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Ε
υτυχώς αυτή τη φορά, στην πύρινη 

λαίλαπα της θερινής περιόδου του 

2021 δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπι-

νων ζωών. Τονίζω το ανθρώπινων για-

τί ψυχές χάθηκαν! Και βέβαια μια ανυ-

πολόγιστη οικολογική καταστροφή. 

Μια ακόμα καταστροφή που το ξέρουν πλέον 

όλοι, επιστήμονες και μη, ότι συχνά πυκνά θα 

επαναλαμβάνονται στο μέλλον.

Η «καλπάζουσα» κλιματική κρίση με τις 

ακραίες καιρικές συνθήκες, το ανθρώπινο χέρι 

με δόλο, η εγκληματική αμέλεια, οι ελλείψεις 

στις υποδομές, μία στρεβλή πολεοδομική ανά-

πτυξη και αναρχία διαχρονικά στις υποδομές 

θα οδηγούν όλο και συχνότερα σε «πρωτοφα-

νείς» κάθε φορά καταστροφές.

Ειδικότερα, οι πυρκαγιές που καίνε κάθε 

χρόνο εκατομμύρια στρεμμάτων φυσικού 

πλούτου, ιδιαίτερα στις «ευάλωτες» κλιματικά 

περιοχές, όπως οι χώρες της Μεσογείου, η Καλι-

φόρνια και άλλες πολλές.

Δυστυχώς, στη χώρα μας πρέπει να πάθου-

με για να μάθουμε. Έπρεπε (;) να χαθούν τόσες 

ζωές στο Μάτι για να λειτουργήσει ο μηχανι-

σμός της έγκαιρης προειδοποίησης και των εκ-

κενώσεων! Έπρεπε (;) να χαθούν τόσες ζωές στη 

Μάνδρα για να επισπευθούν τα αντιπλημμυρι-

κά έργα και ο καθαρισμός ρεμάτων. Έπρεπε (;) 

παλαιότερα να χαθούν τόσες ζωές και περιουσί-

ες από τους σεισμούς για να έχουμε αντισεισμι-

κά κτίρια, σε μία κατ’ εξοχήν σεισμική περιοχή 

του πλανήτη.

Έπρεπε (;) να νεκρώσει η Αττική με τον πρώτο 

χιονιά για να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των κα-

λωδίων και το κλάδεμα των δένδρων. Και χιλιάδες 

άλλα παθήματα που μας έγιναν μαθήματα. Δυ-

στυχώς όχι πάντα, αφού οι πρόσκαιρες μετά από 

κάθε τραγωδία εξαγγελίες μένουν στα χαρτιά.

Λειτούργησε  
η Πολιτική Προστασία

Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί τη 

φορά αυτή λειτούργησε μία αναβαθμισμένη πολι-

τική προστασία με έναν ικανό άνθρωπο επικεφα-

λής, σε σχέση με την ανύπαρκτη προηγούμενη.

Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα σε 

μία πρωτοφανή σε έκταση και ένταση πυρκαγιά 

αποδεικνύει τον ισχυρισμό αυτόν.

Σημειωμα του εκδοτη

Πύρινη Πολιορκία

Το πάθημα, το μάθημα και 
το πολλάκις εξαμαρτείν
Ένα ακόμα θρίλερ έζησε η χώρα μας το καλοκαίρι αυτό. 

Πυρκαγιές παντού. Από το 2007 έχουμε να ζήσουμε 

τέτοια ένταση και τέτοιο εφιάλτη.
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Από την άλλη πλευρά όμως, το γεγονός ότι χάθηκαν πάνω από 

1 εκατομμύριο στρέμματα ζωτικού φυσικού πλούτου, κυρίως δάση, 

δείχνει ότι υπήρξαν αστοχίες στον όλο σχεδιασμό της πυροπροστα-

σίας και της πυρόσβεσης.

Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν τις ημέρες του πανικού αλλά 

και την επόμενη μέρα των καταστροφών, μαζί με τη δίκαιη αγανά-

κτηση των πολιτών των πληγεισών περιοχών.

Για τα απαξιωμένα και ανίκανα Δασαρχεία, που μόνο γραφειο-

κρατικό ρόλο πλέον έχουν, για τις ανύπαρκτες ζώνες προστασίας 

και τους δασικούς δρόμους, που ποτέ δεν διανοίχθηκαν και πως θα 

έδιναν πρόσβαση στα επίγεια μέσα πυρόσβεσης στα Δάση μας, για 

καθυστερήσεις κυρίως στα εναέρια μέσα αλλά και πολλά άλλα.

Αναγκαιότητα ο ανασχεδιασμός  
αρμοδιοτήτων

Ένα είναι σίγουρο. Επείγει ο επανασχεδιασμός όλου του πλαισί-

ου και των αρμοδιοτήτων. Ήδη εξαγγέλθηκαν πολλά. Ελπίζουμε ότι 

θα υλοποιηθούν άμεσα. Και βέβαια ότι τοποθετήθηκαν οι κατάλλη-

λοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις.

Άνθρωποι που θα προλαμβάνουν, θα οργανώνουν, θα συντο-

νίζουν και θα επιχειρούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. 

Κυρίως όμως θα προλαμβάνουν. Γιατί από όλους αναγνωρίσθηκε 

ότι το παν είναι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση.

Και εκεί, σ’ αυτό τον καίριο τομέα, πιστεύουμε ότι η Αυτοδιοί-

κηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θα πρέπει να έχει λόγο, πό-

ρους και μέσα.

Ο κομβικός ρόλος  
της Αυτοδιοίκησης

Αφού η πρόληψη απαιτεί την εγγύτητα. Και εάν δεν την δια-

θέτει η Αυτοδιοίκηση, τότε ποιος άλλος; Μέχρι σήμερα, η Αυτο-

διοίκηση ήταν σε όλες αυτές τις συμφορές ο τελευταίος τροχός 

της αμάξης.

Διότι η παροχή μηχανολογικού εξοπλισμού όπως μηχανήμα-

τα έργου, υδροφόρα κ. ά., αλλά και του έμψυχου δυναμικού της, 

μόνο επικουρικά και συμπληρωματικά μπορεί να χρησίμευσαν 

στο κυρίως έργο της πυρόσβεσης.

Ως προς την πρόληψη κυρίως για την πυροπροστασία των 

Δασών, οι απειλές και οι παραπομπές αιρετών στους εισαγγελείς 

όταν επιχείρησαν παρεμβάσεις στα δάση αγγίζει τα όρια του τρα-

γελαφικού! Τη στιγμή μάλιστα που την ώρα του πανικού κόβονται 

δένδρα σωρηδόν μήπως και σωθεί κάτι.

Βέβαια, στο θέμα των αποψιλώσεων υπάρχουν τοπικές ολιγω-

ρίες, που δεν πρέπει να επαναληφθούν, και από την Αυτοδιοίκη-

ση. Σε αναμονή λοιπόν!
Για το ΔΣ ΕΝ.Δ.Α.

Ο Πρόεδρος, Παύλος Καμάρας

Ως προς την πρόληψη κυρίως για την 

πυροπροστασία των Δασών, οι απειλές και 

οι παραπομπές αιρετών στους εισαγγελείς 

όταν επιχείρησαν παρεμβάσεις στα δάση 

αγγίζει τα όρια του τραγελαφικού!
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Θεμα // αφιερωμα πυρκαγιεΣ

Από το 1983 λοιπόν έως το 2008 αντιστοιχούν 3 πυρκαγιές ανά 1000 κατοίκους και 29 

πυρκαγιές ανά 100km2. Από το 2008 έως σήμερα τα στατιστικά αυτά αυξάνονται με την 

κύρια αιτία των πυρκαγιών να οφείλεται σε ανθρωπογενή αίτια.

Του Νικόλαου Οικονόμου*

40 Χρόνια πυρκαγιές – Τα στατικά της φωτιάς

Ανθρωπογενή τα αίτια  
της μερίδας του λέοντος
1000 πυρκαγιές ανά έτος η βάση έναρξης της πύρινης λαίλαπας

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

*Απόσπασμα διπλωματικής εργασίας (Φεβρουάριος 

2020) στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας με θέμα τη Συγκριτική Ανάλυση Πρόληψης, Κα-

ταστολής και Αποκατάστασης των δασικών πυρκαγιών 

σε Ευρωπαϊκές Χώρες της Μεσογείου.

Για την καταγραφή των δασικών πυρκα-
γιών μέχρι το 1983 ήταν υπεύθυνη η Δα-

σική Υπηρεσία. Από το 1998 έως σήμερα, 

αυτή η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί στο 

Πυροσβεστικό Σώμα. Από το 1983 λοιπόν 

έως το 2008 έχουν καταγραφεί στην Ελλά-

δα 36.085 δασικές πυρκαγιές, που είχαν ως 

αποτέλεσμα την αποτέφρωση 13.613.121 

στρεμμάτων, νούμερο που αντιστοιχεί στο 

10,3% της συνολικής έκτασης της χώρας. 

Οι αντιστοιχίες αυτών των αριθμών με τον 

πληθυσμό και την έκταση της χώρας είναι 

3 πυρκαγιές ανά 1000 κατοίκους και 29 

πυρκαγιές ανά 100km2. Οι 10 μεγαλύτερες 

δασικές πυρκαγιές αυτής της περιόδου, 

είχαν ως συνέπεια να καεί το 10,5% του 

συνόλου των αποτεφρωμένων εκτάσεων 

αυτής της περιόδου. Ενώ, από το 1983-

2006 υπήρξαν 70 πυρκαγιές που έκαψαν 

περισσότερα από 20.000 στρέμματα. Το 

78,8% των καμένων εκτάσεων αυτής της 

περιόδου είχαν χαρακτηριστεί ως δασικές. 

Η περιοχή που αντιμετώπισε σε μεγαλύ-

τερο βαθμό το πρόβλημα είναι η Πελο-

πόννησος, όπου συγκεντρώνει περίπου 

το 19% των περιστατικών εκδήλωσης δα-

σικής πυρκαγιάς και το 27% των καμένων 

εκτάσεων για αυτή τη χρονική περίοδο. Ο 

μήνας με τις περισσότερες και μεγαλύτε-

ρες δασικές πυρκαγιές είναι ο Αύγουστος 
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και η ώρα που εμφανίζει μεγαλύτερη συ-

χνότητα εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς 

είναι η 14:00.

Σχετικά, με την εξέλιξη του φαινομένου από 

το 2008 και μετέπειτα, φαίνεται ότι παραμέ-

νει σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα δια-

χρονικά, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένα έτος 

με λιγότερες από 1000 πυρκαγιές και σημα-

ντικό αριθμό καμένων εκτάσεων.

Φωτιές 2021:  
Αυξημένη κατά 450% η καμένη 
έκταση στην Ελλάδα,

Αρνητική πρωτιά πυρκαγιών για την Ελ-

λάδα μεταξύ των 15 εξετασθέντων χωρών 

της Μεσογείου, με μεγάλη μάλιστα διαφο-

ρά από τη δεύτερη Τουρκία και την τρίτη 

Κύπρο σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευ-

ρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησηςγια 

δασικές πυρκαγιές (European Forest Fire 

Information System - EFFIS - https://effis.

jrc.ec.europa.eu). Συγκεκριμένα, παρότι 

ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών του 

2021 στη χώρα μας παρουσιάζει σχετικά 

μικρή αύξηση (26%) σε σχέση με τον μέσο 

όρο της περιόδου 2008 - 2020, η συνολι-

κή καμένη έκταση καταγράφει εξαιρετικά 

μεγάλη αύξηση ίση με περίπου 450% ως 

προς τον αντίστοιχο μέσο όρο της ίδιας 

περιόδου.

«Σύγκριση των πολιτικών πρόληψης 

των δασικών πυρκαγιών ανά χώρα»

Πολιτικές και  

μέτρα πρόληψης

Ε λ λ Α Δ Α
- Αξιολόγηση των δεδομένων για τις δασικές 

πυρκαγιές από τη ΓΓΠΠ.

- Εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

- Δελτίο κινδύνου πυρκαγιάς με τη μορφή 

χάρτη.

- Απαγόρευση φωτιάς μεταξύ 1 Μαΐου και 

31 Οκτωβρίου.

- Διαχείριση των δασών.

- Εθνική Στρατηγική για τα δάση 2018-2038.

Ι ΤΑ λ ΙΑ
- Σχέδια πρόληψης ανά Περιφέρεια.

- Εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

- Καθαρισμός των δασών.

- Ημερήσιος χάρτης επικινδυνότητας.

- Ελεγχόμενες πυρκαγιές.

- Συντήρηση οδικού δικτύου.

- Διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

- Απαγόρευση κάθε είδους φωτιάς στην 

αντιπυρική περίοδο.

- Έλεγχος χρήσεων γης.

ΓΑ λ λ ΙΑ
- Νομοθετικές υποχρεώσεις των πολιτών 

για καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους.

- Εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

- Καθαρισμός και διαχείριση των δασών.

- Συντήρηση και καθαρισμός του οδικού δι-

κτύου κοντά στις δασικές εκτάσεις.

- Απαγόρευση φωτιάς από Απρίλιο έως Σε-

πτέμβριο.

- Αποθήκευση νερού σε επιλεγμένα σημεία.

- Παρατηρητήρια και επίγειες περιπολίες.

- Σχέδιο πρόληψης 2013-2022.

ΙΣΠΑΝΙΑ
- Ετήσια έκθεση για τις δασικές πυρκαγιές.

- Εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

- Νομοθετικά μέτρα για τον καθαρισμό 

των κτιρίων από την βλάστηση.

- Επένδυση σημαντικών κεφαλαίων για 

τον αντιπυρικό σχεδιασμό.

- Καθαρισμός των δασών.

- Ημερήσιος χάρτης επικινδυνότητας.

- Παρατηρητήρια, επίγειες περιπολίες 

και πτήσεις επιτήρησης.

ΠΟ ρ ΤΟΓΑ λ ΙΑ

- Συνεχής παρακολούθηση των 

ευάλωτων δασικών περιοχών.

- Εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

- Υποχρέωση των πολιτών για 

καθαρισμό των κτιρίων από την 

βλάστηση.

- Φορολογικά κίνητρα για την 

συμμετοχή σε δασοκομικά 

προγράμματα.

- Ημερήσιος χάρτης επικινδυνότητας.

- Καθαρισμός των δασών.

- Δασοκομάντος.

- Παρατηρητήρια και περιπολίες.
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Μέθοδοι και τρόποι 

καταστολής

Ε λ λ Α Δ Α
- Μεγάλος αριθμός πυροσβεστών για τον 

πληθυσμό της χώρας.

- Στόλος κατασβεστικών οχημάτων.

- Αεροπλάνα και ελικόπτερα κατάσβεσης.

- Ενοικίαση εναέριων μέσων κατάσβεσης.

Ι ΤΑ λ ΙΑ
- Συντονιστικό κέντρο κατάσβεσης σε κάθε 

ευάλωτη περιοχή.

- Σχέδια καταστολής σε επίπεδο 

Περιφέρειας.

- Στόλος οχημάτων.

- Αεροπλάνα και ελικόπτερα κατάσβεσης.

- Συνεργασία Περιφερειών στην κατάσβεση.

ΓΑ λ λ ΙΑ
-Αντιπυρικές ζώνες για έλεγχο της φωτιάς.

-Στόλος οχημάτων (Αεροπλάνα – 

ελικόπτερα – Drones.

ΙΣΠΑΝΙΑ
- Ετήσιο Εθνικό Σχέδιο για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου.

- Στόλος οχημάτων.

- Αεροπλάνα, ελικόπτερα κατάσβεσης και 

Drones.

- 7 κινητές μονάδες ανάλυσης και 

σχεδιασμού.

- Υπηρεσία για τη διαχείριση των μέσων 

ενημέρωσης.

ΠΟ ρ ΤΟΓΑ λ ΙΑ
- Μεγάλος αριθμός πυροσβεστών για τον 

πληθυσμό της χώρας.

- Δασοκομάντος.

- Στόλος οχημάτων.

- Αεροπλάνα και ελικόπτερα κατάσβεσης.

- Ενοικίαση εναέριων μέσων κατάσβεσης.

- Πρωτόκολλα συνεργασίας.

Πολιτικές  

αποκατάστασης

Ε λ λ Α Δ Α
- Αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας.

- Καταγραφή των ζημιών και οριοθέτηση 

των περιοχών που επλήγησαν.

- Αναδάσωση.

- Προστασία καμένων δασικών εκτάσεων.

- Διαχείριση ιστάμενων δένδρων.

Ι ΤΑ λ ΙΑ
- Ξεχωριστό σχέδιο αποκατάστασης ανά 

συμβάν.

- Αποφάσεις σε Τοπικό επίπεδο μέσω δια-

βούλευσης.

- Απαγόρευση βόσκησης και θήρας.

- Δασοκομικές παρεμβάσεις.

- Διαχείριση ιστάμενων δένδρων.

ΓΑ λ λ ΙΑ
- Παρεμβάσεις μόνο στα δημόσια δάση.

- Φυσική αναγέννηση - αναδασώσεις.

- Αντιδιαβρωτικά έργα.

ΙΣΠΑΝΙΑ
- Συνεργασία Αυτόνομων Κοινοτήτων και 

κυβέρνησης.

- Έκτακτα αποστραγγιστικά έργα.

- Αύξηση θέσεων εργασίας στις πληγείσες 

περιοχές.

- Πρόγραμμα φύτευσης 45 εκατομμυρίων 

δένδρων.

ΠΟ ρ ΤΟΓΑ λ ΙΑ
- Υποχρέωση Γενικής Διεύθυνσης Δασών.

