

μενα στο άρθρο 6 του Ν.4387/2016.»

Για το λόγο αυτό η Κεντρική Ένωση 

Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με 2 αποφά-

σεις της ζήτησε από τον Υφυπουργό 

Εργασίας την εξαίρεση των Δημάρχων 

από τη ρύθμιση αυτή δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο.

Ας σημειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέ-

δριο με αποφάσεις του καθιστά σαφή 

διάκριση ανάμεσα στον αιρετό και 

στο δημόσιο υπάλληλο σε σχέση με τη 

σύνταξη που χορηγείται στο δημόσιο 

υπάλληλο και στη χορηγία που νόμιμα 

δικαιούται ο αιρετός.

ΘΈμα // ΘΈσμικη μΈταρρυΘμιση τησ τόπικησ αυτόΔιόικησησ
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Η αβεβαιότητα περί της μη συνεχούς 

άσκησης του αντίστοιχου λειτουργήματος 

(με τη μη επανεκλογή) αποτελεί γεγονός 

που καθιστά τις συνθήκες υπό τις οποίες 

τελούν οι δήμαρχοι σε σχέση με αυτές των 

δημόσιων υπάλληλων μη συγκρίσιμες.

Δ. Προσωπικό των Ο.Τ.Α.

Είναι αδιανόητο σήμερα οι Δήμοι να 

μην μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι 

για τις προσλήψεις του προσωπικού που 

χρειάζονται με βάση τις ανάγκες και τις 

οικονομικές τους δυνατότητες.

Εκτιμούμε ότι ο νέος Κώδικας Δημο-

τικών Υπαλλήλων θα πρέπει να θεσπίζει 

ένα νέο σύστημα προγραμματισμού 

των ανθρωπίνων πόρων για την έγκαιρη 

κάλυψη των αναγκών ο οποίος να εν-

σωματώνει τις ρυθμίσεις για την αξιολό-

γηση, το βαθμολόγιο, τα περιγράμματα 

θέσεων, την επιλογή προϊσταμένων, την 

κινητικότητα με την προϋπόθεση της 

εξειδίκευσης και της προσαρμογής τους 

στις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης. Ειδικά για τις προσλήψεις προ-

σωπικού στους μικρούς ορεινούς και νη-

σιωτικούς Δήμους, θα πρέπει να υπάρξει 

πρόβλεψη γενναίας αύξησης της μορι-

οδότησης της εντοπιότητας καθώς και 

παροχή οικονομικών κινήτρων.

Για την καλύτερη λειτουργία των Δή-

μων, ζητάμε άμεση επαναφορά των δια-

τάξεων που αφορούν:

α) στην τροποποίηση του θεσμικού πλαι-

σίου των ΚΕΠ

β) Μόνιμο σύστημα κινητικότητας για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα στη-

ρίζεται στο σύστημα προγραμματι-

σμού των ανθρωπίνων πόρων με την 

σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων.

γ) Συνεχιζόμενη κατάρτιση των υπαλ-

λήλων συνδεδεμένη με τις προγραμ-

ματιζόμενες δράσεις της διοικητικής 

μεταρρύθμισης και της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.

δ) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

των υπαλλήλων και της υλικοτεχνικής 

υποδομής των υπηρεσιών, με εφαρ-

μογή και των κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας.

Ε. Οικονομική Διαχείριση και εσωτερικός 

έλεγχος

Σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, 

ήδη συντάσσεται σχετικό σχέδιο Νόμου 

το οποίο θα είναι έτοιμο έως το τέλος 

του έτους. Συγχρόνως έχει υπογραφεί 

μνημόνιο μεταξύ ΚΕΔΕ – Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας και ΕΕΤΑΑ συγκροτώντας 

κοινή Επιτροπή που εξετάζει όλα τα 

σχετικά θέματα με στόχο τη δημιουργία 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους 

Δήμους το συντομότερο δυνατό.

