
Τα πάντα για την αυτοδιοίκηση

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ των νέων Αιρετών της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή των 
επικείμενων εθνικών εκλογών, σηματοδοτούν τη 
μετάβαση των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας 
σε μια νέα εποχή. Τα στατιστικά δεδομένα για τους 

νικητές των εκλογών, η ανάληψη των καθηκόντων 
τους, οι αναμενόμενες αλλαγές στον «Κλεισθένη» 
για τον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων 
στους ΟΤΑ και όλες οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές 
εξελίξεις στο τεύχος Ιουνίου του AIRETOS.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η επόμενη μέρα

Tεύχος 6

ΣΕΛ 13 | Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Ισχυρό Κίνημα
Αλλαγής, ή η χώρα 
σε νέες περιπέτειες
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Τι άλλαξε στις αμοιβαίες μετατάξεις 
υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας
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ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
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Η νέα κυβέρνηση, πρέπει να 
αντιμετωπίσει τις δυσλειτουργίες 

που δημιουργεί η εφαρμογή 
του «Κλεισθένη»

Ο δήμαρχος και η ομάδα 
του μετά τη νίκη στις 

εκλογές συνεχίζουν το έργο 
αναβάθμισης της πόλης

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 
με την ίδια προσήλωση στη 

χρηστή διοίκηση και στην 
αναζήτηση συναινέσεων

Πολιτική Αλλαγή για 
Ανάπτυξη στην Αττική

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ
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Διέξοδο για τις εκλογές
σε ΠΕΔ και ΚΕΔΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
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Ανθρώπινη και 
Δημοκρατική Ηλιούπολη

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Ενωμένοι μπορούμε 
να ξαναφτιάξουμε  
την Ελλάδα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Λίγες ημέρες μετά τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές εκλογές μπορούμε να προχωρήσουμε 
αρχικά σε μία ανάλυση των αποτελεσμάτων.Τρεις παράγοντες επηρρέασαν την έκβαση των 
Αυτοδιοικητικών εκλογών.

Η απλή αναλογική είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν πάρα πολλές υποψηφιότητες οι οποίες 
στον πρώτο γύρο δημιούργησαν σε πολλούς Δήμους ένα ρευστό τοπίο. Σε πολλές περιπτώσεις 
αυτή η ρευστότητα διαμόρφωσε το αποτέλεσμα ανατρέποντας  στο δεύτερο γύρο τα 
προγνωστικά ακόμα και σε υποψηφίους οι οποίοι είχαν διαφορά μεταξύ τους μέχρι και 15 με 
20 μονάδες.

Η πολιτικοποίηση των εκλογών.Κυρίως από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας οι υποψήφιοί 
της κατέγραψαν σημαντικές επιτυχίες εκμεταλλευόμενοι το κλίμα των Ευρωεκλογών, το οποίο 
και συμπαρέσυρε προς τα πάνω τους Αυτοδιοικητικούς που ανήκαν στη δεξιά παράταξη.Η 
καταγραφή στις Περιφέρειες δεν επιδέχεται ιδιαίτερη ανάλυση καθώς τα αποτελέσματα είναι 
ξεκάθαρα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας .Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα  12 στις 13 
Περιφέρειες τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφέρεια Κρήτης στην 
οποία επανεκλέχθηκε ο Σταύρος Αρναουτάκης  .

Η επιρροή των ΜΜΕ. Ίσως ο βασικότερος παράγοντας στους Δήμους κυρίως είναι η προβολή 
των υποψήφιων Δημάρχων αλλά και των Δημοτικών Συμβούλων.Σε κάποιους  Δήμους οι 
Δημοτικές παρατάξεις προβλήθηκαν αναλογικά .Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις  όπου  η 
υπεροπλία του ενός ή και των δύο δεν έδινε χώρο σε όλους. Υπήρξε δε Δήμος όπου τα τοπικά 
μέσα δεν πρόβαλλαν τη Δημοτική παράταξη η οποία τελικά εκλέχθηκε από τους πολίτες στο 
δεύτερο γύρο.

Εμείς ως www.airetos.gr από το 2012 και  τώρα στην έντυπη μορφή μας,  κάναμε δύο 
επιλογές. Η πρώτη ήταν να επιχειρήσουμε την εξειδικευμένη ενασχόληση  με τα θέματα της 
Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού και της Δημόσιας Διοίκησης. Μία επιλογή που μας φέρνει κοντά 
στους Αυτοδιοικητικούς, δίπλα στους πολίτες και στα προβλήματα της κοινωνίας. Η Δεύτερη 
επιλογή μας ήταν  να κάνουμε βήματα σταθερά στο χρόνο βλέποντας το μέσο το οποίο 
υπηρετούμε ως εργαλείο που θα ελέγχει και θα προβάλλει την Αυτοδιοίκηση.

 Αυτές τις επιλογές θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε απαρέγκλιτα και για αυτό το λόγο  τόσο 
το site όσο και η εφημερίδα θα συνεχίσουν να υπάρχουν .Σε μια μεταβατική περίοδο για την 
Αυτοδιοίκηση θα είμαστε εκεί. 

Σταθερά στο πλευρό της 
αυτοδιοίκησης και των αιρετών

ΠΡΩΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΜΕ... ΠΑΡΑΛΙΑ

Πότε βγαίνει άκυρο 
το ψηφοδέλτιο
Οι διατάξεις εφαρμόζο-
νται μόνο σε περιπτώσεις, 
όπου σαφώς προκύπτουν 
ελαττώματα, που βάσιμα 
οδηγούν στην παραβίαση 
του απορρήτου της ψη-
φοφορίας

 ΣΕΛ 20

Πόσους «σταυρώνου-
με» στις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου
Ο αριθμός των σταυρών 
προτίμησης εξαρτάται 
από τον αριθμό των 
εδρών κάθε εκλογικής 
περιφέρειας

 ΣΕΛ 18

Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 
το νέο ΕΣΠΑ
Με την έκδοση  
της εγκυκλίου άνοιξε  
ο επίσημος διάλογος  
για τον σχεδιασμό της 
προγραμματικής περιό-
δου 2021 - 2027

 ΣΕΛ 10

Το νέο θεσμικό 
πλαίσιο για 
τους παιδότοπους
Όροι, προϋποθέσεις και 
κάθε λεπτομέρεια για τη 
χορήγηση και την ανά-
κληση των αδειών ίδρυ-
σης και λειτουργίας

 ΣΕΛ 6 

20 εκατ. ευρώ  
σε Δήμους για 
τα αδέσποτα
Το ανώτατο ποσό χρη-
ματοδότησης για κάθε 
δικαιούχο OTA ορίστηκε 
σε 300.000 ευρώ,  πλέ-
ον τον Φ.Π.Α.

 ΣΕΛ 5

Πως ψηφίζουν 
οι πολίτες 
με αναπηρία
Εγκύκλιος με οδηγίες για 
την άσκηση του εκλο-
γικού δικαιώματος των 
ατόμων με αναπηρία 
εκδόθηκε από το ΥΠΕΣ

 ΣΕΛ 21

EDITORIAL
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Αυτοδιοίκηση
ΘΕΜΑ

Ο λοκληρώθηκε την 
26η Μαΐου και την 
2α Ιουνίου η εκλογή 
των Αιρετών του Α’ 
και Β’ βαθμού Το-
πικής Αυτοδιοίκη-
σης.  Συγκεκριμένα 
εξελέγησαν οι νέοι 

Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι 
Κοινοτήτων με περισσότερους από 300 κατοί-
κους, οι Προέδροι Κοινοτήτων κάτω των 300 
κατοίκων και ορισμένοι εκ των Προέδρων στις 
Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων. 

Πότε, όμως, θα αρχίσουν να ασκούν τα 
καθήκοντά τους;  Η φράση «από Δευτέρα θα ...», 
που επαναλήφθηκε άπειρες φορές τις εβδομάδες 
της προεκλογικής εκστρατείας σε ομιλίες και 
συνεντεύξεις, απέχει από την πραγματικότητα.  
Ας δούμε τι ορίζει σχετικά η νομοθεσία, όπως 
τουλάχιστον ισχύει μέχρι στιγμής.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με την περ.γ’ της παρ.4 του 
αρ.9 του ν.3852/2010 ως ισχύει, η εγκατάσταση 
των νέων Αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 
2019 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δε-
κεμβρίου 2023.Την πρώτη Κυριακή του Σε-
πτεμβρίου, βάσει του αρ.64, το νέο Δημοτικό 
Συμβούλιο θα συνέλθει, ύστερα από πρόσκληση 
του Συμβούλου του επιτυχόντος Συνδυασμού 
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία θα 
προεδρεύσει ο Σύμβουλος που θα τη συγκαλέσει, 
το Σώμα θα εκλέξει, χωριστά και με μυστική 
ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 
τον Γραμματέα του.  Το Δημοτικό Συμβούλιο, 
μετά την εκλογή του Προεδρείου και κατά τη 
διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, θα εκλέξει 
μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εφαρμόζοντας τη 
διαδικασία του αρ.74. 

Όσον αφορά τις Κοινότητες άνω των 300 
κατοίκων, η περ.δ’ της παρ.4 του αρ.9 ως ισχύει, 
ορίζει πως η εκλογή Προέδρου Συμβουλίου 
Κοινότητας πραγματοποιείται κατά το μήνα 
Σεπτέμβριο.  Υπογραμμίζεται πως η διαδικασία 
έμμεσης εκλογής κατά το αρ.79, θα εφαρμοστεί 
για τις περιπτώσεις που Συνδυασμός Κοινότητας 
δεν έλαβε την 26η Μαΐου ποσοστό μεγαλύτερο 
του πενήντα τοις εκατό (οπότε ο πρώτος σε 
σταυρούς υποψήφιος Σύμβουλός του έχει ήδη 
αναδειχθεί με άμεση από το λαό εκλογή, από 
την Α’ Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
Πρόεδρος Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας, 
χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διαδικασία). 

