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αλπάζει πάλι η πανδημία. Και 

το «κίνημα» των ανεμβολία-

στων καλά κρατεί! Ένα μεγά-

λο μέρος της κοινωνίας μας, αρνείται να απο-

δεχθεί, αυτά που η παγκόσμια επιστημονική 

κοινότητα, φωνάζει μετ’ επιτάσεως και με 

όλους τους τρόπους. Ότι δηλαδή το εμβόλιο 

σώζει ζωές!

Μεμονωμένοι πολίτες, χωρίς κοινά χαρα-

κτηριστικά μεταξύ τους, διακατεχόμενοι από 

διαφορετικής αιτιολογία αρνητικές θέσεις, 

αρνούνται να εμβολιασθούν κατά του COVID. 

Άλλοι από φόβο, άλλοι από εμμονές, άλλοι 

από παραπληροφόρηση ή ελλειπή ενημέρω-

ση και άλλοι από άρνηση σε κάθε νέα ανα-

κάλυψη ή καινοτομία, μετατράπηκαν από 

απλούς καχύποπτους πολίτες σε φανατικούς 

«οπαδούς» αρνητές.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο 

θέμα της ενημέρωσης και της έγκυρης πλη-

ροφόρησης για τα θετικά του εμβολίου, 

αποδεδειγμένα δοκιμασμένα σε παγκόσμια 

κλίμακα (πάνω από 6 δις εμβολιασμένων) 

υπήρξαν κραυγαλέες ελλείψεις και αστοχίες.

Σοβαροί επιστήμονες με προφανή όμως 

έλλειψη της άρθρωσης πειστικά τεκμηριωμέ-

νου με στοιχεία επιστημονικού λόγου αλλά 

και γραφικές φιγούρες, παρήλασαν και πα-

ρελαύνουν στα τηλεοπτικά πάνελ, «πιάσανε 

στασίδι» στα κανάλια σε βαθμό να αναρωτιέ-

σαι (καλά πότε δουλεύουν; ).

Σημειωμα του εκδοτη

Το Κίνημα  
των Ανεμβολίαστων
& η ώρα της ευθύνης για την Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έλειψε ο 

σοβαρός υπεύθυνος λόγος, χωρίς μαντεψιές 

και εικασίες για ένα φαινόμενο, άγνωστο εν 

πολλοίς ακόμα και στους ειδικούς του χώρου 

και του αντικειμένου.

΄Ελλειψαν δραματικά οι σοβαρές τοποθε-

τήσεις που με στοιχεία μελετών, ερευνών και 

κλινικών αποτελεσμάτων, θα έδιωχναν τον 

εύλογο φόβο που υπήρχε σε όλους για ένα εμ-

βόλιο, που δεν είχε δοκιμασθεί επαρκώς.

Υπήρξε βέβαια και υπάρχει και μία εγκλη-

ματική ιδιοτελής συμπεριφορά κάποιων, που 

με ευτελή κίνητρα ψηφοθηρίας ή πελατοθη-

ρίας «παίζουν» με τις ζωές των ανθρώπων. 

Και το χειρότερο βρίσκουν «βήμα» γί  αυτό 

το απάνθρωπο «έργο» τους.

Χαμηλότερο  
των αναγκών της εποχής  
το πολιτικό σύστημα

Και από το πολιτικό μας σύστημα όμως 

δυστυχώς κατώτερο για άλλη μια φορά της 

κρισιμότητας των περιστάσεων, δεν υπήρξε 

η απαιτούμενη ομοψυχία στην αντιμετώπι-

ση του προβλήματος. Κάποιοι έκλεισαν και 

κλείνουν το μάτι, στους ανεμβολίαστους, 

προσδοκώντας σε κομματικά οφέλη.

Και είναι τραγικό, γιατί όταν στις έρευνες 

της κοινής γνώμης όσων δεν εμβολιάσθηκαν, 

παρουσιάζεται ένα ποσοστό της τάξεως του 

50% που δηλώνει ότι θα εμβολιαζόντουσαν 
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αν είχαν καλύτερη πληροφόρηση, η γνώση 

των μελετών από τους ειδικούς ή εάν τους 

καθοδηγούσαν άνθρωποι που εμπιστεύονται 

(όπως ιερείς και προσωπικοί τους γιατροί) εί-

ναι έγκλημα να υπάρχουν τόσοι ανεμβολία-

στοι. Σήμερα παρά ποτέ, με την πανδημία να 

καλπάζει ήρθε η ώρα της ευθύνης για όλους.

Αναγκαία η σύσταση 
 «αντι-covid» ομάδων

Ήρθε η ώρα της Εκκλησίας με την δύνα-

μη της πειθούς και της επιρροής που έχουν οι 

ιερείς στους πιστούς. Πολλοί πεφωτισμένοι 

ιεράρχες δίδουν το παράδειγμα. Επιβάλλεται 

ενημέρωσης όλου του τοπικού πληθυσμού, 

εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων.

Να οργανώσουν τοπικές συναντήσεις με 

εξειδικευμένους επιστήμονες που θα απαντή-

σουν σε όλες τις απορίες και αμφισβητήσεις.

Η Αυτοδιοίκηση πάντα στα δύσκολα 

ήταν παρούσα. Οφείλει να δώσει και αυτή τη 

μάχη. Χωρίς δεύτερες σκέψεις και μικροπολι-

τικούς ενδοιασμούς. Άλλωστε είναι σίγουρο, 

ότι όσοι δείξουν σήμερα Κοινωνική Ευθύνη 

και Υπευθυνότητα, αύριο η Κοινωνία θα τους 

ανταμείψει.
Για το ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.

Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας

να ακολουθήσει όλη η Εκκλησία. Και βέβαια 

ήρθε η ώρα της Αυτοδιοίκησης. Με το πλεο-

νέκτημα που της δίδει η αμεσότητα του θε-

σμού στις τοπικές κοινωνίες. Να συσταθούν 

σε κάθε Δήμο, σε κάθε Περιφέρεια διαπαρα-

ταξιακές ομάδες «αντι-covid», πλαισιωμένες 

από προσωπικότητες του επιστημονικού, 

του αθλητικού, του επιχειρηματικού και καλ-

λιτεχνικού χώρου και βέβαια της εκκλησίας, 

ή όποιου αλλού μπορεί να ασκήσει επιρροή 

στους Δημότες της πόλης τους.

Εφοδιασμένοι με ισχυρά ντοκουμέντα 

από τον ΕΟΔΔΥ και τους ειδικούς γιατρούς να 

ξεκινήσουν μια καμπάνια ορθής και έγκυρης 

΄Ελλειψαν δραματικά 

οι σοβαρές τοποθετή-

σεις που με στοιχεία με-

λετών, ερευνών και κλι-

νικών αποτελεσμάτων, 

θα έδιωχναν τον εύλο-

γο φόβο που υπήρχε σε 

όλους για ένα εμβόλιο, 

που δεν είχε δοκιμα-

σθεί επαρκώς.

Η φωτό αποτελεί αφίσα που κέρ-
δισε το πρώτο βραβείο  σε διαγω-
νισμό στο πλαίσιο της πανδημίας 
στις Σκανδιναβικές χώρες
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12ο Forum εν.δ.α.

Το αναπτυξιακό brainstorming 
της Αυτοδιοίκησης

Το 12ο Forum είχε ως θέματα το επίκαιρο μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές πρόβλημα των δασών μας, με τίτλο «ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ -  

Η επόμενη μέρα», ενώ η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επέτειο της Απελευθέρωσης των Ελλήνων το 1821 με 

τίτλο «200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821».

Το 12ο Forum της Αυτοδιοίκησης έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Σπετσών..

Ένα πολύ ενδιαφέρον Αυτοδιοικητικό Συνέδριο ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο 

στο Πόρτο-Χέλι – Σπέτσες. Πρόκειται για τον καθιερωμένο πλέον θεσμό, το FORUM της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που για 12 χρόνια συνδιοργανώνουν η Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕΝ.Δ.Α.) και 

η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.).
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Τ
ην έναρξη των εργασιών κήρυξε ο κ. 

Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτρο-

πος, τ. Υπουργός και επίτιμο μέλος 

της ΕΝ.Δ.Α. ενώ το Συνέδριο τίμησαν με 

την παρουσία τους και απεύθυναν χαιρε-

τισμό ο κ. Μάκης Βορίδης Υπουργός Εσω-

τερικών, εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, 

ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, Βουλευτής ΣΥ-

ΡΙΖΑ- ΠΣ εκπρόσωπος του Προέδρου της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Τομεάρχης 

Εσωτερικών, ο κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-

φερειάρχης Αττικής και πλήθος εν ενεργεία 

και πρώην Δημάρχων.

Στην άριστη συνεργασία μεταξύ 

ΕΝ.Δ.Α. και Π.Ε.Δ.Α. αναφέρθηκε στον χαι-

ρετισμό του ο Πρόεδρος της Ένωσης Δη-

μάρχων κ. Παύλος Καμάρας και ιδιαίτερα 

στον Πρόεδρο-Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γ. 

Μαρκόπουλο ενώ ευχαρίστησε τους εκλε-

κτούς προσκεκλημένους που λάμπρυναν 

το Συνέδριο με την παρουσία τους, όπως 

είπε καθώς και τους συναδέλφους Δημάρ-

χους, μέλη της Ένωσης που παρέστησαν 

δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου.

Την πρώτη μέρα, το θέμα του Συνεδρί-

ου που αφορούσε στις πυρκαγιές στα Δάση 

και τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επι-

πτώσεις ανέλυσαν με ενδιαφέρουσες ει-

σηγήσεις και προτάσεις ο Περιφερειάρχης 

Αττικής κ. Γ. Πατούλης ο καθηγητής κ. Ευθύ-

μιος Λέκκας και ο Δασολόγος – Περιβαλλο-

ντολόγος κ. Νίκος Χλύκας.

Η πρόσφατη εμπειρία από τις κατα-

στροφικές πυρκαγιές στα Βίλια και στη Β. 

Αττική καταγράφηκε με γλαφυρό τρόπο 

από τον Δήμαρχο Διονύσου κ. Γ. Καλαφατέ-

λη καθώς και τον Πρόεδρο των Βιλίων κ. Κ. 

Μακρυνόρη οι οποίοι κατέθεσαν και σχετι-

κές προτάσεις για την δασοπροστασία.

Διακόσια χρόνια τιμής και 
υπερηφάνειας

Η δεύτερη ημέρα, επικεντρώθηκε στην 

Επέτειο των 200 χρόνων από την Επανά-

σταση του 1821, όπου με εξαιρετικό τρό-

πο ο κ. Τ. Χατζηβασιλείου βουλευτής Ν.Δ., 

Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, η κα 

Μαρία Ευθυμίου Καθηγήτρια Ιστορίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο κ. Κ. Χολέβας 

Πολιτικός Επιστήμων – Συγγραφέας φώτι-

σαν άγνωστες πτυχές του απελευθερωτι-

κού αγώνα. Οι συνάδελφοι κ. Π. Φιλίππου 

Δήμαρχος Σαρωνικού και Κ. Αναστόπουλος 

πρ. Δήμαρχος Ύδρας έδωσαν ενδιαφέρου-

σες πληροφορίες για τα γεγονότα και τις εμ-

βληματικές μορφές της επανάστασης.

Χαιρετισμό απηύθυναν και ο κ. Θ. Γε-

ωργάκης, Γραμματέας της ΕΝ.Δ.Α. και πρ. 

Δήμαρχος Ηλιούπολης και ο Δήμαρχος 

Ερμιονίδας κ. Γ. Γεωργόπουλος ο οποίος 

έδωσε και αναμνηστικό δώρο στους δι-

οργανωτές του Συνεδρίου, κ. Π. Καμάρα 

και κ. Σ. Τζουλάκη Δήμαρχο Ν. Σμύρνης, 

Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράσθηκαν 

προς την κα. Λίλα Παπαδημητρίου, Δημο-

τική Σύμβουλο Κηφισιάς για την ευγενή 

προσφορά του εξαιρετικού βίντεο, που 

η ίδια δημιούργησε και προβλήθηκε την 

δεύτερη ημέρα του Φόρουμ.

Να τονισθεί ότι το Συνέδριο έγινε 

εντός του αυστηρού πλαισίου του υγειο-

νομικού πρωτοκόλλου, λόγω της πανδη-

μίας ενώ μεταδόθηκε με live-streaming 

με εξαιρετική επισκεψιμότητα. (ΠΑΡΑΣ-

ΚΕΥΗ 3/9/21 https://youtu.be/gdFL9gfu_

Ig & ΣΑΒΒΑΤΟ 4/9/21 https://youtu.be/

kzovlKw_91o).

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου θα 

κοινοποιηθούν στα αρμόδια Θεσμικά Όρ-

γανα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

της ΕΝ.Δ.Α.
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Κ
ατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε 

εγκαινιάζοντας τις εργασίες του συνε-

δρίου επεσήμανε αρχικά την χρονική 

στιγμή που λαμβάνει χώρα το Συνέδριο και 

τον κρίσιμο και επίκαιρο χαρακτήρα του 

θέματος που πραγματεύεται, καθώς προ-

ηγήθηκε μια μεγάλη περιβαλλοντική κα-

ταστροφή, οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές του 

καλοκαιριού.

Μεταφέροντας στην συνέχεια το μήνυ-

μα του Πρωθυπουργού, ο κ. Βορίδης τόνι-

σε την προσήλωση, την αφοσίωση και το 

ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ενίσχυση της 

οποίας αποτελεί προτεραιότητα για την Κυ-

βέρνηση, κάτι που μαρτυρά άλλωστε σειρά 

νομοθετικών πρωτοβουλιών και χρηματο-

δοτικών ενισχύσεων που έχουν ληφθεί προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Αναφερόμενος δε 

συγκεκριμένα στην στήριξη των Δημάρχων 

των περιοχών που επλήγησαν σημείωσε ότι 

έχει ήδη χορηγηθεί ποσό της τάξεως των 14 

εκατομμυρίων ευρώ.

Κάνοντας στην συνέχεια λόγο για την 

πυροπροστασία, ένα σημαντικό κομμάτι 

της δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, ανέφερε ότι χρηματοδοτεί-

ται ετησίως με ένα ποσό της τάξεως των 

18.400.000€ το οποίο για το 2021 αυξήθηκε 

κατά 4.000.000€ επισημαίνοντας ότι είναι 

κρίσιμο να διαπιστωθεί κατά πόσον τα χρή-

ματα αυτά αξιοποιούνται αποτελεσματικά.

Ολιστικός σχεδιασμός  
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης τίμησε με 

την παρουσία του το 12ο Φόρουμ Αυτοδιοίκησης 

εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάκης Βορίδης, Υπουργός Εσωτερικών

12ο Forum εν.δ.α.
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Αναφερόμενος στην μεγάλη σημασία που δίνει η Ευ-

ρωπαϊκή ένωση στο ζήτημα της αντιμετώπισης των φαι-

νομένων της κλιματικής αλλαγής μίλησε χαρακτηριστικά 

για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την χώρα 

μας το τελευταίο χρονικό διάστημα (Η πλημμύρα στην 

Εύβοια, ο Ιανός, η Μήδεια και πρόσφατα οι πυρκαγιές 

σε Αττική και Βόρεια Εύβοια) τα οποία ήταν πρωτοφανή, 

έντονα και εντυπωσιακού μεγέθους.

Στρατηγική για μία Πολιτική Προστασία στην 
υπηρεσία του πολίτη

Τα φαινόμενα αυτά, καθιστούν αναγκαία προτεραι-

ότητα για την πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση την 

υλοποίηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αντιμετώ-

πισης της κλιματικής αλλαγής και χρειάζονται πολλά επί-

πεδα δράσεων. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για ένα 

Υπουργείο το οποίο θα ασχολείται με τα φαινόμενα της 

κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα θα έχει την ευθύνη 

του συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας είναι προς 

αυτήν την κατεύθυνση και είναι απολύτως ορθή και ανα-

γκαία και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδίου 

για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών συμπερι-

λαμβανομένων οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων.

Μιλώντας για τις επιλογές που έγιναν από την Κυβέρ-

νηση όσον αφορά την διαχείριση της μεγάλης περιβαλ-

λοντικής καταστροφής και της απώλειας εκατοντάδων 

χιλιάδων στρεμμάτων δάσους το καλοκαίρι, τις έκρινε 

απόλυτα σωστές καθώς κινήθηκαν στον άξονα της προ-

Αναγκαία προτεραιότητα για 

την Πολιτεία και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση η υλοποίηση ενός 

αποτελεσματικού μηχανισμού 

αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής με πολυεπίπεδες δράσεις.

τεραιοποίησης της ανθρώπινης ζωής μέσα από την 

ενεργοποίηση του συστήματος εκκενώσεων, τον 

άξονα της προστασίας των κατοικιών, των περιουσι-

ών και των υποδομών, οι ζημιές των οποίων περιορί-

στηκαν σημαντικά σε σχέση με το μέγεθος και την 

έκταση των πυρκαγιών, και τον άξονα της ελαχιστο-

ποίησης των ζημιών στο περιβάλλον.

Ο άξονας της ελαχιστοποίησης των ζημιών στο 

περιβάλλον είναι που φέρνει στο επίκεντρο της συ-

ζήτησης την πρόληψη καθώς είναι γενικά αποδεκτό 

ότι άπαξ και η πυρκαγιά ξεκινήσει δύσκολα σβήνει. 

Χρειάζονται λοιπόν άμεσοι, γρήγοροι και αποτελε-

σματικοί μηχανισμοί, προκειμένου να προλαμβάνε-

ται η πυρκαγιά αλλά και να επιτρέπεται η άμεση πα-

ρέμβαση την στιγμή που θα εκδηλωθεί.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός για την επιτά-

χυνση της λειτουργίας του αποζημιωτικού μηχανι-

σμού μέσα από την ενοποίηση τριών διαφορετικών 

διαδικασιών ελέγχων και αποζημιώσεων σε μια πλατ-

φόρμα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε μια ταχεία 

και χωρίς προηγούμενο διαδικασία αποζημίωσης με 

αυξημένες παροχές για τους πληγέντες.

Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο επίπεδο δε της αποκατάστασης του περιβάλ-

λοντος, ήδη υπάρχει ένα αρκετά εκτεταμένο σχέ-

διο σε εξέλιξη από την Κυβέρνηση, στο οποίο έχει 

μεγάλη σημασία να συνδράμει με τις προτάσεις της 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου οι πληγείσες 

περιοχές να αποκατασταθούν και να έχουν ένα συ-

νολικότερο αναπτυξιακό και υποστηρικτικό σχέδιο. 