Αρμοδιότητα για τα θέματα οικονο-

μικής διαχείρισης των ΟΤΑ έχει η Επι-

τροπή Οικονομικών της ΚΕΔΕ. Παρ’ όλα 

αυτά οι παρακάτω παρατηρήσεις θα 

μπορούσαν να ληφθούν υπόψη καθό-

σον δεν εξαντλούν τα ζητήματα οικονο-

μικής διαχείρισης.

Προτείνουμε:

· Απλοποίηση και ενοποίηση των εξω-

τερικών ελέγχων.

·Αναβάθμιση των πληροφοριακών συ-

στημάτων.

·Εισαγωγή απλουστευμένων συστημά-

των κοστολόγησης των υπηρεσιών των 

ΟΤΑ και δεικτών αποτελεσματικότητας.

·Η εισαγωγή λειτουργιών Μονάδων 

εσωτερικού ελέγχου στις Περιφέρει-

ες και στους μεσαίους και μεγάλους 

Δήμους (πάνω από ένα μέγεθος με 

κριτήρια τον πληθυσμό και τα έσοδα).

·Απλούστευση διαδικασιών διαχείρισης 

δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16).

·Αξιοποίηση των συστημάτων της Κε-

ντρικής Διοίκησης με τη διασύνδε-

ση των ΟΤΑ με τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

ΣΤ. Εποπτεία, έλεγχος και 
ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Ο έλεγχος ασκείται σήμερα από πολ-

λούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, γνωστούς 

σε όλους μας, οι οποίοι αλληλοεπικαλύ-

πτονται με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

αβεβαιότητα στη λειτουργία των ΟΤΑ. Δεν 

διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουρ-

γία των Οργανισμών και τις βασικές αρχές 

της ελεύθερης δράσης στο πλαίσιο της 

τοπικής αυτονομίας. Αντίθετα, αποτελούν 

μοχλούς κυρώσεων και ποδηγέτησης του 

θεσμού. Η εποπτεία επί των πράξεων των 

συλλογικών και μονομελών οργάνων πρέ-

πει να περιορισθεί σε ένα μόνο διοικητικό 

έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους, 

όπως ορίζει το Σύνταγμα, και να απαγο-

ρεύεται ο έλεγχος σκοπιμότητας των πρά-

ξεων αυτών.

Επομένως, είναι αναγκαίο να συ-

γκροτηθεί το συντομότερο δυνατό η 

Αυτοτελής Υπηρεσία ΟΤΑ (ελεγκτής 

Νομιμότητας) προκειμένου να έχει την 

αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου της 

νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, να 

στελεχωθεί με ικανό προσωπικό, να ορ-

γανωθεί με αξιοποίηση σύγχρονων με-

θόδων και τεχνολογιών και να εισαχθεί 

σταδιακά η λειτουργία εσωτερικού ελέγ-

χου στους Δήμους, με κοινά αποδεκτό 

κανονιστικό πλαίσιο.
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Μαρία Ανδρούτσου,  

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Ο 
Δήμος Αγίου Δημητρί-

ου, μέσα στη δίνη της 

πανδημίας, συνεχίζει 

να στηρίζει νοικοκυ-

ριά και τοπικές επιχει-

ρήσεις. Με απόφασή 

του το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε μια 

σειρά από αποφάσεις, ενδεικτικές αυ-

τής της στρατηγικής, που αφορούν στο 

θέμα των ανταποδοτικών τελών για το 

2021, το επίπεδο των οποίων είναι από 

τα χαμηλότερα στη χώρα. Συγκεκριμένα 

αποφασίστηκε:

 Ημείωσηκατά 15% σταανταποδοτικάτέ-

λητου 2021 γιατιςεπαγγελματικέςχρή-

σειςμεεμβαδόνμικρότεροτων 150 τ.μ.

 Ηπλήρηςαπαλλαγήτωνδημοτικώντε-

λώνγιανέεςεπιχειρήσειςγιατρίαχρό-

νια [Ο.Ε., Ε.Ε. καιΚοινωνικέςΣυνεταιρι-

στικέςΕπιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)]

 Ηδιατήρησητωνδημοτικώντελώνγια-

όλεςτιςκατοικίεςκαιταμεγαλύτερα-

ακίνητα

 Η διατήρηση της μείωσης κατά 50% 

των δημοτικών τελών ή της πλήρους 

απαλλαγής για τις ευάλωτες ομάδες 

του πληθυσμού (πολύτεκνοι, ΑμεΑ κ.