Κατά το αρ.79, λοιπόν, την πρώτη Κυ-
ριακή του Σεπτεμβρίου, το νέο Συμβούλιο 
Κοινότητας θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση 
για να εκλέξει τον Πρόεδρό του, ύστερα από 
πρόσκληση του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων 
Συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύ-
ναμη Συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής 
αυτών στην Απόφαση του Δικαστηρίου περί 
ανακήρυξης του Συνδυασμού. Στη συνεδρίαση 
αυτή προεδρεύει ο Σύμβουλος που συγκάλεσε 
το Συμβούλιο, ο οποίος θα αναθέσει καθήκοντα 
ειδικού γραμματέα σε ένα από τα μέλη του ή σε 
έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου. Κατά τη 
συνεδρίαση, οι Σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφο-
ρία, θα επιλέξουν για το αξίωμα του Πρόεδρου, 
το Σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον 
πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, Σύμβουλο του 
πρώτου κατά σειρά εκλογής Συνδυασμού και τον 

πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, Σύμβουλο του 
δεύτερου Συνδυασμού. Κάθε μέλος έχει δικαίω-
μα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος 
εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. 
Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι 

λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διεξάγεται κλή-
ρωση μεταξύ τους. 

Να σημειωθεί ότι στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ 
την 13η/6 υπήρξαν τοποθετήσεις υπέρ της κα-
τάργησης της έμμεσης εκλογής, με νομοθετική 
διόρθωση της εν λόγω διάταξης του “Κλεισθένη” 
σε αυτοδιοικητικό νομοσχέδιο μετά τις εθνικές 
εκλογές. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η περ.γ’ της παρ.6 του αρ.114 του Καλ-

λικράτη ως ισχύει, προβλέπει πως η εγκατάστα-

ση των Περιφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 
και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 
2023.

Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, 
εφαρμόζοντας τη διαδικασία του αρ.165, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνέλθει, ύστερα 
από πρόσκληση του Συμβούλου του επιτυχόντος 
Συνδυασμού που εξελέγη με τις περισσότερες 
ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου 
που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
Απόφαση του Δικαστηρίου. 

Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο 
Σύμβουλος που θα το συγκαλέσει, ο οποίος 
αναθέτει καθήκοντα ειδικού γραμματέα σε 
έναν από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας.  
Θα εκλεγεί ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο 
Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
χωριστά και με μυστική ψηφοφορία. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά την 
εκλογή του Προεδρείου, κατά τη διάρκεια 
της ίδιας συνεδρίασης, θα εκλέξει μεταξύ των 
μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής με τη διαδικασία 
του αρ.175. 

Πότε και πως θα αναλάβουν 
καθήκοντα οι νέοι Αιρετοί 
της Αυτοδιοίκησης

Αλλαγή 
φρουράς...
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Αυτοδιοίκηση
ΘΕΜΑ

Σ ημαντικό βαθμό ανανέω-
σης παρουσιάζει το νέο 
σώμα Δημάρχων που η 
λαϊκή ετυμηγορία ανέ-
δειξε στις κάλπες των 
δημοτικών εκλογών.

Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τη στατιστι-

κή ανάλυση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., 
στους 332 Δήμους μόνο οι 131 είναι επανεκλεγέ-
ντες Δήμαρχοι της περιόδου 2014-2019, δηλαδή 
ποσοστό 39,5 %, εκ των οποίων οι 16 είναι Δή-
μαρχοι πρωτευουσών νομών. Αντιθέτως, οι 201 
είναι νέοι Δήμαρχοι (ποσοστό 60,5 %), ήτοι δεν 
ήταν Δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019. 

Να σημειωθεί ότι τη β’ Κυριακή εξελέ-
γησαν 229 Δήμαρχοι (69 %). Από αυτούς, οι 
επανεκλεγόμενοι του 2014-2019 είναι 64 (27,9 
%), ενώ οι 165 (72,1 %) δεν ήταν Δήμαρχοι το 
2014-2019. 

Στους 66 Δήμους της Αττικής, οι 33 είναι 
επανεκλεγέντες Δήμαρχοι, δηλαδή ποσοστό 
50%. 

Όσον αφορά τη γυναικεία παρουσία, 
στους 332 Δήμους εξελέγησαν 18 γυναίκες (5,4 
%), από τις οποίες μόνον οι 3 ήταν Δήμαρχοι 
την περίοδο 2014-2019. Στις δημοτικές εκλογές 
του 2014 είχαν εκλεγεί 15 γυναίκες Δήμαρχοι.

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 
βαθμός ανατροπής που κατεγράφη στο β’ γύ-
ρο εν συγκρίσει με τους νικητές του α’. Σε 69 
Δήμους (30,1 % περίπου) από τους 229 στους 
οποίους έγιναν εκλογές τη β’ Κυριακή, σημειώ-
θηκε ανατροπή της σειράς των υποψήφιων Συν-
δυασμών. Εξελέγη δηλαδή Δήμαρχος ο δεύτερος 
στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα 
των εκλογών της α’ Κυριακής. 

Ειδικά στην Αττική, το ποσοστό ανα-
τροπής της σειράς των Συνδυασμών ανήλθε σε 
27,45 %, ήτοι ανατροπή σε 14 από 51 Δήμους 
όπου έλαβε χώρα β’ εκλογικός γύρος.

Περαιτέρω, οι 9 από τους εκλεγέντες 
Δημάρχους στο β’ γύρο (4 %) έχουν ήδη περισ-
σότερες από 3 θητείες (4, 5 και 6), ενώ άλλοι 80 
(35 %) έχουν μία έως τρεις θητείες στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού. Το 61% των εκλεγέ-
ντων της β’ Κυριακής (140 εκλεγέντες) δεν έχει 
θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στην 
Τ.Α. Α’ Βαθμού έως σήμερα.

Στην Αττική, οι 40 από τους εκλεγέντες 
Δημάρχους έχουν προηγούμενες θητείες στις 
δημοτικές περιόδους 1982-2019. Από αυτούς οι 
είκοσι τέσσερις έχουν μία προηγούμενη θητεία, 
οι έξι καταγράφουν δύο προηγούμενες θητείες,, 
οι πέντε έχουν τρεις, οι τρεις έχουν τέσσερις, 
ένας έχει πέντε και ένας έχει έξι προηγούμενες 
θητείες.

Παράλληλα, η επόμενη ημέρα των ΟΤΑ 
δεν σφραγίζεται μόνο από τους νικητές των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών, αλλά επιπλέον από τις 
κυοφορούμενες διορθώσεις στον “Κλεισθένη”, 
ειδικά σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι 
δημοσκοπήσεις και στην εκλογική αναμέτρηση 
της 7ης Ιουλίου επαναληφθεί η συντριπτική 

ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές.
Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ μετά τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές υπήρξε αποκαλυπτική. Στο επίκεντρο 
βρέθηκε αφενός μεν η έκταση των περιπτώσε-
ων που οι νικητές των εκλογών δεν έχουν την 
πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 
εφαρμόσουν το Πρόγραμμα για το οποίο ο λαός 
τους εξέλεξε, αφετέρου οι άκρως αναγκαίες 
και επείγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη 
λειτουργία των Δήμων από την έναρξη της νέας 
θητείας και έπειτα. 

Τα νούμερα που ακούστηκαν σκιαγρα-
φούν το μέγεθος του προβλήματος. 

Αρκεί να αναφερθεί πως σε 231 Δήμους 
η Παράταξη του Δημάρχου δεν έχει πλειοψηφία 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Όπως αναλυτικά παρουσίασε ο 
AIRETOS.GR, το ανώτατο θεσμικό όργανο 
του Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης έχει εκκινήσει 
την επεξεργασία διατάξεων νόμου που θα εκτό-
νωναν τα προβλήματα. Μπορεί μεν το τεχνικό 
κείμενο εργασίας - αρχική βάση συζήτησης πριν 
την έναρξη εκείνης της συνεδρίασης, υπό τον 
τίτλο “Προτεινόμενες ρυθμίσεις βελτίωσης της 
διακυβέρνησης και της λειτουργίας των ΟΤΑ”, 
να δέχθηκε τελικά εντονότατη κριτική ιδίως για 
νομικές αστοχίες και αντισυνταγματικότητα, 
αλλά οι κατευθύνσεις των επικείμενων αλλαγών 
είναι σαφείς.