Κλείνοντας, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδι-

οίκηση συνιστά έναν χρήσιμο και απαραίτητο κρί-

κο στη συνολική προσπάθεια που κάνει η Δημόσια 

Διοίκηση να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της κλι-

ματικής αλλαγής, με κεντρικό ρόλο στον ολιστικό 

σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση των περιοχών 

και την αποκατάσταση των δασών και του περιβάλ-

λοντος, την πυροπροστασία και την πρόληψη. Στο 

πλαίσιο αυτό της συνέργειας κρίνεται αναγκαίο ο 

δημοκρατικός διάλογος που θα αναπτυχθεί να είναι 

πραγματικά παραγωγικός, επισημαίνοντας την επι-

κείμενη μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών από τις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στη Γενική Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος ως ένα από τα πρώτα διοικητικά βή-

ματα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της πολιτικής 

προστασίας και της δράσης της Κυβέρνησης για την 

υποστήριξη του περιβάλλοντος.
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Ο 
Κώστας Ζαχαριάδης έκανε λόγο για μία παραγωγική 

και αποτελεσματική μετεξέλιξη του κοινοβουλευ-

τικού συστήματος στη χώρα από «τα λόγια, στον 

σχεδιασμό και την πρόληψη» σε κάθε καταστροφή με τον 

λόγο να αφορά την πύρινη λαίλαπα του καλοκαιριού 2021. 

Όπως τόνισε εμφατικά: «Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της 

επόμενης περιόδου με την κλιματική αλλαγή, αυτό είναι το 

μεγάλο στοίχημα τώρα που η ανθρωπότητα μπαίνει στην 

περίοδο της ψηφιακής εποχής και της τέταρτης βιομηχα-

νικής επανάστασης. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την 

Αμερική, υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα λειτουργίας 

των σχέσεων της Κεντρικής Διοίκησης με την Τοπική Αυτο-

διοίκηση, πολλά στον κόσμο και στην Ευρώπη. Χρειάζεται 

απλά να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε αυτά τα σχέδια 

στις ιδιαιτερότητες της δικής μας χώρας».

Η καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας «Μήδεια» 

που έπληξε τη χώρα στις 14 Φεβρουαρίου 2021 αποτέλε-

σε την αναφορά του κ. Ζαχαριάδη για τη συνέχεια, με τον 

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «μέ-

χρι τη φωτιά του καλοκαιρού δεν είχαν μαζευτεί όλα τα ξε-

ρόκλαδα. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Φταίει ο κύριος Βορίδης; 

Φταίει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Πατούλης; Φταίει ο φίλος 

μου ο Δήμαρχος του τάδε Δήμου; Πρέπει να δούμε ποιος 

φταίει, όχι για να τον σταυρώσουμε, για να μπορέσουμε να 

λύσουμε το πρόβλημα την επόμενη φορά», σημείωσε

Αποκέντρωση εξουσιών

«Το ευρωπαϊκό σύστημα είναι η αποκέντρωση των 

εξουσιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαριάδης και συ-

νέχισε: «Δεν είμαστε σε πρώην σοβιετική δημοκρατία και 

νομίζω ότι δεν θέλουμε αυτό το μοντέλο διοίκησης της 

χώρας. Έχουμε μία καταστροφή. Τι κάνει ο Πρωθυπουργός; 

Φτιάχνει μια Επιτροπή. Πού τη βάζει; Στο Μαξίμου. Γιατί στο 

Μαξίμου; Δηλαδή πόσα πράγματα μπορεί να κάνει καλά το 

Μαξίμου; Την ΕΡΤ; Το ΑΠΕ; Το γενικό συντονισμό; Τα ζητή-

ματα τα κρίσιμα; Και την Επιτροπή στην Εύβοια. Πού είναι 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση;{…} Θέλουμε ένα αποκεντρωμένο, 

αποτελεσματικό και δημοκρατικά ελεγχόμενο κράτος».

Συντονιστικό κέντρο στα Αμερικανικά πρότυπα

Η πρόταση που διατύπωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

στο πλαίσιο του Forum αφορά στη δημιουργία Συντονιστι-

κού Κέντρο σύμφωνα με την αμερικανική εμπειρία. «Νομί-

ζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε ένα Συντονιστικό Κέντρο στα 

αμερικάνικα πρότυπα, όπου όταν θα υπάρχει μία μείζονα 

κρίση, κάποιος να μπορεί να πάρει την πρώτη και την τελευ-

ταία απόφαση. Κάποιος να μπορεί να συντονίσει τους από 

κάτω. Και για να μπορεί το σύστημα να δουλεύει αρμονικά, 

εκεί πέρα πρέπει να παραχθούν συναινέσεις και συνεννο-

ήσεις στο επίπεδο της επάρκειας. Όχι στο επίπεδο των με-

ταγραφών, όχι στο επίπεδο του επικοινωνιακού εντυπωσια-

σμού», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαριάδης.

“Nα παλέψουμε 
για μια βιώσιμη &  
ανθεκτική χώρα”
Τους χαιρετισμούς του αρχηγού της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα 

μετέφερε στο 12ο Forum Αυτοδιοίκησης, 

ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας 

Ζαχαριάδης, εισηγούμενος τη δημιουργία 

Συντονιστικού Κέντρου στις μεγάλες κρίσεις 

(π.χ. φυσικές καταστροφές).

Κώστας Ζαχαριάδης – Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
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«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα, έστω και 

κάτω από αυτές τις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες οι οποίες 

ενάμιση χρόνο τώρα μας έχουν στερήσει τις δραστηριότητες 

μας», τόνισε ο Γιώργος Μαρκόπουλος, πρόεδρος της ΠΕΔΑ στον 

χαιρετισμό που απηύθυνε στο πλαίσιο του . Μπορεί να πατήσαμε 

παύση στη ζωή μας όλο αυτό το διάστημα, αλλά ου Forum Αυ-

τοδιοίκησης και συνέχισε ως εξής: «Εμείς στην Αυτοδιοίκηση ξέ-

ρουμε πολύ καλά ότι δεν πατήσαμε παύση στο έργο. Αντιθέτως, 

θα έλεγα, επιταχύναμε.

Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η πανδημία και όλοι είχαμε 

μπροστά μας tabula rasa, είπα πως αν δεν υπήρχε Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, δεν θα υπήρχε κράτος. Και το εννοούσα αυτό, όσο 

και αν ακούγεται απόλυτο. Διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους 

ψαλιδισμένους οικονομικούς πόρους, με μεγάλο ποσοστό υπαλ-

λήλων σε τηλεργασία, με μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων με το ένα 

πόδι στην κινητικότητα, με κλειστές δομές, με μικρή τεχνογνω-

σία αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων, κατάφερε να τα 

βγάλει πέρα με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Ήμουν σε συχνή επικοινωνία με όλους τους Δημάρχους της 

Αττικής και κατά την περίοδο του lockdown όπου πολλοί συ-

νάδελφοι άδραξαν τη ευκαιρία και έβαψαν σχολεία, διαβάσεις, 

ανακατασκεύασαν παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις, 

δημιούργησαν νέους χώρους αναψυχής, εμπλούτισαν το αστικό 

πράσινο και προπαντός όλοι οι Δήμαρχοι της χώρας, για να μη 

μιλάω μόνο για την Αθήνα, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή και 

πραγματικά αντιληφθήκαμε πως κάνουμε λειτούργημα.

Πριν κλείσω, θέλω να σταθώ και στον δύσκολο Αύγουστο από 

πλευράς πυρκαγιών που πέρασε η χώρα μας και πραγματικά συ-

μπάσχω βαθύτατα με τις περιοχές της Εύβοιας, της Ηλείας, της 

Ισχυρά τα 
αντανακλαστικά 

της Αυτοδιοίκησης
«Μπορεί να πατήσαμε παύση στη ζωή μας όλο 

αυτό το διάστημα, αλλά εμείς στην Αυτοδιοί-

κηση ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πατήσαμε 

παύση στο έργο», επισημαίνει ο Γιώργος Μαρ-

κόπουλος, πρόεδρος της ΠΕΔΑ.

Γιώργος Μαρκόπουλος – Πρόεδρος ΠΕΔΑ

Λακωνίας, της Αχαΐας που επλήγησαν επίσης, ωστόσο όμως θα 

σταθώ στην Αττική και θα μιλήσω για τους Δήμους τους οποίους 

επισκεφτήκαμε και είδαμε την οικολογική καταστροφή.

Έργα ύψους 200 χιλ. ευρώ

Η ΠΕΔΑ έδρασε σχεδόν ακαριαία και εξασφάλισε έργα ύψους 

200.000 € με αντικείμενο την αποψίλωση των πληγεισών περιο-

χών της Αττικής, που αφορά τους Δήμους Αχαρνών, Ωρωπού, Δι-

ονύσου και Κηφισιάς. Έπονται οι Δήμοι της Μάνδρας – Ειδυλλίας 

και ο Δήμος της Λαυρεωτικής.

Μέσα σε όλα αυτά που έχουμε όμως κληθεί να αντιμετωπίσου-

με, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ιστορία μας. Η 25η Μαρτίου 

1821 ήταν αφετηρία μιας νίκης του καλού απέναντι στο κακό. 

Ένας εορτασμός ωστόσο δεν αρκεί, αν τελειώνει μόνο με υμνο-

λογίες. Μια αναδρομή στην ιστορική μνήμη μας θα ήταν κάτι 

λιγότερο από το τίποτα, αν ταυτόχρονα δεν μας βοηθούσε να 

γίνουμε έστω και λίγο καλύτεροι. Και θα το έκανε αυτό, αν κατά 

την αναδρομή μας στο παρελθόν σταθούμε με την ίδια ευλάβεια 

τόσο στις χρυσές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας, όσο και 

στις σκοτεινές, που ευτυχώς ήταν λιγότερες».  
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Κ
ύριοι Υπουργοί, κύριε Επίτροπε, αγα-

πητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί μας προ-

σκεκλημένοι, σας ευχαριστώ εκ μέρους 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 

Δημάρχων, αλλά και της ΠΕΔΑ βεβαίως, για 

την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. 

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας. Πιστεύω 

ότι η φετινή χρονιά έχει ένα αναβαθμισμένο 

συνέδριο με τη δική σας παρουσία.

Ιδιαίτερη τιμή μας, οφείλω να υπογραμ-

μίσω, είναι η παρουσία του Επιτρόπου μας, 

του Υπουργού, και επίτιμου μέλους μας, Ήδη 

έχουμε ανακηρύξει επίτιμο μέλος μας τον 

Δημήτρη Αβραμόπουλο και χαίρομαι για 

πρώτη φορά που είναι σε ένα συνέδριό μας 

και θα κάνει και την έναρξη των εργασιών.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το 

συνέδριο με θέμα τις επετειακές εκδηλώ-

σεις για τα 200 χρόνια από το 1821. Λόγω 

της πανδημίας και των πυρκαγιών, πιστεύω 

ότι δεν τιμήθηκε όπως έπρεπε αυτή η ιστο-

ρική επέτειος των 200 χρόνων και θέλαμε 

σαν Αυτοδιοίκηση να δώσουμε το δικό μας 

στίγμα. Έχοντας ένα ενδιαφέρον πρόγραμ-

μα για αύριο, οφείλω να το τονίσω. Διότι δεν 

θα κάνουμε μόνο μία αναφορά στην Επανά-

σταση, αλλά θα αγγίξουμε με πολύ καταξι-

ωμένους επιστήμονες, πτυχές του αγώνα. 

Δηλαδή το διεθνές περιβάλλον ,στο οποίο 

τότε λειτούργησε, ξεκίνησε αλλά και τελεί-

ωσε η Επανάσταση. Είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κό, ένας ιστορικός αναλυτής, να διαφωτίσει, 

για όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί τότε και 

πώς επέδρασε αυτό το διεθνές περιβάλλον 

στην ευτυχή έκβαση του αγώνα.

Επίσης ο διχασμός. Άλλη πτυχή του 

αγώνα. Το ξέρουμε όλοι ότι ο διχασμός 

που υπήρξε όλα αυτά τα 10 χρόνια, και με-

τέπειτα βεβαίως, είναι το εθνικό μας σπορ 

άλλωστε ο διχασμός, αλλά και τα 10 χρόνια 

της Επανάστασης, ήταν πραγματικά κάτι το 

Η ανθρωποκεντρική  
προσέγγιση της επόμενης μέρας
Ολοκληρώσαμε μία ημερίδα με στόχο να συμβάλλουμε 

στη βελτίωση της αυριανής ημέρας, στην αντιμετώ-

πιση των φυσικών καταστροφών που είναι αναπό-

φευκτες. Η κλιματική αλλαγή θα φέρει καταστροφές. 

Πρέπει να προλάβουμε να απαλύνουμε τις τραγικές επι-

πτώσεις που μπορεί να υπάρχουν αν δεν έχουμε λάβει 

τα μέτρα πρόληψης. Αυτά επεσήμανε, μεταξύ άλλων ο 

Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α., Παύλος Καμάρας.

Ο Π. Καμάρας, Πρόεδρος ΕΝ.Δ.Α. με τον Περιφερειάρχη & τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α.



Ο Δήμαρχος της Αττικής  13

τρομακτικό, το οποίο επίσης θα αναλυθεί. Θέλω να πω ότι και η 

αυριανή ημέρα θα είναι ενδιαφέρουσα και θα παρακαλέσουμε 

όλους τους συναδέλφους να είναι παρόντες.

Όταν είδαμε ότι γίνανε αυτές οι φωτιές, αυτή η καταστροφή, 

αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο η πρώτη μέρα να αφιε-

ρωθεί στα δάση μας.

Είπαμε λοιπόν να δούμε την επόμενη μέρα. Εμείς εδώ, διευ-

κρινίζω, δεν θα απονείμουμε ούτε εύσημα σε αυτά που γίνανε, 

ούτε και θα αποδώσουμε ευθύνες. Δεν είμαστε αρμόδιοι, δεν 

έχει και νόημα. Θέλουμε όμως – και σωστά, ήδη έχει γίνει – μέσα 

από τους χαιρετισμούς να ακουστούν προτάσεις. Και αυτά τα 

κρατάμε σαν συμπεράσματα. Όπως επίσης και από τους καταξι-

ωμένους επιστήμονες που έχουμε. Τον κύριο Λέκκα και τον κύριο 

Χλύκα, αλλά και συναδέλφους. Τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος 

θα δώσει την άποψη της Αυτοδιοίκησης και την πρόταση που θα 

καταθέσει, τα έχει πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και βε-

βαίως έχουμε και δύο συναδέλφους

Δημάρχους οι οποίοι έρχονται από αυτή την τρομακτική 

εμπειρία όπου κάηκε ο τόπος τους. Να τους ακούσουμε και αυ-

τούς, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στόχος του Forum η αποτελεσματική αρωγή 
αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών

Έτσι θα ολοκληρώσουμε μία ημερίδα στην οποία θέλουμε να 

συμβάλλουμε στη βελτίωση της αυριανής ημέρας στην αντιμετώ-

πιση αυτών των φυσικών καταστροφών που είναι αναπόφευκτες. 

Τονίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρει καταστροφές. Το θέμα 

είναι να προλάβουμε να απαλύνουμε τις τραγικές επιπτώσεις που 

μπορεί να υπάρχουν αν δεν έχουμε λάβει τα μέτρα πρόληψης.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο σαν Πρό-

εδρο της ΠΕΔΑ, την αμέριστη στήριξη και του ιδίου, αλλά και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ σε ότι κάνει η Ένωση Δημάρ-

χων, πραγματικά, και να τον συγχαρώ και γιατί επί των ημερών 

του, εγώ παρακολουθώ χρόνια την Αυτοδιοίκηση, έχει πραγματι-

κά ένα αναβαθμισμένο έργο και τον συγχαίρω για αυτό.

Επίσης τον Γιώργο τον Πατούλη, έναν συνοδοιπόρο, φίλο 

από τα παλιά, με τον οποίο θητεύσαμε μαζί στο Δήμο Πεύκης και 

έχουμε τις καλύτερες εμπειρίες για ένα πολύ σημαντικό έργο που 

έγινε εκείνη την περίοδο.

Ευχαριστώ όλους όσοι είστε εδώ, έχει ενδιαφέρον νομίζω 

αυτή η ημερίδα, ήδη ξεκίνησε με πολύ ενδιαφέρον. θα ακούσου-

με και θα έχουμε συμπεράσματα τα οποία θα τα υποβάλλουμε 

στα αρμόδια Υπουργεία.,

Με την εμπειρία των παλιών και με τη ζώσα πραγματικότητα 

των εν ενεργεία Δημάρχων, το Forum αυτό και η Ένωση μας, εί-

ναι ένα think tank, όπως πολύ σωστά το είπατε, κε Υπουργέ, το 

οποίο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στην εκάστοτε κυβέρνηση 

και στους κυβερνώντες.
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T
o περασμένο καλοκαίρι, η πατρίδα 

μας ήρθε αντιμέτωπη με μια πρωτό-

γνωρη φυσική καταστροφή. Μέσα σε 

μερικές εβδομάδες, ξέσπασαν πάνω από 

600 πυρκαγιές σε κάθε γωνιά του τόπου. 

Πυρκαγιές, που πλέον, λόγω του έντονου 

καύσωνα και της παρατεταμένης ξηρασίας, 

αποκτούν ανθεκτικότητα και δυσκολεύουν 

σημαντικά την κατάσβεση τους. Κάποιοι 

πίστευαν ότι το αποτύπωμα της κλιματικής 

αλλαγής θα φανεί σταδιακά, ότι οι συνέπει-

ες της δεν θα μας επηρεάσουν παρά μόνο 

μακροπρόθεσμα. Αποδεικνύεται όμως ότι 

η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και ιδίως στην 

περιοχή μας, στη λεκάνη της Μεσογείου, η 

οποία υπερθερμαίνεται ταχύτερα από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο, οι συνέπειες της κλι-

ματικής κρίσης, όπως η αυξημένη πιθανό-

τητα αναφλέξεων, είναι εντονότερες.

Και ο τρόπος που όλοι εμείς απαντούμε 

σε αυτήν, οι κυβερνήσεις, οι Διεθνείς Οργα-

νισμοί, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι φορείς 

των τοπικών κοινωνιών, θα αποτελέσει τον 

καταλύτη για την αποτελεσματική αναχαίτι-

ση τους.

Σε αντίθεση με άλλους τύπους φυσι-

κών καταστροφών, όπως οι σεισμοί και οι 

πλημμύρες, οι πυρκαγιές είναι πλέον ένα 

φαινόμενο προβλέψιμο. Και μόνο το χαρα-

κτηριστικό της προβλεψιμότητας, δίνει στις 

σύγχρονες κοινωνίες το πλεονέκτημα της 

πρώτης κίνησης. Mας επιτρέπει να σχεδι-

Η αναβάθμιση των ΟΤΑ θεμέλιο  
αντιμετώπισης των έκτακτων φαινομένων
«Αποδεικνύεται ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και ιδίως στην περιοχή μας, στη λεκάνη 

της Μεσογείου, η οποία υπερθερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο», 

επεσήμανε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για τις πύρινη λαίλαπα του Καλοκαιριού 2021.

Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρ. Ευρωπαίος Επίτροπος & Υπουργός Εξωτερικών

12ο Forum εν.δ.α.
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άσουμε αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και απο-

φυγής. Να διασφαλίζουμε ότι οι μηχανισμοί πολιτικής 

προστασίας θα είναι έτοιμοι να ελέγξουν το φαινόμενο, 

αν αυτό ξεσπάσει, κι όχι να συρθούν από πίσω του, προ-

σπαθώντας να το καταστείλουν, όταν έχει ήδη λάβει δι-

αστάσεις. Οι πρόσφατες πυρκαγιές στις ΗΠΑ κατέδειξαν 

με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο τα όρια των πολιτικών 

καταστολής.

Ακόμη και πολιτείες με οργανωμένους πυροσβεστι-

κούς μηχανισμούς, ενισχυμένο και έμπειρο έμψυχο δυ-

ναμικό, χρηματοδοτικούς πόρους καθώς και επάρκεια σε 

επίγεια και εναέρια μέσα, στάθηκαν αδύναμες να κατα-

σβέσουν γρήγορα και αποτελεσματικά φωτιές μεγάλης 

κλίμακας. Η “επί τόπου περαιτέρω ενίσχυση της δασοπυ-

ρόσβεσης με μέσα και προσωπικό είναι μια στρατηγική 

που έχει αποδεδειγμένα αποτύχει”. H εμπειρία είναι σα-

φής: οι στρατηγικές καταστολής δεν μπορούν παρά να 

συντηρήσουν ένα φαύλο κύκλο αποτυχίας, καταστροφής 

και οδύνης.

Απαραίτητη η οργανωμένη  
και συνεκτική στρατηγική

Η αποτροπή πυρκαγιών υψηλού κινδύνου απαιτεί 

μια οργανωμένη και συνεκτική στρατηγική πρόληψης 

και αποτροπής, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των 

δασών μας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια τέτοια 

Η ενδυνάμωση του ρόλου 

τοπικής αυτοδιοίκησης θα 

κρίνει τη δυνατότητά μας να 

αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα 

και αποτελεσματικότητα τη 

μεγάλη πρόκληση των φυσικών 

καταστροφών.

στρατηγική πρόληψης προϋποθέτει την ενεργοποίη-

ση του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί 

μια φωτιά που δεν σβήνει εν τη γενέσει της, καταλή-

γει να σβήσει μόνη της.

Η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοί-

κησης διασφαλίζει ότι τα Κέντρα Επιχειρήσεων λαμ-

βάνουν σωστά και έγκαιρα μηνύματα από δομές και 

ανθρώπους και που γνωρίζουν καλά το πεδίο - τις 

ανάγκες και τις αδυναμίες του. Η άμεση κατάσβεση 

μιας πυρκαγιάς μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια πο-

λύπλευρη και συντονισμένη πολιτική συνεργασίας 

μεταξύ των μηχανισμών που εμπλέκονται στη διαχεί-

ριση της κρίσης.

Κλειδί ο ρόλος των Δήμων στην 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Ο ρόλος επομένως των Δήμων στη διαχείριση 

μιας φυσικής καταστροφής όπως είναι οι πυρκαγιές 

είναι καθοριστικός. Και πρέπει να αναγνωριστεί και 

να ενισχυθεί. Καμία επιτυχής εκστρατεία πυρόσβε-

σης δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ενεργό και ενσυ-

νείδητη συμμετοχή των εκπροσώπων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, των ίδιων των Δημάρχων και των 

Περιφερειαρχών, των στελεχών αλλά και των φο-

ρέων των τοπικών κοινωνιών, που γνωρίζουν από 

πρώτο χέρι τις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησι-

ακές ανάγκες. Που μπορούν να διαχειριστούν στην 

πράξη τα όποια μεγάλα προβλήματα συνεχώς ανα-

κύπτουν. Που γνωρίζουν προσωπικά τους κατοίκους 

και τους τοπικούς εθελοντές και μπορούν να τους 

κάνουν χρήσιμους συμμέτοχους στη διαχείρηση της 

κατάστασης. Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, με 

κεντρικό στόχο την οικοδόμηση ενός μηχανισμού, ο 

οποίος θα μπορεί να αντιδρά με ταχύτητα και αμε-

σότητα, θα ενεργοποιεί τις κοινωνίες, θα στηρίζει 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τρόπο έμπρακτο και 

ουσιαστικό και όχι μονάχα με χρήματα, αλλά και 

με τα μέσα, τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες που 

απαιτούνται.

Η ενδυνάμωση του ρόλου τοπικής αυτοδιοίκησης 

θα κρίνει τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε με 

υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τη μεγάλη 

πρόκληση των πυρκαγιών. Να δημιουργήσουμε βιώ-

σιμα δάση. Να οικοδομήσουμε κοινωνίες ανθεκτικές 

απέναντι στους κινδύνους του μέλλοντος.
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12ο Forum εν.δ.α.

Ν
α σταθούμε λίγο στο τι κάναμε φέτος 

το καλοκαίρι και να μάθουμε από τις 

εμπειρίες μας Θέσαμε στη διάθεση του 

Πυροσβεστικού Σώματος δεκάδες υδροφό-

ρες και μηχανήματα έργου, ενώ διαθέσαμε και 

οχήματα για την ασφαλή απομάκρυνση και 

μετακίνηση πολιτών σε περιοχές που δόθηκε 

εντολή εκκένωσης.

Θέσαμε στη διάθεση των πολιτών την ει-

δική τηλεφωνική γραμμή 1110 που λειτουργεί 

από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό 

Σύλλογο, για παροχή ιατρικών συμβουλών και 

ψυχολογικής υποστήριξης, που υπήρξαν τέ-

τοιες περιπτώσεις πάρα πολλές.

Κλιμάκιο ιατρού, νοσηλευτή και ψυχολό-

γων του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέ-

ρειας βρέθηκε σε περιοχές που επλήγησαν, 

ενώ διαθέσαμε χιλιάδες γεύματα και νερά σε 

πυροσβέστες.

Και βέβαια, κλιμάκια υπαλλήλων της Περι-

φέρειας προχώρησαν άμεσα στην καταγραφή 

των ζημιών, για να μπορέσουν γρήγορα να 

αποζημιωθούν.

Η μάχη με την πύρινη λαίλαπα και όλα 
όσα κατακτήσαμε σε γνώση

Από τις φετινές μάχες με τις πυρκαγιές 

βγαίνουν τρία βασικά συμπεράσματα.

Πρώτον, παρά τις ηρωικές προσπάθειες, η 

έκβαση της μάχης δεν κρίθηκε κατά τη διάρ-

κεια της πυρκαγιάς, αλλά στην έλλειψη πρό-

ληψης και προετοιμασίας πριν την εκδήλωση 

των πυρκαγιών.

Δεύτερον, για τις φωτιές φταίνε η κλιμα-

τική κρίση αλλά και οι εμπρηστές. Ωστόσο οι 

επιπτώσεις των πυρκαγιών μεγεθύνθηκαν και 

έγιναν τεράστιες λόγω βαθιών προβλημάτων 

στο σύστημα διακυβέρνησης και στις κατανο-

μές αρμοδιοτήτων και ρόλων στην πολιτική 

προστασία.

Το πάθημα, το μάθημα  
και η αξία της πρόληψης
Είναι σε όλους μας εξαιρετικά δυσάρεστο, ότι οι 

πυρκαγιές ήταν και είναι αναμενόμενες, επομένως 

οι επιπτώσεις τους θα ήταν διαχειρίσιμες με κατάλ-

ληλη προετοιμασία», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής στο πλαίσιο του 12ου Αυτοιδιοικητικού Forum 

για την πύρινη φυσική καταστροφή του περασμέ-

νου καλοκαιριού.

Γιώργος Πατούλης – Περιφερειάρχης Αττικής
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Τρίτον, η επένδυση σε ολοένα και περισσότερα εναέρια 

και επίγεια μέσα πυρόσβεσης είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι 

η λύση. Αντίθετα, η Ελλάδα πρέπει να επιλέξει την αλλαγή 

του μοντέλου δασοπροστασίας, με έμφαση στην πρόληψη 

και στον ενισχυμένο ρόλο των Δασικών Υπηρεσιών.

Από τη δική μου μεριά, από την εμπειρία μου, θέλω 

να τονίσω τρεις πλευρές σε μια προσπάθεια γόνιμης συ-

νεισφοράς στο σχετικό διάλογο.

Πρώτον, η πολιτική προστασία πρέπει να σχεδιάζε-

ται με ένα απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο κριτήριο: την 

άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση, όποτε, όπου και 

όπως χρειάζεται για να προστατευτεί ο κάθε πολίτης και 

το περιβάλλον.

Δεύτερον, με την εξέλιξη που έχουν τα ακραία και-

ρικά φαινόμενα, οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας 

πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν πιο γρήγορα, 

με περισσότερους πόρους και πολύ πιο συχνά από ότι 

είχαμε συνηθίσει ως τώρα.

Τρίτον, μιλώντας για επανασχεδιασμό και χωρίς να 

υποτιμούνται οι σχετικές εν εξελίξει προσπάθειες, είναι 

πολύ κρίσιμο ο συγκεκριμένος και αποτελεσματικός κα-

ταμερισμός ρόλων και ευθυνών στα διαφορετικά επίπε-

δα διαχείρισης των κρίσεων.

Θα το πω ξεκάθαρα. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

που είχαν τον έλεγχο της λειτουργίας των Δασικών Υπη-

ρεσιών, απέτυχαν να ανταποκριθούν και σε αυτή την ευ-

θύνη. Επομένως, σε σωστή κατεύθυνση είναι η απόφαση 

της κυβέρνησης να περάσει η ευθύνη των Δασαρχείων 

στο Υπουργείο

Περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα όμως, δεν αρκεί η 

αλλαγή του εποπτεύοντος Οργανισμού, αλλά και τα Δα-

σαρχεία θα πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό και να 

υπάρχει αποτελεσματικότερος έλεγχος για το αν κάνουν 

έγκαιρα τη δουλειά τους.

Κομβικός ο ρόλος  
της Περιφερειακής Διαχείρισης

Το κομβικό όμως σημείο είναι η περιφερειακή δι-

αχείριση, είναι το κλειδί, κατά την άποψή μου, για τη 

βελτίωση του συστήματος της πολιτικής προστασίας, 

διότι η πολιτική προστασία πρέπει να σχεδιάζεται, να 

εξοπλίζεται, αλλά και συγχρόνως να υλοποιείται και να 

παρεμβαίνει, προληπτικά και κατασταλτικά, με βάση 

τις τοπικές και περιφερειακές ιδιομορφίες και όχι με 

βάση θεωρητικές προσεγγίσεις εκ των άνωθεν.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι κινείται προς την σωστή κα-

τεύθυνση η εξαγγελία από την κυβέρνηση για τη λει-

τουργία 13 Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστα-

σίας, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι στην απόλυτη 

διαχείριση των Περιφερειακών Διοικήσεων. Σε ένα τέ-

τοιο πλαίσιο, θεωρούμε ότι πέντε σημεία παίζουν ειδικό 

κρίσιμο ρόλο.

Πρώτον, η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Δι-

οικήσεων αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα, αλλά όχι από 

μόνο του ικανό βήμα για την ανασυγκρότηση της διοι-

κητικής δομής του κράτους,.

Δεύτερον, στο δικό μας μοντέλο πολιτικής προ-

στασίας, κυρίαρχος είναι ο τομέας της πρόληψης, αφού 

κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με το κόστος αποκατάστα-

σης των ζημιών που προκαλούνται. Η χρήση drones και 

συστημάτων πυρανίχνευσης για τον έγκαιρο εντοπι-

σμό των πυρκαγιών στο αρχικό στάδιο, είναι κρίσιμης 

σημασίας, αρκεί προφανώς να συνοδεύεται και από 

ένα αποτελεσματικό σύστημα έγκαιρης επέμβασης 

εναέριων αλλά και επίγειων δυνάμεων.

Τρίτον, η αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος 

είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Όσο πιο μεγάλο είναι το 

δίκτυο, όσο πιο εκπαιδευμένος είναι ο εθελοντής, όσοι 

περισσότεροι έχουν προσελκυστεί στο να συμμετέχουν 

στην περιουσία και στη φύλαξη του δάσους ή του περι-

βάλλοντος, τόσο πιο έγκαιρα θα σβήσει η πυρκαγιά.

Τέταρτον, απαιτείται έγκαιρη και όχι εκ των υστέ-

ρων διάθεση πόρων προς τους ΟΤΑ, προκειμένου να 

υλοποιούν τις απαραίτητες δράσεις, παραδείγματος 

χάρη καθαρισμός. Κάτι τέτοιο θα συμβάλλει σημαντικά 

στην καλύτερη πρόληψη για την εκδήλωση καταστρο-

φικών φαινομένων.

Πέμπτον, καθοριστικής σημασίας είναι η αξιοποίη-

ση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, για την υπογει-

οποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης από τον ΑΔΜΗΕ. 

Είναι ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

που είχαν τον έλεγχο της λειτουρ-

γίας των Δασικών Υπηρεσιών, 

απέτυχαν να ανταποκριθούν και 

σε αυτή την ευθύνη.
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Δ
εν είναι μόνο το παγκόσμιο επίπεδο, 

αλλά ανησυχούν και τα κράτη, και οι 

κυβερνήσεις των κρατών, και οι τοπι-

κοί φορείς, αλλά και ο απλός πολίτης. Βλέπου-

με ότι τον προηγούμενο χρόνο είχαμε πάνω 

από 1.000 γεγονότα στα οποία είχαμε σε κάθε 

γεγονός πάνω από 100 θύματα. Είχαμε κατα-

στροφές οι οποίες αυξάνονται με εκθετικό 

ρυθμό σε όλα τα επίπεδα και είχαμε γεγονότα 

τα οποία πραγματικά ήταν νέα γεγονότα, χω-

ρίς να τα γνωρίζουμε πιο πριν, όπως για παρά-

δειγμα η πανδημία του κορωνοϊού.

Έχουμε να κάνουμε με μία βασική αρχή. Τα 

φυσικά φαινόμενα που τόσο ευνόησαν την ανά-

πτυξη και την ύπαρξη της ζωής του πλανήτη, 

γίνονται σταδιακά καταστροφικά φαινόμενα, 

εμπλέκονται με τεχνολογικά ατυχήματα, εμπλέ-

κονται με βιολογικές κρίσεις και ανθρωπιστικές 

κρίσεις και όλο αυτό δημιουργεί μία τεράστια 

αβεβαιότητα και βέβαια όλες αυτές οι διαδικα-

σίες έχουν επιπτώσεις και στο περιβάλλον.

Η όλη εμπειρία αντλήθηκε ουσιαστικά 

από 60 περίπου περιπτώσεις σε αποστολές σε 

όλο τον κόσμο, σε φυσικές καταστροφές και 

τεχνολογικές καταστροφές, αλλά και βιολογι-

κές (…). Το στίγμα το έδωσε το 2015. Μέχρι το 

2015 ουσιαστικά ήμασταν λίγο ανυποψίαστοι. 

Το στίγμα λοιπόν, το έδωσε η Γενική Συνέλευ-

ση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που 

οργάνωσε στο Sendai της Ιαπωνίας, αμέσως 

μετά το μεγάλο τσουνάμι, την 3η Σύνοδο, 

που η 3η Σύνοδος ουσιαστικά υπέδειξε ότι 

αυτό θα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το 

θέμα των κινδύνων και των κρίσεων, είναι ένα 

θέμα το οποίο θα απασχολήσει σε παγκόσμιο 

επίπεδο τα πάντα και βεβαίως πρέπει να προ-

σαρμοστούμε ουσιαστικά στις εξελισσόμενες 

φυσικές διεργασίες, παρά να είμαστε αντιμέ-

τωποι με τα γεγονότα.

Η κλιματική κρίση  
και οι νέες ανάγκες της γης

Θέλοντας να διερευνήσουμε στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών την όλη διαδικασία, κάναμε 

Να γίνουμε «άτρωτοι»  
με νέα επιχειρησιακά σχέδια
Σε παγκόσμιο επίπεδο η κοινή γνώμη ανησυχεί από 

τις ολοένα και αυξανόμενες επιπτώσεις από φυσι-

κές και τεχνολογικές καταστροφές, αλλά και από 

κρίσεις», τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής στο 

Εθνικό Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο αναλύοντας 

εμπεριστατωμένα τα δεδεμένα της κλιματικής αλλα-

γής και τις νέες ανάγκες σε επιχειρησιακά σχέδια.

12ο Forum εν.δ.α.

Ευθύμιος Λέκκας – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
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για πρώτη φορά μετά το 1985 που το έκανε ο Οργανισμός Ηνω-

μένων Εθνών, μία ταξινόμηση των κινδύνων και των κρίσεων σε 

όλα τα επίπεδα. Περίπου 120 είδη κινδύνων και κρίσεων υπάρ-

χουν και στους οποίους κινδύνους και κρίσεις θα πρέπει οπωσ-

δήποτε να προσαρμοστούμε και με Επιχειρησιακά Σχέδια.

Εκείνο το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι 

ζούμε στον πλανήτη γη. Έναν πλανήτη ο οποίος είχε όλα τα χα-

ρακτηριστικά ούτως ώστε να γεννηθεί και να αναπτυχθεί η ζωή 

σε όλα τα επίπεδα, ένας πλανήτης ο οποίος έχει μια ηλικία της 

τάξεως των 4,6 δισεκατομμυρίων ετών. Γίνονται διεργασίες στο 

εσωτερικό της γης, τεράστιες διεργασίες, οι οποίες ουσιαστικά 

αντιστοιχούν σε φαινόμενα όπως οι σεισμοί, η ηφαιστειακή κρί-

ση, αλλά και σε πολλά άλλα φαινόμενα και διεργασίες οι οποίες 

γίνονται στην ατμόσφαιρα. Οι υδρομετεωρολογικές διεργασίες 

και οι γεωδυναμικές διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό της 

γης. Είναι δύο διεργασίες φαινομενικά ανεξάρτητες, αλλά έρχο-

νται και συμπλέκονται σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των φυ-

σικών φαινομένων.

Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο θεωρούμε ότι υπάρχει, υπάρχει 

η κλιματική κρίση, τα δεδομένα που έχουμε είναι πάρα πολύ 

λίγα, μόνο 100 χρόνων.