- Επιστημονικό συμβούλιο αρμόδιων 

Υπουργείων.

- Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα.

- Βραχυπρόθεσμα αντιδιαβρωτικά έργα.

- Αξιολόγηση υποβάθμισης της περιοχής - 

Δράσεις ανάκτησης.

Θεμα // αφιερωμα πυρκαγιεΣ

Ανάλυση δασικών πυρκαγιών περιόδου 1980-2008 / ΥΠΕΚΑ
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Όσα μπορεί να «μάθει» η Ελλάδα
από τις Μεσογειακές χώρες

Στον τομέα της πρόληψης η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει ορισμένες πολιτικές που 
ακολουθούν οι άλλες Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες, χωρίς μεγάλο κόστος.

Πολιτικές πρόληψης

- Αρχικά, το κράτος οφείλει να ολοκληρώ-

σει το δασολόγιο και τους δασικούς χάρ-

τες, ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των 

χρήσεων γης κοντά στις δασικές εκτάσεις. 

Με αυτό τον τρόπο, θα είναι ευκολότερο να 

περιοριστούν οι επίδοξοι εμπρηστές που 

συχνά προβαίνουν σε πράξεις εμπρησμού.

- Επίσης, απαιτούνται τροποποιήσεις στο 

Νομοθετικό πλαίσιο, που θα υποχρεώνουν 

τους ιδιώτες να καθαρίζουν τα κτίρια τους 

από τη νεκρή βλάστηση τους θερινούς μή-

νες κοντά στις δασικές εκτάσεις, μέτρο που 

εφαρμόζεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. 

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση μπορεί να 

συνδυαστεί με φορολογικά κίνητρα για τους 

πολίτες που βοηθούν εθελοντικά τα Δασαρ-

χεία σε δασοκομικές ενέργειες, όπως γίνεται 

στην Πορτογαλία.

- Ακόμα, οι Δήμοι που έχουν στα όρια τους 

δάση, οφείλουν να συντηρούν το οδικό 

δίκτυο και να επιτηρούν την κυκλοφορία 

κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 

Έτσι, οι επίγειες δυνάμεις του ΠΣ, θα έχουν 

τη δυνατότητα για άμεση προσβασιμότητα, 

σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

- Επιπλέον, στις ευάλωτες περιοχές απαιτεί-

ται καθαρισμός από τη βλάστηση, πριν τους 

θερινούς μήνες και διάνοιξη αντιπυρικών 

ζωνών. Αυτή η πολιτική μπορεί να συνδυα-

στεί με τη δημιουργία σημείων αποθήκευ-

σης νερού, όπως δεξαμενές σε επιλεγμένα 

σημεία στις δασικές εκτάσεις.

Πολιτικές καταστολής

Στον τομέα της καταστολής, η χώρα μας 

μπορεί να υιοθετήσει πολιτικές που θα απο-

σκοπούν στη βελτίωση της οργάνωσης, των 

ενεργειών καταπολέμησης και της ενίσχυ-

σης του ΠΣ:

- Ο συντονισμός των δυνάμεων κατάσβε-

σης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα 

μας κρίνεται ως αναποτελεσματικός. Έτσι, 

προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας συντονι-

στικού κέντρου όλων των εμπλεκόμενων 

δυνάμεων για την κατάσβεση των δασικών 

πυρκαγιών.

- Επιπλέον, για την καταπολέμηση του φαι-

νομένου, η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει 

τις μεθόδους του αντιπύρ και της ελεγχόμε-

νης πυρκαγιάς. Οι συγκεκριμένες ενέργειες 

αντιμετώπισης είναι ιδιαίτερα αποδοτικές 

στη Γαλλία. Στη χώρα μας θα ήταν εφικτό 

να αξιοποιηθούν από το Πυροσβεστικό 

Σώμα /ΠΣ, έπειτα από ανάλογη εκπαίδευση 

του προσωπικού. Επίσης το ΠΣ της χώρας 

μας μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με την 

ένταξη ομάδας δασοκομάντος και με την 

αξιοποίηση των υπαρχόντων Drones της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Η ομάδα δασοκο-

μάντος μπορεί να αποτελείται από μέλη του 

προσωπικού του ΠΣ και του στρατού, που 

θα λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

Πολιτικές αποκατάστασης

Στον τομέα της αποκατάστασης των πληγει-

σών περιοχών από τις δασικές πυρκαγιές η 

Ελλάδα μπορεί να συμπεριλάβει στο σχε-

διασμό της ορισμένες πολιτικές των άλλων 

εξεταζόμενων περιοχών:

- Αρχικά, για την προστασία των υποβαθμι-

σμένων περιοχών προτείνεται η απαγόρευ-

ση βόσκησης και θήρας, όπως στην Ιταλία.

- Επίσης, ο σχεδιασμός αποκατάστασης των 

καμένων περιοχών θα βοηθούσε σημαντι-

κά, αν γινόταν ξεχωριστά ανά περιστατικό. 

Αυτή η διαφοροποίηση θα αποσκοπούσε 

στην καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων 

κεφαλαίων και στην ιεράρχηση των ανα-

γκών. Ακόμα, η ένταξη σε προγράμματα της 

ΕΕ για την χρηματοδότηση των ενεργειών 

αποκατάστασης, θα βοηθούσε σημαντικά, 

στην άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών.

- Τέλος, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία 

των πυρκαγιών στη χώρα συμβαίνουν τους 

θερινούς μήνες, υπάρχει ανάγκη για δημι-

ουργία άμεσων αποστραγγιστικών και αντι-

διαβρωτικών έργων, πριν την έναρξη των 

φθινοπωρινών μηνών

Ανάλυση 

των δασικών 

πυρκαγιών στην 

Ελλάδα την 

περίοδο 2009- 

2018 /ΥΠΕΚΑ
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Σ
τον όμορφο ανοικτό χώρο του 

Δημοτικού Αναψυκτήριου της Ηλι-

ούπολης οι Δήμαρχοι και οι πρώην 

Δήμαρχοι της Αττικής, μέλη της 

ΕΝ.Δ.Α., διενήργησαν την Ετήσια Τακτική Γε-

νική Συνέλευσή τους. Ήταν μια πρώτη από-

πειρα επαναφοράς στην κανονικότητα και 

της δράσης της Ένωσης, μετά μακρά αποχή 

λόγω της πανδημίας, όπως τόνισε ο Πρόε-

δρος κ. Π. Καμάρας στον χαιρετισμό του.

Χαιρετισμό απηύθυναν και ο Γενικός 

Γραμματέας ΥΠ.ΕΣ. κ. Μιχ. Σταυριανουδάκης 

καθώς και οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης, 

κ Γ. Χατζηδάκης, Δήμαρχος Ηλιούπολης και 

Θεοδ. Γεωργάκης Γεν. Γραμματέας της Ένω-

σης και πρώην Δήμαρχος του ίδιου Δήμου.

Σε κλίμα ομοψυχίας και αδελφοσύνης, 

τα μέλη της Γ.Σ. ψήφισαν ομόφωνα τον οι-

κονομικό απολογισμό του Δ.Σ. για το 2020 

ως και τον προϋπολογισμό του 2021.

Ο Πρόεδρος ανέλυσε τις δράσεις και τις 

θεσμικές παρεμβάσεις που έκανε η Ένωση 

παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, 

ενώ ανέπτυξε και τον προγραμματισμό για 

το τρέχον έτος.

Κοινή διαπίστωση όσων από τα μέλη 

έλαβαν τον λόγο στη Γενική Συνέλευση 

ήταν η αναγνώριση της αξιέπαινης, όπως 

τονίσθηκε, δραστηριότητας του Δ.Σ., σε δύ-

σκολες συνθήκες.

Να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκο-

μένων ήταν πλήρως εμβολιασμένοι τηρή-

θηκαν μέτρα ασφαλείας

τα νεα τηΣ ενωΣηΣ δημαρχων αττικηΣ

Διεξήχθη με επιτυχία  
η Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Σε κλίμα ομοψυχίας και αδελφοσύνης, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της 

ΕΝ.Δ.Α. ψήφισαν ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. για το 2020 ως 

και τον προϋπολογισμό του 2021. 
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τα νεα τηΣ ενωΣηΣ δημαρχων αττικηΣ

Τ
 

 

 

ο 2020 ήταν αναμφισβήτητα μια δύσκολη 

πρωτόγνωρη χρονιά για όλους μας. Εκτός από τους 

συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα, που ήταν 

και το πλέον οδυνηρό, ανατράπηκε σε μεγάλο βαθ-

μό και η κανονικότητα στη ζωή μας. Προφανώς και 

αναπόφευκτα, η πανδημία και τα σχετικά μέτρα για 

την αντιμετώπιση της, ανέτρεψαν και τον προγραμ-

ματισμό δράσης της Ένωσής μας, όπως αυτός είχε 

συζητηθεί και εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση μας.

Έτσι αναστάλθηκαν οι δύο (2) κυριότερες καθι-

ερωμένες εκδηλώσεις, το Φόρουμ τον Σεπτέμβριο 

και τα Βραβεία Αυτοδιοίκησης τον Δεκέμβριο ενώ 

αναβλήθηκαν και δυο(2) προγραμματισμένα ταξί-

δια στην Καστοριά και στο εξωτερικό.

Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες το Δ.Σ. μας κι-

νήθηκε δραστήρια και στο βαθμό του εφικτού 

παρουσίασε μια αξιόλογη δραστηριότητα. Έτσι 

διεξήχθησαν με επιτυχία, η Γενική Συνέλευση με 

το παραδοσιακό κόψιμο της πίτας καθώς επίσης 

και ο καθιερωμένος πλέον ετήσιος χορός μας, με 

την συμμετοχή πολλών και καλών συναδέλφων 

και φίλων.

Στο επίπεδο των θεσμικών μας επαφών, ολι-

γομελείς αντιπροσωπείες του Δ.Σ. συναντήθηκαν 

και συζήτησαν θέματα αρμοδιότητος τους με τους 

Υπουργούς Εσωτερικών κ. Τ. Θεοδωρικάκο και Μ. 

Βορίδη, τον αναπληρωτή ΥΠ.ΕΣ. κ. Στ. Πέτσα και τον 

Υπουργό Εργασίας κ Κ. Χατζηδάκη.

Στους Υπουργούς παρουσιάσαμε τις επεξεργα-

σμένες θέσεις μας επί των αυτοδιοικητικών θεμά-

των, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στα Φόρουμ 

μας και τις Συνελεύσεις. Θέματα που αφορούν τόσο 

τους εν ενεργεία όσο και τους πρώην Δημάρχους.

Υπογραμμίζω ότι εκτός του εκλογικού νόμου που 

ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή, εστιάσαμε κυρίως 

στην αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των Αιρε-

τών (χορηγίες, συνταξιοδοτικά προβλήματα κ.λπ.) 

σαν πρωταρχικό παράγοντα αναβάθμισης της ίδιας 

της Αυτοδιοίκησης.

Κοινή ευχάριστη διαπίστωση από τις συναντή-

σεις μας αυτές ήταν ότι αποσπάσαμε κολακευτικά 

λόγια από την δουλειά που κάνει η Ένωση μας. Βέ-

«Στόχος μας  

η αναβάθμιση  

της αυτοδιοίκησης»
Στις δράσεις και της πρωτοβουλίες της 

Ένωσης Δημάρχων Αττικής επικεντρώθηκε 

η ομιλία του Προέδρου της Παύλου Καμάρα. 

Σύμφωνα με τον τελευταίο, ολιγομελείς 

αντιπροσωπείες στο πλαίσιο της πανδημίας 

της Ένωσης επισκέφθηκαν υπουργούς της 

κυβέρνησης με στόχο την ανάπτυξη του 

αυτοδιοικητικού θεσμού.

Παύλος Καμάρας – Πρόεδρος ΕΝ.Δ.Α.
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βαια μένει να αποδειχθεί κατά πόσον τα λόγια αυτά θα μείνουν, 

λόγια, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην πράξη, με την θεσμο-

θέτηση των προτάσεων μας.

Από την υπόλοιπη δραστηριότητα μας τονίζω την έκδοση 

τεσσάρων (4) τευχών του περιοδικού μας «Ο Δήμαρχος της Αττι-

κής» όπου παράλληλα με τον ενημερωτικό του χαρακτήρα, προ-

βλήθηκαν και «καλές πρακτικές» Δήμων που είναι συνδρομητές 

στο περιοδικό.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους Δημάρχους που 

με την ελάχιστη συνδρομή των Δήμου τους στο περιοδικό δί-

νουν το οξυγόνο για να αναπνέει η Ένωση μας.

Ελπίζουμε και οι υπόλοιποι.

Επίσης έγινε επιμέλεια και της ιστοσελίδας μας.

Παράλληλα συνεχίσαμε να στηρίζουμε με την δέουσα δια-

κριτικότητα όσους συναδέλφους χρειάστηκαν τις συμβουλές 

μας η γενικότερα την στήριξη μας.

Για την πανδημία σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης 

προς τα μέλη μας προμηθευτήκαμε και αποστείλαμε από τους 

πρώτους μάσκες προστασίας από τον ιό.

Τέλος ιδιαίτερη επιτυχία είχε η πρώτη εκδήλωση του προ-

γράμματος «Ανακαλύπτοντας τους Θησαυρούς της Αττικής», με 

επίσκεψη και ξενάγηση στο Λαύριο, με εξαιρετική ικανοποίηση 

όσων συμμετείχαν. Η επιτυχία αυτή μας οδηγεί στην καθιέρωση 

της, και έτσι το ερχόμενο Σάββατο θα επιστρεφθούμε τα Βίλλια 

και το Πόρτο Γερμενό.

Στα δυσάρεστα της χρονιάς ήταν και η απώλεια δυστυχώς κι 

άλλων συναδέλφων μας. Ας είναι αιώνια η μνήμη τους.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δ.Σ. της 

Ένωσης μας τους συναδέλφους του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. και ιδιαί-

τερα τους φίλους Γ. Μαρκόπουλο και Τ. Μαυρίδη, Προέδρου και 

Γεν. Γραμματέα, αντίστοιχα που συνεχίζουν την άριστη συνεργα-

σία που είχε η ΕΝ.Δ.Α. με την Π.Ε.Δ.Α. με όλες τις Διοικήσεις. Επί-

σης τους υπαλλήλους της Π.Ε.Δ.Α. και ιδιαίτερα την Γραμματέα 

μας Κάλυ Αναγνωστοπούλου για την αμέριστη βοήθεια τους.
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τα νεα τηΣ ενωΣηΣ δημαρχων αττικηΣ

Με το επίτιμο μέλος  
Δημήτρη Αβραμόπουλο συναντήθηκε η ΕΝ.Δ.Α.

Μία μεγάλη αυτοδιοικητική οικογένεια  
στα εύκολα και τα δύσκολα!

Μ
ε ένα φίλο από τα παλιά συναντήθηκε αντιπροσωπεία του 

Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων. Πρόκειται για τον Δημήτρη 

Αβραμόπουλο, επίτιμο μέλος της, που μετά από μια 

επιτυχημένη θητεία στο σημαντικό αξίωμα του Επιτρόπου της Ε.Ε. 

επανήλθε στα πάτρια εδάφη. Η συζήτηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

επικεντρώθηκε στις εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις που 

απασχολούν τη χώρα μας την περίοδο αυτή, ενώ με ιδιαίτερη χαρά και 

συγκίνηση ανασύρθηκαν μνήμες, από κοινές παραστάσεις, όταν ο πρ. 

Υπουργός διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων.

Το πέρασμα από την Αυτοδιοίκηση, όπως είπε ο κ. 

Αβραμόπουλος, ήταν και γι αυτόν, ένα σημαντικό εφόδιο, απαραίτητο 

για όλους τους πολιτικούς, αφού σου δίνει την μοναδική δυνατότητα, 

να έχεις άμεση επαφή με τα προβλήματα της Κοινωνίας, της πόλης και 

του Δημότη. Κοινή διαπίστωση όσων συμμετείχαν στη συνάντηση 

ήταν, ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραμένει ένα σημαντικό 

πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα μας.

Τ
ο Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής ευχήθηκε στο εκλεκτό 

μέλος της Νίκο Χαρδαλιά ταχεία ανάρρωση και επιστροφή 

στα δύσκολα και σημαντικά καθήκοντά του στην πρόσφατη 

περιπέτεια της υγείας του. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Το 

πάθος και η αυταπάρνηση στην εκτέλεση των καθηκόντων πολλών 

συναδέλφων μας, οδηγούν πολλές φορές σε περιπέτειες, 

με τεράστιο κόστος υγείας, προσωπικό και οικογενειακό. Το 

υγιές τμήμα της Κοινωνίας μας, οφείλει να αξιολογεί και να 

κρίνει, με αντικειμενικότητα το έργο των αιρετών και των 

κρατικών λειτουργών, επιβραβεύοντας την εργατικότητα, 

το ήθος και την ευσυνειδησία. Τα μίση, οι κομματικές 

εμπάθειες καθώς και η κακόβουλη κριτική, δηλητηριάζουν 

το δημοκρατικό μας πολίτευμα και δεν συνάδουν σε μία 

κοινωνία που πρέπει να λειτουργεί με αρχές και αξίες σε ένα 

σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτοί που τα εκφράζουν 

αποτελούν μειοψηφία που δεν μπορεί να επηρεάσει τον 

πολίτη, ο οποίος λειτουργεί αντικειμενικά και με βάσει τις 

αξίες και τις αρχές που προαναφέρθηκε.