Το περίγραμμά τους, όπως για παράδειγ-
μα το συμπύκνωσε η Παράταξη “Αυτοδιοικητικό 
Κίνημα”, περιλαμβάνει ιδίως, μεταξύ άλλων, 
μεταβολές στα όργανα λήψης των εκτελεστικών 

αποφάσεων, με μεταφορά τους από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο σε Επιτροπές (π.χ. Οικονομική 
Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εκτε-
λεστική Επιτροπή ή άλλη). Άμεση αλλαγή της 
διαδικασίας του “Κλεισθένη” για τη σύνταξη και 
ψήφιση του προϋπολογισμού, καθώς και όλου 
του δημοσιονομικού γραφειοκρατικού σκέλους 
που δεν προσκρούει σε δεσμεύσεις της Χώρας, 
ώστε οι Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές 
να έχουν απόλυτη δυνατότητα υλοποίησης των 
προγραμματικών τους δεσμεύσεων. Αλλαγή 
αρμοδιοτήτων Κοινοτήτων και ταχεία διόρθω-
ση των γραφειοκρατικών και προβληματικών 
διατάξεων που φρενάρουν τη λειτουργία των 
ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά του εκατοντάδες φορές 
τροποποιημένου ν.4412/2016 (“νόμου Σπίρτζη”) 
περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Κύριο πρόβλημα η έκταση 
των περιπτώσεων που οι 
νικητές των εκλογών δεν 
έχουν την πλειοψηφία στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για να 
εφαρμόσουν το Πρόγραμμά 
τους

201 νέοι Δήμαρχοι 
πιάνουν δουλειά 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μ ια νέα Πρό-
σκληση του 
“Φιλόδημου 
ΙΙ” δημοσίευσε 
το Υπουργείο 
Εσωτερικών, 
καλώντας τους 
Δήμους και τα 

Νομικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλλουν προ-
τάσεις για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 
και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δέκα-
της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια 
ευρώ. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για 
κάθε δικαιούχο OTA ορίστηκε σε 300.000 ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.). 

Ειδικότερα, με τα 20 εκατομμύρια 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως επιλέξιμες 
δαπάνες οι εξής:

Ι] Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην 
κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκατα-
στάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς των Δήμων σε συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του αρ.3 του π.δ. 463/1978 και της 
Υ.Α. 280262/3.12.2003, στην αναβάθμιση του 
εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των 
προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς από τους Δήμους και στην 
προστασία των ζώων συντροφιάς.

Η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγί-
ου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται: (α) 
στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου 
ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου 
Δήμων, ή σε μισθωμένο ή παραχωρημένο οι-
κόπεδο στο Δήμο ή στον Σύνδεσμο Δήμων για 
τουλάχιστον 10 έτη, (β) στη διαμόρφωση και 
επισκευή υπάρχοντος/ων κτιρίου/ων, ιδιοκτη-
σίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, 
ή μισθωμένο από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο 
Δήμων ή παραχωρημένο κτίριο/α για τουλά-
χιστον 10 έτη, (γ) στην προσθήκη κτιριακών 
εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατά-
σταση καταφυγίου (π.χ. για τη δημιουργία 
εγκατάστασης απομόνωσης ζώων σε περίπτωση 
εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος, 
εγκατάστασης αποθήκευσης και προετοιμασίας 

τροφής κλπ) ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις 
της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθε-
σίας περί καταφυγίων και να καταστεί δυνατή 
η απόκτηση άδειας λειτουργίας του.

Όσον αφορά την επισκευή και συντή-
ρηση υφιστάμενων καταφυγίων των Δήμων, τα 
οποία διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως 
σύμφωνα με το αρ.4 του ν.604/1977 και τις απαι-
τήσεις του αρ.3 του π.δ. 463/1978, ενδεικτικά 
αναφέρονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν 
στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστά-
σεων, ήτοι αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων, 
ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες 
καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μι-
κρών ζώων, η επέκταση του καταφυγίου με 
επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων (επί 
παραδείγματι για να αυξηθεί η δυναμικότητά 
του), η βελτίωση χώρου παρασκευής και απο-
θήκευσης τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου 
χώρου για απομόνωση των ζώων (σε περίπτωση 
λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλλη-
λων υποδομών αποχέτευσης και παροχέτευσης 
των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του 
καταφυγίου κλπ.

ΙΙ] Κάθε είδους δαπάνη που αφορά 
την εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις 
εγκαταστάσεις των καταφυγίων που διαθέ-
τουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως, σύμφωνα 
με το αρ.4 του ν.604/1977 και του αρ.3 του 
π.δ. 463/1978. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτη-
ση αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, εξο-
πλισμός ιατρείου μικρών ζώων, εξοπλισμός 
παρασκευής τροφής και καθαρισμού σκευών 
και χώρων.

ΙΙΙ] Κάθε είδους δαπάνη που αφορά 
συναφείς με τις παραπάνω δράσεις σε εγκα-
ταστάσεις καταφυγίων που διαθέτουν τουλά-
χιστον άδεια ιδρύσεως σύμφωνα με το αρ.4 
του ν.604/1977 και του αρ.3 του π.δ. 463/1978, 
και στις οποίες περιλαμβάνονται: (α) δράσεις 
για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση 
ενέργειας ή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας στις εγκαταστάσεις καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάστα-
ση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα 
που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά κα-
λύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση εγκα-
ταστάσεων, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, 
αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων 
με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, (β) δημιουργία παροχής πόσιμου 
νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή από άλλες 
πηγές και δημιουργία παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος (σε εκτός σχεδίου περιοχές).

Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε με 
την έκδοση της Πρόσκλησης και θα διαρκέσει 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.  Το αίτημα του 

Δήμου πρέπει να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, 
από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το ανώτατο ποσό χρηματο-
δότησης για κάθε δικαιούχο 
OTA ορίστηκε σε 300.000 
ευρώ,  πλέον Φ.Π.Α.

20 εκατ. ευρώ 
σε Δήμους για 
τα αδέσποτα
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Δ ώδεκα μήνες θα έχουν 
στη διάθεσή τους οι 
ήδη λειτουργούντες 
παιδότοποι για να 
προσαρμοστούν στο 
νέο θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας, σε αντί-
θετη περίπτωση θα 

σφραγιστούν και, εάν συνεχίσουν να λειτουργούν, 
θα τους επιβληθεί επιπλέον πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Αυτό ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. Β’ 2213), που αντικατέστησε προγενέστερη 
του 2007, καθορίζοντας νέους όρους, προϋποθέσεις 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση 
και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουρ-
γίας παιδότοπων.

Πρόκειται, όπως είναι προφανές, για ζή-
τημα που ενδιαφέρει σημαντικό αριθμό οικογε-
νειών με μικρά παιδιά, που επισκέπτονται τακτικά 
παιδότοπους, συχνά χωρίς να αναρωτιούνται για 
το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς 
λειτουργίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως για την ίδρυση 
και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η 
οποία εκδίδεται από το Δήμαρχο, “κατόπιν χορή-
γησης προέγκρισης από το κατά τόπο Συμβούλιο 
Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλ-
λειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο”.  

Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδι-
αφερόμενος υποβάλλει αίτηση στον οικείο Δήμο, 
στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία 
πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος, επισυ-
νάπτοντας διάγραμμα της περιοχής. Η προέγκριση 
λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο 
δεκαπενθημέρου από την αίτηση. Μετά τη χορή-
γηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει 
να προσκομίσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά.  

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου οφείλει, 
ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να τον δια-
βιβάσει στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους υγειο-
νομικούς όρους λειτουργίας του παιδότοπου και 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την έκδοση 

βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες 
οφείλουν μέσα σε 30 ημέρες να προβούν σε όλες τις 
προβλεπόμενες ενέργειες. Αν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον 
ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, 
ύστερα από αίτησή του. 

Να σημειωθεί πως για τις περιπτώσεις που 
την άδεια χορηγεί ο Δήμος, ως αρμόδιο ελεγκτικό 
όργανο αναφέρεται η Δημοτική Αστυνομία και, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που ορίζε-
ται για το σκοπό αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και αποτελείται από υπαλλήλους ή και Αιρετούς.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους παιδό-
τοπους σε χερσαία ζώνη εμπορικού λιμένα, εντός 
κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμένων, 
καθώς και σε χώρους άσκησης διαφορετικής δρα-
στηριότητας, όπως καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής, 
γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, 
κλπ.  

Στο νέο πλαίσιο δεν υπάγονται α) παιδι-
κοί σταθμοί και σχολεία, β) χώροι πανηγυριών 
και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές 
κατασκηνώσεις, γ) εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. 
λούνα πάρκ, τσίρκο, υδροπάρκα, κ.ά.), δ) χώροι 
δημιουργικής απασχόλησης κλπ., ε) παιδικές χαρές, 
στ) η ίδρυση παιδότοπων εντός πλοίων.

Η ΚΥΑ περιλαμβάνει σημαντικές σημει-
ακές διαφοροποιήσεις εν συγκρίσει με την προη-
γούμενη. Επί παραδείγματι, άλλαξε ο ορισμός του 
παιδότοπου και ενώ περιελάμβανε την ψυχαγωγία 
παιδιών από 2,5 έως 10 ετών, το ηλικιακό όριο 
αυξήθηκε σε έως 14 ετών.  Άλλο παράδειγμα, 

η προσθήκη διάταξης πως στο χώρο διαμονής 
του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ει-
δών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, 
εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της 
Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017, 
για το οποίο απαιτείται η προηγούμενη γνωστο-
ποίηση λειτουργίας του, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Γενικότερα, προσδιορίστηκε πλήθος 
παραμέτρων, όπως (i) απαιτήσεις ασφάλειας 
εξοπλισμού, με ειδικό Παράρτημα που αποτελεί 
ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου και 
αντιστοίχισης προτύπων για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσής του, (ii) υποχρεώσεις των υπευθύ-
νων λειτουργίας, (iii) πρόσθετες προδιαγραφές 
λειτουργίας, (iv) διαδικασίες για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης, (v) ελεγκτικές διαδικασίες (vi) 
διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και αντικατά-
στασής της (vii) διαδικασία ελέγχων και κυρώσε-
ων.  Ρητά προβλέπεται πως τα πρόστιμα αποτελούν 
έσοδα του Φορέα που τα επιβάλλει.