λπ.) με οικονομικά κριτήρια

Επίσης, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι 

τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η υποβολή αι-

τήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

για την πλήρη απαλλαγή τελών καθαρι-

ότητας και φωτισμού για όλες τις επιχει-

ρήσεις και τους επαγγελματίες που διέ-

κοψαν ή περιόρισαν την δραστηριότητα 

τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού. Οι εν λόγω επαγγελμα-

τίες έχουν την δυνατότητα απαλλαγής 

τους από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 

καθαριότητας και φωτισμού για το χρο-

νικό διάστημα των έξι μηνών.

Χριστουγεννιάτικες δράσεις για 
μικρούς και μεγάλους!

Ίσως να μην είχαμε σκεφτεί ποτέ στο 

παρελθόν πως οι σχέσεις μας με τους άλ-

λους, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, η ζωή 

μας γενικά, θα συνέβαινε αποκλειστικά 

και μόνο μπροστά σε μια οθόνη. Όμως 

το δεύτεροσφοδρότερο κύμα της παν-

δημίας απέδειξε πως η κοινωνική από-

σταση είναι ο μόνος τρόπος προστασίας 

του εαυτού και των γύρω μας από τον 

κορωνοϊό.

Με αυτό σαν σκέψη, φέτος τα Χρι-

στούγεννα ο Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δή-

μου Αγίου Δημητρίου ετοίμασε,τις καθι-

ερωμένες χριστουγεννιάτικες εκδηλώ-

σεις της πόλης, προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες της εποχής. Ένα εορταστικό και 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ποικίλες 

διαδικτυακές εκδηλώσεις, για μικρούς 

και μεγάλους, παίρνει ψηφιακά ‘σάρ-

κα και οστά’ στους υπολογιστές και τα 

smartphone μέσα από το επίσημο κανά-

λι του δήμου στο YouTube, φτιάχνοντας 

χριστουγεννιάτικη και αισιόδοξη ατμό-

σφαιρα, ακόμα κι αν όλοι παραμένουν 

στο σπίτι αυτά τα Χριστούγεννα. Τα Δια-

δικτυακά Χριστούγεννα το Δήμου Αγίου 

Δημητρίου, περιλαμβάνουν:

Κοινωνικό δίχτυ προστασίας στην πανδημία 
από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου
Διαδικτυακές δράσεις για παιδιά, αλληλεγγύη και συμπερίληψη όλων των ομάδων πληθυ-

σμού, στήριξη με ουσία στα νοικοκυριά και την τοπική αγορά μέσα στην πανδημία

καλΈσ πρακτικΈσ // Δημόσ αγιόυ Δημητριόυ
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 Μουσικά έργα και Χριστουγεννιάτι-

κες μελωδίες από δασκάλους και μα-

θητές του Δημοτικού Ωδείου.

 Αφήγηση χριστουγεννιάτικων κειμέ-

νων από τα μέλη της Λέσχης Ανά-

γνωσης, καθώς και μουσική δραμα-

τοποίηση παιδικού παραμυθιού.

 Παρουσίαση έργων στο πνεύμα των 

Χριστουγέννων, από το θεατρικό ερ-

γαστήρι και το παιδικό θεατρικό 

τμήμα.

 Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό κυ-

νήγι χριστουγεννιάτικου θησαυρού 

για όλα τα παιδιά!

κέτα στις πρωτοετείς φοιτήτριες και 

τους φοιτητές των ωφελούμενων οικο-

γενειών, αλλά και για τους/τις είκοσι 

δύο πρωτοετείς που πέτυχαν την εισα-

γωγή τους σε ΑΕΙ της χώρας, πρώην μα-

θητές/τριες του κοινωνικού Φροντιστη-

ρίου της πόλης.