Για τη διαχείριση των καταστροφών και των κρίσεων, έχου-

με τρία βασικά στοιχεία. Τον κίνδυνο, ο οποίος προέρχεται από 

φυσικά ή άλλα φαινόμενα ή την κρίση, την τρωτότητα των συ-

στημάτων και το αποτέλεσμα. Το τι ρισκάρουμε, το τι διακινδυ-

νεύουμε. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η βασική εξίσωση και αυτή τη 

βασική εξίσωση θα πρέπει να λύσουμε. Λιγότεροι κίνδυνοι, μεί-

ωση της τρωτότητας, μείωση της διακινδύνευσης δηλαδή των 

επιπτώσεων.

Σε ό,τι αφορά τους ΟΤΑ. Η βασική αρχή της διαχείρισης 

καταστροφών, την οποία αναπτύξαμε – και έγινε αποδεκτή σε 

ευρύτατο επιστημονικό πεδίο σε όλο τον κόσμο – περιλαμβά-

νει την πρόταση, την πρόληψη – ετοιμότητα, δηλαδή το προ-

καταστροφικό στάδιο, την απόκριση και την επέμβαση, το συν-

καταστροφικό στάδιο και την αποκατάσταση – επαναφορά της 

περιοχής που επλήγη, δηλαδή το μετά-καταστροφικό στάδιο. 

Τρία διακριτά στάδια.

Για τους ΟΤΑ, σε κάθε επίπεδο διοίκησης έχουμε και δια-

φορετικά στοιχεία σε ότι αφορά το προ-καταστροφικό, συν-

καταστροφικό και μετά-καταστροφικό στάδιο. Στους ΟΤΑ έχου-

με ουσιαστικά, αυτό που τόνισα και χτες, την ανάλυση και την 

εκτίμηση κινδύνων. Θα πρέπει να είναι σε κάθε Δήμο από τι κιν-

δυνεύουμε, πόσο κινδυνεύουμε, σε ποια περιοχή κινδυνεύουμε 

και πότε κινδυνεύουμε. Αυτό δεν έχει γίνει. Αυτό προσπαθούμε 

και με την Περιφέρεια αλλά και με αρκετούς Δήμους να το κά-

νουμε. Γιατί πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε τον κίνδυνο και στη 

συνέχεια να δούμε πώς θα τον διαχειριστούμε, πώς θα τον αντι-

μετωπίσουμε. Σε ποιες περιοχές έχουμε πλημμύρες; Ποιες μπο-

ρούν να πλημμυρίσουν σε σχέση και με την κλιματική κρίση; 

Είναι θέματα αυτά τα οποία μπαίνουν στην εκτίμηση και στην 

ανάλυση κινδύνων.

Αναγκαία η σύσταση ισχυρού επιτελείου 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στους ΟΤΑ

Όταν πάμε στην απόκριση, στην επέμβαση, τότε θα πρέπει 

να υπάρχει ένα ισχυρό όπλο, ένα ισχυρό επιτελείο σε κάθε Δήμο, 

για την έναρξη της επέμβασης, της κινητοποίησης. Θα πρέπει να 

υπάρχουν επικοινωνίες, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των 

εμπλεκόμενων φορέων, με πρώτο την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

στη συνέχεια όλους τους επόμενους. Να υπάρχει ανάλυση και 

εκτίμηση κινδύνων, να υπάρχουν οδηγίες στο κοινό, να υπάρχει 

η υποστήριξη της διεθνούς συνδρομής και άμεση μέριμνα για 

τους κατοίκους.

Σε επίπεδο συν-καταστροφικό, είναι πολλά πράγματα που 

πρέπει να γίνουν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και εκεί 

κρινόμαστε όλοι. Αλλά για να κριθούμε, θα πρέπει όμως να δου-

λέψουμε και να είμαστε επιτυχείς… στην απόκριση θα πρέπει να 

δουλέψουμε σε επίπεδο της πρόληψης.

Και στη συνέχεια έρχεται η αποκατάσταση, που όλοι την 

ξέρουμε, που περιλαμβάνει προσωρινά μέτρα ανακούφισης, 

μέριμνα στους πληγέντες, αλλά το κυριότερο στο μετά-κατα-

στροφικό στάδιο, πρέπει να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητά 

μας. Δηλαδή να μην είμαστε τρωτοί όσο ήμασταν πριν το κα-

ταστροφικό φαινόμενο. Πρέπει να είμαστε άτρωτοι. Άρα, στην 

αποκατάσταση βάζουμε μέσα και το σχεδιασμό.

Όλα αυτά συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα την οποία θα 

πρέπει να διαχειριστούμε. Θα πρέπει να διαχειριστούμε κάτω 

από ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο. Βεβαίως, όπως προαναφέρ-

θηκε, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η ανάλυση και εκτίμηση κιν-

δύνων που πρέπει να γίνει σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

το οποίο κάνουμε για την Περιφέρεια και βέβαια, η εκπαίδευση – 

ενημέρωση, που ήδη έχετε επαναλάβει μια πρωτοβουλία για να 

εκπαιδευτούν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη 

των Δήμων, έτσι ώστε να είναι ώριμα να αντιμετωπίζουν τη νέα 

πραγματικότητα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή.

Σημαντικό στοιχείο είναι η ανάλυση και 

εκτίμηση κινδύνων που πρέπει να γίνει 

σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να 

εκπαιδευθούν στελέχη των Δήμων, έτσι 

ώστε να είναι ώριμα να αντιμετωπίζουν 

τη νέα πραγματικότητα.
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Ζ
ούμε στην Αττική, σε μια περιοχή που 

έχουμε μια σύνθεση βλάστησης που 

θα δημιουργεί πυρκαγιές. Για πολλά 

χρόνια τα δάση είχαν φυσικούς διαχειρι-

στές. Αυτό που είπε ο κύριος Αβραμόπου-

λος νωρίτερα για τους αγροφύλακες, έχει 

μια προέκταση. Στο δάσος υπήρχαν ρητι-

νοσυλλέκτες, ρητινοπαραγωγοί, άνθρωποι 

που ήταν υλοτόμοι και έκοβαν ξύλα, υπήρ-

χαν κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αγρότες 

και φύλακες. Αυτοί ήταν οι φυσικοί διαχειρι-

στές του δάσους.

Αυτοί οι φυσικοί διαχειριστές του δά-

σους, δυστυχώς το εγκατέλειψαν εδώ και 

πολλές δεκαετίες το δάσος, με αποτέλεσμα 

σήμερα να έχουμε εγκαταλειμμένα δάση, να 

βλέπουμε αυτή την καταστροφή στα Βίλια 

ας πούμε και στο Πόρτο Γερμενό και στην 

περιοχή όπου βλέπαμε το συγκροτημένο 

δάσος, το ρητινευόμενο δάσος, που πια δεν 

ρητινεύεται, το οποίο εγκαταλείφθηκε, να 

έχει τόση συσσωρευμένη βιομάζα, που ήταν 

αδύνατο, και χωρίς την κλιματική κρίση και 

χωρίς τις συνθήκες αυτές, να τιθασεύσεις 

μια πυρκαγιά, όταν έχεις μισό μέτρο τάπη-

τα ξερό, με ξερά κλαδιά, βελόνες, φύλλα και 

δεν ξέρω εγώ, το οποίο πώς θα το ελέγξεις; 

Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Είναι αδύνατο.

Είναι λοιπόν κάποια ζητήματα τα οποία 

συνιστούν τον κύριο παράγοντα. Τι λέμε 

λοιπόν όταν λέμε πρόληψη; Τι σημαίνει 

πρόληψη; Πρόληψη σημαίνει διαχείριση 

καταρχήν. Διαχείριση του δάσους. Άρα λοι-

πόν, από τη στιγμή που εγκαταλείφθηκαν 

τα δάση από τους φυσικούς διαχειριστές, 

πρέπει λοιπόν να μπούμε να κάνουμε τη 

δουλειά τους. Να κάνουμε την επιστημονι-

κή διαχείριση του δάσους.

Αποτελεσματική δρασοπροστασία 
μέσω διαχείρισης πρασίνου
«Η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο θέμα οργάνωσης. 

Είναι ζήτημα καταρχήν αντίληψης, επιστημονικής 

γνώσης και κυρίως δυνατότητας σύνθεσης της επι-

στημονικής γνώσης και της λήψης απόφασης», σημεί-

ωσε ο Νικόλαος Χλύκας.

Νικόλαος Χλύκας – Δασολόγος, Περιβαλλοντολόγος
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Να ξεκινήσει η διαχείριση  
των δασών της Νότιας Ελλάδας

Μέχρι σήμερα οι Δασικές Υπηρεσίες διαχειρίζονται τα 

δάση τα οποία θεωρούν παραγωγικά. Τι εννοούμε παρα-

γωγικά; Αυτά που βγάζουν εμπορεύσιμη ξυλεία. Άρα δηλα-

δή τα δάση που βρίσκονται από τη Θεσσαλία και πάνω. Τα 

δάση της Νότιας Ελλάδας δεν είναι παραγωγικά. Το ξύλο το 

οποίο παράγουν, δεν κάνει ούτε για καυσόξυλο. Επομένως 

με αυτή την έννοια, αυτά τα δάση δεν διαχειρίζονται. Όμως 

αυτά τα δάση δίνουν οξυγόνο, προστατεύουν τη ζωή μας, 

προστατεύουν τα εδάφη από διάβρωση, προστατεύουν 

την ίδια την ύπαρξη των περιοχών μας. Επομένως τα πρώ-

τα δάση που πρέπει να τεθούν σε διαχείριση, θα πρέπει να 

είναι αυτά τα δάση.

Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέ-

πει να κάνει η Δασική Υπηρεσία, θα ήταν να ξεκινήσει την 

διαχείριση των δασών της Νότιας Ελλάδας. Και την πρώτη 

πρόταση που καταθέτω που θα έστελνα σε μια κυβέρνηση, 

θα ήταν ότι στη Βόρεια Εύβοια το πρώτο έργο που θα πρέ-

πει να κάνετε είναι η διαχείριση του δάσους που δεν κάηκε. 

Αυτό που ξεκινάει από το Μαντούδι και φτάνει στα Ψαχνά 

Ευβοίας. Τουλάχιστον να το σώσουμε αυτό, γιατί αν καεί και 

αυτό, αλίμονό μας.

Επομένως θεωρώ ότι ο τομέας της πρόληψης είναι ο ση-

μαντικότερος τομέα. Το λέω πάρα πολλά χρόνια αυτό και 

δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η καταστολή, στους προϋ-

πολογισμούς, έχει 100πλάσια της πρόληψης, χωρίς αποτέ-

λεσμα. Γιατί όσα αεροπλάνα και να πάρουμε, όσα ελικόπτε-

ρα και να πάρουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα 

πάρα πολύ απλό. Τα μέσα δεν σβήνουν. Τα μέσα καταστέλ-

λουν την ένταση της πυρκαγιάς και τη φωτιά τη σβήνουν οι 

επίγειες δυνάμεις.

Άρα λοιπόν θέλουμε αλλαγή του μοντέλου, που ση-

μαίνει ότι μπαίνω στο δάσος, δεν περιμένω τη φωτιά στην 

άσφαλτο. Οργανώνω την πρόληψή μου, που σημαίνει ότι το 

Δασαρχείο οφείλει να κάνει την αντιπυρική του μελέτη, η 

οποία πρέπει να ισχύει για μια 5ετία, μια 7ετία, η οποία θα 

επικαιροποιείται κάθε χρόνο, με βάση αυτή την αντιπυρική 

μελέτη θα γίνεται προγραμματισμός έργων, προϋπολογι-

σμένων έργων και από εκεί και πέρα η Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση Ά  Βαθμού, Β΄ Βαθμού, θα έρθει να κάνει όλο το υπόλοιπο 

κομμάτι της πρόληψης και να εκτελέσει και έργα τα οποία 

είναι σχεδιασμένα σε ένα συνολικό ολιστικό σχεδιασμό 

πρόληψης όλου του οικοσυστήματος το οποίο υπάγεται σε 

μια Διοικητική Περιφέρεια ενός Δασαρχείου.

Έχουμε λοιπόν να δούμε ένα βασικό ζήτημα. Βεβαίως 

χρειάζεται η εμπλοκή της Αυτοδιοίκησης και Ά  και Β΄ Βαθ-

μού, και στα έργα πρόληψης, και στα έργα αποκατάστα-

σης. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, αλλά θα πρέπει να γίνει 

με αναβάθμιση των ίδιων των υπηρεσιών αυτών των δύο 

βαθμίδων της Αυτοδιοίκησης και με τη δέουσα χρηματο-

δότηση.

Η κλιματική κρίση δεν είναι θέμα οργάνωσης και θα 

έλεγα, ας πούμε, διοικητικής απλώς οργάνωσης και ρύθμι-

σης. Είναι θέμα καταρχήν αντίληψης, γνώσης, επιστημονι-

κής γνώσης και κυρίως δυνατότητας σύνθεσης της επιστη-

μονικής γνώσης και της λήψης απόφασης.

Ετοιμότητα Δήμων  
και Περιφερειών

Από εκεί και πέρα θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν έτοιμες 

τις λίστες από τα μηχανήματα τα οποία πρέπει να χρησι-

μοποιηθούν όταν χρειαστεί, μπουλντόζες και τα λοιπά, τα 

οποία να διατεθούν άμεσα σε μια φωτιά, μέχρι το προσω-

πικό το οποίο μπορεί να διαθέσει, που μπορεί να κάνει μία 

ζώνη επιτόπου ή να κάνει φύλαξη για να μην έχει αναζω-

πυρώσεις. Και οι Περιφέρειες έχουν έναν πολύ σημαντικό 

ρόλο, διότι οι Περιφέρειες, πέραν των άλλων, έχουν και 

τους πόρους. Έχουν και τη θεσμική ιδιότητα με την οποία 

μπορούν να παρεμβαίνουν.

Θα πρέπει λοιπόν εδώ η συζήτηση η οποία θα γίνει την 

αυριανή μέρα, θα πρέπει να αφορά ναι μεν ένα Υπουργείο 

Κλιματικής Αλλαγής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-

στασίας, αλλά και τη σύνδεση αυτού του

Υπουργείου με τις 13 Περιφέρειες, οι οποίες 13 Περιφέ-

ρειες μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να οργανώσουν 

την πρόληψη και την αποκατάσταση κατά τον καλύτερο 

τρόπο, θα έλεγα, από οποιοδήποτε κεντρικό σύστημα 

εξουσίας. Έχουν τη δυνατότητα, έχουν την ευελιξία, έχουν 

και την εμπειρία, θα έλεγα.

Από τη στιγμή που εγκαταλείφθη-

καν τα δάση από τους φυσικούς 

διαχειριστές, πρέπει να μπούμε να 

κάνουμε τη δουλειά τους. Να κά-

νουμε την επιστημονική διαχείριση 

του δάσους.
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Τ
η σημασία της πρόληψης στις δασικές 

πυρκαγιές εξήρε ο Κώστας Μακρυνόρης, 

πρόεδρος της Κοινότητας Βιλίων. Όπως 

χαρακτηριστικά ο ίδιος επεσήμανε στο πλαίσιο 

του 12ου Forum Αυτοδιοίκησης που διοργάνωσε 

η ΕΝ.Δ.Α. υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, 

συνοψίζοντας τα βασικά σημεία στο πλαίσιο του 

Forum: «Να επικεντρώσουμε στην πρόληψη με 

σχέδια δασικής προστασίας, με αξιοποίηση του 

εθελοντισμού, με εκπαίδευση προσωπικού, με ενί-

σχυση των μέσων εντοπισμού των εστιών φωτιάς 

ώστε να γίνει γρήγορη παρέμβαση. Οι κατευθύν-

σεις αυτές είναι βαρύνουσας σημασίας και ανάχω-

μα πρόληψης σε κάθε πύρινη λαίλαπα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Μακρυνόρης αναφερό-

μενος στα Βίλια: «Εμείς στα Βίλια, αν μας ρωτήσεις 

τι παράγουμε, θα σας πούμε αέρα και θάλασσα. 

Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μας κάηκε ένα ποσοστό 

από τον αέρα. Αν καεί και το άλλο, δεν έχουμε εκεί 

πλέον τρόπο να ζούμε. Στα Βίλια, όπως γνωρίζετε, 

τα δάση είναι ιδιωτικά. Με νόμο, το οποίο το γνω-

ρίζουν και οι δασικοί, το ξέρει και το Υπουργείο, τα 

δάση του Δήμου Ειδυλλίας, Σολυγείας και Σαλα-

μίνος είναι ιδιωτικά. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει; 

Ότι όταν έρχεται ο Δασάρχης και δεν αφήνει τον 

ιδιοκτήτη να καθαρίσει το κτήμα του, δεν θα καεί 

το κτήμα του αφού δεν μπορεί να πάει; Ερχόσαστε 

και μας κάνετε δασικούς χάρτες. Τι σημαίνει δα-

σικοί χάρτες; Δασικοί χάρτες, είναι όλα πράσινα. 

Όπου υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, όπου υπήρχαν 

δρόμοι, ενώθηκαν τα πεύκα και γίνανε όλα πράσι-

να. Πέντε δρόμοι που υπήρχαν, που θα έπρεπε ο 

αρμόδιος Διοικητής της Ελευσίνος να είχε επιτελι-

κό χάρτη, να είχε αναχαρτογράφηση της περιοχής, 

να γνωρίζει έστω πού είναι αυτοί οι πέντε δρόμοι, 

γιατί αν ήξερε το δρόμο του Αγίου Γεωργίου, είχαν 

γλιτώσει τα Βίλια. Δεν θα έφτανε ούτε στη Μάνδρα, 

ούτε θα γύριζε η φωτιά πίσω. Πέρασε από τρία χω-

ράφια και μας έφυγε. Αυτή είναι η αλήθεια.

Και αυτό που μπορώ να πω πάλι, είναι ότι στα 

Βίλια τώρα – και να το ακούσετε να βοηθήσετε 

εσείς οι κυβερνητικοί – γίνεται η Σχολή Πολιτικής 

Προστασίας. Ήδη έχουν βάλει ένα ποσό και φτιά-

χνουν τη Σχολή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί 

θα μπορούν να περνούν όλοι από εκεί οι φορείς, 

του Δημοσίου, να εκπαιδεύονται, να μπορούν να 

σβήσουν τη φωτιά. Λένε ότι αυτό το σκοπό έχει 

και για αυτό θα γίνει. Και αυτό πρέπει να γίνει το 

συντομότερο. Αυτό ήδη ο Πρωθυπουργός ξεκί-

νησε να το κάνει».

Ανάχωμα  
στις πυρκαγιές 
η άμεση αντίδραση
«Αναγκαιότητα είναι η αναθεώρηση και ο 

επανασχεδιασμός της Πολιτικής Προστασίας, 

με ενδεχόμενη αποκέντρωση και εμπλοκή της 

Περιφέρειας και των ΟΤΑ», επεσήμανε μεταξύ 

άλλων ο Κώστας Μακρυνόρης, πρόεδρος της 

Κοινότητας Βιλίων.