Παράταση για 
τα ηλεκτρονικά έγγραφα 

Νέο θεσμικό πλαίσιο 
για τους παιδότοπους

Μ ε το άρθρο 
21ο του τε-
λευταίου νο-
μοσχεδίου της 
Κυβέρνησης 
(ν.4618/2019), 
δόθηκε παρά-
ταση έως την 

31η/5/2020 στην υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών 
εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανο-
μένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Η προθεσμία, 
κατόπιν προηγούμενης παράτασης, θα έληγε την 
30η/6/2019.Η ρύθμιση - έπειτα από 4,5 έτη διακυ-
βέρνησης - αποτελεί εμφανώς ομολογία αποτυχίας 

στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
Δημόσια Διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν Ιούνιος 
2011 όταν στο ν.3979/2011 “Για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση” ψηφίστηκε η έκδοση ηλεκτρονι-
κών εγγράφων στο Δημόσιο.  Η Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε τη χρήση των νέων Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
για την έκδοση διοικητικών πράξεων, τη σύνταξη 
και τήρηση εγγράφων κάθε είδους, καθώς και τη 
διακίνησή τους μεταξύ Φορέων του Δημόσιου Τομέα 
και μεταξύ Δημοσίου και πολιτών.  Βρισκόμαστε 
τόσα χρόνια μετά το 2011, ήδη στα μέσα του 2019, 
και η εφαρμογή της νομοθετικής πρωτοβουλίας στην 
κατεύθυνση να λάβει υποχρεωτικό χαρακτήρα σε 
όλους τους Φορείς, όχι μόνο παραμένει ζητούμενο, 
αλλά παίρνει ξανά πολύμηνη παράταση. 

Συγκεκριμένα, πριν δύο χρόνια, η συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (αρ.24 ν.4440/2016) 
αντικατέστησε ολόκληρη τη διάταξη του 2011 
και όρισε προθεσμία υποχρεωτικής εφαρμογής 
ηλεκτρονικών εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας, 
την 31η/12/2018. 

Τα χρόνια πέρασαν και η συγκυβέρνηση 
με το αρ.88 ν.4583/2018 έδωσε νέα παράταση, έως 
την 30η/6/2019. 

Τώρα, ψήφισαν πάλι παράταση για έντεκα 
επιπλέον μήνες, με την Αιτιολογική Έκθεση να 
αναγράφει πως την 10η/5/2019 υπεγράφη σύμβαση 
για το έργο «υλοποίηση κεντρικού συστήματος δια-
κίνησης εγγράφων, δρομολόγησης και διαλειτουργι-
κότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές 
καθώς και μηχανισμός υποστήριξής του», με 12μηνη 
διάρκεια υλοποίησης.

Όροι, προϋποθέσεις και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για τη χορήγηση και την 
ανάκληση των αδειών ίδρυ-
σης και λειτουργίας, 
που ορίζει η νέα ΚΥΑ

ΕΩΣ 31/5/2020
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Λ ίγες μόνο ώρες κράτη-
σαν οι πανηγυρισμοί 
στο στρατόπεδο του 
δημάρχου Ηρακλεί-
ου Αττικής, Νίκου 
Μπάμπαλου, για τη 
νέα εκλογική νίκη 
στην αναμέτρηση των 

δημοτικών εκλογών του Μαΐου – Ιουνίου. Ο 
δήμαρχος και η ομάδα γύρισαν κατευθείαν 
στην δουλειά κάτι που αποδεικνύεται από τις 
τελευταίες ενέργειες της δημοτικής αρχής. 

«Ζητήσαμε από τους Ηρακλειώτες ισχυ-
ρή εντολή στις εκλογές για να συνεχίσουμε το 
έργο, να συνεχίσουμε να κάνουμε την πόλη μας 
κάθε ημέρα καλύτερη. Αυτό ακριβώς κάνουμε 
χωρίς διακοπές. Ανταποδίδοντας την εμπιστο-
σύνη που μας έδειξαν στην κάλπη., το Ηράκλειο 
πάει και θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά», 
σχολιάζει ο Νίκος Μπάμπαλος.

Υποβολή νέων προτάσεων 
στον Φιλόδημο

Δύο νέες προτάσεις για να διεκδικήσει 
την χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων, 
που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τις υποδομές 
της πόλης, καταθέτει στο πρόγραμμα Φιλόδημος 
ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμος υποβάλλει 
αιτήσεις προκειμένου να πετύχει την χρημα-
τοδότηση για:

- Την εκπόνηση μελετών και την υλο-
ποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 

σχολικές μονάδες της πόλης
- Την προμήθεια εξοπλισμού για την 

δημιουργία και την αναβάθμιση των στάσεων 
του δικτύου των μέσων συγκοινωνίας στο Ηρά-
κλειο (Δημοτικής Συγκοινωνίας και ΟΑΣΑ)

Ουσιαστικά, εάν καταλήξουν θετικά οι 
προτάσεις, ο Δήμος θα έχει εξασφαλίσει ένα 
σεβαστό κονδύλι – εξοικονομώντας παράλληλα 
χρήματα από το δημοτικό ταμείο - αφενός για 
να θωρακίσει ακόμα περισσότερο την ασφά-
λεια στα σχολεία του Ηρακλείου, αφετέρου να 
αναβαθμίσει το δίκτυο των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς, ιδίως της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
που πρόσφατα ανανεώθηκε με δύο ολοκαί-

νουργια mini bus και την επέκταση του δικτύου 
της σε δύο, πλέον, δρομολόγια που καλύπτουν 
όλη την πόλη.

Η έως τώρα εμπειρία δημιουργεί αι-
σιοδοξία ότι ο Δήμος θα επιτύχει και αυτόν 
τον στόχο του αφού όλα τα αιτήματα που έχει 
καταθέσει μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα Φι-
λόδημος έχουν εγκριθεί χάρη στις άρτιες και 
ώριμες προτάσεις, έχοντας εξασφαλίσει την 
χρηματοδότηση της αναβάθμισης των παιδικών 
χαρών της πόλης, της προμήθειας μηχανημάτων 
έργου, της συντήρησης των σχολικών κτιρίων 
και των αύλειων χώρων τους έργα τα οποία είτε 
έχουν ολοκληρωθεί, είτε προχωράνε.

Δωρεάν μαθήματα ρομποτικής 
στην Δημοτική Βιβλιοθήκη

Καλοκαιρινά ταξίδια στο μαγικό κόσμο 
των βιβλίων προσφέρει και φέτος στους μικρούς 
αναγνώστες της πόλης η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, μέσα από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα απασχόλησης. Δι-
αμορφωμένο για παιδιά από 5 έως 12 ετών, το 
πρόγραμμα για αυτό το καλοκαίρι άρχισε στις 
24 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 24 Ιουλίου. 
Για πρώτη φορά φέτος η Βιβλιοθήκη προσφέρει 
δωρεάν μαθήματα ρομποτικής για τα παιδιά 
που θέλουν να έρθουν σε επαφή με τις νέες 
τεχνολογίες.

Διεκδίκηση του ακινήτου 
του υποσταθμού της ΔΕΗ

Αποφασισμένος όσο ποτέ να διεκδικήσει 
την παραχώρηση του χώρου όπου στεγάζεται ο 
παλαιός υποσταθμός της ΔΕΗ στο κέντρο της 
πόλης είναι ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. 

Με επιστολή που απευθύνει στην Δι-
εύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης της ΔΕΗ ο δή-
μαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος, 
ζητά να παραχωρηθεί στον Δήμο η έκταση και 
το ακίνητο του παλιού υποσταθμού (δεν είναι 
πια σε χρήση), προκειμένου η δημοτική αρχή να 
δημιουργήσει ακόμα έναν ελεύθερο και κοινό-
χρηστο χώρο αλλά και ένα σημείο πολιτισμού 
εντός του κτιρίου του υποσταθμού.

Ο παλιός υποσταθμός βρίσκεται κοντά 
στον τοπικό σταθμό του ΗΣΑΠ, δίπλα στις ρά-
γες του ηλεκτρικού, επί της οδού Μ. Αντύπα. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα παρείχε ρεύμα τόσο 
για οικιακή και δημόσια χρήση, όσο και για 
την ηλεκτροκίνηση του ηλεκτρικού σιδηρόδρο-
μου Αθηνών – Κηφισιάς, χρήση την οποία έχει 
σταματήσει να έχει εδώ και δεκαετίες. Έκτοτε 
παραμένει αδρανής, χωρίς να αξιοποιείται και, 
κυρίως, χωρίς επαρκή προστασία. Αυτός είναι, 
άλλωστε, και ένας από τους λόγους που ο Δήμος 
επιμένει τόσο έντονα να ζητά την παραχώρησή 
του: και στο παρελθόν αλλά και το τελευταίο 
διάστημα καταγράφονται φθορές στον υπο-
σταθμό και φαινόμενα παράνομης εισόδου, 
συχνά από παιδιά που θέτουν έτσι σε κίνδυνο 
την ασφάλειά τους. 