  Δόθηκαν στα 109 άτομα του Κοινωνικού 

Συσσιτίουδωροεπιταγές για την αγορά 

νωπού κρέατος, τις οποίες εξασφάλισε 

η Κοινωνική Υπηρεσία γι’ αυτούς.

  Όλοι οι ωφελούμενοι/ωφελούμενες έλα-

βαν επιπλέον γλυκά του κουταλιού και 

μελομακάρονα που ετοίμασαν και πρό-

σφεραν με πολλή αγάπη οι μάγειρες, 

μαγείρισσες και το προσωπικό των παι-

δικών  σταθμών. Το γλυκό νεράντζι μά-

λιστα ήταν από τα «εγχώρια» νερά-

ντζια, που μαζευτήκαν από τις 

νεραντζιές που κοσμούν τους δρόμους 

της πόλης του Αγίου Δημητρίου.

Συμπεριληπτικές δράσεις που προέκυψαν 

από τις ανάγκες της πανδημίας με επί-

κεντρο τον άνθρωπο

   Μετά την καθυστερημένη διάθεση ηλε-

κτρονικών συσκευών στα σχολεία από 

το Υπουργείο Παιδείας, και ενώ διαπι-

στώθηκεότι η ποσότητα δεν ήταν 

επαρκής, η Δήμαρχος εισηγήθηκε στην 

Οικονομική Επιτροπή την έγκριση προ-

μήθειας επιπλέον εξοπλισμού. Πράγμα-

τι, ο Δήμος προχώρησε σε προμήθεια 

tablets, που διανεμήθηκαν μέσω των 

σχολικών επιτροπών στα σχολεία για 

να δοθούν από τις διευθύντριες και 

τους διευθυντές σε οικογένειες, που 

βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική 

θέση και αδυνατούν να καλύψουν τις 

ανάγκες της τηλεκπαίδευσης των παι-

διών τους.

   Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου βρίσκεται 

στο πλευρό των ευάλωτων και μοναχι-

κών ατόμων χωρίς υποστηρικτικό περι-

βάλλον, που δεν μπορούν ή δεν επιτρέ-

πεται να μετακινηθούν από το σπίτι 

τους, όπως ηλικιωμένες/οι, ΑμεΑ και 

πάσχοντα από χρόνιες ασθένειες ευά-

λωτα στον κορωνοϊό, καλώντας στο 

πενταψήφιο νούμερο του Δήμου 15371, 

έχουν κάλυψη σε άμεσες ανάγκες που 

περιλαμβάνουν παράδοση τροφίμων 

και φαρμάκων ή άλλα επείγοντα ζητή-

ματα σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσί-

ες (παραλαβή αιτήσεων, παράδοση πι-

στοποιητικών κ.λπ.).

Στόχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

είναι κανένας να μη μείνει μόνος του αυτές 

τις πολύ κρίσιμες μέρες και όλοι οι πολίτες 

να έχουν πρόσβαση στα βασικά αγαθά 

που αφορούν στη διατροφή και την υγεία 

τους, σωματική και ψυχική.

Δίπλα και στις ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού και αυτά τα δύσκολα 
Χριστούγεννα

 Μια σειρά από δράσεις έμπρακτης 

στήριξης και αλληλεγγύης για τα πιο 

ευάλωτα άτομα της πόλης, σχεδίασε και 

υλοποίησε και αυτά τα Χριστούγεννα η 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου.

  Με φροντίδα από το προσωπικό των Κοι-

νωνικό Δομών, ετοιμάστηκαν πακέτα 

για όλα τα ωφελούμενα άτομα και οικο-

γένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

και του Συσσιτίου με τα καθιερωμένα 

τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη καθαρι-

ότητας και υγιεινής, αλλά και είδη και 

τρόφιμα για το εορταστικό τραπέζι.