Κώστας Μακρυνόρης – Πρόεδρος Κοινότητας Βιλίων
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Πρώτον, ο Δήμος Διονύσου συγκαταλέγεται στους Δήμους της 

χώρας που επλήγησαν ιδιαίτερα σοβαρά στις καταστροφικές 

πυρκαγιές της θερινής περιόδου του 2021. Στον Δήμο καταστρά-

φηκαν πάνω από 30.000 στρέμματα στο Κτήμα Τατοΐου και στο 

Πευκόφυτο, πάνω από τον Άγιο Στέφανο, ενώ οι ζημίες θα ήταν 

πολύ περισσότερες εάν ο Δήμος δεν είχε προβεί σε εκτεταμέ-

νους καθαρισμούς μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαι-

ρίας «Μήδεια» τον περασμένο Φεβρουάριο.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Διονύσου, ως ένας από τους πλέ-

ον πράσινους Δήμους της Αττικής, χτυπήθηκε σκληρά από την 

πύρινη λαίλαπα. Πριν μάλιστα από την πρόσφατη πυρκαγιά του 

Αυγούστου, είχε προηγηθεί και στις 27 Ιουλίου άλλη μια μεγάλη 

φωτιά στη Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο, που έκαψε περίπου 12 

σπίτια, 6 αυτοκίνητα και πάνω από 700 στρέμματα έκτασης.

Προτεραιότητα στις αναδασώσεις

Δεύτερο βασικό θέμα για το οποίο έκανε λόγο ο Γιάννης Καλα-

φατέλης είναι οι αναδασώσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Θα πρέπει 

πραγματικά να συντονιστούμε. Η διάθεση υπάρχει, από πάρα 

πολλούς φορείς και πρέπει σύντομα να καταλήξουμε σε τι είδους 

δέντρα, πρέπει να φυτέψουμε πότε και με ποιο φορέα υλοποί-

ησης. Ο κόσμος αδημονεί, υπάρχει η θέληση για εθελοντισμό, 

νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε».

Συντονισμένες 
δράσεις για  

την προστασία  
των δασών

Σε πέντε άξονες, με αφορμή την πύρινη 

λαίλαπα της θερινής περιόδου 2021, επικέ-

ντρωσε την εισήγησή του στο 12ο Forum 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Γιάννης Καλαφα-

τέλης, Δήμαρχος Διονύσου.

Κώστας Μακρυνόρης – Πρόεδρος Κοινότητας Βιλίων

Το τρίτο ζήτημα αφορά τις ενδεχόμενες πλημμύρες τη χειμερι-

νή περίοδο. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος: «Για παράδειγμα, σε 

μια έντονη βροχόπτωση η Αθήνα θα μπορούσε κυριολεκτικά να 

πνιγεί, καθώς από τον Δήμο μας εκκινεί ο Κηφισός ποταμός. Για 

να είμαι δίκαιος, και στο θέμα των πλημμυρών υπάρχει κινητικό-

τητα, αναφέρομαι στους καθημερινούς καθαρισμούς ρεμάτων 

από την Περιφέρεια, τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς 

και άλλες ενέργειες που δείχνουν εγρήγορση».

Το τέταρτο αφορά στην προστασία των δασών. Σύμφωνα με 

τον κ. Καλαφατέλη: «είναι πώς θα προστατέψουμε τα δάση που 

έχουν απομείνει. Πρέπει να δράσουμε προληπτικά σε δυο επίπε-

δα, αφενός να απαιτήσουμε και την περιφρούρηση το καλοκαίρι 

όσο μπορούμε, επιπλέον, αφετέρου να υποχρεωθούν επιτέλους 

τα Δασαρχεία να επιτρέψουν τις διανοίξεις δασικών δρόμων».

Πέμπτο και τελευταίο σημείο αναφοράς ήταν ο άμεσος κα-

θαρισμός των καμένων περιοχών από κλαδιά και δέντρα, με 

τον Δήμαρχο Διονύσου να κάνει λόγο για τους καθαρισμούς 

με εργολαβίες που ξεκίνησε η ΠΕΔΑ αλλά και την Περιφέρεια 

Αττικής που βρέθηκε από την αρχή στο πλευρό των πυρόπλη-

κτων περιοχών.
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Μ
ια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημε-

ρίδα διοργάνωσε η Ένωση Δη-

μάρχων Αττικής στο Πνευματικό 

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.  Θέμα, οι 

διάφορες πτυχές της νομοθεσίας που αφο-

ρούν στους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης 

και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

 Με την πάγια θέση της Ένωσης, ότι 

δεν γίνεται να έχουμε καλύτερη Αυτοδιοί-

κηση αν δεν έχουνε το καλύτερο έμψυχο 

δυναμικό (αιρετούς, και εργαζόμενους) ο 

Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κ. Π. Καμάρας στην 

εισήγησή του κατέθεσε σειρά προτάσεων 

που η υιοθέτησή τους από την Πολιτεία θα 

καταστήσει ελκυστικό τον θεσμό, στους 

άριστους των Τοπικών Κοινωνιών όπως χα-

ρακτηριστικά ανέφερε.

 Τα μέτρα που αφορούν στην Καταστα-

τική θέση των αιρετών, είπε ο κ. Καμάρας 

δεν μπορεί να είναι το κίνητρο, αφού στην 

συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών αυτό 

είναι η διάθεση για Κοινωνική προσφορά, 

αλλά δεν μπορεί να είναι και αντικίνητρο 

ιδίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 Οι έγκριτοι Νομικοί κ. Γιάννης Γιαννα-

κόπουλος και Διονύσης Τεμπονέρας ανέ-

πτυξαν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που 

αφορά στις χορηγίες των αιρετών, όπως 

αυτό διαμορφώθηκε με τον Ν. 4387/2016.

 Παράλληλα απάντησαν σε πλήθος 

ερωτήσεων που έθεσαν οι παριστάμενοι 

Δήμαρχοι και πρώην Δήμαρχοι.

 Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος 

Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Πε-

ριφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης 

και ο Γ. Γραμματέας της ΕΝ.Δ.Α. κ. Θεόδω-

ρος Γεωργάκης (Νομικός), ενώ παρέστησαν 

τα μέλη της ΕΝ.Δ.Α. ο Γ. Γραμματέας του 

Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχ. Σταυρια-

νουδάκης και ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. κ. 

Γιώργος Μαρκόπουλος.

Ημερίδα εΝ.δ.α. // Η καταστατίκΗ θεσΗ τωΝ αίρετωΝ

Αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση 
επενδύοντας στον Άνθρωπο
«Δεν γίνεται να έχουμε καλύτερη Αυτοδιοίκηση αν δεν έχουνε το καλύτερο 

έμψυχο δυναμικό (αιρετούς, και εργαζόμενους)», ήταν το μήνυμα ημερίδας που 

διοργάνωσε η Ένωση Δημάρχων Αττικής.
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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ  
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Α.1. Βασικές Παραδοχές

α. Οι αιρετοί είναι φορείς πολιτικής εντολής

β. Οι αιρετοί δεν είναι «επαγγελματίες της 

πολιτικής»

γ. Οι αιρετοί πρέπει να ασκούν χωρίς περιο-

ρισμούς και «βάρη» την αποστολή τους.

δ. Επιβάλλεται η αδιάκοπη και διαρκής βελ-

τίωση των ηγετικών δεξιοτήτων – πρό-

σβαση στην εξειδικευμένη γνώση.

ε. Δικαιούνται με βάση και τη μέγιστη προ-

σφορά τους παροχές αντίστοιχες με το 

λειτούργημά τους τόσο στους διατελού-

ντες όσο και στους διατελέσαντες.

Α.2. Υπάρχον θεσμικό πλαίσιο

Το Θεσμικό Πλαίσιο, που αναφέρεται 

στην καταστατική θέση των αιρετών περι-

γράφεται:

- Στο Σύνταγμα της χώρας μας

- Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας

- Στους Νόμους του Κράτους

α. Η αναφορά στο Σύνταγμα όσον αφορά 

στον θεσμό είναι σαφής.

«Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια» και 

μη δυνατότητα του Κράτους «να εμπο-

δίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη 

δράση του».

β. Η αναφορά στο ΕΧΤΑ (άρθρο 7) επίσης

1. «Το καταστατικό των τοπικών αιρετών 

πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη 

άσκηση της εντολής τους».

Α.3 Διαπιστώσεις

- Δυστυχώς, ενώ οι Νόμοι στους οποί-

ους φθάσαμε με μεγάλους αγώνες της Αυ-

τοδιοίκησης κόντρα σε ένα συγκεντρωτικό 

και πολλές φορές ανταγωνιστικό Κεντρικό 

Κράτος, θα έπρεπε να τείνουν να ικανοποι-

ήσουν τις βασικές επιταγές του Συντάγμα-

τος και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, παρα-

τηρείται μια σαφής και κατ’ εξακολούθηση 

υποβάθμιση των ελαχίστων μάλιστα προ-

νοιών, για τον ίδιο τον αιρετό.

- Πληθώρα Νομοθετικών διατάξεων, 

Ημερίδα εΝ.δ.α. // Η καταστατίκΗ θεσΗ τωΝ αίρετωΝ

τροποποιήσεων και παραπομπών, υπουρ-

γικών αποφάσεων του αρμόδιου αλλά και 

εμπλεκομένων Υπουργείων, Εγκυκλίων κλπ. 

έχει δημιουργήσει, ένα πλαίσιο λειτουργίας 

για τους αιρετούς χαοτικό και αναποτελε-

σματικό, ενώ η υποβάθμιση της καταστατι-

κής θέσης τους είναι ραγδαία.

- Αποκορύφωμα της ριζικής υποβάθ-

μισης των αιρετών ήταν τα προβλεπόμενα 

στον Ν. 4093/2012, σύμφωνα με τα οποία 

ταυτίστηκε ο αιρετός με τον διορισμένο Δη-

μόσιο Υπάλληλο (απαραδέκτως). Σύμφωνα 

και με αμφισβητούμενη νομική ερμηνεία 

επήλθε άδικη και αντισυνταγματική κατα-

βάθρωση των δικαιούμενων χορηγιών για 

τους παλαιούς Δημάρχους και πλήρης κα-

τάργηση για τους νέους.

Α.4. Προτάσεις

1. Διάκριση του αιρετού της Αυτοδιοίκησης 

από τον μη αιρετό δημόσιο λειτουργό

Είναι φανερό ότι ο Αιρετός της Αυτοδι-

οίκησης είναι ο εκφραστής – εντολοδόχος 

της Λαϊκής Κυριαρχίας.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στον τρόπο 

λειτουργίας του και εν γένει, στον τρόπο 

αντιμετώπισής του από το Κράτος δεν μπο-

ρεί να ταυτίζονται με αυτές του διορισμέ-

νου δημοσίου υπαλλήλου.

2. Επαναφορά της χορηγίας των Δημάρχων 

από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό για 

την ομαλή επανένταξη στην αγορά ερ-

γασίας και άμβλυνση των επιπτώσεων 

από τη μακρόχρονη απουσία τους από 

τον επαγγελματικό στίβο.

3. Κωδικοποίηση και αποσαφήνιση των δια-

τάξεων που αφορούν στην καταστατική 

θέση των αιρετών.

4. Καθορισμός ενιαίας αντιμισθίας Δημάρ-

χων σε όλους τους Δήμους της χώρας 

(332) με κατάργηση της ποσοστιαίας 

κλιμάκωσης ανάλογα με τον πληθυσμό 

(100% - 80% - 60%) σε ποσοστό 100% 

επί των αποδοχών του Γεν. Γραμματέα 

Υπουργείου.

5. Επαναφορά της ελάχιστης αποζημίωσης 

των αιρετών για τη συμμετοχή τους στις 

Συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφε-

ρειακών Συμβουλίων ώστε να διασφα-

λίζεται το δημοκρατικό δικαίωμα όλων 

των πολιτών, ανεξαρτήτως προσωπικής 

και οικονομικής κατάστασης στα Κοινά 
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(προτείνεται ο καθορισμός να γίνεται από 

τα Δ.Σ. εντός ορίων που θα θέτει ο Νόμος, 

ανάλογα με την οικονομική κατάσταση 

του Δήμου ή της Περιφέρειας).

6. Ενίσχυση της επιστημονικής και διοικητι-

κής υποστήριξης των αιρετών που έχουν 

εκτελεστικές / διοικητικές αρμοδιότητες.

7. Επαναφορά ειδικής δωσιδικίας ώστε να 

δικάζονται οι Δήμαρχοι σε πρώτο βαθ-

μό από έμπειρους δικαστές (Εφετεία) με 

δεδομένη την «ανήκεστο βλάβη» που 

προκαλείται στην προσωπικότητα του 

αιρετού από μία λανθασμένη πρωτόδι-

κη απόφαση.

8. Επαναφορά της εκλογής ως Δημοτικών 

Συμβούλων δύο (2) πρώην Δημάρχων με 

2τουλάχιστον θητείες (χωρίς ψήφο) ανά 

ψηφοδέλτιο ή λίστα επικρατείας (για 

εκλογή του 10% των μελών του ΔΣ.

9. Θεσμοθέτηση ενώσεων Δημάρχων σε 

κάθε ΠΕΔ με μέλη τους διατελούντες 

και διατελέσαντες Δημάρχους, με ρόλο 

Συμβουλευτικού Οργάνου της Αυτοδιοί-

κησης αλλά και ενδεχόμενη συμμετοχή 

σε Όργανο Εσωτερικού Ελέγχου.

10. Μέτρα για την ομαλή επανένταξη στον 

επαγγελματικό βίο των ελεύθερων επαγ-

γελματιών μετά τη λήξη της θητείας τους 

ως Δημάρχους. (π.χ. φοροελαφρύνσεις)

11. Αξιοποίηση των διατελεσάντων Δημάρχων 

σε Κυβερνητικά Όργανα και Επιτροπές.

12. Κατοχύρωση της προϋπηρεσίας Δημάρ-

χου ως προϋπηρεσία Διευθυντικής Θέ-

σης για τους υπαλλήλους του ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα.

13. Κατάργηση κωλυμάτων και εξίσωση με 

τους βουλευτές για την εκλογιμότητα.

14. Επανεξέταση όλου του φάσματος των 

«διευκολύνσεων» που αφορούν στον αι-

ρετό (μετακινήσεις κλπ) κατ’ αντιστοιχία 

με των ισχυόντων στους βουλευτές και 

μη ταύτιση με τον μη αιρετό Δημόσιο 

Υπάλληλο.

15. Θέσπιση του μέτρου της έκπτωσης του 

αιρετού για το υπόλοιπο της θητείας του 

εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα για συ-

κοφαντική δυσφήμιση.

16. Σύντμηση προθεσμιών παραγραφής 

ποινικών, πειθαρχικών και αστικών ευ-

θυνών και έγκαιρη ολοκλήρωση κατα-

σταλτικών ελέγχων.

17. Σύσταση από ΚΕΔΕ – ΙΤΑ – ΕΕΤΑ μόνι-

μης δομής εκπαίδευσης – επιμόρφωσης 

(υποχρεωτική) των αιρετών με αξιοποίη-

ση και των γνώσεων και των εμπειριών 

των διατελεσάντων Δημάρχων.

18. Επαναφορά της χορήγησης εφάπαξ 

– βοηθήματος βάσει των εισφορών 

που παρακρατήθηκαν για τον ΕΦΚΑ 

(πρ. ΤΑΔΥΚΥ) που καταργήθηκε με τον 

Ν.4172/2013.
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Οι νέοι στόχοι για τη συντεταγμένη 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

Επειτα από μεγάλο διά-

στημα τηλεδιασκέψεων 

λόγω υγειονομικών μέτρων 

πραγματοποιήθηκε δια ζώ-

σης τον περασμένο Οκτώ-

βριο, η Γενική Συνέλευση 

της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Αττικής στο Σερά-

φειο, υπό την Προεδρία του 

Δημάρχου Γαλατσίου, κ. 

Γιώργου Μαρκόπουλου.

τα Νεα τΗσ Π.ε.δ.α.

Σ
 

 

τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α. 

έδωσαν το παρόν ο Υπουργός 

Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, ο ανα-

πληρωτής Υπουργός του ΥΠΕΣ, κ. Στέλιος 

Πέτσας , ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ, 

κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Περιφε-

ρειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, ο 

Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακο-

γιάννης και ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και 

Δήμαρχος Παπάγου- Χολαργού, κ. Ηλίας 

Αποστολόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. και Δήμαρ-

χος Γαλατσίου, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος 

ευχαρίστησε θερμά τους συναδέλφους 

του που παρευρέθηκαν στην συνέλευση 

καθώς ήταν μια ευκαιρία να συζητηθούν 

εκτενώς θέματα που απασχολούν την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και παράλληλα να 

τοποθετηθούν Δήμαρχοι και Δημοτικοί 

Σύμβουλοι της Αττικής ώστε να υπάρξει 

ένα νέο διεκδικητικό πλαίσιο και νέοι 

στόχοι που θα βοηθήσουν τις τοπικές 

κοινωνίες να δουλέψουν οργανωμένα 

και συντεταγμένα ώστε να θωρακισθούν 

σε δυο κατευθύνσεις: Την προστασία του 

έργου μέσω της οικονομικής και διοικη-

τικής αυτοτέλειας. Στο δεύτερο μέρος 

της Γενικής Συνέλευσης, οι Πρόεδροι 

των επιτροπών της Π.Ε.Δ.Α. εισηγήθηκαν 

τα θέματα που αφορούν το αντικείμενό 

της επιτροπής τους και με την σειρά του 

ο Πρόεδρος τόνισε πως οι εργασίες των 

επιτροπών έως τώρα είναι άκρως απο-

δοτικές, με εξέχουσες τοποθετήσεις και 

πολλές προτάσεις θα συζητηθούν εν ευ-

θέτω χρόνω στα επικείμενα Διοικητικά.
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Συμβούλια του συλλογικού  

οργάνου ώστε να αποτελέσουν 

προτάσεις της Π.Ε.Δ.Α.  

προς την κεντρική Διοίκηση.

Μεταξύ άλλως ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α και 

Δήμαρχος Γαλατσίου, κ. Μαρκόπουλος τόνισε: 

«Κάθε Δήμος έχει δικά του χαρακτηριστικά, δικά 

του προβλήματα. Κάποια είναι κοινά με άλλους 

Δήμους, αλλά και κάποια άλλα είναι μοναδικά. 

Ιδίως σε αυτά τα μοναδικά προβλήματα, τα 

οποία είναι ζητήματα μιας και μοναδικής Τοπικής 

Αρχής ανάμεσα στις άλλες 65, καλούμαστε όλοι 

μας να σταθούμε αλληλέγγυοι. Να βοηθάμε 

τον συνάδελφο, να φεύγουμε μακριά από τις 

κομματικές ταμπέλες και να μην βάζουμε κάτω 

από το "χαλάκι" τα προβλήματα του άλλου επειδή 

απλώς έτυχε να μην είναι δικά μας. Έχω μάθει στην 

ζωή μου πως όταν κάτι χτυπήσει την πόρτα του 

διπλανού, σίγουρα θα έρθει η ώρα να χτυπήσει και 

την δική μου.Και γενικότερα όμως: Το να βοηθάμε 

ο ένας τον άλλον και να μοιραζόμαστε την εμπειρία 

μας, μόνο σε καλό μπορεί να μας βγει. Όλων μας. 