Ο Νίκος Χαρδαλιά, ως Δήμαρχος Βύρωνα, ως μέλος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και ως Υφυπουργός Προστασίας 

του Πολίτη, έχει αφήσει και καθημερινά το πράττει, το δικό 

του στίγμα, που μόνο ως θετικό μπορεί να αξιολογηθεί!

Ευχές της Ένωσης στην περιπέτεια υγείας του Ν. Χαρδαλιά
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Δημόσια 
έκκληση για 
επίσπευση του 
εμβολιασμού

Η Ένωση Δημάρχων προς 

Αιρετούς - Δημάρχους 

και Εκκλησιαστικούς 

Λειτουργούς: "Παράκλη-

ση προς επίσπευση των 

πρωτοβουλιών για τον 

άμεσο εμβολιασμό όλων 

των συμπολιτών μας"

Η Ένωση Δημάρχων Αττικής, με 

αφορμή τις δυσοίωνες προβλέψεις 

των επιστημόνων για την 

επικείμενη εξέλιξη της πανδημίας, 

γνωρίζοντας και την αγωνία όλων 

των συναδέλφων Δημάρχων 

και κυρίως των εν ενεργεία, που 

βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή 

του αγώνα καθώς και όλων των 

αιρετών της Αυτοδιοίκησης, τους 

παροτρύνει, όπως και με στήριξη 

της Ένωσής μας - όπου είναι εφικτό 

- επισπεύσουν κατά το δυνατόν 

κάθε ενέργεια για την συναίνεση και 

την διευκόλυνση των πολιτών με 

σκοπό τον άμεσο εμβολιασμό τους.

Παράλληλα απευθύνει 

έκκληση προς τους Άξιους 

Λειτουργούς της Εκκλησίας μας, 

όλων των βαθμίδων, όπως με 

τον ιερό και πειστικό λόγο τους, 

δώσουν το δικό τους μήνυμα 

στους συμπολίτες μας για την 

αναγκαιότητα και την μέγιστη 

σημασία του άμεσου εμβολιασμού 

τους. Η προστασία της υγείας του 

κοινωνικού συνόλου είναι ιερά και 

επιβεβλημένη υποχρέωση όλων.
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Ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Κάστρου Αιγοσθένων 

Μια ακόμα όμορφη και ενδιαφέρουσα ξενάγηση, χάρηκαν τα μέλη της Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανα-

καλύπτοντας του θησαυρούς της Αττικής». Το Κάστρο των Αιγοσθένων, στα Βίλλια Αττικής, είναι ένα από τα 

ελάχιστα σωζόμενα αρχαία κάστρα, που μάλιστα πρόσφατα, αναστηλώθηκε. Δήμαρχοι και πρώην δή-

μαρχοι, ενημερώθηκαν από την υπεύθυνη της Αρχαιολογίας κα Μερκούρη και την ομάδας της, για το 

μοναδικό αυτό ιστορικό μνημείο, καθώς και τις τριετείς δύσκολες εργασίες αναστύλωσης του, που χρη-

ματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ. Στο τέλος της περιήγησης, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν στο μαγευτικό 

Πόρτο Γερμενό την ζεστή φιλοξενία του Αντιπροέδρου της Ένωσης και Προέδρου των Βιλλίων κ. Κ. Μα-

κρυνόρη και του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη Κοσμόπουλου. Παρέστη και χαιρέτησε 

ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Χρήστος Στάθης.

τα νεα τηΣ εν.δ.α. // επιΣκεψη Στα Βιλλια αττικηΣ
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ειδικο αφιερωμα / προΣωπα – πολειΣ & δραΣειΣ

Φλόγα Μαραθώνα:
Πρεσβευτής του Ελληνικού Ιδεώδους
Ο Δήμαρχος Μαραθώνα (2006-2010 /αντιδήμαρχος στα έτη 2003και 2004 και δημοτικός σύμβουλος 

στα έτη 2005 2006) Σπύρος Ζαγάρης παρουσιάζει μια σειρά δράσεων που ανέδειξαν την πόλη και 

μεταλαμπάδευσαν σε όλο τον πλανήτη το ευγενές ιδεώδες του Μαραθώνιου δρόμου που είχες 

ως αποτέλεσμα τη μεγάλη χρηματοδότηση από την EE για την αντιπλημμυρική θωράκιση του 

Μαραθώνα, για τα σχολεία το δίκτυο ύδρευσης κ.ά.

Π
ρώτα απ’ όλα θέλω να 

συγχαρώ τους συντε-

λεστές της έκδοσης 

της Ένωσης Δημάρ-

χων για την πολύ καλή 

δουλειά. Ιδιαίτερα στο τελευταίο 

τεύχος, χάρηκα το άνοιγμα πέρα 

από τα όρια του Ελλάδας. Η εξω-

στρέφεια είναι σημαντική για 

την ανάπτυξη. Η εμπειρία μου 

ως δήμαρχος Μαραθώνος με δί-

δαξε ότι με την ανάδειξη των συ-

γκριτικών πλεονεκτημάτων ενός 

τόπου, αποκτάς έναν εξαιρετικό 

μοχλό ανάπτυξης. Στον Μαρα-

θώνα πετύχαμε την σύνδεση 

της πόλης μας με τον αυθεντικό 

μαραθώνιο και την ανάδειξη της 

ιστορικής μας κληρονομιάς. Για 

του λόγου το αληθές μια σύντο-

μη αναδρομή.

1 
Ο νέος θεσμός  
της Φλόγας  του 
Μαραθώνα το 2007

Με την αρχή της θητείας 

μου ως δήμαρχος Μαραθώνος, 

θεσμοθετήσαμε την φλόγα του 

μαραθωνίου δρόμου σε συνερ-

γασία με το ΣΕΓΑΣ (διοργανωτή 

του Κλασικού μαραθωνίου της 

Αθήνας). Η φλόγα με ειδικό τε-

λετουργικό ανάβει κάθε χρόνο 

στον Τύμβο των μαραθωνο-

μάχων , φυλάσσεται στο μου-

σείο μαραθωνίου δρόμου και 

ταξιδεύει σ’ όλο τον κόσμο, σε 

διοργανώσεις διεθνών μαρα-

θωνίων, στέλνοντας το μήνυμα 

της ειρήνης και της συνεργα-

σίας των λαών, που ξεκίνησε 

2500 χρόνια πριν και συνεχίζε-

ται μέχρι σήμερα.

Η φλόγα ταξίδεψε στην 

Αμερική σε Βοστόνη – Χιού-

στον και Ουάσιγκτον. Μάλιστα, 

η Γερουσία των ΗΠΑ, εξέδωσε 

ομόφωνο ψήφισμα για να τιμη-

θεί η επέτειος των 2500 χρόνων 

από την Μάχη του 490π.Χ. και ο 

Μαραθώνας. Για πρώτη φορά 

ένας δήμος και μάλιστα μικρός 

τιμάται ομόφωνα με ψηφίσμα-

τα Γερουσίας και της Μασα-

χουσέτης και της Ουάσιγκτον. 

Αυτό δείχνει το μεγαλείο του 

ονόματος του Μαραθώνα και 

των συμβολισμών του.

Ταξίδεψε επίσης στο Τορό-

ντο Καναδά - στην Σιαμέν της 

Κίνας - στη Σαγκάη της Κίνας 

- στη Βομβάη της Ινδίας. Στην 

Ευρώπη έχει ταξιδέψει σε Βιέν-

νη, Πράγα, Γένοβα, Βελιγράδι, 

στο Ομσκ (Σιβηρία) της Ρωσίας.

Όλα τα ταξίδια έγιναν χωρίς 

την δαπάνη ούτε ενός ευρώ δη-
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μοσίου χρήματος. Η φλόγα του μαραθω-

νίου δρόμου έχει αποδειχθεί ο καλύτερος 

πρεσβευτής της Ελλάδας και του πολιτι-

σμού της , όπως έχει αναφερθεί επανει-

λημμένα στην αλληλογραφία των διπλω-

ματικών αρχών με το Υπ. Εξωτερικών.

2 Αδελφοποιήσεις 
 και Διεθνείς Βραβεύσεις

Στη θητεία μου κάναμε δύο αδελ-

φοποιήσεις: Με την πόλη Χόπκιντον, 

αφετηρία του μαραθωνίου της Βοστώ-

νης και την πόλη Σιαμέν – Κίνα όπου και 

ανακηρύχθηκα επίτιμος δημότης. Στο 

διεθνές συνέδριο με θέμα «Better cities, 

through cooperation» που διοργανώνει 

στη Σαγκάη , από 8 – 18 Σεπτεμβρίου ο 

Οργανισμός Αδελφών

πόλεων της Λ.Δ. Κίνας, η πόλη του 

Μαραθώνα, αδελφοποιημένη με την 

πόλη Σιαμέν της πήρε το χρυσό βραβείο 

για την καλή συνεργασία και προβολή 

των σχέσεων των δύο πόλεων. Ως Δήμαρ-

χος Μαραθώνα τότε αναδείχθηκα ένας 

από τις 17 διεθνείς προσωπικότητες που 

προσέφεραν τα μέγιστα στην προώθηση 

των πολιτιστικών δεσμών των δύο αδελ-

φών πόλεων, μου δόθηκε το χρυσό κλειδί 

της πόλης και διπλωματικό διαβατήριο.

3.Διακρίσεις  
Σπύρου Ζαγάρη

- Ο Δήμαρχος της Χιροσίμα (Ιαπωνία) με 

τίμησε με τον τίτλο του Δημάρχου της 

ειρήνης.

- Τιμήθηκα από τον Πρωθυπουργό του 

Λιβάνου κ. Χαρίρι και δύο αεροπλάνα 

βαφτίσθηκαν Marathon.

- Διοργάνωσα δύο διεθνή επιστημονικά 

συνέδρια για την Μάχη του Μαρα-

θώνα με στόχο την αναγνώριση του 

Τύμβου ως ιστορικού μνημείου της 

Ευρώπης.

- Θεσμοθέτησα τον μαραθώνιο νέων 

Ενωμένης Ευρώπης, που χρηματοδο-

τήθηκε απ’ ευθείας από την Επιτροπή 

πολιτισμού και εκπαίδευσης της Ε.Ε.

- Eξέδωσα δύο λευκώματα για τον Μα-

ραθώνα. Το βιβλίο παρεχώρησα στην 

Δημοτική επιχείρηση προς πώληση.

- Ένα από τα σπουδαιότερα έργα είναι η 

δημιουργία του μοναδικού μουσείου 

του Μαραθωνίου Δρόμου, που ανα-

γνωρίστηκε ως το καλύτερο από την 

παγκόσμια ομοσπονδία μαραθωνίων 

δρόμων.

- Με πρωτοβουλία μου ξεκίνησε η θε-

σμοθέτηση του διεθνούς συνεδρίου 

της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου 

(IAAF) και της παγκόσμιας ομοσπον-

δίας διεθνών μαραθωνίων (AIMS), 

που γινόταν κάθε χρόνο στον Μαρα-

θώνα, παραμονή του Κλασικού μαρα-

θωνίου της Αθήνας σε συνεργασία με 

τον ΣΕΓΑΣ.

- Με ενέργειές μου, την πόλη του Μαρα-

θώνα κοσμούν: Το γλυπτό «το πνεύ-

μα του Ερμή», δωρεά του Ιάπωνα 

καλλιτέχνη Masaaki Noda. Τα γλυπτά 

δύο μαραθωνοδρόμων σε φυσικό 

μέγεθος, δωρεά της αδελφής πόλης 

Xiamen. Τη σύνθεση γλυπτών των 

μαραθωνοδρόμων Σπύρου Λούη και 

Στυλιανού Κυριακίδη, έργο του Αμε-

ρικανού γλύπτη Miko Kaufman, δω-

ρεά της εταιρείας New Balance. Επί-

σης έργα των Θ. Τσολακίδη και Raffy 

Tokatlian (Λίβανος), προσφορά των 

καλλιτεχνών.

- Για την προσφορά μου στον πολιτισμό 

και τον αθλητισμό και την παγκόσμια 

προβολή της επετείου των 2500 χρό-

νων από την Μάχη του 490 π.Χ., τι-

μήθηκα από το ΄ Ιδρυμα George Best 

Costacos, την Γερουσία της Μασαχου-

σέτης, πολλούς αθλητικούς συλλό-

γους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

το Γενικό Επιτελείο Στρατού κ.λπ.

Από τη λήξη της θητείας μου ως αιρε-

τός συνεχίζω ως μέλος της Οργανωτικής 

επιτροπής του Αυθεντικού Μαραθω-

νίου και πρέσβης της φλόγας μετά από 

απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μαραθώ-

να. Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Η 

φλόγα του μαραθωνίου δρόμου μπορεί 

να συνδέσει όλες της διοργανώσεις μα-

ραθωνίων στην Ελλάδα και σε όλο τον 

κόσμο. Ιδού λοιπόν συνάδελφοι, πεδίο 

συνεργασίας λαμπρό στην ανάπτυξη 

της πολιτιστικής διπλωματίας και του 

λαϊκού αθλητισμού. Ευχαριστώ για τη 

φιλοξενία.



20  Ο Δήμαρχος της Αττικής

αποψειΣ // κοινωνια των πολιτων

Μειώνοντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό
«Ανίχνευση και προσδιορισμός των δυνατοτήτων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Αττικής 

στη χάραξη και υλοποίηση δράσεων που μειώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό». Με αυτή 

τη θεματική ο Νίκος Ταμπακίδης, επισημαίνει ότι οι δήμοι πρέπει να προβούν σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες που βελτιστοποιούν την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και 

μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος.

Ο
ι ραγδαίες κοινωνικές και οικο-

νομικές ανακατατάξεις, και λόγω 

πανδημίας και κλιματικής κρί-

σης, τόσο σε παγκόσμιο όσο και 

σε εθνικό, αλλά και τοπικό επί-

πεδο, σηματοδοτούν ένα νέο κοινωνικό 

ρόλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χωρίς 

αμφιβολία, τα σύγχρονα πιεστικά κοινω-

νικά προβλήματα συναντώνται τόσο σε 

αστικές όσο και αγροτικές περιοχές, αλλά 

είναι βέβαιο πως οι κάτοικοι των μεγάλων 

κοινωνικών ομάδων και τη μείωση ή την 

εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια 

έννοια διαφορετική -και πιο σύνθετη- 

από εκείνη της φτώχειας. Η ειδοποιός δι-

αφορά μεταξύ των δύο εννοιών είναι ότι 

η φτώχεια χαρακτηρίζει μια κατάσταση, 

ενώ ο κοινωνικός αποκλεισμός χαρακτη-

ρίζει μια διαδικασία.

Διαχωρίζοντας τη φτώχεια από τον 
κοινωνικό αποκλεισμό

Συγκεκριμένα, η φτώχεια αναφέ-

ρεται στην κατάσταση ανέχειας, μια 

κατάσταση απορίας, δηλαδή έλλειψης 

πόρων. Συνεπώς, ακόμα και μια τυπι-

κή χορήγηση επιδομάτων υποκαθιστά, 

έστω και μερικώς, την έλλειψη πόρων. 

Από την άλλη, ο κοινωνικός αποκλει-

σμός εκφράζεται από αδυναμία – λόγω 

διαφόρων εμποδίων - της απορρόφη-

σης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών 

όπως του συστήματος Εκπαίδευσης, του 

συστήματος Υγειονομικής περίθαλψης, 

της συμμετοχής στο τοπικό κοινωνικό 

γίγνεσθαι, της συμμετοχής στο πολιτι-

κό γίγνεσθαι, συμμετοχή σε κοινωνικά 

δίκτυα κ.λπ. Βεβαίως, η έλλειψη αυτή 

οδηγεί συνήθως και στην οικονομική 

ανέχεια ή την επιτείνει.

Ο «κοινωνικός αποκλεισμός», ως εκ 

τούτου, είναι καθοριστικός παράγοντας 

στη χάραξη κοινωνικής πολιτικής τόσο 

σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και 

επικεντρώνεται στην έννοια της δυνα-

τότητας απορρόφησης του κοινωνικού 

ή δημόσιου πλούτου. Επί παραδείγματι, 

Νίκος Ταμπακίδης, Πρώην Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων και Πρώην Γενικός Γραμματέας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (n.tampakidis@hotmail.com)

αστικών συγκροτημάτων βιώνουν κοι-

νωνικά προβλήματα ιδιαίτερης πολυπλο-

κότητας και έντασης, όπως ο κοινωνικός 

αποκλεισμός.

Βασικός αρωγός για τον πολίτη των 

αστικών περιοχών είναι οι πρωτοβάθμιοι 

ΟΤΑ, καθώς οι Δήμοι, μέσω της οργανω-

μένης λειτουργίας των Κοινωνικών τους 

Υπηρεσιών, αποτελούν έναν από τους ση-

μαντικότερους πάροχους τοπικών κοινωνι-

κών δράσεων για τη στήριξη των ευπαθών 
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το παιδί μιας οικογένειας που τελείωσε 

το Λύκειο έχει απορροφήσει μεγαλύτε-

ρο ποσό του δημόσιου πλούτου από τον 

τομέα της Παιδείας από ό,τι ένα παιδί που 

τελείωσε μόνο την Υποχρεωτική Εκπαί-

δευση αλλά αρκετά λιγότερο από ό,τι ένα 

παιδί που τελείωσε το Πανεπιστήμιο.

Το ίδιο συμβαίνει και σε μια σειρά από 

άλλες σημαντικές δραστηριότητες από 

τους χώρους του Πολιτισμού, της Υγείας, 

του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος κλπ. 