Ο Δήμος, μολονότι δεν είναι αρμοδιότητα 
και ευθύνη του, προσπαθεί με παρεμβάσεις να 
αποτρέψει τέτοια φαινόμενα, όμως, όσο παραμέ-
νει κλειστός και αναξιοποίητος αυτά δεν μπορεί 
να σταματήσουν.Η λύση, σύμφωνα με την δημο-
τική αρχή, θα έρθει μόνο εάν ο χώρος περιέλθει 
στην κυριότητα του Δήμου, κάτι που αποτελεί και 
ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
της πόλης. Η πρόταση που καταθέτει ο Νίκος 
Μπάμπαλος – και αναφέρεται στην επιστολή που 
απευθύνει στην ΔΕΗ - αφορά την αναπαλαίωση 
και τη μετατροπής του κτιρίου του υποσταθμού 
σε ένα μικρό Μουσείο, σχετικό με την ιστορία 
του ακινήτου, και η διαμόρφωση του περίγυρου 
σε πλατεία και κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. 

Νικήσαμε, 
συνεχίζουμε
τη δουλειά 
χωρίς διακοπές

Ο Νίκος Μπάμπαλος 
προχωρά ακάθεκτος στον 
Δήμο Ηρακλείου Αττικής: 
μετά την εκλογική νίκη, 
συνεχίζει το έργο αναβάθμι-
σης της πόλης
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Τι άλλαξε στις αμοιβαίες 
μετατάξεις υπαλλήλων

Τ ροποποίηση της διαδι-
κασίας αμοιβαίας μετά-
ταξης υπαλλήλων μέσω 
του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας (ΕΣΚ) 
περιλαμβάνει Απόφαση 
του Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης 

(Φ.Ε.Κ. Β’ 2257/2019). 
Η αλλαγή αφορά την προϋπόθεση της 

παρ.1 του αρ.4 του ν.4440/2016, δηλαδή τη νομο-
θετική ρύθμιση που αναφέρει πως προϋπόθεση 
πως για τη συμμετοχή των Φορέων ως Υπηρε-
σιών υποδοχής στο ΕΣΚ  είναι η σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση 
Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών 
τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων 
θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των 
ως άνω στοιχείων εκ μέρους των Φορέων στο 
ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Η Υπουργική Απόφαση λοιπόν, όρισε 
πως η ανωτέρω προϋπόθεση του νόμου « λαμ-
βάνεται υπόψη ΜΟΝΟ εφόσον πληρούται και 

από τους δύο Φορείς, άλλως η διαδικασία της 
αμοιβαίας μετάταξης ολοκληρώνεται ΧΩΡΙΣ 
την προϋπόθεση αυτή ».

Γενικότερα επισημαίνουμε ότι δικαί-
ωμα αμοιβαίας μετάταξης έχουν οι πολιτικοί 
διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, κεντρικές και 
περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων 
Αρχών, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των 
ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ εφόσον ανήκουν 
στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθε-
τείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δικαί-
ωμα, επίσης, έχουν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, 
ανεξαρτήτως του Φορέα στον οποίο ανήκει η 
οργανική τους θέση. 

Προϋπόθεση για τη διενέργεια αμοιβαί-
ας μετάταξης είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και 
να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/
ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.

Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μετατα-
χθεί σε άλλη Υπηρεσία με τη διαδικασία της 
αμοιβαίας μετάταξης, υποβάλλει αίτηση στην 
Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προσδι-
ορίζοντας το Φορέα στον οποίο επιθυμεί να 
μεταταχθεί.  

Η υποβολή αίτησης δεν συνδέεται με τις 
χρονικές περιόδους του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας. 

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το αίτημα, 
καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, με 
ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Κινη-
τικότητας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλε-
κτρονική αίτηση προς το Φορέα του υπαλλήλου 
που αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη. Το αρ-
μόδιο τριμελές όργανο του Φορέα που ανήκει 
ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη γνωμοδοτεί, 
προκειμένου να επιλεγεί από τους ενδιαφερό-
μενους υπαλλήλους, αυτός που θα καταλάβει 
τη θέση του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη.  

Στη συνέχεια, το αρμόδιο τριμελές όρ-
γανο του Φορέα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος 
υπάλληλος που επελέγη, αξιολογεί την αίτη-
ση του υπαλλήλου που αρχικά αιτήθηκε την 

αμοιβαία μετάταξη και γνωμοδοτεί για την 
υλοποίηση ή μη της μετάταξής του.  

Τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση των 
υποψηφίων στοιχεία, σύμφωνα με την παρ.3 
αρ.7 ν.4440/2016, αποστέλλονται στα αντίστοιχα 
τριμελή όργανα από τις Δ/σεις Διοικητικού των 
Φορέων προέλευσης και υποδοχής.  

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι 
υπάλληλοι για τη θέση είναι λιγότεροι από 
τρεις, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια συ-
νέντευξης.  

Για τη διενέργεια της αμοιβαίας μετά-
ταξης δεν απαιτείται να πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις της παρ.4 αρ.4 ν. 4440/2016. 

Η πράξη αμοιβαίας μετάταξης εκδί-
δεται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα 
των Φορέων προέλευσης και υποδοχής των 
υπαλλήλων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Προϋπόθεση είναι οι υπάλ-
ληλοι να ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία/εκπαιδευτική 
βαθμίδα και να κατέχουν 
τα τυπικά προσόντα του 
κλάδου/ειδικότητας στον 
οποίο μετατάσσονται

Εξάμηνη 
παράταση 
αποσπάσεων 
Τέλος στην αγωνία των αποσπασμένων 
υπαλλήλων που οι αποσπάσεις τους θα 
έληγαν την 28η Ιουνίου σε όλο το Δημόσιο 
Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Αυτοδι-
οίκησης, έδωσε εκπρόθεσμη Τροπολογία 
του Υπ.Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το 
άρθρο τέταρτο του ν.4616/2019 (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 86) προβλέπει νέα δυνατότητα παρά-
τασης των εν λόγω αποσπάσεων, έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ταυτοχρόνως, 
τις εξαιρεί από το “πάγωμα” λόγω εκλο-
γών (αρ.28 ν.2190/1994). Η παράταση 
γίνεται με την ίδια διοικητική διαδικασία 
όπως τις προηγούμενες φορές, δηλαδή 
αίτηση υπαλλήλου και απόφαση του Φο-
ρέα υποδοχής, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού 
συμβουλίου.

Παράταση 
για χιλιάδες 
συμβασιούχους 
Με εκπρόθεσμη Τροπολογία (πλέον άρθρο 
τρίτο ν.4618/2019, Φ.Ε.Κ. Α’ 89) θεσπί-
στηκε η δυνατότητα να παρατείνονται 
τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας 
στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Κοινή 
Υπουργική Απόφαση που ακολούθησε 
την ψήφιση του άρθρου, έδωσε 4μηνη 
παράταση για τους 30.333 εργαζομένους 
στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της 
κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας » βάσει της 
8/2018 Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.
Η ρύθμιση αποτελεί δικαίωση διεκδίκησης 
της ΚΕΔΕ, που είχε υποβάλει σχετικό αίτη-
μα προς την Κυβέρνηση, δεδομένων ιδίως 
των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό 
των Δήμων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Έως 31/7 οι 
εκκρεμότητες  
για τα προνοιακά 
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 
Β’ 2139) επήλθαν αλλαγές στην ΚΥΑ του 
Δεκεμβρίου 2018 , που έχει ορίσει το νέο 
πλαίσιο καταβολής των προνοιακών και 
λοιπών επιδομάτων. Μεταξύ άλλων, ετέθη 
ως καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίω-
σης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων 
και των Περιφερειών η 31η Ιουλίου 2019. 
Οι εγκριτικές Αποφάσεις χορήγησης των 
προνοιακών επιδομάτων και του διατροφι-
κού επιδόματος των Υπηρεσιών των ΟΤΑ 
του χρονικού διαστήματος έως 31 Ιουλίου, 
εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα 
του ΟΠΕΚΑ και εν συνεχεία οι Αποφάσεις 
αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, που υλοποιεί 
εφεξής την καταβολή των επιδομάτων.
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Σ την πρόσφατη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΚΕΔΕ (13 Ιου-
νίου 2019) συζητήθηκαν 
και αναζητήθηκαν σύν-
νομοι τρόποι βελτίωσης 
του «Κλεισθένη Ι» με 
στόχο τη διασφάλιση της 

κυβερνησιμότητας και της αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας των Δήμων στις περιπτώσεις εκείνες 
που η επίτευξη πλειοψηφίας δεν είναι εφικτή.

Κατά την άποψη μου, σωστά, ανακινήθηκε 
το θέμα, άλλωστε το είχα επισημάνει από την 
πρώτη στιγμή αυτό, ήδη, πολλοί Δήμοι το αντιμε-
τωπίζουν και θέλω να πιστεύω ότι με στοχευμένες 
τροποποιήσεις, είναι εφικτή η άρση των δυσκολιών 
υπό την προϋπόθεση, να μη προκύψουν Δήμαρχοι 
με απόλυτη εξουσία και Δημοτικά Συμβούλια 
με διακοσμητικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση το 
όλο ζήτημα θα μας απασχολήσει στο αμέσως 
επόμενο διάστημα, άλλωστε, ο διάλογος, μόλις, 
τώρα ξεκίνησε.

Στην ίδια συνεδρίαση όμως έθεσα και 
ένα ακόμη ζήτημα αντίστοιχης σοβαρότητας με 
το προηγούμενο σε συνέχεια προγενέστερων 
παρεμβάσεων μου στην ΚΕΔΕ αλλά και προς 
την απελθούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών, δυστυχώς, δίχως μέχρι και τις αυτο-
διοικητικές εκλογές να συζητηθεί και να επιλυθεί.