Κι αυτό είμαι αποφασισμένος, εγώ τουλάχιστον ως 

Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, να κάνω».
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 Ένωση Δημάρχων 

Αττικής σε συνεργασία 

με την Περιφερειακή 

Ένωση Δημάρχων Αττικής και 

υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 

Αττικής διοργανώνουν στις 

15 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο 

Μουσικής την ετήσια μεγάλη 

γιορτή της Αυτοδιοίκησης για να 

τιμηθεί η προσφορά στον Θεσμό 

της Αυτοδιοίκησης, στις ανάγκες 

της χώρας σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης, αλλά και για 

τις Έλληνες που με τις παγκόσμιες 

διακρίσεις τους τιμούν τη χώρα 

ανά τον πλανήτη.

Μεγάλος Χορηγός της 

Εκδήλωσης που θα διανθιστεί 

από τους διακεκριμένους 

καλλιτέχνες ∆ηµήτρη Σιγαλό, 

τενόρο της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής και τη Μιµή Ρουφογάλη, 

πιανίστα, η ΔΕΠΑ.

8α ΒραΒεία αυτοδίοίκΗσΗσ

Τιμώμενα Πρόσωπα και Φορείς

Για την προσφορά τους στη στήριξη του Θεσμού της Αυτοδιοίκησης

Προκόπιος Παυλόπουλος, πρ. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, πρ. Υπουργός Εσωτερικών

Για την προσφορά στο θεσµό της Αυτοδιοίκησης Α & Β Βαθµού

Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, πρ. ∆ήµαρχος Αµαρουσίου

Για την Κοινωνική τους προσφορά σε πρόσφατα κρίσιµες για τη χώρα µας στιγµές

Σύλλογος Εθελοντών ∆ασοπροστασίας Αφιδνών

Για τις Παγκόσμιες Διακρίσεις τους

Στέφανος Ντούσκος, Αθλητής, Χρυσός Ολυµπιονίκης

Μιλτιάδης Τεντόγλου, Αθλητής, Χρυσός Ολυµπιονίκης

Εθνική Οµάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών, Ασηµένιοι Ολυµπιονίκες

Για την πολυετή προσφορά τους στην Αυτοδιοίκηση

Ιωάννης Καλαφατέλης, ∆ήµαρχος ∆ιονύσου

Λάµπρος Μίχος, ∆ήµαρχος Αγίας Βαρβάρας

Ανδρέας Παχατουρίδης, ∆ήµαρχος Περιστερίου

∆ιονύσιος Χατζηδάκης, Βουλευτής Ν. ∆ηµοκρατίας, πρ. ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου

Μιχαήλ Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Εσωτερικών,  

       πρ. ∆ήµαρχος ∆άφνης – Υµηττού

Σπυρίδωνας Σπυρίδων, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ, πρ. ∆ήµαρχος Πόρου

Η μεγάλη Αυτοδιοικητική γιορτή 

απόδοσης τιμής στην προσφορά θα 

διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής, με την 

τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης 

κατά της πανδημίας, στις 15 Δεκεμβρίου.

Τιμώντας την προσφορά 
στην Κοινωνία & τον Άνθρωπο 



Ο Δήμαρχος της Αττικής  31

Προκόπης  
Παυλόπουλος

Στέφανος  
Ντούσκος

Μιλτιάδης 
Τεντόγλου

Σύλλογος Εθελοντών 
∆ασοπροστασίας Αφιδνών

Εθνική Οµάδα  
Υδατοσφαίρισης Ανδρών

Γιώργος 
Πατούλης

Ιωάννης 
Καλαφατέλης

Ανδρέας 
Παχατουρίδης

Μιχαήλ 
Σταυριανουδάκης

Λάμπρος 

Μίχος

Διονύσης 
Χατζηδάκης

Σπυρίδωνας 
Σπυρίδων
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καλεσ Πρακτίκεσ // δΗμοσ ίλίου

«Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του μέλλοντος 
πρέπει να δηλώσουμε όλοι παρόντες»

Νίκος Ζενέτος,  

Δήμαρχος Ιλίου

Τι ονομάζουμε καλή πρακτική; Την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου που μπορεί να μοιραστεί και να 

χρησιμοποιηθεί προς όφελος όλων των τοπικών κοινωνιών. Αυτά επισημαίνει ο Δήμος Ιλίου και αναπτύσσει τη 

στρατηγική υλοποίησης δράσεων και προωτοβουλιών σε αυτή την κατεύθυνση.

Κ
αλή πρακτική ονομάζουμε τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πρωτοβουλιών που αυξάνουν 
την ικανότητα των Δήμων να πα-
ρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, να 

ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών, να 
ανταλλάσουν εμπειρίες και να αποδίδουν 
καρποφόρα αποτελέσματα σε επίπεδο το-
πικής ανάπτυξης. Η ενίσχυση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από την πολιτεία, προκει-
μένου να επιδεικνύει καλές πρακτικές δεν 
είναι μόνο το σημαντικότερο εργαλείο 
αλλά μονόδρομος, ώστε ο εγγύτερος και 
αποτελεσματικότερος, προς τον πολίτη, 
θεσμός να μπορεί να παράγει ουσιαστικά 
αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Κάναμε πράξη το σύνθημα «Ο λόγος 
στους πολίτες», θέτοντας σε δημόσια δια-
βούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου 
2020 – 2023 και καλώντας τους πολίτες να 
συμμετέχουν στην κατάρτισή του. Έτσι, θα 
συμβάλουν στην αναβάθμιση της πόλης, 
στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνι-
κής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου 
και τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Πραγματοποιούμε, από την πρώτη 
στιγμή των μέτρων περιορισμού για τη διά-
δοση της πανδημίας, ζωντανές διαδικτυα-
κές συνεδριάσεις των δημοτικών συμβου-
λίων και επιτροπών, στο πλαίσιο ενίσχυσης 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Ενισχύσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα 
του Δήμου με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσί-
ες, μέσω των οποίων οι δημότες μπορούν 
να παραλαμβάνουν on line πιστοποιητι-
κά, με απλή διαδικασία, χωρίς πρόσθετες 
ενέργειες και αναμονή σε ουρές.

Επιλεγήκαμε, ως ένας από τους πρώ-
τους Δήμους πανελλαδικά, στο πιλοτικό 
πρόγραμμα «myKEPlive», με βάση το οποίο 
οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται 
από υπαλλήλους του ΚΕΠ Ιλίου μέσω τηλε-
διάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία.

Ενεργοποιήσαμε ειδική πλατφόρμα 
για την απαλλαγή των επαγγελματιών από 
την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-
σμού, κατά τη διάρκεια αναστολής της 
λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, σε συ-
νεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μη-
χανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονά-
δων ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ.) του Δήμου Αθηναίων.

Λειτουργήσαμε, ως ένας από τους 

πρώτους Δήμους, το Πληροφορικό Σύστη-
μα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων 
«ΙΡΙΔΑ», μέσω του οποίου αντικαταστάθη-
κε πλήρως η έντυπη αλληλογραφία, αφού 
τα έγγραφα μεταξύ των υπηρεσιών διακι-
νούνται και υπογράφονται ψηφιακά.

Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα αξιολόγησης και διαχείρισης των αι-
τήσεων γονέων για τους βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθμούς του Δήμου. 

Καθιερώσαμε, έτσι, ένα αντικειμενικό 
και αδιάβλητο σύστημα μοριοδότησης και 
παράλληλα, το πρώτο on line πρόγραμμα, 
που δίνει τη δυνατότητα στους γονείς, όχι 
μόνο να καταχωρούν οι ίδιοι τις αιτήσεις 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω 
ειδικής πλατφόρμας του Δήμου, αλλά να 
μπορούν να υπολογίζουν μόνοι τους τα 
μόρια που συγκεντρώνουν.

Επεκτείναμε την ηλεκτρονική εξυπη-
ρέτηση και στις εγγραφές στα πολιτιστικά, 
αθλητικά και επιμορφωτικά προγράμμα-
τα του δήμου μας, στο Δημοτικό Ωδείο, 
καθώς και στη λειτουργία της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας με ψηφιοποίηση όλων των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών.

Περιβάλλον – Ενέργεια

Αποκτήσαμε και προσθέτουμε διαρ-
κώς στο «οπλοστάσιο» του Δήμου νέους 
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και 
αναψυχής, σε εφαρμογή ενός γενικότε-
ρου σχεδίου στις γειτονιές του Ιλίου, για 
περισσότερο φωτεινό, δημόσιο, αστικό 
χώρο, αλλά και διεύρυνση του προς όφε-
λος των πολιτών.

Κατασκευάσαμε νέες πλατείες στην 
περιοχή Μιχελή και Παλατιανής και ολο-
κληρώνουμε τη διαμόρφωση ενός ακόμη 
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νέου χώρου, ένα Αστικό Δασάκι (urban 
forest) στην περιοχή Αγίου Φανουρίου.

Διαθέτουμε δενδροστοιχίες που αριθ-
μούν περισσότερα από 20.000 δένδρα και 
154 κοινόχρηστους χώρους.

Ενισχύσαμε τον στόλο μας με δέκα 
(10) νέα οχήματα, αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας και δημοπρατούμε την απόκτηση 
άλλων οκτώ (8), με στόχο τη συνεχή βελ-
τίωση των υπηρεσιών μας και την, ακόμα, 
καλύτερη λειτουργία τους.

Αναβαθμίσαμε ενεργειακά τον δημο-
τικό οδοφωτισμό με σαρωτικές επεμβά-
σεις σε όλο το δίκτυο και την εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, μειώνο-
ντας δραστικά το ενεργειακό κόστος και το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου, 
βελτιώνοντας την ποιότητα φωτισμού 
στους δρόμους και συμβάλλοντας στην 
αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλει-
ας των πολιτών.

Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας 
με την ΕΡΤ για τη μετατροπή του Πάρκου 
Ραδιοφωνίας σε πάρκο αναψυχής και πολι-
τισμού, και τη δημιουργία ενός Μουσείου 
Ραδιοφωνίας στο οποίο θα φιλοξενηθούν 
ιστορικά κειμήλια.

Δώσαμε λύση στο σημαντικότερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Πάρκο 
Τρίτση με την υδροδότηση των λιμνών 
του, παρέχοντας 1000 κυβικά μέτρα νερού 
το 24ωρο μέσω αγωγού από το πηγάδι 
Πρέση, μετά από προγραμματική σύμβα-
ση με τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου.

Κοινωνική Πολιτική

Ιδρύσαμε και λειτουργούμε Δημοτικό 
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο (Δη.Κοι.Π.Ι.), με 
την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, έναν νέο, πρωτο-
ποριακό θεσμό, με σκοπό τη διάχυση της 

γνώσης και την, χωρίς αποκλεισμούς, ανά-
πτυξη δεξιοτήτων των πολιτών.

Διευρύναμε τη λειτουργία του Συμ-
βουλευτικού Σταθμού για την Άνοια, που 
πλέον αποτελεί ανοιχτή μονάδα φροντί-
δας για άτομα με άνοια σε συνεργασία με 
την Εταιρία Alzheimer Αθηνών, παρέχο-
ντας υποστήριξη στους ίδιους και τις οικο-
γένειές τους. Παράλληλα, παρέχονται υπη-
ρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης, 
καθώς και εκπαιδεύσεις για φροντιστές και 
επαγγελματίες.

Προχωρήσαμε στη διάθεση σύγχρο-
νου εξοπλισμού για την Κοινωνική Υπηρε-
σία, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και 
το δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο, με σκο-
πό την ενίσχυση των δομών Κοινωνικής 
Φροντίδας και των υπηρεσιών πρόληψης 
και πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ευπα-
θείς και ευάλωτες ομάδες.

Υλοποιήσαμε μια καινοτόμα υπηρε-
σία τηλεφροντίδας για όλο το 24ωρο, σε 
ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικά 
προβλήματα ή αδυναμία αυτοεξυπηρέτη-
σης, που περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
συσκευής επικοινωνίας με δυνατότητα 
άμεσης κλήσης έκτακτης ανάγκης, μέσω 
έξυπνου ρολογιού που ο ωφελούμενος 
φοράει στο χέρι.

Θεσμοθετήσαμε Κέντρο Πρόληψης 
(ΚΕΠ) Υγείας και Τοπικό Κέντρο Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών, τα οποία λει-
τουργούν, στο πλαίσιο της συνεργασίας με 
το ΕΔΔΥΠΠΥ.

Λειτουργούμε δομές, όπως Δημοτικά 
Ιατρεία, Δημοτικό Οδοντιατρείο, Δημοτικό 
Φυσικοθεραπευτήριο, Ιατρείο Μητρικού 
Θηλασμού.

Εκπονούμε, σε συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ένα πρωτοπο-
ριακό πρόγραμμα για την υποστήριξη των 
ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών του 

Δήμου Ιλίου, μέσω καινοτόμων τεχνολογι-
κών λύσεων.

Covid-19

Φιλοξενούμε, σε μόνιμη βάση στο 
Δημαρχείο Ιλίου, μονάδες του ΕΟΔΥ για 
τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid tests) κρου-
σμάτων σε πολίτες του Ιλίου.

Συνεχίζουμε αδιάλειπτα το διευρυ-
μένο σχέδιο εκτεταμένου καθαρισμού 
και προληπτικών απολυμάνσεων σε δη-
μοτικούς, δημόσιους και κοινόχρηστους 
χώρους, με στόχο την προστασία της δη-
μόσιας υγείας.

Διαθέτουμε επιστημονική πληροφό-
ρηση για τη διατροφή, ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήματος και θωράκιση 
του οργανισμού απέναντι στον Covid-19, 
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

Εκπονήσαμε Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Έκτακτης Ανάγκης για τον περιορισμό δι-
ασποράς του Covid-19 στις υπηρεσίες του 
Δήμου.

Υλοποιούμε ένα τιτάνιο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι», σε συμπολίτες μας 
που δε μπορούν ή δεν επιτρέπεται να με-
τακινηθούν,

Παρέχουμε δωρεάν ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη για την αντιμετώπιση συνεπει-
ών από την υποχρεωτική απομόνωση.

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία «Ηλε-
κτρονικό Εμπόριο για όλους» του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τη 
δημιουργία δωρεάν ηλεκτρονικών κατα-
στημάτων (e–shop και site).

Παραδώσαμε tablet για τις ανάγκες 
της τηλεκπαίδευσης σε μαθητές που ανή-
κουν σε ευάλωτες ομάδες.

Εφοδιάζουμε διαρκώς με επιπλέον 
υγειονομικό υλικό τις σχολικές μονάδες και 
τους παιδικούς σταθμούς.

Σε κάθε περίπτωση, η ικανότητα πα-
ροχής υπηρεσιών με διαφανή τρόπο, η 
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και η 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών 
δεν αποτελούν μόνο καλές πρακτικές, αλλά 
βασικές δεξιότητες για τη διακυβέρνηση 
ενός Δήμου. Αν προσθέσουμε και την υιο-
θέτηση στρατηγικών που επιταχύνουν την 
ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, 
τότε μιλάμε πραγματικά για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση του μέλλοντος, στην οποία πρέ-
πει να δηλώσουμε άπαντες παρόντες.
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καλεσ Πρακτίκεσ //δΗμοσ λυκοΒρυσΗσ – ΠευκΗσ

Αιχμή του δόρατος  
ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Αναστάσιος Μαυρίδης,  

Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης εφαρμόζει καλές πρακτικές σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

υπηρεσιών του με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Μ
ε την υιοθέτηση του πλη-

ροφοριακού συστήματος 

ηλεκτρονικής διαχείρισης 

εγγράφων και εργασιών 

«ΙΡΙΔΑ» ο Δήμος πέρασε 

στην ψηφιακή εποχή της ηλεκτρονικής 

διαχείρισης εγγράφων και εργασιών. Η 

«ΙΡΙΔΑ» είναι ένα σύγχρονο, αποτελεσμα-

τικό και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα 

που τα τελευταία δύο χρόνια ενίσχυσε την 

αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρ-

χικό έλεγχο και τον συντονισμό των υπη-

ρεσιών μας και ως εκ τούτου τη συνολική 

διοικητική ικανότητα του Δήμου, ώστε να 

ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ακρίβεια και 

διαφάνεια στις σύγχρονες λειτουργικές 

απαιτήσεις και παράλληλα να επιτυγχάνει 

σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Τον Ιούνιο του 2021 συμπληρώθηκαν 

δύο χρόνια από τότε που ο Δήμος Λυκό-

βρυσης- Πεύκης υιοθέτησε το Σύστημα 

«ΙΡΙΔΑ» μετά από τριμερή συμφωνία με το 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Υπουρ-

γείου Εσωτερικών και άλλους φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Μέσα σε αυτά τα 

δύο χρόνια παρατηρήθηκαν μια σειρά αλ-

λαγών προς το θετικό στη λειτουργία του 

Δήμου που συνοψίζονται τα εξής:

Μείωση κόστους εκτύπωσης  
των εγγράφων

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα φωτοαντι-

γράφονται ή εκτυπώνονται σε ελάχιστες 

περιπτώσεις και αυτό έχει περιορίσει το 

σχετικό κόστος, που υπολογίζεται σε 

32.389,98€ τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμο-

γής συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στον Δήμο μας.

Μείωση κόστους διακίνησης 
εγγράφων

Τα έγγραφα διακινούνται χωρίς κό-

στος, με αποτέλεσμα τα έξοδα μεταφοράς 

και διανομής σε άλλους φορείς (υπολογί-

ζεται σε 2.400€ στη διετία), αλλά και δια-

φορετικά κτίρια με χρήση οχημάτων, που 

υπολογίζεται σε 12.750€ για αυτό το διά-

στημα να είναι πλέον ελάχιστα.

Μειωμένο κόστος αποθήκευσης 
εγγράφων

Η οργανωμένη και αυτοματοποιημένη 

αποθήκευση εγγράφων συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση φυσικού χώρου αποθήκευ-

σης και άρα στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Εξοικονόμηση δαπάνης για 
την προμήθεια και συντήρηση 
λογισμικού

Δεδομένου ότι ο δήμος δεν ξόδεψε 

ούτε ένα ευρώ για την υιοθέτηση του 

ΣΗΔΕ «ΊΡΙΔΑ»η εξοικονόμηση των απαι-

τούμενων επενδύσεων για προμήθεια και 

συντήρηση ανάλογου συστήματος από 

την αγορά, είχε ως συνέπεια την ανακα-

τεύθυνση των πόρων προς όφελος των 

πολιτών. Το κόστος θα ήταν 36.000€ για 

αυτή τη διετία.