Επί παραδείγματι, απορροφά δημόσιο ή 

κοινωνικό πλούτο όποιος:

® Παρακολουθεί μια επιχορηγούμενη 

από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από 

το Δήμο του θεατρική παράσταση ή 

επισκέπτεται δωρεάν ένα Μουσείο.

® Επισκέπτεται και κάνει χρήση των υπη-

ρεσιών των εξωτερικών Ιατρείων ενός 

νοσοκομείου ή των Δημοτικών Ιατρεί-

ων και των Κέντρων Υγείας.

Στόχος η συντονισμένη δράσης  
των δημοτικών υπηρεσιών

Μια παγκοσμίως αποδεκτή υπόθεση 

εργασίας είναι ότι η μείωση του κοινωνι-

κού αποκλεισμού μπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερα μέσα από τη συ-

ντονισμένη δράση των διαφόρων Δημο-

τικών υπηρεσιών. Επί παραδείγματι- και 

εντελώς ενδεικτικά- είναι απαραίτητο για 

το σωστό σχεδιασμό να γνωρίζουν και να 

παρακολουθούν:

® Οι Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων τις 

επιπτώσεις στη γένεση κοινωνικού 

αποκλεισμού από την ύπαρξη ασυντή-

ρητων και επικίνδυνων πεζοδρομίων ή 

την ανεπαρκή συντήρηση και λειτουρ-

γία του δημοτικού φωτισμού,

® Η Διεύθυνση/Τμήμα Παιδείας των δή-

μων τις επιπτώσεις στη γένεση κοι-

νωνικού αποκλεισμού από την αυθαί-

ρετη διακοπή παρακολούθησης των 

Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία 

η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των 

δυνατοτήτων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ 

της Αττικής στη χάραξη και υλοποίηση 

δράσεων που μειώνουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Στόχος αυτής της δράσης εί-

ναι να προσδιοριστούν και προωθηθούν 

μέτρα που θα βελτιστοποιούν την ικα-

νότητα των Κοινωνικών Υπηρεσιών των 

δήμων της Αττικής στο να μειώσουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό.

Για το σκοπό αυτό θα μπορούσε σε πρώ-

τη φάση να γίνει δειγματοληπτική ανίχνευ-

ση, κωδικοποίηση και ανάλυση των προ-

βλημάτων και δυνατοτήτων των Υπηρεσιών 

τουλάχιστον πέντε δήμων της Αττικής*.

Η εργασία αυτή θα μπορούσε 
ενδεικτικά να περιλαμβάνει:

1. Δομημένα ερωτηματολόγια για τις βα-

σικές υπηρεσίες πέντε τουλάχιστον 

δήμων της Αττικής, που θα περιλαμ-

βάνουν τους εξής, τουλάχιστον, τομείς 

πολιτικής/υπηρεσιακούς άξονες:

1.1 Τεχνικές υπηρεσίες και κοινωνικός 

αποκλεισμός

1.2 Δράσεις Παιδείας και κοινωνικός απο-

κλεισμός

1.3 Δράσεις Πολιτισμού και κοινωνικός 

αποκλεισμός

1.4 Δράσεις Αστικής Κινητικότητας και 

κοινωνικός αποκλεισμός

1.5 Δράσεις Αθλητισμού και κοινωνικός 

αποκλεισμός

1.6 Δράσεις Ενημέρωσης/Επικοινωνίας 

και κοινωνικός αποκλεισμός

1.7 Δράσεις Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

κοινωνικός αποκλεισμός

2. Ανάλυση/κωδικοποίηση των απαντή-

σεων των ανωτέρω ερωτηματολογίων

3. Στατιστική απεικόνιση των απαντήσε-

ων των ανωτέρω ερωτηματολογίων

4. Τομεακές προτάσεις αναβάθμισης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών για την κα-

λύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων 

κοινωνικού αποκλεισμού.

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

* Η εργασία αυτή θα μπορούσε να γίνει από 

την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) 

και την Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕΝΔΑ)

® Χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις 

όπως Δημοτικά Γυμναστήρια ή Στάδια.

® Χρησιμοποιεί για ξεκούραση και ανα-

ψυχή εγκαταστάσεις οργανωμένου 

αστικού Πράσινου (Πάρκα, Άλση, Παι-

δικές χαρές κλπ.).

® Χρησιμοποιεί και συμμετέχει σε δίκτυα 

κοινωνικής δικτύωσης καθώς αποτε-

λούν πλέον σημαντικότατο τμήμα του 

σύγχρονου κοινωνικού γίγνεσθαι.

® Μετέχει σε εθελοντικές οργανώσεις.

Είναι προφανές πως οι δήμοι πρέπει 

να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες που βελτιστοποιούν την αξιοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων και μεγιστοποιούν 

το κοινωνικό όφελος από δράσεις κοινωνι-

κής πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

μαθημάτων των μαθητών του Δημοτι-

κού και του Γυμνασίου.

® Το Τμήμα ή ο Οργανισμός Πολιτισμού 

τη σημασία και τις κοινωνικές επιπτώ-

σεις δωρεάν παροχής τοπικών πολιτι-

στικών εκδηλώσεων καθώς και τις το-

πικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες που 

προκαλούν, ή εμποδίζουν τη γένεση 

κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι λοιπόν προφανές πως πρέπει να 

αποτελεί πρωταρχική μεταρρυθμιστική 

προτεραιότητα στον τομέα της κοινωνικής 

πολιτικής τόσο ο συντονισμός και η δικτύω-

ση των υφιστάμενων, κατακερματισμένων 

υπηρεσιών και δράσεων όσο και η διαδρα-

στική σχέση αλληλοενημέρωσης Κοινωνι-

κών Υπηρεσιών με πολίτες που βιώνουν ή 

πλησιάζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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Συνάντηση Μαρκόπουλου  
με Θεοδωρικάκο
Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο πραγματο-

ποίησε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. και Δήμαρχος Γαλατσίου , κ. Γιώργος Μαρκόπουλος.

τα νεα τηΣ π.ε.δ.α.

Α
 

 

ντικείμενο της επίσκεψης στο 

Υπουργείο, την οποία η ΠΕΔΑ 

πραγματοποίησε από κοινού με την ΚΕΔΕ, 

ήτανη ασφάλεια στις πόλεις. Ο κ.Μαρκό-

πουλος στο πλαίσιο της εκτενούς ανταλ-

λαγής απόψεων με τον Υπουργό έδωσε 

έμφαση σε δυο κυρίως θέματα που δυ-

στυχώς απασχολούν έντονα πλέον την 

καθημερινότητα μας: τα περιστατικά βίας 

ανηλίκων όσο και την ενδοοικογενειακή 

βία. Η συζήτηση κινήθηκε επίσης και στα 

ευρύτερα θέματα ασφάλειας των πόλεων 

και τη στενή συνεργασία που πρέπει να 

υπάρχει ανάμεσα στο Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη και την Τοπική Αυτο-

διοίκηση καθώς όπως τόνισε ο Πρόεδρος 

της Π.Ε.Δ.Α. είναι επιτακτική ανάγκη να 

χαράξουμε από κοινού και να εφαρμό-

σουμε μια αποτελεσματική πολιτική για 

την ασφάλεια των Δήμων μας. Η προστα-

σία της υγείας, της ζωής και της περιουσί-

ας των πολιτών είναι βασική υποχρέωση 

και κοινός στόχος Υπουργείου και Αυτο-

διοίκησης.

Στην συνάντηση, εκτός του Υπουρ-

γού κ. Θεοδωρικάκου και του Προέδρου 

της ΠΕΔΑ κ. Μαρκόπουλου, συμμετείχαν 

επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρ-

χος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργί-

ου, ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτρης 

Κάρναβος και ο Γενικός Γραμματέας της 

ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης.

Ξεκίνησε η αποψίλωση των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής

Η Περιφερειακή Ένωση Δημάρχων Αττικής, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και με 

αίσθημα ενότητας κι αλληλεγγύης για τους Δήμους της Αττικής που επλήγησαν από τις πρόσφατες κατα-

στροφικές πυρκαγιές, προχώρησε με ταχύτητα στις αναγκαίες εργασίες για την επόμενη μέρα.

Μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα –και αφού ασφαλώς τηρήθη-

καν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαγω-

νιστικές διαδικασίες- κατάφερε να ξεκινήσει 

την υλοποίηση έργου ύψους 200.000€ με 

αντικείμενο την αποψίλωση των πληγεισών 

περιοχών της Αττικής (Δήμων Αχαρνών, 

Ωρωπού, Διονύσου και Κηφισιάς) από τους 

κορμούς καμένων δένδρων. Οι εργολάβοι 

έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, σε συνεννό-

ηση με τους πληγέντες Δήμους, ώστε το έργο 

να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
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Ο Δήμαρχος Αχαρνών, κ. Μιχάλης Βρεττός του 

οποίου ο Δήμος επλήγησε από τις καταστροφικές πυρ-

καγιές του καλοκαιριού δήλωσε για την άμεση ενέρ-

γεια της ΠΕΔΑ : «Ο Δήμος Αχαρνών επλήγη σημαντικά 

από τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Η ανάγκη καθαρι-

σμών και αποκομιδής στις πληγείσες περιοχές ήταν 

επιτακτική και επείγουσα. Σε αυτό τον τομέα ήταν ση-

μαντική και πολύτιμη η συνεισφορά της ΠΕΔΑ και του 

προέδρου της κ. Γιώργου Μαρκόπουλου. Μέσω της 

σχετικής εργολαβίας καθαρίστηκαν οι οδοί Ορφέως 

και Βαρυμπόμπης και δημιουργήθηκε μια πολύ μεγά-

λη αντιπυρική ζώνη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη-

μα και ευχαριστούμε όσους εργάστηκαν γι’ αυτό».

Ο Δήμαρχος Ωρωπού, κ. Γιώργος Γιαση-

μάκης είπε για την πρωτοβουλία της ΠΕΔΑ: «Η 

ΠΕΔΑ ήταν από τους πρώτους φορείς που έδει-

ξαν άμεσα αντανακλαστικά και βοήθησαν τις 

εργασίες που κάνει ο Δήμος Ωρωπού σε πολλά 

μέτωπα για τον καθαρισμό των ρεμάτων αλλά 

και των περιοχών που  έχουν καεί από τις πυρ-

καγιές του Αυγούστου. Ο δήμος μας με 80.000 

στρέμματα δασικών και ημιδασικών εκτάσεων 

και περίπου 22.000 στρέμματα καμμένα από 

την πυρκαγιές του Αυγούστου έχει μεγάλες 

ανάγκες. Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια 

και την υποστήριξη. Η ΠΕΔΑ με την κατάλληλη 

στήριξη μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα. 

Είναι ευέλικτος φορέας που αποτελείται από 

ανθρώπους που γνωρίζουν την αυτοδιοίκηση 

και μπορούν να δίνουν άμεσα λύσεις στα προ-

βλήματα των Δήμων».

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. και Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Γιώργος Μαρκόπουλος 

ευχαρίστησε το Δ.Σ. και το προσωπικό της Π.Ε.Δ.Α. για την άμεση ανταπόκρισή τους και 

δήλωσε σχετικά: «Θα ήταν ευχής έργο να μη χρειαζόταν ποτέ ξανά στην Αττική, αλλά και 

σε όλη τη χώρα, να θέσουμε σε εφαρμογή σχεδιασμό για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών, 

περιουσιών και φυσικού πλούτου, από απρόοπτο κι εκτεταμένο κίνδυνο. Όποτε, όμως, η 

Φύση αποφασίζει να μας στείλει το ηχηρό της μήνυμα, εμείς οφείλουμε να είμαστε σε θέση 

να αντιμετωπίσουμε κάθε δύσκολη κατάσταση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Με τα μέσα και τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη διά-

θεσή της, δεν είναι πάντα εύκολο να οργανώνει και να υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο και 

αποτελεσματικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση αυτών των εξαιρετικά δύσκολων συνθή-

κων. Οφείλουμε, όμως, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με τα μέσα που έχουμε διαθέσιμα.

Για αυτό το λόγο, θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Δη-

μάρχους και τους εργαζόμενους στην Π.Ε.Δ.Α. για την ταχύτητα με την οποία έδρασαν 

–ίσως μάλιστα είμαστε ο πρώτος φορέας που καταφέρνει να ξεκινήσει την υλοποίηση 

ανάλογου έργου- και κυρίως για την αλληλεγγύη που δείχνουν τώρα στα δύσκολα, προς 

όλες και όλους τους συμπολίτες μας που επλήγησαν».

Ο Δήμαρχος Διονύσου, κ. Γιάν-

νης Καλαφατέλης του οποίου ο Δή-

μος βρέθηκε ακόμα μια φορά στο 

προσκήνιο μετά από φυσική κατα-

στροφή τόνισε πως η πρωτοβουλία 

της ΠΕΔΑ ήταν πολύ σημαντική κα-

θώς η εργολαβία , η οποία αποπερα-

τώθηκε με γρήγορους ρυθμούς, βοή-

θησε σημαντικά στην αποψίλωση του 

αστικού και περιαστικού δάσους στην 

κοινότητα Κρυονερίου.
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Για τη Βιώσιμη Κινητικότητα

Τα θέματα της βιώσιμης, συμπεριληπτι-

κής και ασφαλούς κινητικότητας βρί-

σκονται στρατηγικά σε προτεραιότητα 

στις περισσότερες πρωτοβουλίες και 

έργα της Διοίκησης του Δήμου. Σε μια 

μεγάλη και, ρυμοτομικά, δύσκοληπόλη 

όπως ο Άγιος Δημήτριος, η καθημερινό-

τητα των πολιτών οφείλει να μπαίνει σε 

πρώτο πλάνο:Η ασφαλής μετακίνηση 

των ΑμΕΑ, η καθημερινή βόλτα των ηλι-

κιωμένων, το ασφαλές και δημιουργικό 

παιχνίδι των παιδιών στις γειτονιές, ο πε-

ρίπατος των γονιών με τα παιδιά τους και 

τα καροτσάκια των μωρών…

Στο πλαίσιο αυτό, δεν ήταν τυχαία 

για 5η συνεχόμενη χρονιά η επιλογή του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου να συμμετέχει 

μαζί με άλλες πόλεις της Ευρώπηςστην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Με 

πλήθος δράσεων που περιλάμβανανενη-

μερωτικά σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης 

και ΚΟΚ στο εξαιρετικό Πάρκο Κυκλο-

φοριακής Αγωγής, βιωματικά παιχνίδια 

καιποδηλατοβόλτες. Οι δράσεις που δι-

ήρκησαν ολόκληρη την εβδομάδα 16-22 

Σεπτεμβρίου, κορυφώθηκαν την Ημέρα 

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος αγιου Δήμήτριου

Δράσεις για μια πόλη 
βιώσιμη & συμπεριληπτική  
Έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας, 

ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, με δήμαρχο τη Μαρία Ανδρούτσου, σχεδιάζει, 

οργανώνει και ολοκληρώνει δημιουργικές δράσεις, με όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα να έχουν ληφθεί.

Μαρία Ανδρούτσου,  

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το φθινοπωρινό φεστιβάλ της 

πόλης, ένα φεστιβάλ υψηλού επιπέδου με στόχο την ποιοτική ψυχαγωγία, 

πάντα με ελεύθερη είσοδο, που όμως διατήρησε και φέτος το κοινωνικό 

του πρόσημο, στηρίζοντας τις κοινωνικές δομές του Δήμου μέσα από την 

εθελοντική προσφορά τροφίμων μακράς διάρκειας και ειδών καθαριότητας & 

ατομικής υγιεινής. Φέτος το φεστιβάλ της πόλης του Αγίου Δημητρίου, στήριξε 

τον καλλιτεχνικό κόσμο δίνοντας έμφαση σε συντοπίτες αναγνωρισμένους 

καλλιτέχνες και αφιέρωσε πολλές από τις θεατρικές και μουσικές παραστάσεις 

του στα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση.

Χωρίς Αυτοκίνητο. Για μερικές ώρες δι-

ακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων 

στο πιο κεντρικό σημείο του Δήμου και 

οι δρόμοι γέμισαν με παιδικές φωνές, πο-

δήλατα, παιχνίδια, ζογκλέρ, βιωματικές 

περιβαλλοντικές δράσεις, επιδείξεις Πα-

ραολυμπιακών αθλημάτων, θέατρο και 

μουσική!

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, τα τε-

λευταία χρόνια έχει επιλέξει ως βασική 

του στρατηγική τις αρχές της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. Δημοσιεύοντας με συνέπεια 

Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης με 

βάση το διεθνές πρότυπο GRI, έχοντας υι-

οθετήσει, μεταξύ άλλων, τις 10 αρχές του 

Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων 

Εθνών, όπου δεσμεύεται να λειτουργεί 

κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα αν-

θρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το 

περιβάλλον, έχει εναρμονίσει όλες του τις 

πρωτοβουλίες με τους 17 Στόχους Βιώσι-

μης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με οδηγό τους 

17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, λειτουρ-
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γεί καθημερινά με επίκεντρο των άνθρω-

πο, το περιβάλλον, την εξάλειψη των ανι-

σοτήτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

την οικονομική ευημερία.

Με αυτές τις δεσμεύσεις, οι μικρές 

αστικές παρεμβάσεις πρασίνου και τα 

μεγάλα έργα, δεν θα μπορούσαν να μην 

είναι προσανατολισμένα στην ασφάλεια, 

τη βιωσιμότητα, το αστικό περιβάλλον 

και τη συμπεριληπτική κινητικότητα 

μέσα στην πόλη. Σημαντικά έργα ξεκι-

νούν, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται. 