  Προσφέρθηκαν σαράντα φοιτητικά πα-
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Νίκος Μπάμπαλος, 

 δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

Σ
τις τελευταίες εξελίξεις, 

ο Δήμος εξασφάλισε το 

ποσό των 500 χιλιάδων, 

περίπου, ευρώ για την 

ενεργειακή αναβάθμιση 

3 ακόμα σχολείων, έπειτα 

από την θετική κατάληξη της σχετικής 

πρότασης που κατέθεσε στο Πράσινο 

Ταμείο η δημοτική αρχή. Το Ταμείο ενη-

μέρωσε τον Δήμο για την έγκριση της 

χρηματοδότησης και, πλέον, μπορούν 

να κινηθούν οι διαδικασίες για να ξεκι-

νήσουν οι εργασίες ανακαίνισης του 3ου 

Δημοτικού, του 6ου Δημοτικού και του 

9ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου με χρή-

ματα του Ταμείου και ίδιους πόρους, εάν 

χρειαστεί, από τον Δήμο.

Όπως και στα προηγούμενα σχολεία 

που έγιναν παρόμοιες εργασίες τα τελευ-

ταία χρόνια, οι παρεμβάσεις οι οποίες 

προγραμματίζονται περιλαμβάνουν τη 

μόνωση των κτιρίων, την επιδιόρθωση 

προβληματικών σημείων, την αλλαγή 

του συστήματος ψύξης/θέρμανσης, την 

αντικατάσταση κουφωμάτων, παραθύ-

ρων και πορτών και άλλου τέτοιου εί-

δους επεμβάσεις που συμβάλλουν στην 

ενεργειακή απόδοση των σχολικών μο-

νάδων, που διαμορφώνουν ένα καλύτε-

ρο περιβάλλον για τα παιδιά.

Ανακαίνιση των 3  
σεισμόπληκτων σχολείων

Έπεται όμως συνεχεία: παρόμοιες 

εργασίες θα γίνουν και στα 3 σεισμόπλη-

κτα σχολεία της πόλης, το 4ο, 5ο Δημο-

τικό και το 1ο Γυμνάσιο αφού ο Δήμος 

επιλέγει, εφόσον θα γίνουν τα έργα απο-

κατάστασης των ζημιών που προκάλεσε 

ο περυσινός σεισμός, να «τρέξει» παράλ-

ληλα και η γενικότερη ανακαίνιση των 

σχολείων ώστε, στο τέλος των έργων, να 

μην μιλάμε μονάχα για επιδιόρθωση των 

προβλημάτων στατικότητας αλλά για 3 

εντελώς αναδιαμορφωμένα σχολεία. Τα 

συγκεκριμένα έργα θα γίνουν με χρη-

ματοδότηση που διεκδίκησε η διοίκηση 

του Δήμου από την Περιφέρεια Αττικής.

Το «πακέτο» των σχολείων που αυτή 

την περίοδο μπαίνουν σε προγράμματα 

ενεργειακής αναβάθμισης συμπληρώ-

νουν το 3ο Δημοτικό και το 6ο Γυμνάσιο 

Ηρακλείου όπου ήδη ξεκινούν οι εργα-

σίες, επίσης με χρηματοδότηση που πέ-

Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων 
στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής
Την ενεργειακή αναβάθμιση όσο το δυνατό περισσότερων σχολείων της πόλης, 

κυρίως αυτά που είναι πεπαλαιωμένα, έχει βάλει ως στόχο προτεραιότητας ο 

Δήμος Ηρακλείου Αττικής και ο δήμαρχος, Νίκος Μπάμπαλος

καλΈσ πρακτικΈσ // Δημόσ ηρακλΈιόυ αττικησ
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τυχε η δημοτική αρχή, αυτή τη φορά από 

το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργεί-

ου Εσωτερικών. Τα προηγούμενα χρόνια 

είχαν προηγηθεί οι σχετικές ανακαινίσεις 

του 1ου και 2ου Δημοτικών σχολείων Ηρα-

κλείου Αττικής.