Αυξημένη παραγωγικότητα

Η πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρ-

χεία είναι εύκολη από ηλεκτρονικούς υπο-

λογιστές σε χώρους του Δήμου, αλλά και 

από τις οικίες των στελεχών του Δήμου και 

φυσικά και από συσκευές smartphone.

Βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού

Εξοικονομούνται ανθρωποώρες για 

την αποθήκευση, αναζήτηση, διεκπεραίω-

ση και διανομή των εγγράφων

Ταχύτερη εξυπηρέτηση

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες του φο-

ρέα εκτελούνται ταχύτερα, αφού υπάρχει 

γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και 

έγγραφα και ταχεία ροή των εγγράφων, με 

συνέπεια ο πολίτης εξυπηρετείται ταχύτερα.

Αποδοτικότερος συντονισμός 
Υπηρεσιών – λήψη αποφάσεων

Άνθρωποι σε διαφορετικές τοποθεσί-
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ες, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν το 

ίδιο έγγραφο/πληροφορία, την ίδια στιγ-

μή επιτρέποντας την ταχύτερη λήψη απο-

φάσεων και τον καλύτερο συντονισμό των 

υπηρεσιών.

Διαφάνεια διαδικασιών

Κάθε ενέργεια των στελεχών της δη-

μόσιας διοίκησης αποτυπώνεται στο σύ-

στημα και καταγράφεται στο ιστορικό με 

πλήρη στοιχεία χρονοσήμανσης.

Λιγότερα λάθη ανθρώπινου 
παράγοντα

Η αναζήτηση, στα πλαίσια ενός συστή-

ματος διαχείρισης εγγράφων, επιτρέπει 

στους χρήστες να αναζητούν συγκεκρι-

μένες πληροφορίες σε όλο το αρχείο των 

ηλεκτρονικών εγγράφων του φορέα σε 

μερικά δευτερόλεπτα, από το σταθμό ερ-

γασίας τους.

Παρακολούθηση  
ροών εργασίας

Σε περιπτώσεις διαδικασιών με προκα-

θορισμένα βήματα υπάρχει δυνατότητα 

παρακολούθησης της ροής ενός εγγρά-

φου, προσθήκη επιπλέον εγγράφων στην 

ίδια ροή, αναθέσεις σε συγκεκριμένους 

υπαλλήλους και παρακολούθησης του 

ιστορικού σε κάθε βήμα.

Μεγαλύτερη πρόσβαση  
σε συγκεκριμένες  
πληροφορίες

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με το 

έγγραφο γρήγορα, μιας και η πληροφορία 

αυτή είναι συσχετισμένη με το έγγραφο.

Προστασία και ασφάλεια 
εγγράφων

Τα ηλεκτρονικά αρχεία διατηρούνται 

στην κυβερνητική υποδομή g-cloud. 

Απαλλασσόμαστε από την ανάγκη προ-

μήθειας της απαιτούμενης υποδομής και 

διασφάλισης ανθρωπίνων πόρων για την 

τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής 

λειτουργίας του συστήματος. Δεν υπάρ-

χει κόστος αρχικής προμήθειας εξοπλι-

σμού και κόστη λειτουργίας δεν υπάρ-

χουν κόστη επέκτασης ή αντικατάστασης 

hardware, δεν διατηρούμε κοστοβόρες 

διαδικασίες backup, ενώ ενισχύεται το 

επίπεδο ασφάλειας

Προστασία προσωπικών 
δεδομένων

Οι ρόλοι και τα δικαιώματα που απο-

δίδονται στους υπαλλήλους, καθορίζουν 

την πρόσβαση στα έγγραφα που έχει ο 

καθένας εξασφαλίζοντας την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων.

Ευχρηστία

Η ευχρηστία του συγκεκριμένου συ-

στήματος βοήθησε στην άμεση εξοικείω-

ση των χρηστώνκαι καθιστώντας το άμε-

σα παραγωγικό.

Φιλικότητα  
στο περιβάλλον

Η μείωση των εκτυπώσεων εξαιτίας 

της φιλοσοφίας της «ΙΡΙΔΑΣ», συμβάλλει 

στην προστασία του περιβάλλοντος, μιας 

και πλέον οι εκτυπώσεις έχουν μειωθεί στο 

10%.

Έκδοση ψηφιακών  

πιστοποιητικών

Ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης γίνεται 

ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που διασυν-

δέει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των πολιτών 

για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 

με την «ΙΡΙΔΑ», που αφορά μεταξύ άλλων 

στις αιτήσεις για βεβαίωση μόνιμης κατοι-

κίας, για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγε-

νών, για Π.Ο.Κ για στρατολογική χρήση, 

για πιστοποιητικό εντοπιότητα, μεταδη-

μότευσης κ.α.

Παράλληλα, αξιοποιούμε τις νέες 

τεχνολογίες με την εφαρμογή citify, τα 

ηλεκτρονικά ραντεβού και μια σειρά από 

άλλες πολιτικές για να βελτιώσουμε την 

αμφίδρομη επικοινωνία με τον πολίτη και 

την εξυπηρέτηση. Συνεχίζουμε με στόχο 

κάθε ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι στη 

λειτουργία του Δήμου.
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καλεσ Πρακτίκεσ // δΗμοσ Νίκαίασ-αγ. ί. ρεΝτΗ

Στη Νίκαια χτυπά η «καρδιά»  
του Πανεπιστημίου Πειραιά

Γιώργος Ιωακειμίδης,  

Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

Μετεγκαταστάθηκε στο αναμορφωμένο ολυμπιακό ακίνητο της Άρσης Βαρών
Το Πανεπιστήμιο Πειραιά ήδη άνοιξε τις πόρτες και τις ανακατασκευασμένες αίθουσες του πρώην ολυμπιακού 

κτιρίου της Άρσης Βαρών στη Νίκαια και υποδέχθηκε περισσότερους από 1.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Π
ριν 14 χρόνια ο Δήμος Νίκαιας 

είχε παραχωρήσει το Ολυμπι-

ακό Κτίριο της Άρσης Βαρών 

στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

με στόχο τη μεταστέγαση πολ-

λών σχολών του. Για χρόνια πολλά η υπό-

θεση μεταστέγασης ήταν βαλτωμένη στα 

γρανάζια της γραφειοκρατίας και μόνο 

όταν ανέλαβε τη διοίκηση του πανεπι-

στημίου η πρυτανική αρχή του κ. Άγγελου 

Κότιου, μπορέσαμε να συγχρωτίσουμε το 

βηματισμό μας, να συντάξουμε τον προ-

γραμματισμό μας και να κινητοποιήσουμε 

όλες εκείνες τις δυνάμεις της κεντρικής 

διοίκησης της πολιτείας προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν οι μελέτες και το έργο.

Πράγματι, τα βήματα που ακολούθη-

σαν ήταν εντατικά και δημιουργικά και 

ήδη Πανεπιστήμιο και Δήμος χαίρονται, 

σήμερα, το καλό αποτέλεσμα..

Το Πανεπιστήμιο ήδη άνοιξε τις πόρτες 

και τις ανακατασκευασμένες αίθουσες του 

πρώην ολυμπιακού κτιρίου της Άρσης Βα-

ρών και υποδέχθηκε περισσότερους από 

1.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μέχρι 

στιγμής, λειτουργούν 20 αίθουσες διδα-

σκαλίας και 4 εξοπλισμένα εργαστήρια και 

σε ό,τι αφορά τις εργασίες διαμόρφωσης 

6.000 τ.μ. του περιβάλλοντος χώρου από 

το σύνολο των 24.000τ.μ. είναι σε καλό 

δρόμο και σχετικά, σύντομα, η συνολική 

όψη του συνόλου των εγκαταστάσεων θα 

ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές υψηλού 

επιπέδου.

Αναμφίβολα, η μετεγκατάσταση με-

γάλου αριθμού τμημάτων του Πανεπιστη-

μίου Πειραιά στο Σπίτι της Άρσης Βαρών, 

σηματοδοτεί την ποιοτική αλλαγή του 

προσώπου της πόλης που υπηρετώ και 

προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύουν, 

άλλωστε, οι συστηματικές αναπλάσεις και 

οι απελευθερώσεις χώρων στην ευρύτερη 

περιοχή, οι οποίες, με μεθοδικό τρόπο θα 

συνεχίσουν να αναδεικνύονται και στα 

επόμενα τρία χρόνια. Στα θετικά χαρακτη-

ριστικά της λειτουργίας του Πανεπιστημί-

ου περιλαμβάνεται και η τόνωση της τοπι-

κής αγοράς σε πολλά επίπεδα, δεδομένου 

ότι τα τμήματα που πρόκειται να μετεγκα-

τασταθούν εξελισσομένου του χρόνου, θα 

αυξηθούν κατά πολύ.

Στη «γειτονιά» της γνώσης, του 
Πολιτισμού και του Αθλητισμού

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολύ κοντινή 

απόσταση από το οικονομικό Πανεπιστή-

μιο, βρίσκονται το Κατράκειο, το μεγαλύ-

τερο ανοιχτό θέατρο της Αττικής, το Πάρ-

κο του Ποντιακού Ελληνισμού, το γήπεδο 

ποδοσφαίρου «Παντελής Νικολαΐδης» στο 

οποίο γίνονται αγώνες πρωταθλημάτων 

μικρότερων κατηγοριών, το κλειστό γυ-

μναστήριο και τέλος, το κορυφαίο για το 

Δήμο μας, έργο του ποδηλατοδρόμου που 

θα διασχίζει σημαντικό τμήμα της Νίκαιας 

και του Ρέντη. Όλα αυτά τα έργα συνθέτουν 
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ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα χώρων, πο-

λιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής και 

μόρφωσης.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την διευκό-

λυνση των φοιτητών του Πανεπιστημί-

ου, φροντίσαμε σε συνεργασία με τον 

ΟΑΣΑ να υποστηριχθεί η πρόσβαση 

τους από και προς το κτίριο της Άρσης 

Βαρών με τη δημιουργία στάσης συ-

γκοινωνίας, μόλις λίγα μέτρα απόσταση 

από την κεντρική είσοδο του Πανεπι-

στημίου. Σε αμέσως επόμενο χρόνο, ο 

Δήμος μας, πρόκειται να προσθέσει στις 

υπάρχουσες επιλογές πρόσβασης και 

τη Δημοτική Συγκοινωνία που διαθέτει 

και η οποία, λειτουργεί δίχως εισιτήριο 

αρκετά χρόνια, τώρα, με επαναλαμβα-

νόμενα δρομολόγια ανά μισή ώρα.. Συ-

γκεκριμένα, λεωφορείο της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας μας θα παίρνει τους φοι-

τητές από το μετρό της Νίκαιας και θα 

τους μεταφέρει στο Πανεπιστήμιο.

Ε
να ακόμη πολυσήμαντο 

έργο για την πόλη μας εί-

ναι το «Γήπεδο Ζωής» με 

επικεφαλής τον Παναγιώτη 

Γιαννάκη. Η σχέση του κα-

ταξιωμένου αθλητή με την πόλη της 

Νίκαιας είναι γνωστή σε όλους αφού 

εδώ γεννήθηκε και εδώ ανδρώθηκε.

Ο Παναγιώτης, μας πρότεινε την 

εγκατάσταση του Μη Κερδοσκο-

πικού Οργανισμού «Γήπεδο Ζωής» 

σε οικόπεδο 9,5 στρ. στο Ρέντη και 

φυσικά με ιδιαίτερη χαρά αποδεχθή-

καμε το εξαιρετικού ενδιαφέροντος 

αυτό, εγχείρημα. Η όλη πρωτοβουλία 

οφείλεται σε αποκλειστική δωρεά 

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το «Γήπεδο Ζωής» απευθύνεται 

σε παιδιά σχολικής ηλικίας και στις 

εγκαταστάσεις που θα δημιουργη-

θούν (στεγασμένες και ανοιχτές) σε 

χώρο 5.300 τ.μ. θα υποστηρίζονται 

όλες οι δραστηριότητες του οργα-

νισμού. Το έργο περιλαμβάνει υπαί-

θριους και εσωτερικούς χώρους 

αναψυχής, μελέτης, αθλητικές εγκα-

ταστάσεις, καθώς και τα γραφεία 

του οργανισμού.

Τα παιδιά μετά το σχολείο θα 

μπορούν να συμμετέχουν στα δω-

ρεάν προγράμματα του «Γηπέδου 

Ζωής» με δυνατότητα παροχής με-

σημεριανού γεύματος. Παράλληλα 

θα λειτουργεί πρόγραμμα μελέτης 

«Γήπεδο Ζωής» σε οικόπεδο 9,5 στρ.  
στο Ρέντη με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

από εκπαιδευτικούς και στη συνέ-

χεια θα ακολουθούν αθλητικά προ-

γράμματα που θα περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων, μπάσκετ, βόλεϊ, 

τρέξιμο, κυνηγητό, αναρρίχηση, 

κολύμβηση με στόχο την ενίσχυση 

και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

παιδιών.

Μέχρι το 2023 που αναμένεται 

να έχουν ολοκληρωθεί οι εγκατα-

στάσεις του οργανισμού, το «Γήπεδο 

Ζωής» θα πραγματοποιεί δράσεις 

για τα παιδιά σε διάφορα σημεία 

της πόλης μας με επικεφαλής τον 

Παναγιώτη Γιαννάκη και οι οποίες, 

ήδη, ξεκίνησαν, προσελκύοντας το 

ενδιαφέρον εκατοντάδων παιδιών. 

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 

συμπολίτη μου Παναγιώτη Γιαν-

νάκη όπως και στους ανθρώπους 

του οργανισμού «Γήπεδο Ζωής» για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ενός εγχειρήματος που όχι μόνο έχει όλα τα χα-

ρακτηριστικά της καινοτομίας αλλά σηματοδοτεί και μια 

τεράστια κοινωνική συνεισφορά προς τα χιλιάδες παιδιά 

της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μας
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καλεσ Πρακτίκεσ // δΗμοσ Παλαίου ΦαλΗρου

Στόχος η ποιοτική  
καθημερινότητα των πολιτών

Γιάννης Φωστηρόπουλος, 

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Oι ΟΤΑ όλης της χώρας και φυσικά και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον 

έπρεπε να λειτουργήσουν και κατάφεραν να βρουν έξυπνες, άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις, 

ξεπερνώντας την αρνητική συγκυρία της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας.

H  
εποχή που διανύουμε, αποτελεί 

μεταίχμιο εποχής για τους οργα-

νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

καθώς οι δήμοι όλης της χώρας 

καλούνται να διαχειριστούν 

τη δημοσιονομική κρίση, τη μείωση της 

χρηματοδότησης και των επιχορηγήσεων 

(που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακό-

μα και το 60%), τη μεταβίβαση σειράς αρ-

μοδιοτήτων και πολιτικών από το κεντρικό 

κράτος (χωρίς την ανάλογη πρόβλεψη των 

σχετικών κονδυλίων) και φυσικά τη μεγά-

λη και πρωτόγνωρη κρίση του κορωνοϊού, 

η οποία υποχρέωσε την αυτοδιοίκηση να 

αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα με 

πνεύμα ευελιξίας.

Σε όλα αυτά, θα πρέπει να προσθέσου-

με και τη στροφή στη ψηφιακή διακυβέρ-

νηση που αποτελεί μια νέα κατάσταση, 

μέρος μιας ευρύτερης σε διεθνές επίπεδο 

τεχνολογικής επανάστασης, η οποία σε 

σημαντικό βαθμό επηρεάζει όλες τις χώ-

ρες και όλες τις κοινωνίες.

Η βελτίωση των υπηρεσιών  
προς τους Δημότες

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 

προς τους δημότες και την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών, ακολουθήσαμε ως 

δήμος, δράσεις που βελτίωσαν τις υπάρ-

χουσες παρεχόμενες υπηρεσίες, αύξησαν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα και φυσι-

κά βελτίωσαν την εξυπηρέτηση του δημό-

τη διευκολύνοντας την πρόσβαση του ή 

τον τρόπο επικοινωνίας με τον δήμο.

Υιοθετώντας έξυπνες εφαρμογές, δη-

μιουργήσαμε πιστοποιημένο προφίλ κοι-

νότητας στο viber, το οποίο παρέχει σε 

πραγματικό χρόνο σε όσους δημότες και 

κατοίκους έχουν γίνει μέλη της κοινότη-

τας άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για 

τις δράσεις , τις εκδηλώσεις αλλά και τις 

ανακοινώσεις του δήμου. Με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργήθηκε ένα εναλλακτικό 

δίκτυο επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

δημοτών και των κατοίκων για θέματα και 

ανακοινώσεις αλλά και για τις δραστηριό-

τητες συλλόγων, φορέων και σωματείων 

της πόλης ενώ η χρησιμότητα της συγκε-

κριμένης εφαρμογής αναδεικνύεται ειδικά 

σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών.

Μέσω της ιστοσελίδας μας προσφέ-

ρουμε επίσης την δυνατότητα ηλεκτρο-

νικών ραντεβού, στους δημότες, στους 

κατοίκους και στους επαγγελματίες της 

πόλης, που επιθυμούν να έχουν πρόσβα-

ση και επικοινωνία στις υπηρεσίες μας.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, μέσω της 

ιστοσελίδας του Πολιτιστικού και Αθλητι-

κού Κέντρου του δήμου, παρέχεται πλέον 

η δυνατότητα on line κράτησης από τους 

δημότες των γηπέδων τένις προκειμένου 

να αθληθούν.

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας 

αιτημάτων πολιτών στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οι πολίτες 

έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκ-

δοσης πιστοποιητικών, διοικητικών πρά-

ξεων & εγγράφων ενώ η πρόσβαση και η 

σχετική αίτηση γίνονται εύκολα μέσω των 

κωδικών του taxisnet . Και τα ΚΕΠ μας, σε 

πανελλήνια πρωτιά μέσω της πλατφόρ-
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μας myKEPlive του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης παρέχουν την δυνατότη-

τα για τηλε-ραντεβού και εξ αποστάσεως 

εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρε-

σίες μας.

Σημαντική είναι επίσης η δωρεάν και 

ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω 

του ασύρματου δικτύου WiFi4EU για τους 

κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου Πα-

λαιού Φαλήρου με το ασύρματο δίκτυο 

WiFi , να περιλαμβάνει ήδη 15 σημεία 

πρόσβασης.