Η ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Δημη-

τρίου (από την οδό Γράμμου έως τη Θε-

ομήτορος) που αποτελεί μεγάλη παρέμ-

Οι πρωτοβουλίες που βάζουν στο κέντρο την υγεία 

και την πρόληψη συνεχίζονται και τον Οκτώβριο με το 

μήνα να γίνεται ροζ και να αφιερώνεται στην ευαισθη-

Όλα τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρί-

ου θα πραγματοποιηθεί μια ιδιαίτερη 

δράση ψυχαγωγικής «εκπαίδευσης» 

μικρών και μεγάλων, το Φεστιβάλ Ανα-

κύκλωσης, που θα γίνει στο Πάρκο 

Ασυρμάτου, στο πλαίσιο της συνεργα-

σίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την 

Οργάνωση AthensMakerspace.Θα πα-

ρουσιαστεί το Εργαστήριο Upcycling 

Πλαστικού &το PreciousPlasticLab. Τι εί-

ναι το PreciousPlasticLab? Πρόκειται για 

3Dprintersπου ειδικεύονται στην επεξερ-

γασία πλαστικών απορριμμάτων με σκοπό 

τη μετατροπή τους σε χρήσιμα προϊόντα.

Εκεί θα εκτίθεται ένα θόλος από 100% 

ανακυκλωμένο πλαστικό αλλά και ένα 

πολύχρωμο παγκάκι από 20.000 καπάκια 

πλαστικών μπουκαλιών.

Στις18 και τις 20 του μήνα οι δράσεις θα 

είναι στοχευμένες στα σχολεία της πόλης.

τοποίηση και την πρόληψη του 

καρκίνου του μαστού. Σε συνερ-

γασία με την Ελληνική Αντικαρκι-

νική Εταιρεία φιλοξενείται σε κε-

ντρικό σημείο του Δήμου, Κινητή 

Μονάδα Μαστογράφου που ανα-

λαμβάνει να κάνει δωρεάν μαστο-

γραφίες σε γυναίκες ηλικίας από 

40 έως 70 ετών. Ενώ στα Δημοτικά 

Ιατρεία πραγματοποιούνται εντε-

λώς δωρεάν από το μόνιμο ιατρό 

γυναικολόγο ολοκληρωμένοι γυ-

ναικολογικοί έλεγχοι που περιλαμ-

βάνουν, ψηλάφηση μαστών, τεστ 

ΠΑΠ, υπέρηχο και παραπομπή για 

μαστογραφία.

Ο Οκτώβριος στον Άγιο Δημήτριο είναι πάντα ροζ!

Ένα ιδιαίτερο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης

φύτευση και φωτισμό,αλλάζει πραγ-

ματικά την εικόνα της περιοχής!

Στο ίδιο πνεύμα πραγματοποιού-

νται και άλλες παρεμβάσεις, όπως η 

ανάπλαση των οδών Μακρυγιάννη 

και Κατσίμπααλλά και η ανακατα-

σκευή και διαμόρφωση της οδού 

Ασυρμάτου. Πρόκειται για παρεμβά-

σεις στις γειτονιές που βάζουν στο 

επίκεντρο την καθημερινή μετακίνη-

ση των πολιτών. Συνεχίζεται όμως και 

ηδημιουργία των ασφαλών Σχολικών 

Δακτυλίων για την ασφαλή προσέ-

λευση και αποχώρηση των μαθητών/

μαθητριών των σχολείων.

βαση,και αφορά στη διαπλάτυνση του 

δρόμου, την ανάπλαση των πεζοδρομί-

ων, τη δημιουργία προστατευτικής νησί-

δας και φυτεύσεων σε αυτή, καθώς και 

φωτισμό led και χρηματοδοτείται από 

την Περιφέρεια Αττικής.

Ταυτόχρονα όμως, ολοκληρώνεται και 

η ανάπλαση της περιοχής πέριξ του σταθ-

μού μετρό «Άγιος Δημήτριος – Αλ. Πανα-

γούλης». Μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης γει-

τονιάς λόγω του μετρό αλλά και λόγω της 

εμπορικής κίνησης. Το έργο, που περιλαμ-

βάνει διαμόρφωση του οδοστρώματος, 

τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, την 

ελεγχόμενη στάθμευση, την κατάλληλη 
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Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος αςΠροΠυργου

Στο επίκεντρο η κοινωνική 
αλληλεγγύη και η ποιότητα ζωής
Δέσμη έργων και δράσεων αναπτύσσει ο Δήμος Ασπροπύργου με δήμαρχο τον 

Νικόλαο Μελετίου, με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Νικόλαος Μελετίου,  

Δήμαρχος Ασπροπύργου

Κ
α 

 

αθώς βρισκόμαστε σε ένα διαρ-

κώς μεταβαλλόμενο περιβάλ-

λον, στοχεύουμε στην διαρκή 

αξιοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογι-

ών και μέσων επικοινωνίας, για τη βελτί-

ωση του δείκτη ευημερίας των δημοτών 

μας. Φυσικά, η τεχνολογία δεν έχει καμία 

αξία αν δεν συνδεθεί με έννοιες όπως η 

κοινωνική αλληλεγγύη και η καθημερι-

νότητα των πολιτών, ενώ η αστική βιω-

σιμότητα παραμένει πάντοτε ψηλά στην 

ιεραρχία των προτεραιοτήτων μας.

BEST CITYA WARDS: Ο Δήμος 

Ασπροπύργου, σχεδιάζοντας με γνώμονα 

την Ατζέντα 2030  της Ε.Ε. για τη Βιώσι-

μη Ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα τους 

στόχους 7 - Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια, 

9 - Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές 

και 10 - Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, 

«απέσπασε» το Χρυσό Βραβείο στα Best 

City Awards 2020 με τον Νέο Πρότυπο 

Βιοκλιματικό Βρεφονηπιακό Σταθμό στο 

Ρουπάκι. Ο θεσμός επιβράβευσε την αρχι-

τεκτονική καινοτομία στον Πυλώνα Green 

City / Κατηγορία Green School Building, 

επιβεβαιώνοντας την επίτευξη του στόχου 

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

προσχολική εκπαίδευση.

Το Πρώτο Πάρκο Τσέπης: Μέσω της 

σύμπραξης του Δήμου με την εταιρεία 

P&G και την Οργάνωση Γη, δημιουργήθη-

κε το πρώτο Πάρκο Τσέπης στην πόλη. Το 

πάρκο έχει έκταση 350τ.μ. και καλύφθηκε 

με περισσότερα από 555 φυτά, ενώ το φυ-

τικό υλικό αποτελείται κυρίως από αρω-

ματικά φυτά και μεγάλους θάμνους. Πα-

ράλληλα, στον χώρο προστέθηκε αστικός 

εξοπλισμός, όπως αυτόνομα βολταϊκά 

συστήματα φωτισμού, κάδοι, βρύσες και 

παγκάκια, δίνοντας νέα πνοή στη γειτο-

νιά. Το έργο έρχεται να ακολουθήσει την 

νέα τεχνολογική τάση, που άρχισε στην 

Αμερική, στην Αγγλία και στις μεγάλες 

Ευρωπαϊκές χώρες και με «έξυπνο» τρόπο 

αποδίδει περισσότερο οξυγόνο στο περι-

βάλλον και περισσότερο δημόσιο χώρο 

στους πολίτες.

Ανθρωπιστική Συνεργασία Δήμου 

Ασπροπύργου, Πανεπιστημιακής Κοι-

νότητας & Κοινωνίας των Πολιτών της 

Κύπρου: Έχοντας ως βασικό γνώμονα 

την κοινωνική αλληλεγγύη και στο πλαί-

σιο των διακρατικών ανθρωπιστικών συ-

νεργασιών, ο Δήμος Ασπροπύργου μαζί 

με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και 

την κοινωνία των πολιτών της Κύπρου, 

συνέδραμαν τους πυρόπληκτους κατοί-

κους των καταστροφικών πυρκαγιών του 

Αυγούστου. Η συλλογή ειδών πρώτης 

ανάγκης πραγματοποιήθηκε από τους 

Κύπριους αδερφούς μας, οι οποίοι εμπι-

στεύτηκαν στον Δήμο Ασπροπύργου τη 

διαμεσολάβηση και την άμεση παράδο-

ση των αγαθών στις πληγείσες περιοχές. 

Η κοινή αυτή δράση καταμαρτυρά πως 

υποθέσεις μεγάλης κλίμακας αντιμετωπί-

ζονται με ιδιαίτερη επιτυχία, όταν υπάρ-

χει υπερτοπικότητα και διασυλλογική 

συνεργασία.

3η Εθελοντική Αιμοδοσία: Πατώ-

ντας «ON» στον Εθελοντισμό, διοργα-

νώθηκε με επιτυχία η 3η «στοχευμένη» 

Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Ασπρο-

πύργου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

μονάδων αίματος στην τράπεζα αίματος 
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του Νοσοκομείου, της μεγαλύτερης υγει-

ονομικής μονάδας στη Δυτική Αττική, θα 

συνεχίσουμε τις προσπάθειες προσέλκυ-

σης μεγαλύτερου αριθμού εθελοντών, 

ώστε καμία ζωή να μην κινδυνέψει από 

έλλειψη αίματος.

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασί-

ας μεταξύ του Δήμου και «Του Χαμόγε-

λου του Παιδιού»: Πραγματοποιήσαμε 

την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας 

με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με στόχο 

την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων 

μηχανισμών επέμβασης, αξιοποιώντας 

όλα τα μέσα επικοινωνίας και την υφιστά-

μενη τεχνολογία, για να προστατέψου-

με τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 

(πρόληψη, αντιμετώπιση, στήριξη). Έχο-

ντας στο πλευρό μας τους έμπειρους ειδι-

κούς και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου απο-

σκοπούμε στη διατήρηση της υψηλής 

ευημερίας κι ασφαλούς διαβίωσης των 

παιδιών της πόλης.

Στηρίζοντας την Ψηφιακή Εκπαί-

δευση: Ακολουθώντας την φιλοσοφία 

των αρμόδιων υπουργείων και τις νέες τά-

σεις που δημιούργησε η πανδημία, επεν-

δύσαμε στην ψηφιακή εκπαίδευση με 3 

μεθόδους. Συνεχίσαμε τα μαθήματα Ρω-

σικής Γλώσσας, μέσω ψηφιακής πλατφόρ-

μας, δωρίσαμε επαρκή τεχνικό εξοπλισμό 

(tablets) στα σχολεία της πόλης, στηρίζο-

ντας τους μαθητές των οικονομικά ασθε-

νέστερων οικογενειών, διασφαλίζοντας 

έτσι την αδιάλειπτη εκπαίδευση τους, ενώ 

παρείχαμε τη δυνατότητα σε όσους μα-

θητές δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν 

στις υλικοτεχνικές απαιτήσεις, να εκτυ-

πώνουν δωρεάν τα μαθήματα τους, στο 

Πνευματικό Κέντρο της πόλης, έως ότου 

επανέλθουμε στην κανονικότητα.

Στο πλευρό της ομάδας Bridging 

«Γεφυρώνοντας τις γενιές»: Ο Δήμος 

μας στήριξε με όλες τις δυνάμεις του, 

για 4η συνεχή χρονιά, την συμμετοχή 

του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου στον Πα-

νελλήνιο Διαγωνισμό για την «Καλύτερη 

Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2021» του 

JA Greece. Καλλιεργώντας τη νοοτροπία 

του να συνδέεται η εκπαίδευση με την 

εμπράγματη οικονομία, η Δημοτική Αρχή 

θα εξακολουθεί να στηρίζει με κάθε μέσο, 

ένα από τα καλύτερα Επαγγελματικά Λύ-

κεια της Περιφέρειας.

Δημιουργία αίθουσας αισθητηρια-

κής ολοκλήρωσης για παιδιά με Ανα-

πηρία στο 8ο Νηπιαγωγείο του Δήμου 

Ασπροπύργου: Μετά από επιστολή συ-

νεργασίας προς την Πρόεδρο της ΕΛΕΠΑΠ, 

κ. Μαριάννα Μόσχου, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση με σκοπό τη δημιουργία μιας 

αίθουσας αισθητηριακής ολοκλήρωσης 

διεθνών προτύπων και προδιαγραφών, στο 

8ο Νηπιαγωγείο του Δήμου. Νήπια ΑμΕΑ 

αξιολογήθηκαν από το επιστημονικό προ-

σωπικό της ΕΛΕΠΑΠ, χωρίς καμία επιβά-

ρυνση για τις οικογένειές τους. Με αυτόν 

τον τρόπο άρχισαν να απλώνονται οι ράγες 

για μία νέα σύμπραξη, που σκοπό έχει την 

καινοτομία στην απασχόληση των παιδιών 

ΑμεΑ αλλά και στην εξέλιξη τους, σύμφωνα 

με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
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Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος Βαρής Βουλας Βουλιαγμένής

«Οδεύοντας προς μία κοινωνία 
μηδενικών αποβλήτων»

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,  Δήμαρχος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκτρέπει από την ταφή περισσότερο από το 30% των απορριμμάτων που 

παράγονται στην πόλη, με στόχο το ποσοστό αυτό να αυξηθεί και να ξεπεράσει το 70% μέσα στους επόμενους 24 

μήνες με την ένταξη στις δράσεις του Δήμου την παραγωγή βιοκαυσίμων, ενώ έως το 2050 ο Δήμος έχει στόχο την 

επίτευξη των Μηδενικών Αποβλήτων επισημαίνει ο δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Μ
 

 

 

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε 

η ενημερωτική εκδήλωση 

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

με θέμα: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης – Οδεύοντας προς μία κοινωνία 

μηδενικών αποβλήτων, την Τετάρτη 22 

Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο «Σο-

φία Βέμπο» στη Βούλα, παρουσία του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. 

Στέλιο Πέτσα, του Γενικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γρα-

φάκου, του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Ατ-

τικής κ. Θανάση Αυγερινού και πλήθος 

προσκεκλημένων από την Ελλάδα αλλά 

και το εξωτερικό.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών 

της Κυκλικής Οικονομίας και της διαχείρι-

σης αποβλήτων με σύγχρονες και φιλικές 

στο περιβάλλον μεθόδους, συμμετέχει 

ως βασικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα LIFE-IP CEI-Greece Εφαρμογή 

της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα. 

Στόχος του προγράμματος είναι η επέ-

κταση και η καθολική εφαρμογή στο σύ-

νολο του Δήμου, της Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ) των οικιακών απορριμμάτων σε 

εφτά χωριστά ρεύματα ανακύκλωσης και 

του συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω 

(ΠΟΠ) όπως ήδη εφαρμόζετε στις περι-

οχές Πηγαδάκια της Βούλας και Δίλοφο 

της Βάρης. Κατά την εκδήλωση παρουσι-

άστηκε αναλυτικά από τους ομιλητές το 

έργο LIFE-IP CEI Greece, η μεθοδολογία 

του προγράμματος καθώς και τα μέχρι 

σήμερα αποτελέσματα και οι αλλαγές 

που φέρνει στην αποκομιδή και τη δια-

χείριση των αποβλήτων στην πόλη το 

σύστημα Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και 

Πληρώνω όσο Πετάω (ΠΟΠ).

Πρωτοπόρα δράση

Μετά τους χαιρετισμούς του κ. Στέλι-

ου Πέτσα και του κ. Μανώλη Γραφάκου 

οι οποίοι εξήραν τη δράση του Δήμου 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο συγκε-

κριμένο τομέα και τον χαρακτήρισαν 

πρωτοπόρο, το λόγω πήρε ο Δήμαρχος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης 

Κωνσταντέλλος ο οποίος δήλωσε πως ο 

μεγάλος στόχος της δημιουργίας μίας 

κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων, όχι 

μόνο είναι εφικτός, αλλά με τις δράσεις 

που έχει αναπτύξει ο Δήμος Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης, είναι πλέον ορατός. 

Ανακοίνωσε πως ήδη, με την εφαρμογή 

των προγραμμάτων για τη διαλογή στην 

πηγή 7 ξεχωριστών ρευμάτων οικιακών 

αποβλήτων, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης εκτρέπει από την ταφή περισ-

σότερο από το 30% των απορριμμάτων 

που παράγονται στην πόλη, ποσοστό 

που αποτελεί ένα από τα ψηλότερα της 

χώρας αλλά και τους άμεσους και μακρο-

πρόθεσμους στόχους του Δήμου οι οποί-

οι είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί και 

να ξεπεράσει το 70% μέσα στους επόμε-

νους 24 μήνες με την ένταξη στις δράσεις 

του Δήμου την παραγωγή βιοκαυσίμων, 

ενώ έως το 2050 ο Δήμος έχει στόχο την 

επίτευξη των Μηδενικών Αποβλήτων 

(ZERO WASTE) στη βάση των αρχών της 

Κυκλικής Οικονομίας.