Τώρα, το βρίσκουμε μπροστά μας και 
φυσικά καλούμαστε να το επεξεργαστούμε και να 
αποφανθούμε με κύριο ζητούμενο να ενσωματω-
θούν οι προτάσεις μας στην νομοθετική ρύθμιση 
για τον «Κλεισθένη 1». Πρόκειται για τη σύνθεση 
των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) και 
της ΚΕΔΕ της νέας περιόδου 2019-2023. Όπως 
είναι γνωστό στην αυτοδιοικητική κοινότητα, ο 

νόμος βάσει του οποίου συστάθηκαν οι Π.Ε.Δ. 
της χώρας και η ΚΕΔΕ προέβλεπε το 2014 τη 
διενέργεια των εκλογών με την απλή αναλογική, 
θεωρώντας δεδομένο ότι οι τότε δημοτικές αρχές 
διέθεταν το 60% του Δημοτικού Συμβουλίου και 
με το ίδιο αυτό ποσοστό συμμετείχαν στις Π.Ε.Δ. 
(60% η συμπολίτευση και 40% το σύνολο της 

αντιπολίτευσης). Ενδεικτικά, αναφέρω την περί-
πτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης: ο συγκεκριμένος 
Δήμος εκλέγει 28 συμβούλους στην Π.Ε.Δ.Κ.Μ. 
Με το ισχύον εκλογικό σύστημα, οι Δημ. Σύμ-
βουλοι που εκλέχθηκαν με τον συνδυασμό του 
Δημάρχου που έλαβε την πρώτη Κυριακή ποσο-
στό 15% ανέρχονται στους 17 ενώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο έχει μόνο 7 Δημοτικούς Συμβούλους. 
Αυτή η ασυμμετρία χαρακτηρίζει πάρα πολλούς 
Δήμους της χώρας.

Το 2014, στις ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ υπήρχε 
ακριβής απεικόνιση των Δημοτικών Συμβουλίων 
της χώρας παρά το γεγονός ότι δεν είχαν εκλεγεί 
με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

Σήμερα, όμως, με την απλή αναλογική 
έχουμε μια τελείως διαφορετική καταγραφή στα 
Δημοτικά Συμβούλια η οποία δεν πρόκειται να 
αλλάξει μέχρι και το 2023 και αυτονόητα πρέπει να 
αντιστοιχηθεί τόσο στις Περιφερειακές Ενώσεις 
των Δήμων όσο και της ΚΕΔΕ. Μόνο τότε ΠΕΔ 
και ΚΕΔΕ θα είναι αντιπροσωπευτικές της αυτο-
διοικητικής κοινότητας με βάση τα αποτελέσματα 
που διαμόρφωσε η ετυμηγορία των πολιτών στις 
πρόσφατες εκλογές.

Πρέπει, λοιπόν, σύμφωνα και με την πρό-
ταση που κατέθεσα, η ΚΕΔΕ να προτείνει άμεσα 
νέα πρόταση εκλογής των αντιπροσώπων μας στις 
ΠΕΔ με την οποία θα τροποποιείται το υπάρχον 
νομοσχέδιο για την εκλογή των οργάνων μας. 

Αυτό πρέπει να γίνει τώρα και αφού συ-
ζητηθεί και αποφασιστεί από εμάς. 

Η άποψη μου είναι, να διεκδικήσουμε 
στον τρέχοντα χρόνο την τροποποίηση των σχε-
τικών διατάξεων και στην συνέχεια την άμεση 
υπερψήφιση της τελικής ρύθμισης ούτως, ώστε, 
όλοι να γνωρίζουμε έγκαιρα τον τρόπο εκλογής 
των νέων Π.Ε.Δ. και της ΚΕΔΕ.

* Πρόεδρος Π.Ε.Δ.Α.

Μόνο τότε ΠΕΔ και ΚΕΔΕ θα 
είναι αντιπροσωπευτικές της 
αυτοδιοικητικής κοινότητας 
με βάση τα αποτελέσματα 
που διαμόρφωσε η ετυμηγο-
ρία των πολιτών

Εκλογές σε Π.Ε.Δ. - 
ΚΕΔΕ με βάση 
τα αποτελέσματα 
των δημοτικών

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ*   

Τρία οχήματα σε τρεις 
Δήμους από την Π.Ε.Δ.Α. 

Π αραδόθηκαν από 
την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Αττι-
κής (Π.Ε.Δ.Α.) στους 
Δήμους, Ραφήνας-
Πικερμίου και Μάν-
δρας - Ειδυλλίας δύο 
οχήματα ανοιχτού 

τύπου (ημιφορτηγά) pick up 4Χ4 και στο Δήμο 
Μεγάρων, ένα όχημα/πολυμηχάνημα (Bobcat) για 
την αποκομιδή κλαδιών, φύλλων, σύμμεικτων υλι-
κών & ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων 
για την κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από 
τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2018 και τις 
πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017.

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α., 
Γιώργος Ιωακειμίδης στην παραχώρηση των τριών 
οχημάτων στους πληγέντες Δήμους, τόνισε «ότι με 

την πρωτοβουλία αυτή εκφράζεται για μια ακόμη 
φορά η αλληλεγγύη των Δήμων της Αττικής, ειδι-
κότερα η συμπαράσταση τους προς τις τοπικές κοι-

νωνίες οι οποίες, δυστυχώς, θρήνησαν την απώλεια 
πολλών συμπολιτών τους. Εύχομαι να μη χρειαστούν 
στο μέλλον αντίστοιχες πρωτοβουλίες ως συνέχεια 
ανάλογων τραγικών δοκιμασιών.»

Η παραλαβή των τριών οχημάτων, έγινε 
από τους Δήμαρχους, Ραφήνας-Πικερμίου, κ. Ευ-
άγγελο Μπουρνούς, Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Γιάννα 
Κριεκούκη και Μεγαρέων, Κ. Γρηγόρη Σταμούλη.

Οι Δήμαρχοι, ευχαρίστησαν την Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Αττικής και ειδικότερα τον 
Πρόεδρο της, Δήμαρχο Νίκαιας-Ρέντη, κ. Γιώργο 
Ιωακειμίδη, ο οποίος -όπως, τόνισαν- «έκανε προ-
σωπική του υπόθεση την όλη διαδικασία προμήθειας 
και παράδοσης των οχημάτων, στάθηκε δίπλα μας 
στις δύσκολες εκείνες ημέρες που οι τοπικές κοι-
νωνίες μας βίωσαν και αφανώς μας βοήθησε σε 
ζητήματα που η γραφειοκρατία της κεντρικής διοί-
κησης χρονοτριβούσε την έγκαιρη επίλυση τους.»          

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ, ΜΑΝΔΡΑ - ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΑ
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ΘΕΜΑ

Μ ε την έκδοση 
της 1ης Εγκυ-
κλίου από το 
Υπουργείο 
Οικονομίας 
& Ανάπτυ-
ξης, δόθηκε 
το εναρκτήριο 

λάκτισμα του επίσημου διαλόγου για το σχεδια-
σμό της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027 
στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για 
το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 και 
των Προγραμμάτων του. 

Στους αποδέκτες της περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Εσωτερικών, οι 
Περιφερειάρχες της Χώρας, η ΕΝΠΕ, η ΚΕ-
ΔΕ, ενώ η 9η Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται ως 
καταληκτική ημερομηνία για να υποβληθούν 
οι προτάσεις τους.

Στόχος της 1ης Εγκυκλίου είναι να συμ-
βάλλει ο κάθε Φορέας, σύμφωνα με τις αρμοδιό-
τητες και το πεδίο δράσης του, στη διαμόρφωση 
των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής με γνώ-
μονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό 
περιβάλλον της Χώρας και τις ευρωπαϊκές πο-
λιτικές. Η συμβολή τους θα γίνει στο πλαίσιο 
δομημένου ερωτηματολογίου. Οι προτάσεις θα 
αποτελέσουν βασική εισροή για την κατάρτιση 
των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 
2021-2027 και του “Εταιρικού Συμφώνου για 
το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ” της περιόδου 
2021-2027.

Στην Εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αποτυ-
πώνεται η εικόνα του ύψους των πόρων και του 
ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, όπως έχει 
διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, με βάση την εξέλιξη 
των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι κατά το 
διάστημα εκπόνησής της μια σειρά θεμάτων βρί-
σκονταν και εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αναφέρεται πως, σύμφωνα με την πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Χώρα 
μας κατανέμονται 19,2 δις (τιμές 2018) για το 
2021-2027 έναντι 17,8 δις (τιμές 2018) για το 
2014-2020, δηλαδή, αύξηση των πόρων από την 
Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δις (+8%), σε σχέση 
με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. 

Η διαπραγμάτευση επί του νέου Πολυ-
ετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αναμένεται 
να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019 και η 
διαπραγμάτευση επί του κανονιστικού πλαισίου 
εντός του 1ου εξαμήνου του 2020.

Οι 11 θεματικοί στόχοι της στρατηγικής 
Ε2020 και κατ’ επέκταση της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020 ενοποιούνται σε 5 στόχους 
πολιτικής, ενώ αντίστοιχα οι 60 επενδυτικές προ-
τεραιότητες μειώνονται σε 30 ειδικούς στόχους. 

Ειδικότερα, στη νέα προγραμματική πε-
ρίοδο έμφαση δίνεται στους παρακάτω στόχους 
πολιτικής: (1) μια εξυπνότερη Ευρώπη — και-
νοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματι-
σμός, (2) μια πιο “πράσινη” Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, (3) μια πιο 

διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και 
περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ, (4) μια πιο 
κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπα-
ϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, (5) μια 
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσι-
μη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε 
τοπικές πρωτοβουλίες.

Ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την 
τρέχουσα περίοδο αποτελεί το γεγονός ότι η 
χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν διακριτό 
στόχο πολιτικής “μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες”. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική συνοχής 
στηρίζει διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές 
που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και ενι-

σχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών. Παράλληλα, 
ενισχύεται περαιτέρω η αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή, καθώς το 6 % των πόρων 
του ΕΤΠΑ (έναντι 5 % στην τρέχουσα προγραμ-
ματική περίοδο) διατίθεται για τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη, ενώ δίνεται και η δυνατότητα για την 
κατάρτιση ενός νέου προγράμματος δικτύωσης 
και ανάπτυξης ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, 
η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία οι πόροι για 
την οποία διαχειρίζονται άμεσα από την Ε.Ε..

Το Υπουργείο αποτύπωσε το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα ως εξής: (i) Ιούνιος 2019: Συ-
γκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού από Υπουργεία 
και Περιφέρειες, (ii) Ιούνιος 2019: Έκδοση 
ΥΑ συγκρότησης της Επιτροπής Σχεδιασμού 

Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών της 
Γραμματειών, (iii) Ιούνιος 2019: Οριστική δια-
μόρφωση από ΥΠΟΙΑΝ Οδικού Χάρτη σχεδια-
σμού και ενημέρωση σχετικά των Υπηρεσιών της 
Επιτροπής, (iv) 9 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή 
προτάσεων από τους αρμόδιους Φορείς πολιτικής 
στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της 1ης 
Εγκυκλίου, (v) Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην Ε.Ε. 
για διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του 
από Υπουργικό Συμβούλιο, (vi) Μάρτιος 2020 : 
Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την 
Ε. Επιτροπή εντός 2 μηνών σε συνέχεια άτυπων 
διαβουλεύσεων με Ε.Ε., (vii) έως 30/6/2020 : Επί-
σημη Υποβολή των Ε.Π. στην Ε.Ε. σε συνέχεια 
άτυπων διαβουλεύσεων.

Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου οι προτάσεις 
για το ΕΣΠΑ 2021 - 2027

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 1Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
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Σ τις 2 Ιουνίου οι πολίτες 
της Ηλιούπολης  πήρανε 
στα χέρια τους την ευθύνη 
για το μέλλον, επιλέγο-
ντας αλλαγή στην πόλη, 
ξεπερνώντας παραταξι-
ακές διαφορές και υπο-
δείξεις, δείχνοντας την 

εμπιστοσύνη τους  σε νέα πρόσωπα και νέες 
ιδέες, αναθέτοντας μας μεγάλες ευθύνες. Με 
την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων μας την 
1η Σεπτέμβρη, η Ηλιούπολη μας, με τη βοήθειά 
τους, θα αρχίσει να αλλάζει προς το καλύτερο.

Άμεσος στόχος μας, η ραγδαία βελτίωση 
στην καθημερινότητα της πόλης.

Από σήμερα «σηκώνουμε τα μανίκια» 
και αρχίζουμε να σχεδιάζουμε τον τρόπο εφαρ-
μογής του προγράμματός μας για ένα καλύτερο 
«Αύριο»! Είμαστε αποφασισμένοι να τιμήσουμε 
τις δεσμεύσεις μας για Δημοκρατία στο Δήμο, 
με μεγιστοποίηση της συμμετοχής των δημοτών, 
τόσο στον εντοπισμό των προβλημάτων, όσο και 
στην επίλυσή τους, με ιδέες και προτάσεις.

Προσκαλούμε λοιπόν να συμβάλουν όλοι  
προσωπικά στην προσπάθειά μας αυτή, δίνοντάς 
μας  τη δύναμη της γνώσης του κάθε προβλήματος 
που αντιμετωπίζουν, μικρού ή μεγάλου, έτσι ώστε 
έγκαιρα να ολοκληρώσουμε σε βάθος την εικόνα 
που έχουμε, να χαρτογραφήσουμε τα πάντα με 
κάθε λεπτομέρεια και να σχεδιάσουμε το πλάνο 
προτεραιοτήτων.

Κάνοντας πράξη τις υποσχέσεις μας, θα 
προχωρήσουμε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, στις 
πρώτες ανοιχτές συγκεντρώσεις ανά γειτονιά, σε 
σχολεία της πόλης μας. Εκεί, Δήμαρχος, Δημοτική 
Αρχή και Δημότες, πρόσωπο με πρόσωπο, θα 
συζητήσουμε όλοι μαζί για τα προβλήματα της 
γειτονιάς. Μαζί θα κάνουμε πράξη την ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΗ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. 
«Η πόλη αλλάζει»!

Οι προτάσεις και οι δεσμεύσεις μας για 
αλλαγή στην πόλη συνοψίζονται στα παρακάτω 
σημεία:

Καθαρή Πόλη 

1. Επανασχεδιασμός και οργάνωση του τομέα 
Καθαριότητας. Πλύσιμο των κάδων υποχρεω-
τικά ανά τρίμηνο και τουλάχιστον δύο φορές 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Καθημερινό πρό-
γραμμα περισυλλογής κλαδιών, ογκωδών και 
μπαζών. Καθημερινός καθαρισμός δρόμων και 
πεζοδρομίων.
2. Οργάνωση και στελέχωση νέας Υπηρεσίας 
Ανακύκλωσης και συμμετοχή στο πρόγραμ-
μα FOLLOW GREEN για την ανταποδοτική 
ανακύκλωση.
3. Συστηματική ενημέρωση των κατοίκων και των 
μαθητών του Δήμου μας για την ανακύκλωση.

Πράσινος Δήμος 

1. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
στις ταράτσες σχολείων.
2. Άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτή-
ρες led σε όλα τα δημοτικά κτίρια του δήμου 
και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου 
LED, στο πλαίσιο της συνολικής αντικατάστασης 
του πεπαλαιωμένου δημοτικού οδοφωτιστικού 
δικτύου.
3. Ευρείας κλίμακας φύτευση νέων δέντρων 
και λουλουδιών σε όλες τις πλατείες καθώς 

επίσης και στις εκατοντάδες κενές φυτοδόχους 
σε πεζοδρόμια της πόλης μας. 

Κοινόχρηστοι Χώροι
 1. Άμεση αποκατάσταση των πεζοδρομίων σε 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους και αποκα-
τάσταση όλων των επικίνδυνων πεζοδρομίων 
σε οικίες δημοτών (ανασηκωμένες από δέντρα 
πλάκες).
2. Νέες ασφαλτοστρώσεις καθώς και αντιολι-
σθηροί τάπητες – τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους 
με μεγάλη κλίση.
3. Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας  και 

πεζοδρομήσεις περιμετρικά σχολείων και παι-
δικών χαρών.
4. Ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου κατά 
μήκος του ρέματος Πικροδάφνης. 

Παιδεία 

1.Συντήρηση και έλεγχος εγκαταστάσεων σχο-
λείων (αντισεισμικός – ηλεκτρολογικά πιστο-
ποιητικά - πιστοποιητικά πυροπροστασίας).
 2. Διοργάνωση ημερίδων στα σχολεία της πόλης 
μας σχετικών με το bullying, τον εθισμό στα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, τον εθισμό σε ουσίες.
3. Ψυχολόγοι στα σχολεία

Ανάπτυξη Αγοράς 

1. Πεζοδρόμηση κεντρικών δρόμων και δημι-
ουργία εμπορικού δρόμου στα πρότυπα άλλων 
δήμων με προτεραιότητα την πεζοδρόμηση της 
Λ. Ειρήνης.
2. Διοργάνωση Λευκής Νύχτας.
3. Δημιουργία σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου 
που θα φιλοξενεί όλο το χρόνο μικρές εκθέσεις 
(έκθεση βιβλίου, λουλουδιών, κλπ.), 
4. Κάρτα Ηλιου-πολίτη με την οποία οι δημότες 
θα ψωνίζουν με σημαντικές εκπτώσεις σε κα-
ταστήματα.
5. Θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας που θα 
βοηθούν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων. 

Πολιτισμός
 1. Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου με κλειστό 
θέατρο για θεατρικές εκδηλώσεις και συναυλίες 
στο οικόπεδο της Πλατείας Παλαιών Πατρών 
Γερμανού (Πλατεία ΙΚΑ).
2. Καθιέρωση ετήσιου μουσικού φεστιβάλ νέων 
στο άλσος «Δημήτρης Κιντής». 

Έξυπνη πόλη
1. ATM Πιστοποιητικών.
2. Ilioupoli Bot, έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό 
βοηθό για θέματα του δήμου όπου θα τον ρωτάς 
και θα σου απαντάει αυτοματοποιημένα, μέσω 
του Facebook Messenger.
3. Ασύρματη πρόσβαση Wi-Fi σε όλα τα άλση, 
πάρκα και τις πλατείες. 

Ζωοφιλικές Δράσεις 

1. Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάληψη και 
διεκπεραίωση του προγράμματος στειρώσεων και 
περίθαλψης των αδέσποτων ζώων.
2. Ενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας σε 
περιστατικά ενεργητικής ή παθητικής κακοποί-
ησης ζώων.
3. Εκπαίδευση και ενημέρωση με ομιλίες σε σχο-
λεία για ζωοφιλικές δράσεις.
4. Βελτίωση και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων 
πάρκων για ζώα.