Φιλικότερα σχολεία  
στα παιδιά και το περιβάλλον

«Οκτώ ακόμα σχολεία της πόλης ανα-

καινίζονται, οκτώ ακόμα σχολεία του 

Ηρακλείου αλλάζουν, γίνονται φιλικότερα 

προς το περιβάλλον, κυρίως όμως φιλι-

κότερα προς τα παιδιά που φιλοξενούν 

και θα συνεχίσουν να φιλοξενούν στις 

επόμενες γενιές. Γνωρίζουμε καλά ότι τα 

περισσότερα σχολεία, όχι μόνο στον Δήμο 

μας, αλλά σε όλη την Ελλάδα είναι πεπα-

λαιωμένα βγάζοντας συνέχεια προβλήμα-

τα. Είναι λοιπόν ανάγκη να φύγουμε από 

τη λογική του ετήσιου «μπαλώματος» και 

να πάμε σε ριζικές ανακαινίσεις. Για αυτό 

διεκδικήσαμε και διεκδικούμε κάθε πηγή 

χρηματοδότησης για να μπορέσουμε στα-

διακά να αλλάξουμε την εικόνα τους, να τα 

αφήσουμε κληρονομιά στα παιδιά μας και 

τα παιδιά των παιδιών μας», το σχόλιο του 

δημάρχου, Νίκου Μπάμπαλου.

Ο Δήμος εξασφάλισε το ποσό 

των 500 χιλιάδων, περίπου, 

ευρώ για την ενεργειακή 

αναβάθμιση 3 ακόμα σχολείων, 

έπειτα από την θετική κατάληξη 

της σχετικής πρότασης που 

κατέθεσε στο Πράσινο Ταμείο η 

δημοτική Αρχή.
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Θανάσης Ζούτσος,  

Δήμαρχος Παλλήνης

Μ
εγάλες και εμβλη-

ματικές αναπλά-

σεις, ηλεκτροκίνη-

ση, νέα οδικά έργα, 

χώροι στάθμευσης 

καθώς και πλήρες 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων, «φέρνει» μετα-

ξύ άλλων, το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και Κινητικότητας του Δήμου Παλλήνης, 

το οποίο ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε 

από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ξεχωρίζει η πρόταση για την μεγά-

λη ανάπλαση – πεζοδρόμηση της Λ. 

Μαραθώνος, που αποτελεί έργο μη-

τροπολιτικής σημασίας και θα πρέπει να 

υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου, με τη συν-

δρομή της Πολιτείας. Το ΣΒΑΚ αποτελεί 

το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Παλλή-

νης, για την ανάπτυξη της πόλης, την βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ολοκληρώθηκε, έπειτα από εξαντλη-

τική δημόσια διαβούλευση, διάρκειας 

άνω του ενός έτους, υπό την καθοδήγηση 

των επιστημόνων του ΕΜΠ, καθηγητών 

Θάνου Βλαστού και Ευθύμιου Μπακογιάν-

νη και των επιστημονικών τους ομάδων, 

σε συνεργασία με την εταιρεία «Lever» και 

το Τμήμα Κυκλοφοριακών Έργων της Τε-

χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.

Με την ευκαιρία της έγκρισης του 

ΣΒΑΚ, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης 

Ζούτσος, δήλωσε: «Ο στόχος μας, στον 

οποίο ήδη ξεκινήσαμε να φτάσουμε, είναι 

να διαμορφώσουμε από τώρα το μέλλον 

μας, αντί να τρέχουμε πίσω από αυτό. 

Το όραμα μας είναι, ο Δήμος Παλλήνης 

της επόμενης 20ετίας, να είναι μια ενιαία 

πόλη απόλυτα φιλική στον άνθρωπο, που 

θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδο-

μές και τον οργανωμένο δημόσιο χώρο 

που χρειάζεται. Μια πόλη όπου όλοι, χω-

ρίς διακρίσεις, θα κινούνται απρόσκοπτα 

και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζονται το 

αυτοκίνητο. Μια πόλη που δεν θα ρυπαί-

νει το περιβάλλον, θα εξοικονομεί ενέρ-

γεια και χρήματα και θα αξιοποιεί τις νέες 

τεχνολογίες. Θα αποτελεί πόλο έλξης και 

θα διαθέτει μια αναπτυγμένη και δυναμι-

κή, τοπική αγορά και οικονομία».