Κομβικός ο ρόλος των Δήμων

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος αναφέρθη-

κε στις καινοτόμες δράσεις του Δήμου και 

στις διακρατικές συνεργασίες που συνέ-

βαλαν στην απόκτηση της απαιτούμενης 

τεχνογνωσίας ενώ κλείνοντας, ανέδειξε 

τη το γεγονός πως ο πρώτος βαθμός της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο μόνος δη-

μόσιος φορέας που μπορεί να το πραγμα-

τοποιήσει αποτελεσματικές δράσεις στον 
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τομέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς 

είναι ο φορέας που βρίσκεται πιο κοντά 

στο πολίτη, ο φορέας που μπορεί να κα-

ταγράψει τις συνθήκες της γειτονιάς, να 

βρει τις ανάγκες και να ορίσει τις δράσεις 

και τις διαδικασίες για να γίνουν πράξη οι 

μεγάλες αλλαγές. Κάλεσε όμως το δεύτε-

ρο βαθμό αυτοδιοίκησης και το κεντρικό 

κράτος - τη κυβέρνηση δηλαδή - να δη-

μιουργήσουν ένα πρόσφορο νομοθετικό 

πλαίσιο για να βοηθήσουν τους δήμους 

στην ολοκλήρωση του έργου και να είναι 

αρωγοί στις καινοτόμες δράσεις.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντέλλος ευχαρίστη-

σε τους επιστημονικούς μας συνεργάτες, 

τους εργαζόμενους και τα στελέχη του 

Δήμου αλλά κυρίως τους κατοίκους της 

πόλης που είναι οι φυσικοί πρωταγωνιστές 

της επιτυχίας που έχει ήδη σημειωθεί.

Τα προγράμματα διαχείρισης απορ-

ριμμάτων στους δήμους τους παρουσία-

σαν στο κοινό εκπρόσωποι δύο ευρωπα-

ϊκών δήμων που έχουν αναπτύξει με τη 

σειρά τους ιδιαίτερα καινοτόμες δράσεις, 

ο Δήμος Αγλαντζιάς της Κύπρου ο οποίος 

εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχος τη 

πόλης κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου και ο Δή-

μου Λιουμπλιάνας της Σλοβενίας ο οποί-

ος εκπροσωπήθηκε από το στέλεχος της 

υπηρεσίας διαχείρισης απορριμμάτων κα 

Νίνα Στάνκοβιτς.

«Πληρώνω όσο Πετάω»

Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο Διευ-

θυντής Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Δρ. Μιλτιάδης Καβράκος και ο Πρόεδρος 

της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλω-

σης και επιστημονικός συνεργάτης του 

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δρ. 

Φίλιππός Κυρκίτσος παρουσίασαν τις 

επιστημονικές παραμέτρους του προ-

γράμματος στο Δήμο αλλά και τις εναλ-

λακτικές επιλογές του προγράμματος 

«Πληρώνω όσο Πετάω» που εφαρμόζεται 

στην περιοχή καθώς και αρκετά συμπε-

ράσματα από την εφαρμογή του προ-

γράμματος μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό εί-

χαν τα βίντεο που παρουσιάστηκαν από 

το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που 

δείχνουν με εικόνες λεπτομερώς τη διαδι-

κασία που καλούνται να τηρήσουν οι κά-

τοικοι της περιοχής αλλά και συνεντεύξεις 

κατοίκων οι οποίος μετέφεραν τις πρώτες 

εμπειρίες τους από το πρόγραμμα.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντα-

νά από τη διαδικτυακή τηλεόραση του 

Δήμου και βρίσκεται αναρτημένη στο 

κανάλι του Δήμου στο YouTube στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.

be/6N_MTWOFC0E
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Βέλτιστη πρακτική ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, 
η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής του

Γιώργος Χατζηδάκης, 

 Δήμαρχος Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης μέσα από το case study της δημιουργίας εθελοντικού 

δικτύου περιπολιών πυρασφάλειας στην πόλη ως ανάχωμα στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς του καλοκαιριού, 

πρεσβεύουν ακράδαντα ότι η βέλτιστη Καλή Πρακτική είναι ο ίδιος ο Άνθρωπος. Το πνεύμα ενότητας, 

αλληλεγγύης και το σθένος ψυχής στα δύσκολα!

Η 
 

 

δύναμη ενός τόπου είναι οι άν-

θρωποι του.Η ταυτότητα ενός 

τόπου είναι οι αρχές και οι αξί-

ες των ανθρώπων του. Η ικανότητά τους 

να γίνονται μία γροθιά στα δύσκολα! Να 

μάχονται και να στηρίζουν τον συμπολί-

τη, τον άνθρωπο απανταχού και καθετί 

που συνυπάρχει μαζί τους στον τόπο και 

τη χώρα, χλωρίδα και πανίδα.

Αρχές και αξίες ενότητας και αλληλεγ-

γύης που πρώτιστα πρεσβεύει στον Δήμο 

Ηλιούπολης, ο δήμαρχος Γιώργος Χατζη-

δάκης και οι συνεργάτες του.

Γιατί κάθε στόχος είναι εφικτός και 

κάθε έργο υλοποιήσιμο στις πόλεις όπου 

η ψυχή περισσεύει. Στις πόλεις όπου 

όταν η δυσκολία και ο κίνδυνος ελλο-

χεύουν η ψυχή ανδρώνεται ενωτικά, σε 

πόλεις ανθρωποκεντρικές με αποθέμα-

τα καρδιάς που πάντα μεγαλώνουν και 

ποτέ δεν στερεύουν.

Αυτοί είναι οι άνθρωποι της Ηλιού-

πολης. Που στις μεγάλες δοκιμασίες των 

καιρών, στην οικονομική κρίση, την παν-

δημία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 

Χειμώνα του 2021 αλλά και τις μεγάλες 

πυρκαγιές του καλοκαιριού που έπληξαν 

τη χώρα και σήμαναν συναγερμό στο πο-

λύπαθο, από τις φωτιές των τελευταίων 

ετών, βουνό της πόλης, τον Υμηττό, αντα-

ποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημάρχου.

Ας ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι των 

γεγονότων με έναν και μόνο στόχο που 

καταθέτει σήμερα ως Καλή Πρακτική ο 

Δήμος Ηλιούπολης: Βέλτιστη πρακτική 

από όλες τις πλευρές, είτε ο λόγος αφορά 

τη διοίκηση είτε τον πολίτη είναι ο άν-

θρωπος, το σθένος της ψυχής, οι αρχές 

της αλληλεγγύης και της ενότητας.

Όταν ο κίνδυνος χτύπησε 
κόκκινο…

Ήταν κατακαλόκαιρο όταν οι φωτιές στη 

Βαρυμπόμπη, στην Εύβοια, στη Μεσσηνία, 

στην Αρχαία Ολυμπία και σε άλλες περιοχές 

της χώρας τέθηκαν εκτός ελέγχου μεδιάχυ-

τη την ανησυχία στον Δήμο Ηλιούπολης, για 

πιθανές άσχημες εξελίξεις στον Υμηττό, στις 

παρειές του οποίου είναι χτισμένη η πόλη, 

με δεκάδες πάρκα, πλατείες και παιδικές χα-

ρές, όπου το πράσινο δεσπόζει.

Συναγερμός σήμανε στον Δήμο. Η 

Πολιτική Προστασία επί ποδός για να 

ακολουθήσει έκτατη σύσκεψη με στόχο 

τη λήψη νέων πρόσθετων μέτρων προ-

φύλαξης σε ημέρες με ιδιαίτερα υψηλό 

τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Με έκτακτη ανα-

κοίνωσή του ο δήμαρχος, απευθύνθηκε 

στην τοπική κοινωνία για να χτιστεί ένα 

εθελοντικό δίκτυο πυροπροστασίας 

στην πόλη με συνεχείς περιπολίες. «Καμία 

ανοχή στις εμπρηστικές εγκληματικές 

συμπεριφορές κατά του πρασίνου. Καμία 

ανοχή σε φωτιά στα πάρκα, τα δάση και 

τον Υμηττό μας».

Κάπως έτσι οργανώθηκε, κυριολεκτι-

κά σε ένα 24ωρο ένα πρόσθετο εθελοντι-

κό δίκτυο πυροπροστασίας στον Δήμο 

Ηλιούπολης από 300 περίπου εθελοντές 
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για να ακολουθήσουν οι πεζές περιπολίες 

στους δρόμους που συνορεύουν με τον 

Υμηττό, σε πάρκα της πόλης, στο ρέμα 

της Πικροδάφνης και σε άλλα κρίσιμα ση-

μεία κινδύνου πυρκαγιάς.

Μία ανθρώπινη ασπίδα 
πυροπροστασίας

Δήμος και πολίτες ένωσαν δυνάμεις 

και έγιναν η σθεναρή ασπίδα πυροπρο-

στασίας του πρασίνου της πόλης. Οι 

εθελοντές μετά από μια σύντομη ενημέ-

ρωση παρέλαβαν βεβαίωση συμμετο-

χής στη δράση, ώστε να αποδεικνύεται 

σε πιθανό έλεγχο η συμμετοχή τους και 

οδηγίες από την Πολιτική Προστασία του 

Δήμου, φωσφορίζον γιλέκο, νερό, χυμό, 

ενώ οι νυχτερινές βάρδιες εφοδιάστηκαν 

με φακό και πυροσβεστήρα.

Κάθε βράδυ, αιρετοί με επικεφαλής 

τον Γιώργο Χατζηδάκη, αιρετούς, στελέχη 

της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές, 

επισκέπτονταν τα 11 σημεία διενέργειας 

περιπολιών, προασπίζοντας το ενωτικό 

κλίμα στην πόλη και προβαίνοντας στις 

απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για 

την αποτελεσματική δράση του εθελο-

ντικού δικτύου.

Την ίδια εποχή, ο Δήμος Ηλιούπολης 

και οι πολίτες ένωσαν δυνάμεις αλληλεγ-

γύης και προσφοράς συλλέγοντας είδη 

πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς δι-

αρκείας για τις πυρόπληκτες περιοχές της 

χώρας, δράσεις όπου πρυτάνευσε η συμ-

μετοχικότητα και η ενότητα, ενώ αθρόα 

ήταν η συμμετοχή και στη δράση συλ-

λογής σχολικών ειδών για τις πολύπαθες 

από την πυρκαγιά περιοχές της χώρας για 

την κάλυψη των αναγκών των λιλιπούτει-

ων πυρόπληκτων αλλά και των μαθητών 

όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

«Αυτός είναι ο τόπος μας», αναφέρει 

ο δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης χαρα-

κτηριστικά και επισημαίνει: «Αυτές είναι 

οι αξίες και οι αρχές μας. Και αυτές μετα-

λαμπαδεύουμε. Την ανθρωποκεντρική 

αντίληψη, την ενότητα, την αλληλεγγύη 

και τον σεβασμό στη φύση και το περι-

βάλλον. Νιώθω περήφανος για τους συ-

μπολίτες μου. Είμαι περήφανος που είμαι 

Ηλιουπολίτης!».
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Όταν οι δυσκολίες δυναμώνουν 
το αποτέλεσμα

Νίκος Μπάμπαλος, 

 Δήμαρχος Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Μπάμπαλος, έχουν αναζητήσει και έχουν 

δρομολογήσει στοχευμένες και εναλλακτικές παρεμβάσεις που θα προσθέσουν ή και θα βελτιώσουν αθλητικούς 

χώρους, προκειμένου να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.

Τ
 

 

ο κομμάτι του Αθλητισμού είναι 

ένας τομέας που για κάθε δημο-

τική αρχή αποτελεί ευχή αλλά, 

ταυτόχρονα, και μεγάλη πρόκληση. Κάθε 

δήμαρχος θέλει να έχει δημότες ενερ-

γούς, δημότες που αθλούνται είτε ατο-

μικά, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Και ενώ 

είναι ευχής έργον σε μια πόλη να αυξάνο-

νται καθημερινά όσοι βάζουν την άθληση 

στη ζωή τους, η πρόκληση για ένα Δήμο 

είναι να βρει καινούργιους χώρους για να 

φιλοξενήσει την επιπλέον αθλητική δρα-

στηριότητα. Η πρόκληση αυτή είναι ακό-

μα μεγαλύτερη για τους αστικούς δήμους 

όπου υπάρχει έλλειψη ελεύθερων χώρων 

για να αναπτυχθούν νέες υποδομές. Ας 

δούμε όμως από κοντά σε αυτό το σκη-

νικό ποια είναι τα σχέδια του Δήμου Ηρα-

κλείου Αττικής.

Κλειστά γυμναστήρια  
σε σχολεία της πόλης

Με χρηματοδότηση που διεκδίκησε 

και πέτυχε από τα προγράμματα της Περι-

φέρειας Αττικής, ο Δήμος εκπονεί μελέτες 

για την κατασκευή 4 κλειστών γυμναστη-

ρίων στους αύλειους χώρους ισάριθμων 

σχολείων της πόλης. Με την ολοκλήρωση 

των έργων, η πόλη θα διαθέτει επιπλέον 

χώρους, οι οποίοι τα πρωινά θα καλύπτουν 

τις ανάγκες των μαθητών, ενώ μετά το πέ-

ρας του σχολικού ωραρίου θα μπορούν 

να χρησιμοποιούνται ως χώροι άθλησης 

και προπόνησης για τους δημότες και τους 

συλλόγους του Ηρακλείου.

Μετατροπή του γηπέδου  
Τυφώνα σε κλειστό

Παράλληλα, ο Δήμος έχει δρομολογή-

σει τη μετατροπή του γηπέδου μπάσκετ 

της οδού Πολυτεχνείου - πιο γνωστό ως 

γήπεδο Τυφώνα - σε κλειστό γυμναστήριο 

έχοντας ήδη κάνει καθοριστικά βήματα. Οι 

διαδικασίες που κίνησε η δημοτική αρχή 

για την απαραίτητη αλλαγή του χαρακτη-

ρισμού του χώρου είχαν θετική κατάλη-

ξη και, έτσι, με το υπ’ αριθμό 538 17/8/21 

φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

στο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου στο 

συγκεκριμένο σημείο προβλέπεται πλέον 

η χρήση «κλειστού γυμναστήριου» και όχι 

απλά «χώρου αθλοπαιδιών», ανοίγοντας 

έτσι τον δρόμο για την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων της μετατροπής.Μάλιστα, 

ο Δήμος έχει ήδη διεκδικήσει και πετύχει 

από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

του Υπουργείου Εσωτερικών την χρημα-

τοδότηση της απαιτούμενης μελέτης του 

επακόλουθου έργου. Με την ολοκλήρωση 

της μετατροπής ο Δήμος θα διαθέτει ακό-

μα ένα κλειστό χώρο άθλησης, κατάλληλο 

για αγώνες των συλλογικών πρωταθλημά-

των μπάσκετ, βόλεϊ κτλ.

Ενεργειακή αναβάθμιση 

γυμναστηρίου Ν. Καζαντζάκη

Σε εξέλιξη είναι αυτό το διάστημα τα 

έργα ανακαίνισης και ενεργειακής ανα-

βάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου 

της οδού Ν. Καζαντζάκη με χρήματα που 

πέτυχε η δημοτική αρχή από το πρόγραμ-

μα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερι-

κών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών 
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στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-

ρους καθώς και στην πισίνα που διαθέτει 

το γυμναστήριο, ο Δήμος θα αποκτήσει, 

ουσιαστικά, έναν εντελώς ανανεωμένο 

αθλητικό χώρο για προγράμματα ατομι-

κής ή ομαδικές εκγύμνασης.

 Διαρκής εκστρατεία απόκτησης 
ελεύθερων χώρων

 Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Μπάμπαλος 

συνεχίζει την στρατηγική που έχει χαράξει 

από την πρώτη του θητεία, αυτή της από-

κτησης κάθε προσφερόμενου ελεύθερου 

χώρου στα όρια του Δήμου Ηρακλείου 

προκειμένου να παραμένει ελεύθερος και 

να αποδίδεται στον δημότη ως πράσινος 

και κοινόχρηστος χώρος. Ήδη η δημοτική 

αρχή έχει προχωρήσει τα  τελευταία χρόνια 

στην αγορά αρκετών τέτοιων οικοπέδων 

προκειμένου να δημιουργήσει δημοτικές 

υποδομές όπως πλατείες και παρκάκια, σε 

κάποια δε από αυτά και αθλητικές χρήσεις.

 Όργανα γυμναστικής σε 
υπαίθριους χώρους

 Υπαίθρια όργανα γυμναστικής σε 

τρία πάρκα της πόλης έχει τοποθετήσει ο 

Δήμος προκειμένου οι Ηρακλειώτες ελεύ-

θερα και δωρεάν να μπορούν να συνδυά-

ζουν την βόλτα με την άθληση. Τα όργανα 

μυϊκής ενδυνάμωσης μπήκαν σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους: στην πλατεία 

Μανδηλαρά, στην πλατεία Φολεγάνδρου 

και στην πλατεία Θεάτρου (απέναντι από 

την Παναγίτσα).

 «Η πανδημία ανέτρεψε αρνητικά την 

καθημερινότητα όλων μας, άφησε όμως 

και κάποια στοιχεία που είναι ωφέλιμα και 

πρέπει να τα κρατήσουμε. Ένα από αυτά 

ότι βάλαμε την γυμναστική περισσότερο 

στη ζωή μας, μάθαμε ξανά να περπατάμε 

και να αθλούμαστε. Στον Δήμο Ηρακλείου 

Αττικής παλεύουμε να προσφέρουμε όσο 

το δυνατό περισσότερα εφόδια και υπο-

δομές στον δημότη για να κάνει την γυ-

μναστική και τον αθλητισμό τρόπο ζωής. 

Γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία είναι ο δρό-

μος για να ζούμε και περισσότερο και κα-

λύτερα. Και εμείς θέλουμε τους Ηρακλειώ-

τες υγιείς», σχολιάζει ο Νίκος Μπάμπαλος.



34  Ο Δήμαρχος της Αττικής

Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος Παλλήνής

Πραγματικότητα το αυτονόητο 
δικαίωμα στην αποχέτευση

Αθανάσιος Ζούτσος, 

 Δήμαρχος Παλλήνης

Θα κατασκευαστούν πάνω από 172 χλμ. αγωγών. Τεράστια η σημασία του έργου για τη δημόσια Υγεία και το 

περιβάλλον. Θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας.