Η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης

Όσον αφορά την παραλιακή ζώνη 

της πόλης μας, σημαντική ήταν η παρέμ-

βαση ανάπλασης της, ολοκληρώνοντας 

και παραδίδοντας στο κοινό, μια σειρά 

υποδομών, οι οποίες διευκολύνουν την 

πρόσβαση και την αναψυχή για τους λου-

όμενους και τους επισκέπτες της πόλης. Η 

παρέμβαση περιελάμβανε την προμήθεια 

και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλί-

ες του Μπάτη και του Φλοίσβου, με χρή-

ση από το κοινό σύγχρονων αυτόματων 

ντουσιέρων, πύργων ναυαγοσωστών, ξύ-

λινων διαδρόμων πρόσβασης, ομπρελών 

παραλίας, σύγχρονων προκατασκευασμέ-

νων αποδυτηρίων, καθιστικών σωμάτων, 

κάδων απορριμμάτων και πινακίδων πλη-

ροφόρησης.

Επίσης, μέσω του ειδικά διαμορφω-

μένου διαδρόμου που δημιουργήθηκε 

και που οδηγεί απευθείας στην θάλασσα 

και στο ήδη εγκατεστημένο seatrack της 

παραλία μας, διευκολύνεται η πρόσβαση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες στην θάλασσα, 

ενώ εγκαταστάθηκε και ειδικά κατασκευ-

ασμένο αποδυτήριο παραλίας για χρήση 

από ΑΜΕΑ.

Συγχρόνως, ως δημοτική αρχή εκμε-

ταλλευτήκαμε όλο το διάστημα της καρα-

ντίνας, για να προχωρήσουμε σημαντικά 

έργα υποδομών, στοχεύοντας η επόμενη 

ημέρα να μας βρει έτοιμους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Οδικός 

Εξοπλισμός Ασφαλείας , προμηθευτήκαμε 

και τοποθετήσαμε σε σημαντικές διασταυ-

ρώσεις και πολυσύχναστα σημεία , ηλε-

κτρονικές πινακίδες σήμανσης, με ενσωμα-

τωμένα Led υψηλής ισχύος συνδυασμένο 

με ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια 

δεδομένα και μετρήσεις και επιτυγχάνο-

ντας σημαντικό οικονομικό όφελος και 

ενεργειακή εξοικονόμηση,

Όλα τα παραπάνω, για τα οποία ο 

δήμος μας έχει βραβευθεί και διακριθεί, 

σχεδιάστηκαν και κυρίως υλοποιήθηκαν 

καθώς ως δημοτική αρχή ήμασταν και 

είμαστε θετικοί στον πειραματισμό, στην 

αναθεώρηση παγιωμένων αντιλήψεων 

και παραδοχών και εν τέλει στον αναστο-

χασμό πρακτικών προς όφελος πάντα του 

δημότη.

Αξιοποιώντας κάθε δημιουργική σκέ-

ψη, αντιμετωπίζοντας την γραφειοκρατία, 

υιοθετώντας σύγχρονα ψηφιακά εργα-

λεία, με στόχο να καταστεί η καθημερινό-

τητα των πολιτών, καλύτερη.

γάτας) επίσης με ενσωματωμένα Led.

Προχωρήσαμε επίσης σε αντικατά-

σταση του δημοτικού φωτισμού με λά-

μπες τεχνολογίας Led καθώς και σε πλή-

θος παρεμβάσεων στη σήμανση και την 

βελτιστοποίηση του οδοστρώματος ενώ 

τοποθετήσαμε προστατευτικά ελαστι-

κά εμπόδια και προειδοποιητικά ηλιακά 

φανάρια σε επίμαχα σημεία όπως είναι 

διασταυρώσεις και διαβάσεις σε σχολεία , 

εκκλησίες κ.α.

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 

των δημοτικών μας υποδομών, αναπτύ-

ξαμε και λειτουργήσαμε πλατφόρμα ΙΟΤ 

με στόχο τον έλεγχο και διαχείριση της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας , αξι-

οποιώντας και συνεκτιμώντας παλαιότερα 
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καλεσ Πρακτίκεσ // δΗμοσ αλίμου

Ντοκουμέντο για την ιστορία  
της πόλης και του Δήμου Αλίμου

Ανδρέας Κονδύλης,  

Δήμαρχος Αλίμου

Μία σημαντική παρακαταθήκη για την πόλη αποτελεί η Β’ Έκδοση του Λευκώματος «ΑΛΙΜΟΣ: όψεις της 

ιστορίας της πόλης και του δήμου», το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 2021 στο Ανοιχτό Θέατρο 

‘Μαίρη Αρώνη’, από ένα πάνελ εκλεκτών ομιλητών, κατοίκων του Αλίμου.

Χ
ρειάστηκαν δύο χρόνια εντατι-
κής δουλειάς για το εξαιρετικό 
αυτό Λεύκωμα-ντοκουμέντο 
που περιλαμβάνει πολλά και-
νούργια στοιχεία, φωτογραφίες 

και ολόκληρα επιπλέον κεφάλαια για την 
πορεία της πόλης μέσα στα 5.000 χρόνια 
της ύπαρξής της.

Οι Γιώργος Γεραπετρίτης (Υπουργός 
Επικρατείας, Καθηγητής Νομικής), Γιάν-
νης Λούλης (Συγγραφέας, επικοινωνιολό-
γος), Θανάσης Θεοχαρόπουλος (Διευθυ-
ντής Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) και Βασίλης Χιώτης 
(Δημοσιογράφος, Διευθυντής του ΣΚΑΪ 
100,3) μίλησαν με ενθουσιασμό για την 
πόλη τους, που είναι η πατρίδα του Θου-

κυδίδη, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους 
της και τις μεγάλες της προοπτικές για 
το μέλλον. Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέ-
ας Κονδύλης τους ευχαρίστησε για την 
παρουσία τους και τους πρόσφερε το με-
τάλλιο του Θουκυδίδη.

Βασίλης Χιώτης: «Αυτός ο δήμος 
από τη μέρα που πάτησα το πόδι μου 
στην Αθήνα ασκούσε μία γοητεία πάνω 
μου, γιατί, όταν έστριβα από την Αλίμου 
στην παραλιακή, για να πάω στο παλιό 
αεροδρόμιο και να πετάξω για το νησί 
μου, τη Μυτιλήνη, έφτιαχνε το κέφι μου. 
Ένα άλλο σημείο είναι ότι βρίσκεται κο-
ντά στη θάλασσα η οποία είναι η ζωή μου.

Έτσι αποφάσισα όταν έκανα οικογέ-
νεια να ζήσω στον Άλιμο. Μαζί με την οι-
κογένειά μου, που έβλεπα να μεγαλώνει, 
έβλεπα και αυτή τη γειτονιά την «ταπει-
νή», που ήταν ανάμεσα σε δύο λαμπε-
ρούς δήμους, να ομορφαίνει και την κα-
μαρώνω μέρα με τη μέρα να ομορφαίνει 
ακόμη περισσότερο.»

Ανδρέας Κονδύλης: «Θέλω να ευχα-
ριστήσω τους πρώην δημάρχους και τους 
επικεφαλής παρατάξεων που είναι κοντά 
μας (Βασίλης Ξένος, Αργύρης Αργυρίου, 
Αλέξανδρος Αλούκος, Κώστας Μαντζου-
ράνης, Αριστείδης Θωμόπουλος).Όλοι 
τους έχουν συμβάλει στο να είναι η πόλη 
μας εδώ που βρίσκεται σήμερα.

Είναι εύκολο κανείς να πει και να γρά-
ψει για μία πόλη που έχει ιστορία τουλάχι-
στον 5.000 ετών; Ευτυχώς, το 2006 έδω-
σαν την απάντηση οι συντελεστές της Α’ 
έκδοσης του Λευκώματος. Η δημοτική 
αρχή του Κώστα Μαντζουράνη τότε, με 
βασικούς συνεργάτες την αρχαιολόγο κυ-
ρία Κωνσταντίνα Καζά και την κα. Κλαδιά, 
μαζί με τις εκδόσεις “Αλέξανδρος” έφτια-

ξαν μετά από μία επίπονη δουλειά ετών, 
έναν ξεχωριστό τόμο που είναι πραγματι-
κά απόκτημα για την πόλη μας.

Όταν το 2016 αποφασίσαμε να επανεκ-
δώσουμε τον τόμο με νέο υλικό, φαινόταν 
εύκολο το έργο μας, αλλά αποδείχτηκε 
ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είχε συγκε-
ντρωθεί πολύ υλικό που ήθελε επεξεργα-
σία. Δουλέψαμε δύο ολόκληρα χρόνια, για 
να βγει αυτό το ανανεωμένο Λεύκωμα για 
τον Άλιμο, την πόλη μας, που συνδυάζει τη 
θάλασσα, το Αττικό φως, τη φύση, την τε-
ράστια ιστορία στον χρόνο και τις μεγάλες 
προοπτικές για το μέλλον.»

Γιώργος Γεραπετρίτης: «Είναι μεγά-
λη χαρά, τιμή και συγκίνηση να βρίσκο-
μαι εδώ για να μιλήσω για τη σπουδαία 
Β’ Έκδοση του λευκώματος για τον Άλιμο, 
που είναι η αποτύπωση ολόκληρης της 
ιστορίας της πόλης και, θα μου επιτρέψε-
τε να πω, και ολόκληρης της ιστορίας της 
χώρας, γιατί εδώ συγκεντρώνεται όλη η 
ιστορία της πατρίδας μας.
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Μία πόλη 5.000 ετών είναι μία σπάνια 
περίπτωση οργανωμένου οικισμού και για 
αυτό τον λόγο είναι πολλά εκείνα τα οποία 
μπορούν να αναδειχθούν. Εδώ ήταν στην 
αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία η μία από 
τις δέκα φυλές, κυρίως η Λεοντίδα φυλή, 
και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αποδει-
κνύεται και με ιστορικά τεκμήρια ότι εδώ 
στον Άλιμο ήταν ο γενέθλιος τόπος των 
Θεσμοφορίων. Μία πάρα πολύ σπουδαία 
γιορτή της αρχαιότητας, η μόνη γιορτή 
της παλιάς Αθηναϊκής Δημοκρατίας αφιε-
ρωμένη στη γυναίκα. Εδώ είναι η πατρίδα 
του Θουκυδίδη, εδώ στην περιοχή μας 
υπήρχαν δύο συγκροτημένα αρχαία θέα-
τρα, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της 
πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Το Λεύκωμα είναι ιδιαίτερα καλαίσθη-
το!Λόγω της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας 

έχω δει και έχω διαβάσει πολλά λευκώμα-
τα, αλλά αυτό θέλω να πω υπερηφάνως 
ότι είναι το πιο όμορφο και αναπτυγμένο 
και υψηλής αισθητικής λεύκωμα. Όπως 
καταλαβαίνω, ο Δήμαρχος είναι και ο 
επιμελητής της Β’ Έκδοσης. Εκτός από 
αεικίνητος δήμαρχος…, μπράβο σας κύ-
ριε δήμαρχε, θερμά συγχαρητήρια, είστε 
πολυπράγμων!

Εδώ στην ευρύτερη περιοχή, συντε-
λούνται έργα τα οποία θα αλλάξουν τη 
φυσιογνωμία της πόλης αλλά και όλης της 
νότιας πλευράς της Αττικής. Έχουν ήδη 
τεθεί σε δημοπρασία τα έργα κατασκευής 
υποδομών για το Ελληνικό και μέσα στον 
επόμενο χρόνο θα έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε απτά δείγματα, το πού πηγαί-
νει το έργο. Θα δημοπρατηθούν επιπλέ-
ον έργα 100 εκατομμυρίων ευρώ για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις. Μεγάλο ενδι-
αφέρον έχει και η ενοποίηση του παρα-
λιακού μετώπου, για να γίνει πιο προσιτό 
στους πολίτες, με 32 χιλιόμετρα ποδηλα-
τοδρόμου και πεζοδρόμου, ενοποιημένο 
από το Φάληρο μέχρι τη Βουλιαγμένη και 
στη συνέχεια από τη Βουλιαγμένη μέχρι 
το Σούνιο. Η μαρίνα Αλίμου θα εξελιχθεί 
στην πιο σύγχρονη μαρίνα της Μεσογεί-
ου… Μια υπέροχη βραδιά στον Άλιμο 
που είναι μία βραδιά στο όνειρο!»

Θανάσης Θεοχαρόπουλος: «Δεν 
έχω γεννηθεί εδώ, αλλά ζω με την οικο-
γένειά μου στον Άλιμο.Το λεύκωμα αυτό 

Ανδρέας Κονδύλης Δήμαρχος Αλίμου με τους πρώην Δημάρχους Αλέξανδρο Αλούκο,  

Βασίλη Ξένο, Αργύρη Αργυρίου, Κωνσταντίνο Μαντζουράνη και τον Αριστείδη 

Θωμόπουλο επικεφαλής Δημοτικού Συνδυασμού.

Από αριστ.: Θανάσης Θεοχαρόπουλος, δ/ντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας 

Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, Γιάννης Λούλης, Πολιτικός Επιστήμονας, Βασίλης Χιώτης, Δ/

ντής του ΣΚΑΙ 100,3 και ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης 

(δεξιά) με τον πρώην Δήμαρχο της 

πόλης, Αργύρη Αργυρίου.
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Το τελευταίο  
αντίο  στη  

Φώφη Γεννηματά

φωτίζει με μεγεθυντικό φακό όλες τις πτυχές της 

ιστορίας και αφήνει το μήνυμα του και για το μέλλον. 

‘Άλιμος’ σημαίνει για μένα ποιότητα ζωής, γιατί συν-

δυάζει τη θάλασσα, το πράσινο, την καθαριότητα, τις 

κοινωνικές δομές που ασχολούνται με τον άνθρωπο.

Και βέβαια, εδώ είναι η γενέτειρα του Θουκυδίδη που 

ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με την επιστημονική 

ιστοριογραφία και έγραψε πολιτική ιστορία βασισμέ-

νη στην αλήθεια.»

Γιάννης Λούλης: «Ο τίτλος ‘μαγικό κρατίδιο του 

Αλίμου’ είναι ο πρόλογός μου στο βιβλίο ‘Άλιμος η 

πόλη μας’.Όποτε παρουσίαζα βιβλίο, ανέφερα τον 

τίτλο αυτό.Ο επίλογος του βιβλίου μου για τον Τραμπ 

περιγράφει ένα κομμάτι της ζωής μου που είναι ο Άλι-

μος. Ποια είναι όμως η άλλη λέξη που μου βάζει μέσα; 

H αύρα. Αν έχει κάτι ο Άλιμος είναι η αύρα του. Και 

ποιος δίνει την αύρα αυτή; Δεν είναι μόνο το περιβάλ-

λον είναι και οι κάτοικοί του. Εγώ ήρθα στον Άλιμο το 

2007 από τα βόρεια προάστια και άλλαξε η ζωή μου. 

Συμπληρώνω 14 χρόνια  ασταμάτητα το χειμερινό κο-

λύμπι και συναντώ καθημερινά τους ανθρώπους του 

αλλά και τα ζωάκια, ειδικά τις γάτες που τις φροντίζει 

ο κόσμος και ο Δήμος. Η ποιότητα ζωής του Αλίμου, η 

αύρα του, τα καλημέρα που συναντάς περπατώντας… 

μπορεί να μην έχεις γίνει φίλος μαζί τους αλλά υπάρχει 

μία ζεστασιά. Από τη μέρα που ήρθα στον Άλιμο έχω 

γράψει εννιά βιβλία.»

 Το παρών στην παρουσίαση του λευκώματος 

έδωσαν μεταξύ άλλων οι:Μιχάλης Σταυριανουδά-

κης(Γ.Γ. Υπουργείου Εσωτερικών), Βασίλης Σπανάκης 

(Βουλευτής ΝΔ), Τάσος Γαϊτάνης (Εκπρόσωπος Τύ-

που ΝΔ), Νίκος Παπάς (Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και πρώην 

υπουργός), Δήμητρα Νάνου (Αντιπεριφερειάρχης 

Νοτίου Τομέα), Γιάννης Φωστηρόπουλος (Δήμαρχος 

Παλ.Φαλήρου), Γιώργος Παπανικολάου (Δήμαρχος 

Γλυφάδας), Πάνος Μπαντούνας (Αντιδήμαρχος Αγ.Δη-

μητρίου), Μάνος Δανέζης (Καθηγητής Αστροφυσικής 

στο ΕΚΠΑ), Αντώνης Ρουπακιώτης(πρ. Πρόεδρος ΔΣΑ 

και πρ. Υπουργός), Χρήστος Αντωναρόπουλος (Εικα-

στικός), Γρηγόρης Λαμπράκης (Πρόεδρος Ιδρύματος 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ).

Επίσης οι Αντιδήμαρχοι Αλίμου: Αναστασία Σιμη-

τροπούλου, Δώρα Σύρμα, Αρτέμης Καραμολέγκος, 

Γιάννης Αντωνάκης, Γιώργος Μακαριγάκης και Χρυ-

σόστομος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Στέφανος Διαμαντής, ο Γενικός Γραμμα-

τέας του Δήμου Ευάγγελος Κακκαβής και οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι: Γιάννης Βέργης, Κωνσταντίνος Φαλιέρος, 

Βαγγέλης Ευαγγελίου, Χρήστος Γκιόλιας, Ευδοξία 

Δουδωνή και Δανάη Νικολάτου. Επίσης, εκπρόσωποι 

συλλόγων και φορέων του Δήμου Αλίμου, των ΚΑΠΗ, 

σχολικών μονάδων και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-

γαζομένων στον Δήμο Δημήτρης Γεωργακόπουλος.

Με δημόσιο μήνυμά της η Ένωση Δημάρ-

χων Αττική διατύπωσε το τελευταίο αντίο 

σε μία μεγάλη προσωπικότητα της πολιτικής 

ζωής της χώρα αλλά και σε έναν άνθρωπο που 

πορεύτηκε με υψηλό το φρόνημα αξιοπρέπει-

ας, γεναιότητα και μεγαλοσύνη έως την ύστατη 

στιγμή. Ειδικότερα, το δημόσιο συλλυπητήριο 

μήνυμα της Ένωσης ακολουθεί: «Πενθούμε την 

απώλεια της Φώφης Γεννηματά. Με θλίψη και 

σεβασμό αποχαιρετούμε μια γενναία γυναίκα 

που έδωσε με αξιοπρέπεια μια άνιση μάχη για τη 

ζωή. Υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα που 

υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αυταπάρνηση 

το δημόσιο βίο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως 

Υπερνομάρχης Αθηνών – Πειραιώς. Θα μας λεί-

ψει ο νηφάλιος και τεκμηριωμένος πολιτικός της 

λόγος. Θα μας λείψει η ευγένεια και το φωτεινό 

της χαμόγελο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικο-

γένειά της και τους δικούς της ανθρώπους».

καλεσ Πρακτίκεσ // δΗμοσ αλίμου
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ΕμβολιαζομαστΕ
Συνεχίζουμε να απολαμβανουμε 

το δώρο τηΣ ζώηΣ μαζί
με  τουΣ αγαπημενουΣ μαΣ!
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