Ο Δήμος Παλλήνης, είναι από τους 

πρώτους Δήμους της χώρας που εκ-

πόνησε και ολοκλήρωσε ΣΒΑΚ. Για την 

υλοποίηση των έργων, θα αξιοποιηθούν 

χρηματοδοτικά εργαλεία από διαθέσιμα 

εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, όπως 

το εθνικό πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» και 

το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», 

ενώ σε πολλά σημεία εφαρμογής θα απαι-

τηθεί η συνδρομή και η εμπλοκή των φο-

ρέων της Πολιτείας. Ήδη, έργα που προ-

βλέπονται από το ΣΒΑΚ, έχουν ξεκινήσει 

να υλοποιούνται από τον Δήμο Παλλήνης.

Συνοπτικά, τα έργα που προτείνει το 

ΣΒΑΚ του Δήμου Παλλήνης, είναι, με 

σειρά ωριμότητας υλοποίησης, τα εξής:

1. Δημιουργία νέων οδικών, κυκλικών 

κόμβων, σε επικίνδυνα σημεία του 

οδικού δικτύου, για την ενίσχυση της 

οδικής ασφάλειας. Έργο που ήδη έχει 

ξεκινήσει να υλοποιείται.

2. Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, αρχής 

γενομένης από τα δημοτικά οχήματα 

και δημιουργία σημείων φόρτισης.

3. Μεγάλες και ριζικές αναπλάσεις και 

πεζοδρομήσεις στα πυκνοδομημένα 

κέντρα Γέρακα και Παλλήνης.

4. Εκτεταμένες αναπλάσεις κοινόχρη-

στων χώρων και παραρεμάτιων περι-

οχών καθώς και ανάδειξη περιπατητι-

κών διαδρομών (πχ Ανθούσας). Ήδη, ο 

Δήμος Παλλήνης έχει εκπονήσει μελέ-

Ξεκίνησε η δημιουργία της Παλλήνης του 2040
Σε φάση εφαρμογής μπήκε το ΣΒΑΚ του Δήμου Παλλήνης που Αποτελεί το 

Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Παλλήνης για την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, με 

ορίζοντα 20ετίας. Από τους πρώτους Δήμους της χώρας που ολοκλήρωσαν ΣΒΑΚ

καλΈσ πρακτικΈσ // Δημόσ παλληνησ
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9. Δράσεις ευαισθητοποίησης (ενημέρωση 

πολιτών, ευρωπαϊκά εθνικά συνέδρια, 

ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας).

10. Πρόταση του Δήμου για αύξηση συ-

χνοτήτων δρομολογίων και δημιουργία 

νέων γραμμών ΟΑΣΑ, ή αναθεώρηση 

γραμμών (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλή-

νη). Βελτίωση της πληροφόρησης και 

αναμονής επιβατών (έξυπνες στάσεις), 

εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων.

11. Δρομολόγηση συστήματος κοινό-

χρηστων ποδηλάτων για δυνατότητα 

ενοικίασης.

12. Ήπιες παρεμβάσεις για συνύπαρξη αυ-

τοκινήτων - ποδηλάτων σε δευτερεύο-

ντες οδούς. Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει 

πιλοτικά.

13. Δημιουργία χώρων park and ride και 

bike and ride, πιάτσας ταξί (Κέντρο Κι-

νητικότητας) πλησίον Σταθμών Μετρό/

Προαστιακού Σιδηρόδρομου

14. Ανάδειξη της παλαιάς σιδηροδρομικής 

γραμμής Λαυρίου σε πράσινη διαδρομή 

για πεζούς και ποδηλάτες, σε όλη την 

έκταση του Δήμου.

15. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (GIS), 

εφαρμογές «έξυπνων», καινοτόμων λύ-

σεων για την κυκλοφορία – δυναμική 

ενημέρωση κυκλοφοριακών συνθηκών.

16. Εμβληματική Ανάπλαση της Λεωφ. 