Ξ
 

 

εκίνησε ένα από τα σημαντι-

κότερα συγχρηματοδοτούμε-

να έργα που θα εκτελεστούν 

το επόμενο διάστημα στη χώρα μας, το 

οποίο θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό, στην 

προστασία της δημόσιας Υγείας και του 

περιβάλλοντος αλλά και στην προσπάθεια 

ανάκαμψης της Εθνικής Οικονομίας.

Πρόκειται για το έργο κατασκευής του 

Δικτύου Αποχέτευσης του Δήμου Παλλή-

νης, συνολικού μήκους άνω των 172 χιλιο-

μέτρων, το οποίο, θα βάλει οριστικό τέλος 

στην, επί δεκαετίες, υποβάθμιση της υγεί-

ας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του μεγαλύτερου 

Δήμου των Μεσογείων και αναπόσπαστο 

-πλέον- κομμάτι του πολεοδομικού συ-

γκροτήματος της πρωτεύουσας.

Οι πάνω από 80.000 κάτοικοι του Δή-

μου Παλλήνης, αν και διαμένουν μόλις 10 

χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, στερού-

νταν διαχρονικά το δικαίωμα στην αποχέ-

τευση και ήταν αναγκασμένοι να βιώνουν 

την τριτοκοσμική κατάσταση των βόθρων.

Τέλος στους βόθρους

Είναι ένα έργο, μέσω του οποίου θα 

επιτευχθεί η προστασία του υδροφόρου 

ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής των Με-

σογείων, αλλά και η αναβάθμιση των κο-

ντινών ακτών της Ανατολικής Αττικής.

Εξάλλου, είναι ένα έργο με οικονομι-

κή ανταπόδοση αφού θα απαλλάξει τους 

κατοίκους από το από το κόστος εκκέ-

νωσης βόθρων που φτάνει έως και 2.000 

ευρώ το χρόνο. Επιπλέον, θα προκαλέσει 

νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για την 

περιοχή και θα δημιουργήσει πολυάριθ-

μες θέσεις εργασίας.

Πολύ σημαντικό είναι ότι, η κατασκευή 

του δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Παλλή-

νης, δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους 

δημότες, αφού η Δημοτική Αρχή υπό τον 

δήμαρχο, Θανάση Ζούτσο, εξασφάλισε 

την πλήρη χρηματοδότηση της κατασκευ-

ής τόσο του δικτύου όσο και των συνδέ-

σεων με  τα ακίνητα (θα είναι δωρεάν για 

τους ιδιοκτήτες), από το ΕΣΠΑ με το ποσό 

των 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείτε 

υπό την ευθύνη της ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο 

Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγρα-

ψε με τον Δήμο Παλλήνης.

Η υπογραφή της σύμβασης

Η Σύμβαση του έργου κατασκευής του 

Δικτύου Αποχέτευσης του Δήμου Παλλή-

νης, υπογράφηκε την Πέμπτη 15 Ιουλίου 

2021, από τον Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμ-

βουλο της ΕΥΔΑΠ, Αναστάσιο Τόσιο και 

τον / τους εκπρόσωπο/ους της αναδόχου 

κοινοπραξίας «Χ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – 

ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ» , σε ειδική τελετή που έγινε 

στο Δημαρχείο Παλλήνης, παρουσία του 

Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη 

και οικοδεσπότη, τον Δήμαρχο Παλλήνης, 

Θανάση Ζούτσο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το 

δίκτυο θα ολοκληρωθεί πλήρως, σε 48 μή-

νες από την υπογραφή της σύμβασης. Θα 

κατασκευαστούν 19,5 χλμ. πρωτεύοντος 

και 152,5 χλμ. δευτερεύοντος δικτύου, 13 

αντλιοστάσια και πάνω από 9.000 συνδέ-

σεις με τα ακίνητα. Το δίκτυο αποχέτευσης 

του Δήμου Παλλήνης θα συνδεθεί απευ-

θείας με το ΚΕΛ Ψυτάλλειας, μέσω υπόγει-

ου αγωγού που θα φτάνει έως το υφιστά-

μενο αποχετευτικό σύστημα της ΕΥΔΑΠ, 

στα Σίδερα Χαλανδρίου.

Δημοτική πρωτιά  
στην Ανατολική Αττική

Αυτό σημαίνει ότι, με την κατασκευή 

του κεντρικού αγωγού, οι κάτοικοι του 

Δήμου Παλλήνης θα συνδεθούν άμεσα με 

τον αποδέκτη, καθιστώντας τους, ως τους 

πρώτους που θα αποκτήσουν αποχέτευση 

στην πολύπαθη Ανατολική Αττική, στην 

οποία το αποχετευτικό πρόβλημα είναι τε-

ράστιο και διαχρονικό.
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Αυτό θα επιτευχθεί με την παράλλη-

λη κατασκευή του πρωτεύοντος και δευ-

τερεύοντος δικτύου ενώ ήδη ξεκίνησε η 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ιδιο-

κτητών για την δωρεάν σύνδεση των ακι-

νήτων τους με την αποχέτευση.

Το έργο θα καλύψει όλον τον Δήμο 

πλην των γειτονιών της Κάντζας, του Αγίου 

Νικολάου, του Λουτρού, της Κάτω Μπαλά-

νας και των Εργατικών Κατοικιών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, 

οι οποίες λόγω θέσης και αναγλύφου, θα 

συνδεθούν με το υπό κατασκευή ΚΕΛ Κο-

ρωπίου μέσω του ήδη κατασκευασμένου 

αγωγού, επί της λεωφόρου Λαυρίου. Αυτή 

τη στιγμή, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλή-

ρωσης ο διαγωνισμός για την ανάθεση της 

οριστικής μελέτης του έργου.

Δέκα χρόνια προσπάθειας

Η υπογραφή της Σύμβασης για το Δί-

κτυο Αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης 

σηματοδότησε το τέλος μιας μακράς διεκ-

δίκησης και προσπάθειας του δημάρχου 

Θανάση Ζούτσου, ο οποίος από το 2011, 

ηγήθηκε ενός μεγάλου αγώνα για να γίνει 

το έργο πραγματικότητα, στη βάση ενός 

συγκροτημένου σχεδίου το οποίο εξελί-

χθηκε βήμα-βήμα, κόντρα στα εμπόδια 

που ύψωνε συνεχώς το τέρας της γραφει-

οκρατίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ότι ο 

Δήμος Παλλήνης, αναγκάστηκε να διεκ-

δικήσει και να λάβει, δυο φορές κοινοτική 

χρηματοδότηση, αφού η πρώτη χάθη-

κε, έπειτα από την μεγάλη καθυστέρηση 

που προκάλεσε η αδικαιολόγητη άρνηση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος το 2014, να 

υπογράψει την Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων.

Ο κ. Ζούτσος δεν έκρυψε την χαρά του 

για το αίσιο τέλος αυτής της επίπονης δι-

εκδίκησης, τονίζοντας ότι η υπογραφή της 

Σύμβασης του έργου «είναι μια ιστορική 

στιγμή. Δικαιώνεται ο αγώνας που δώσα-

με επί δέκα ολόκληρα χρόνια. Περάσαμε 

από σαράντα κύματα, αλλά τελικά τα κα-

ταφέραμε. Με πείσμα και σχέδιο, φέραμε 

την Αποχέτευση στον Δήμο Παλλήνης. Εί-

μαστε περήφανοι που εξασφαλίσαμε ένα 

καλύτερο μέλλον για όλους μας και ειδικά 

για τα παιδιά μας».
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Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος ςαρωνιΚου

Σε πρώτο πλάνο η αγαστή 
συνεργασία με τους πολίτες

Πέτρος Φιλίππου,  

Δήμαρχος Σαρωνικού

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η κοινωνική αλληλεγγύη και ο πολιτισμός είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας 

για τον Δήμο Σαρωνικού, όπου «μέσα από μια διαδικασία ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες 

καταλήγουμε στις βέλτιστες λύσεις για την περιοχή μας και για τα ζητήματα που μας απασχολούν», 

επισημαίνει ο δήμαρχος, Πέτρος Φιλίππου.

Π
 

 

ροτάσσουμε το μοντέλο βιώ-

σιμης αστικής ανάπτυξης για 

τον δήμο μας, στηριζόμαστε 

στην κοινωνική αλληλεγγύη για να ξεπε-

ράσουμε τις δυσκολίες και προσπαθούμε 

μέσα από τον πολιτισμό και την τέχνη να 

αφήσουμε πίσω τα έντονα σημάδια που 

άφησε η πανδημία.

Χαμηλοί συντελεστές δόμησης

Σχεδιάζουμε τον δήμο μας στην προ-

οπτική της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

αειφορίας. Έχουμε το σπάνιο προνόμιο να 

ζούμε σε μια περιοχή που συνδυάζει μονα-

δικές ομορφιές στο βουνό και στη θάλασ-

σα ενώ παράλληλα απέχει λίγα μόνο χιλιό-

μετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας. 

Επιλέγουμε,λοιπόν, να διαφυλάξουμε το 

περιβάλλονκαι το προφίλ της αστικής πε-

ριοχής που προσφέρει απλόχερα φυσικές 

ομορφιές.

Για το λόγο αυτό κρατάμε χαμηλούς 

συντελεστές δόμησης σε όλα τα κτίρια. 

Πρόκειται για ένα στοίχημα που έχει ήδη 

κερδηθεί καθώς, σε αντίθεση με γειτονικές 

περιοχές, στον δήμο μας δεν υπάρχουν δυ-

σθεώρητα κτίρια αλλά σπίτια και κτίρια που 

δεν ξεφεύγουν από το ανθρώπινο μέτρο.

Αναπλάσεις χώρων

Παράλληλα επιλέγουμε στοχευμένε-

ςαστικές παρεμβάσεις ώστε να αξιοποιή-

σουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 

ανοιχτούς χώρους αφήνοντας το μικρότε-

ρο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Θα φέρω 

ως παράδειγμα την ανάπλαση της πλατείας 

Λαγονησίου, που αναμένουμε ότι θα δώσει 

χαρακτήρα ήπιας ανάπτυξης, αναψυχής 

και άθλησης στην περιοχή που βρίσκεται 

πολύ κοντά στο παραλιακό μέτωπο.

Πρόκειται για τη διαμόρφωση κοινό-

χρηστου χώρου, επί της Λεωφόρου Καλυ-

βίων, όπου σύμφωνα με τη μελέτη προ-

βλέπεται δημιουργία πάρκου, το οποίο 

θα στοχεύει στην ψυχαγωγία-αναψυχή, 

στο παιχνίδι και στην άθληση των μικρών 

ή μεγάλων σε ηλικία χρηστών. Το έργο 

περιλαμβάνει αμφιθέατρο, παιδική χαρά, 

ένα μικρό αναψυκτήριο καθώς και περιο-

χή για άσκηση.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται μια ακό-

μη ανάπλαση που δρομολογούμε και για 

την οποία μπορούμε να πούμε ότι «μπή-

κε το νερό στο αυλάκι». Πρόκειται για την 

ενοποίηση της Αναβύσσου και της Παλαι-

άς Φώκαιας, με σκοπό την ανάπλαση και 

ταυτόχρονα την αναβάθμιση της ευρύτε-

ρης περιοχής.Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, 

που αφορά μια ακτίνα 2 χιλιομέτρων, η 

οποία ξεκινά από την Ανάβυσσο και προ-

χωρά έως την Παλαιά Φώκαια. Θα περι-

λαμβάνει μεταξύ άλλων πεζοδρομήσεις, 

χώρους περιπάτου και χώρους αναψυχής, 

καθιστικά και ποδηλατόδρομο.

Βιοκλιματικό σχολείο

Ιδιαίτερα θέλω στα σταθώ στο πρωτο-

ποριακό βιοκλιματικό σχολείο που χωρο-

θετούμε στο νότιο τμήμα του 1ου δημοτι-

κού σχολείου Καλυβίων, σε έκταση όπου 

σήμερα υπάρχουν λυόμενες κατασκευές. 

Πρόκειται για ένα έργο που αναδεικνύει 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο των μικρών μα-

θητών στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο σχεδια-

σμός του αξιοποιεί όλα τα δυνατά βιοκλι-

ματικά μέσα με στόχο τη σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα, 

ενεργοποιώντας διαδραστικά συστήμα-

τα ενημέρωσης, εμπλέκει τους μικρούς 

μαθητές σε βάση παρακολούθησης της 

ενεργειακής συμπεριφοράς του σχολείου 

με στόχο να εξοικειωθούν με την εξοικο-

νόμηση ενέργειας, μέσα από βιωματική 

διαδικασία.Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει 

να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενερ-

γειακή μετάβαση της χώρας και στην εξοι-

κονόμηση ενέργειας και εμείς κάνουμε τη 

θεωρία πράξη.

«Ημέρες Πολιτισμού  
στον Δήμο Σαρωνικού»

Στον δήμο Σαρωνικού «ανάψαμε» ξανά 

τα φώτα του πολιτισμού φέτος το καλοκαί-
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ρι προσφέροντας στιγμές γεμάτες μουσι-

κή, θέατρο, κινηματογραφικές προβολές, 

συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις καταξιωμέ-

νων καλλιτεχνών αλλά και πολλή ιστορία. 

Αφήσαμε πίσω, τις δυσκολίες που μας τα-

λαιπώρησαν τους προηγούμενους μήνες 

και δώσαμε χώρο στην ψυχαγωγία και στην 

ιστορική μνήμη καταρτίζοντας ένα πολιτι-

στικό πρόγραμμα για όλες τις κοινότητες 

του δήμου μας. Απολαύσαμε αγαπημένους 

καλλιτέχνες στηρίζοντας έμπρακτα τον 

κλάδο του πολιτισμού, που έχει πληγεί από 

τις συνέπειες της πανδημίας.

Το ΝΠΔΔ Αριστόδικος του δήμου Σα-

ρωνικού που οργάνωσε τις «Ημέρες Πο-

λιτισμού» έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε 

εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό 

της Επετείου των 200 χρόνων από την Ελ-

ληνική Επανάσταση του 1821. Ταυτόχρονα 

επιλέξαμε να οργανώσουμε ειδική εβδο-

μάδα κινηματογραφικούαφιερώματος 

στα «100 χρόνια από τη γέννηση του Μιχά-

λη Κακογιάννη», με προβολές σημαντικών 

ταινιών του σκηνοθέτη από τους κινημα-

τογράφους της περιοχής, με την αμέριστη 

στήριξη του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακο-

γιάννης». Ως επιστέγασμα αυτού του αφι-

ερώματος είχε οργανωθεί συναυλία με 

τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκη Θεοδωράκη», 

καθώς ο μεγάλος συνθέτης, είχε γράψει 

μουσική για τις ταινίες του Κακογιάννη. Η 

μέτρων και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, 

οργανώσαμε και οργανώνουμε διαρκώς 

πλήθος δράσεων διενέργειας rapidtest για 

περισσότερους από 2000 πολίτες και διε-

νεργούμε τακτικές αιμοδοσίες με ιδιαίτε-

ρα μεγάλη προσέλευση ενισχύοντας την 

τράπεζα αίματος του δήμου μας.

Πιλοτικό πρόγραμμα  

αξιοποίησης κλαδεμάτων

Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφέ-

ρω το ιδιαίτερα πρωτοποριακό πρόγραμμα 

αξιοποίησης κλαδεμάτων για την παραγω-

γή κομπόστ,που εφαρμόζεται στον δήμο 

μας σε συνεργασία με το τμήμα Ανόργανης 

Χημείας του ΕΚΠΑ, προκειμένου να μειω-

θεί ο όγκος των απορριμμάτων που κατα-

λήγουν στον ΧΥΤΑ αλλά και να παράγεται 

εδαφοβελτιωτικό αρίστης ποιότητας.

συγκυρία τα έφερε έτσι και τελικά η συγκε-

κριμένη συναυλία έμελε να είναι η πρώτη 

στην Αττική μετά την απώλεια του οικου-

μενικού Μίκη. Εμείς στον δήμο Σαρωνικού 

άλλωστε τον είχαμε ανακηρύξει και επίτι-

μο δημότη το 2003.

Κοινωνική αλληλεγγύη

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά 

και καθάλη τη διάρκεια της θητείας μας 

δίνουμε μεγάληβαρύτητα στις κοινωνι-

κές δομές του δήμου, προκειμένου να 

υποστηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες.Κατά 

τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, 

σταθήκαμε αρωγοί στις ευπαθείς ομάδες 

και στους ανθρώπους που βρέθηκαν σε 

ανάγκη αναλαμβάνοντας πρωτοποριακές 

πρωτοβουλίες όπως το «Μείνε Σπίτι, ερχό-

μαστε εμείς κοντά σου» και ενισχύοντας το 

ρόλο κοινωνικών δομών, όπως το Βοήθεια 

στο Σπίτι. Όλο το δυναμικό του δήμου λει-

τούργησε με μοναδικό σκοπό την προστα-

σία των συμπολιτών μας από το φονικό ιό. 

Για το λόγο αυτό, οι διανομές τροφίμων 

και έτοιμων γευμάτων του ΤΕΒΑ πραγμα-

τοποιήθηκαν κατ’ οίκον, από συνεργεία 

του δήμου. Παράλληλα, αναλαμβάνοντας 

ενεργό ρόλο στην καθαριότητα των σχο-

λείων και την προμήθεια υλικών υγιεινής 

για μαθητές και προσωπικό, ο δήμος μας 

δεν σταμάτησε να είναι ετοιμοπόλεμος.