Μαραθώνος: Πρόκειται για ένα μεγά-

λο έργο μητροπολιτικής σημασίας, το 

οποίο προτείνεται τεκμηριωμένα, από 

τον Δήμο Παλλήνης, αλλά θα πρέπει να 

υλοποιηθεί με τη συνεργασία των αρμό-

διων φορέων της Πολιτείας. Προτείνεται 

η πεζοδρόμηση, κατασκευή ποδηλατό-

δρομου και μείωση των λωρίδων κυκλο-

φορίας. Η παρέμβαση θα εκτείνεται σε 

μήκος 3,5 χλμ.

Σημειώνεται, ότι σημαντικό στοιχείο 

για την πλήρη εφαρμογή του ΣΒΑΚ είναι 

και το έργο κατασκευής του Μετρό στον 

Γέρακα, το οποίο αποτελεί πάγιο και δια-

χρονικό αίτημα του Δήμου Παλλήνης. Ο 

Δήμος έχει ήδη υποβάλλει αίτημα από το 

2017 και το επανέλαβε και το 2020 στο αρ-

μόδιο Υπουργείο. Συνεχίζει να διεκδικεί την 

υλοποίηση του έργου.

τες τις οποίες έχει υποβάλλει προς χρη-

ματοδότηση και ετοιμάζονται και νέες.

5. Κατασκευή και λειτουργία νέων χώρων 

στάθμευσης.

6. Αποκατάσταση προβλημάτων προσβα-

σιμότητας ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και 

δημιουργία ασφαλών Σχολικών Διαδρο-

μών. Ήδη, η σύνταξη της μελέτης είναι 

σε εξέλιξη.

7. Κατασκευή πλήρους και ενιαίου δικτύου 

ποδηλατοδρόμων σε όλη την έκταση 

της πόλης.

8. Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας 

στις πυκνοδομημένες περιοχές.



καλΈσ πρακτικΈσ // σΒαπ

Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων 

Πολιτισμός με ασφάλεια 
στον καιρό της πανδημίας
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Πρόγραμμα Διαδικτυακών Πολιτιστικών Δράσεων 

από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων με δύο διαδικτυακές θεατρικές 

παραστάσεις και έναν Διαγωνισμό Φωτογραφίας!

Ο 
Σύνδεσμος για τη Βι-

ώσιμη Ανάπτυξη των 

Πόλεων (ΣΒΑΠ), επιθυ-

μώντας να ενισχύσει 

τον πολιτισμό και τη 

δημιουργικότητα στις ιδιαίτερα δυσχε-

ρείς και πρωτόγνωρες για όλους μας 

συνθήκες της πανδημίας, διοργάνωσε 

και πραγματοποίησε το Πρόγραμμα 

«Πολιτισμός με Ασφάλεια». Στο πλαί-

σιο του Προγράμματος Διαδημοτικής 

Συνεργασίας «Εν Άστει», πραγματο-

ποιήθηκε τον Νοέμβριο Διαγωνισμός 

Φωτογραφίας με θέμα «Στον καιρό της 

πανδημίας» ο οποίος ολοκληρώθηκε 

με 87 συμμετοχές δημοτών από τους 

Δήμους μέλη του ΣΒΑΠ.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο μεταδό-

θηκαν διαδικτυακά δύο θεατρικές 

παραστάσεις, σε συνεργασία με δύο 

από τους σημαντικότερους και πλέ-

ον αναγνωρισμένους πολιτιστικούς 

φορείς της χώρας μας: το Θέατρο Τέ-

χνης Καρόλου Κουν και το Θέατρο 

Πορεία. Τις παραστάσεις «Μια μέρα 

χωρίς» και «Το ευχαριστημένο» παρα-

κολούθησαν από το διαδίκτυο 500 δη-

μότες των Δήμων μελών μας.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 

τη συνεργασία των Δήμων μελών του 

Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στόχος του προγράμματος ήταν ο 

Πολιτισμός για όλους, η ενίσχυση της 

δημιουργικότητας και η ελεύθερη και 

ίση πρόσβαση των συνανθρώπων μας 

στα πολιτιστικά αγαθά.





Η Ένωση Δημάρχων Αττικής 

σάς εύχεται ένα 2021 
με ανοιχτούς ορίζοντες, υγείας,  

δημιουργικότητας   &     ανάπτυξης!
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