Στο πεδίο εφαρμογής υγειονομικών 
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Καλές ΠραΚτιΚές // Δήμος ςΠατων – αρτέμιΔος

Προγραμματισμός και διαφάνεια 
κλειδί στην ποιότητα ζωής

Δημήτριος Μάρκου,  

Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος

«Στόχος μας να αποκτήσουμε έναν σύγχρονο δήμο που θα προσφέρει υψηλής και προστιθέμενης 

αξίας, υπηρεσίες προς τον δημότη με γνώμονα τη διαφάνεια, τον προγραμματισμό και την οργάνωση», 

επισημαίνει ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου.

Ε
 

 

χοντας την εντολή να υλοποι-

ήσουμε τους στόχους και το 

όραμα που θέσαμε κατά την 

προηγούμενη θητεία, με ευθύνη και συ-

νέπεια εργαζόμαστε καθημερινά ώστε να 

αποκτήσουμε ένα σύγχρονο και ισχυρό 

δήμοπου θα προσφέρει υπηρεσίες υψη-

λής ποιότητας στους πολίτες , με γνώμονα 

τη διαφάνεια και τον προγραμματισμό, 

με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στον 

πολίτη, με στοχευμένες παρεμβάσεις, με 

μεθοδικότητα και συλλογικότητα σε έναν 

αγώνα απέναντι στις ανάγκες των δημο-

τών και στα προβλήματα, που είναι κοινά 

για όλους.

Στην τελική ευθεία η τοποθέτηση 
ψηφιακών μετρητών ύδρευσης

Ένα μεγάλο έργο που τείνει να ολο-

κληρωθεί είναι αυτό της αντικατάστασης 

των παλαιών ρολογιών νερού με νέους 

ψηφιακούς μετρητές ύδρευσης και η 

εγκατάσταση και διαχείριση προγράμμα-

τος τηλεελέγχου /τηλεχειρισμού, διαχείρι-

σης του εσωτερικού δικτύου και μείωσης 

διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Σπάτων 

και Αρτέμιδος. Με το συγκεκριμένο έργο 

πετύχαμε:

- Μέτρηση της κατανάλωσης του νερού σε 

πραγματικό χρόνο ακόμη και από τον 

ίδιο τον καταναλωτή

-Μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω 

ορθολογικού προγραμματισμού της λει-

τουργίας των εγκαταστάσεων και βελτί-

ωσης των λειτουργικών παραμέτρων το 

χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού

- Μείωση των δαπανών συντήρησης, προ-

σωπικού, ενέργειας και μεταφορικών

- Συνεχή εποπτεία, άμεση επέμβαση και 

αποκατάσταση τυχόν βλαβών

- Λήψη στατιστικών στοιχείων με στόχο το 

βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδια-

σμό και προγραμματισμό

- Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νε-

ρού και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

γενικότερα -Ελαχιστοποίηση των αφα-

νών διαρροών

- Αποτελεσματικότερος διοικητικός έλεγ-

χος και οργάνωση

Σε χρήση ο πολυθεματικός χώρος 
αναψυχής και πρασίνου

Ολοκληρώσαμε την ανάπλαση του 

κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.100 σε σύ-

ντομο χρονικό διάστημα και πραγματο-

ποιήθηκε για να αναβαθμίσει το τμήμα 

αυτό της Αρτέμιδας, να αποτελέσει πόλο 

έλξης, να ενοποιήσει τα σύγχρονα πολιτι-

στικού χαρακτήρα δρώμενα, να ελκύσει 

ανθρώπους όλων των ηλικιών, και, να είναι 

ιδιαίτερα προσπελάσιμο από τα άτομα με 

ιδιαίτερες ικανότητες. Η παρέμβαση κινή-

θηκε στην κατεύθυνση της αειφορίας και 

προσαρμόστηκε με το φυσικό περιβάλ-

λον, ακολουθώντας και το ανάγλυφο της 

περιοχής. Είναι ένας ανοικτός δημόσιος 

πολυθεματικός χώρος αναψυχής και πρα-

σίνου με πίστα skate, διαδρομή με ταρτάν, 

υπαίθρια όργανα γυμναστικής, χώρους ξε-

κούρασης και πικνικ διαθέσιμος σε όλους.
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Αποκαταστάθηκε το ιστορικό 
κτήριο του 1ου δημοτικού σχολείου

Προχωρήσαμε την αποκατάσταση 

ενός δημόσιου ιστορικού παλαιού και 

ανενεργού κτιρίου ιδιαίτερης αρχιτεκτο-

νικής αξίας και την επανάχρηση αυτού ως 

χώρου πολυτομεακών – πολυθεματικών 

δραστηριοτήτων πολιτισμού και ψυχα-

γωγίας, σκοπεύοντας στην προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη 

του κτιρίου μέσω της λειτουργίας του ως 

εστίας τουριστικής, πολιτιστικής και επι-

χειρηματικής δραστηριότητας με συνέπει-

ες στην αναζωογόνηση της πόλης και την 

ενίσχυση του πολιτιστικού και τουριστικού 

της προσανατολισμού. Θέτοντας ως κύριο 

στόχο για τον εν λόγω έργο την μεγαλύτε-

ρη δυνατή ενημέρωση του κοινού και των 

ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις λει-

τουργίες του νέου πολυχώρου πολιτισμού 

μετά την αποκατάστασή του θα προβού-

με σε μια σειρά προωθητικών ενεργειών 

αξιοποιώντας χρηματοδότησηαπό το 

πρόγραμμα «Δημιουργική Επανάχρηση 

Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

& Καινοτομία. Συγκεκριμένα προγραμμα-

τίζουμε εκδηλώσεις και ξεναγήσεις φορέ-

ων, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού 

εντύπου και διαδικτυακή παρουσία του 

νέου πολυχώρου, μέσω της ιστοσελίδας 

του Δήμου και δημιουργία ιστοσελίδας 

του πολυχώρου. Σχεδιάζεταιη δημιουργία 

δύο βίντεο με φωτογραφικό υλικό από το 

κτίριο και τους χώρους του, που θα χρησι-

μοποιηθούν για την ανάδειξη του έργου 

στις ιστοσελίδες , όπου θα είναι εγκατεστη-

μένο και το πρότυπο WCAG για την προ-

σβασιμότητα των ΑμΕΑ. Θα αναπτυχθεί 

και κινητή εφαρμογή mobileapplication) η 

οποία θα χρησιμοποιείται από τους ενδια-

φερομένους και θα παρέχει υλικό παρου-

σίασης του κτιρίου.

Υπηρεσίες προς τον πολίτη

Βάλαμε την εξ άποστάσεως εξυπη-

ρέτηση των πολιτών σε πρώτο πλάνο και 

ενσωματώσαμε νέες πρωτοποριακές ψη-

φιακές υπηρεσίες, απλουστεύοντας τις 

διαδικασίες για την έκδοση μιας σειράς 

πιστοποιητικών και εγγράφων  Συγκεκρι-

μένα θέσαμε στη διάθεση των δημοτών:

όρους, την ανατολική πλευρά του Υμητ-

τού και δασικές περιοχές όμορων δή-

μων (Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Ραφήνας 

– Πικερμίου). Αποστέλονται στιγμιότυ-

πα της οθόνης από το σύστημα βιντεοε-

πιτήρησης σε σχεδόν πραγματικό χρό-

νο προς τους Διοικητές των 

πυροσβεστικών Σταθμών Μαρκοπού-

λου, Κορωπίου, προς το Κεντρικό Λιμε-

ναρχείο Ραφήνας και το ΕΣΚΕ.

 Προμήθεια – μίσθωση αυτόνομου πυ-

ροσβεστικού συγκροτήματος 24t νερού 

για την προστασία δημοτικών εγκατα-

στάσεων.

 Δημιουργία ομάδας με αρμοδιότητες 

επιτήρησης (πυροφυλάκεια Σπάτων & 

Αρτέμιδος), συνδρομής Πυροσβεστικού 

Σώματος (παροχή ύδατος), στελέχωσης 

κέντρου βιντεοεπιτήρησης και ελέγχου 

τήρησης του μέτρου απαγόρευσης κυ-

κλοφορίας.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού ανά κα-

τηγορία κινδύνου, αναπτύσσει δίκτυο συ-

νεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς ώστε να υπάρχει

ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγκης. 

Είναι έτοιμο και πλήρες το νέο Σχέδιο Αντι-

μετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ’ αιτίας 

δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονο-

μασία «ΙΟΛΑΟΣ» το οποίο σε 196 σελίδες 

δίνει ρόλους, αρμοδιότητες, αναλύει τον 

τρόπο ανάπτυξης του συστήματος κινη-

τοποίησης και δίνει ακριβείς συντονιστι-

κές οδηγίες.

 την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Αιτημάτων, με 53 αιτήματα, με το αίτη-

μα να προωθείται αυτόματα στην αρ-

μόδια υπηρεσία για διεκπεραίωση και 

να επιστρέφεται στον αποστολέα ο μο-

ναδικός κωδικός του αιτήματος, με τον 

οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη του 

αιτήματός του. Στόχος μας είναι η βελτί-

ωση της εξυπηρέτησης των πολιτών 

και των επιχειρήσεων μέσω της ηλε-

κτρονικής διεκπεραίωσης συναλλα-

γών, χωρίς ταλαιπωρία και απώλεια 

χρόνου και χωρίς φυσική παρουσία.

 Εξασφαλίσαμε τη διεκπεραίωση αιτη-

μάτων από τα ΚΕΠ μέσω βιντεοκλήσης, 

ως ένας από τους 75 δήμους της χώρας 

που έχει επιλεγεί και συμμετέχει στο πι-

λοτικό προγράμματος “mykeplive” του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία 

στο ΚΕΠ.

 Θέσαμε σε λειτουργία τον πενταψήφιο 

αριθμό 15605 από όλα τα σταθερά και 

κινητά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από 8.30 

έως 15.30 για προβλή - ματα με καθαριό-

τητα, ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση.

Πολιτική Προστασία

·  Καινοτόμα εγκατάσταση συστήματος 

βιντεοπαρακολούθησης πυρκαγιών 

υπαίθρου με 75% κάλυψη της επιφάνει-

ας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Το 

σύστημα καλύπτει επίσης τις δυτικές και 

νοτιοδυτικές περιοχές Πεντελικού 
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«ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ τις ανάγκες του Περιβάλλοντος»  
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αστικό Παρατηρητήριο» που έχει εγκαθιδρύσει ο Σύνδεσμος για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων για σειρά ετών, διεξάγει με δικά του όργανα και σε συνεργασία με 

εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς, Μετρήσεις Περιβαλλοντικών δεικτών.

1 
Μετρήσεις εκπομπών 
ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας 

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

Οι μετρήσεις γίνονται με την εγκατά-

σταση του μετρητικού εξοπλισμού 

πλησίον εγκατεστημένων κεραιών κι-

νητής τηλεφωνίας και ελέγχονται αν οι 

εκπομπές είναι μέσα στα επιτρεπόμενα 

από την Ελληνική Νομοθεσία Όρια.

Προληπτικά διεξάγεται ετήσιος 

έλεγχος σε όλα τα σχολεία και τις παιδι-

κές χαρές των Δήμων μελών του Συνδέ-

σμου, για ενδεχόμενη ύπαρξη μιας μη 

αδειοδοτημένης κεραίας κινητής τηλε-

φωνίας. Επίσης ο Σύνδεσμος διεξάγει 

μετρήσεις σε σημεία που υποδεικνύ-

ονται από τους Δήμους μέλη, κατόπιν 

αιτήματος της Δημοτικής Αρχής. Στο 

φετινό πρόγραμμα τροποποιούμε την 

διαδικασία μέτρησης ώστε να μετριέται 

η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 5G 

που είναι ήδη σε λειτουργία, από τις φα-

σματικές περιοχές της κινητής που ήταν 

στα 800-900-1800-2000-2600 MHZ στα 

700-800-900-1800-2000-2600-3500 

MHZ. Και τούτο γιατί η νέα τεχνολογία 

5G προκαλεί ανησυχίες στους Δημότες 

ως άγνωστη στο ευρύ κοινό.

2 
Μετρήσεις  
κυκλοφοριακού 
 φόρτου 

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

Οι μετρήσεις αυτές γίνονται με το 

ιδιόκτητο ραντάρ του Συνδέσμου κυ-

ρίως σε δρόμους με πλάτος μέχρι 2 

λωρίδες κυκλοφορίας τις ώρες αιχμής 

Καλές ΠραΚτιΚές //  ςυνΔέςμος για τή Βιωςιμή αναΠτυξή των Πολέων (ςΒαΠ)

Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Δεικτών 
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ώστε να εξαχθούν σημαντικά δεδομέ-

να που αφορούν στον Κυκλοφοριακό 

φόρτο και την συχνότητα διέλευσης 

των οχημάτων. Οι μετρήσεις διεξάγο-

νται κατόπιν αιτήματος των Δήμων με-

λών σε δρόμους επιλογής των.

Σημειώνουμε ότι ο Σύνδεσμος δεν 

κάνει κυκλοφοριακές μελέτες, αλλά τα 

στοιχεία των τοπικών μετρήσεων μπο-

ρούν να βοηθήσουν τους Δήμους σε 

περαιτέρω παρεμβάσεις για άμβλυνση 

των κυκλοφοριακών προβλημάτων 

που μπορεί να ανάδειξαν οι μετρήσεις.

3 .Μετρήσεις  

ρύπων  
--------------------------------------

Οι μετρήσεις αυτές διεξάγονται με 

τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του Συνδέ-

σμου και την συνεργασία του Δημόκρι-

του ο οποίος αξιολογεί και πιστοποιεί 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 

συντάσσοντας την σχετική έκθεση.

Τα σημεία των μετρήσεων υπο-

δεικνύονται από τους Δήμους μέλη 

κυρίως όπου υπάρχει θέμα εκπομπών 

από ρυπογόνες επαγγελματικές εγκα-

ταστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτών των μετρήσεων 

γίνονται μετρήσεις ρύπων σε περιό-

δους που υπάρχει γενικότερα επιβά-

ρυνση του περιβάλλοντος από φυσικά 

και άλλα φαινόμενα (π.χ. οι πυρκαγιές).

4
Μετρήσεις Ακουστικού 

θορύβου περιβάλλοντος σε 

επιλεγμένες θέσεις. 
----------------------------------------------

Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποι-

ούνται κατόπιν αιτήματος από τους 

Δήμους μέλη του ΣΒΑΠ και αφορούν 

σε σημειακά προβλήματα ηχορύπαν-

σης από διάφορες πηγές (π.χ. βιομη-

χανικούς θορύβους κλπ) στον εκά-

στοτε Δήμο. Τα αιτήματα των Δήμων 

μελών υποβάλλονται στο mail 21ota@

cosmotemail.gr
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Προσεχώς…  
στον Μέλανα Δρυμό!

Στον Μέλανα Δρυμό, την Αλσάτια και τη 
Χαϊδελβέργη ταξιδεύει η Ένωση Δημάρχων Αττικής 

το αμέσως επόμενο διάστημα συσφίγγοντας 
σχέσεις και απολαμβάνοντας την ομορφιά της 

μεγάλης αυτοδιοικητικής οικογένειας.

Κ
αταρράκτες, ποτάμια, έλατα και ερυθρελάτες δημιουρ-

γούν ένα μαγικό τοπίο, βγαλμένο από τα παραμύθια 

των αδελφών Γκρίμ, γεμάτα μάγισσες και νεράιδες. Ο 

Μέλανας Δρυμός είναι ο τόπος των Νιμπελούγκεν, της τρομε-

ρής φυλής των νάνων του ομώνυμου μεσαιωνικού γερμανικού 

έπους, που γράφτηκε το 1200 και ενέπνευσε τον Βάγκνερ στη 

σύνθεση της τετραλογίας του «Το δαχτυλίδι των Νιμπελούν-

γκεν», αλλά και τον Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν στη συγγραφή της διάσημης 

τριλογίας του «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών».

Όσο σκοτεινοί είναι οι θρύλοι που τον ακολουθούν, τόσο μα-

γικός είναι ο Μέλανας Δρυμός, με αμέτρητες φυσικές ομορφιές, 

και γαστρονομική παράδοση που δεν αφήνει κανέναν αδιάφο-

ρο! Γλυκιά πατρίδα άλλωστε της «Black Forest». Στον Μέλανα 

Δρυμό θα βρείτε πολλά εστιατόρια με αστέρια Michelin.

Ο Μέλανας Δρυμός - το Μαύρο Δάσος - είναι μία από τις πιο 

πυκνόφυτες περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου, όπου κατά τόπους 

οι ακτίνες του ήλιου δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο εσω-

τερικό της. Ανάμεσα στους ποταμούς Ρήνο και Δούναβη και 

σε καταπράσινες εκτάσεις ξεπροβάλλουν μικρά παραμυθέ-

νια χωριά με παραδοσιακά πανδοχεία, απέραντοι αμπελώνες, 

αγροκτήματα με ξύλινα σπίτια και τόποι βγαλμένοι από τις 

ιστορίες των αδερφών Γκριμ.

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

Το ταξιδιωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Στρασβούργο

2η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση -Αλσατικός Δρόμος του 

Κρασιού, Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ - Στρασβούργο

3η μέρα: Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Καταρράκτες 

Τρίμπεργκ, Λίμνη Τίτιζεε, Φράιμπουργκ

4η μέρα: Μπάντεν Μπάντεν - Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη – 

Αθήνα

Για πληροφορίες και συμμετοχή επικοινωνήσετε με την 

ΕΝ.Δ.Α.

έν.Δ.α. // ταξιΔια
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