Μοντέλο Λειτουργίας Δήμου 

1. Λήψη όλων των αποφάσεων από το δημοτικό 
συμβούλιο.
2. Απολογισμός έργου κάθε Σεπτέμβρη.
3. Συνελεύσεις ανά περιοχή.
4. Πλατφόρμα υποβολής προτάσεων στον Δήμαρχο.
5. Δημιουργία ομάδων εργασίας από προσωπικότη-
τες της πόλης μας, 6. Τοπικά ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. 

*Νέος Δήμαρχος Ηλιούπολης

Θα κάνουμε πράξη 
την ανθρώπινη και 
Δημοκρατική Ηλιούπολη

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ*



12
4 Ιουλίου  
2019

Πολιτική
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δ εν προεξοφλούμε 
τίποτα, δεν χαλαρώ-
νουμε, η συμμετοχή 
πρέπει να είναι μα-
ζική στις 7 Ιουλίου, 
αλλά η ‘φωνή’ του 
κόσμου είναι εκκω-
φαντική για να μπει 

ένα τέλος σε αυτή την κυβέρνηση, τονίζει ο 
αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και και υπ. 
βουλευτής Βορείου Τομέα Β’ Αθηνών  Άδωνις 
Γεωργιάδης , στην εφημερίδα «AIRETOS» 
και επισημαίνει ότι χρειάζεται ισχυρή λαϊκή 
εντολή, για να επιστρέψει η χώρα  στην  κανο-
νικότητα και να αλλάξουμε τις ζωές μας προς 
το καλύτερο.

Τι πιστεύετε ότι θα βγάλει η κάλπη την 
Κυριακή;

Ο παλμός, η ενέργεια, η ψυχή και η εμπι-
στοσύνη του κόσμου είναι ενδεικτική του νικη-
φόρου αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία. 
Δεν προεξοφλούμε τίποτα, δεν χαλαρώνουμε, η 
συμμετοχή πρέπει να είναι μαζική στις 7 Ιουλίου, 
αλλά η ‘φωνή’ του κόσμου είναι εκκωφαντική 
για να μπει ένα τέλος σε αυτή την κυβέρνηση.  

Βεβαίως η κάλπη είναι άδεια και πρέπει 
να γεμίσει από την αρχή και εννοείται πως κα-
μία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Δεν θα 
αποφασίσουν άλλοι για μας. Δεν είναι μόνο οι 
δημοσκοπήσεις που δίνουν αυτόν τον «αέρα». 
Είναι η  περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δείχνει 
ότι ενωμένοι μπορούμε να ξαναφτιάξουμε την 
Ελλάδα.

 
Αν δεν έχετε αυτοδυναμία θα πάτε σε 
εκλογές με απλή αναλογική στις 15 Αυ-
γούστου ή θα επιδιώξετε κυβέρνηση συ-
νεργασίας για να μην οδηγηθεί η χώρα 
σε περιπέτειες;

Όπως  έχει πει και ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δεν 
μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση για οποιοδή-
ποτε λόγο, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές 
τον Δεκαπενταύγουστο με απλή αναλογική.  
Είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες; 

Όχι, δεν είναι αυτό που θέλουν οι Ελλη-
νίδες και οι Έλληνες. Για αυτό αγωνιζόμαστε 
όλοι. Για να λάβουμε ισχυρή λαϊκή εντολή, να 
επιστρέψουμε στην  κανονικότητα και να αλλά-
ξουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Η ψήφος 
στη Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με ψήφο στο 
μέλλον, στο αύριο, στην προοπτική της χώρας 

και στην ευημερία των πολιτών. 

Πείτε μας πέντε λόγους για να σας ψηφί-
σει ο πολίτης. Αναφερόμαστε στην καθη-
μερινότητα του.

Οι λόγοι δεν είναι πέντε, είναι 105 και 
παραπάνω για να ψηφίσουν οι πολίτες τη Νέα 
Δημοκρατία. Οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπτωση 
και επιστροφή στην οπισθοδρόμηση που έφερε 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  Η διαχείριση της 
καθημερινότητας είναι ένα μεγάλο στοίχημα και 
θα το κερδίσουμε.  Πάνω από όλα είναι οι πολί-
τες, το παρόν τους και το μέλλον τους. Όπως θα 
διαβάσετε και στο πρόγραμμά μας, εγγυόμαστε 
δικαιότερη φορολογία και ανάπτυξη, καθώς 
μια οικονομία που αναπτύσσεται εξασφαλίζει 
περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα σε όλους. 
Άρα, καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, μέσα σε 
μια διετία και για όλους τους ιδιοκτήτες. 

Καθιέρωση επιδόματος 2000 ευρώ για 
κάθε παιδί που γεννιέται, ασφάλεια σε κάθε γει-
τονιά, επένδυση σε μια αναβαθμισμένη δημόσια 
παιδεία. Ήδη σας είπα περισσότερα, μπορώ να 

αναφέρω και άλλα πολλά, αλλά προτιμώ να τα 
κάνουμε πράξη. 

 Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατό-
τητες του βόρειου τομέα στον οποίο πολιτεύ-
εστε; 

Δεκατέσσερις δήμοι συναποτελούν τον 
βόρειο τομέα. Κηφισιά, Πεντέλη, Μεταμόρ-
φωση, Λυκόβρυση-Πεύκη, Μαρούσι, Βριλήσ-
σια, Ηράκλειο, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, 
Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Γαλά-
τσι, Φιλοθέη-Ψυχικό και Παπάγου-Χολαργός. 
Καταλαβαίνετε για τη «περιφέρεια» μιλάμε. 
Οι επενδυτικές και οικονομικές προοπτικές 
είναι τεράστιες. 

Στο πρόγραμμα μας παρουσιάζουμε με 
στοιχεία πως  η οικονομία θα ανορθωθεί με 
επενδύσεις που θα φέρουν ισχυρή ανάπτυξη. 
Τα εργοτάξια είχαν «νεκρώσει» παντού. 

Εμείς θα δώσουμε πνοή στον κατασκευ-
αστικό κλάδο και στις υποδομές όπου τα πε-
ριθώρια ανάπτυξης είναι ακόμα μεγαλύτερα. 
Όλα αυτά συνεπάγονται νέες θέσεις εργασίας, 
νέες δουλειές. 

Σε περίπτωση νίκης και σχηματισμού 
κυβέρνησης ποιες θεωρείτε ότι πρέπει 
να είναι οι προτεραιότητες της Νέας Δη-
μοκρατίας; 

«Προτεραιότητα μας είναι η επιστροφή 
στην κανονικότητα και ένα κράτος σύγχρονο, 
αποτελεσματικό και φιλικό στον πολίτη, τον οποίο 
θα υπηρετεί και εξυπηρετεί. Ένα κράτος ισχυ-
ρό, με ρόλο επιτελικό και ρυθμιστικό, που να 
αντιστέκεται σε ιδεοληψίες και μεταρρυθμίσεις.  
Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης λάβει ισχυρή λαϊκή 
εντολή, που θα τη λάβει, πρώτος νόμος θα είναι 
να καταργηθεί η απλή αναλογική για να υπάρχει 
πολιτική σταθερότητα.  Δεύτερος νόμος θα είναι 
η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου για 
να τελειώνουμε με τους «μπαχαλάκηδες». Τρί-
τος νόμος το φορολογικό νομοσχέδιο , το οποίο 
προβλέπει  μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 15% το 
2020, μείωση του φόρου επιχειρήσεων από το 
28% στο 20% το 2020 και μείωση του φόρου των 
επιχειρήσεων από το 24% στο 20% το 2022.  Επί-
σης αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή για τρία 
χρόνια.  Ισχυρή λαϊκή εντολή για την αναγέννηση 
της Ελλάδας, μπορούμε και θα το καταφέρουμε. 

Οι επενδυτικές και οικονομι-
κές προοπτικές είναι τερά-
στιες. Στο πρόγραμμά μας 
παρουσιάζουμε με στοιχεία 
πως  η οικονομία θα ανορ-
θωθεί με επενδύσεις που 
θα φέρουν ισχυρή ανάπτυξη 
και νέες θέσεις εργασίας

Ενωμένοι μπορούμε 
να ξαναφτιάξουμε  
την Ελλάδα

Άδωνις Γεωργιάδης - 
Αντιπρόεδρος Ν.Δ., 
υποψήφιος Βουλευτής 
Β' Αθήνας
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Πολιτική
ΑΡΘΡΟ

Ο ι Ευρωεκλογές της 
26ης Μαΐου δημι-
ούργησαν δύο νέα 
πολιτικά δεδομένα. 
Από τη μία πλευρά 
αποτυπώθηκε με 
απόλυτη σαφήνεια 
η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Και κυρίως η ήττα μιας συγκεκριμένης πολιτικής 
πρακτικής. Αυτής της αποθέωσης του λαϊκισμού, 
του τυχοδιωκτισμού και της δημαγωγίας, των 
καθεστωτικών παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη 
και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, της απο-
θέωσης του κρατισμού και του βολέματος ημε-
τέρων, της ιδεοληπτικής εμμονής για εξοντωτική 
υπερφορολόγηση των παραγωγικών δυνάμεων 
της χώρας, μιας πολιτικής που δεν δίνει καμία 
προοπτική για την επόμενη μέρα.

Ηττήθηκαν αυτοί που καθήλωσαν την 
οικονομία και οδήγησαν στη φτωχοποίηση τη 
μεσαία τάξη, που εγκατέλειψαν τη νέα γενιά. 
Που όλα αυτά τα χρόνια, πήραν 10 από τον 
ελληνικό λαό και του επέστρεψαν πίσω ένα, και 
μάλιστα σε μία άρρωστη οικονομία. 

Με τις επενδύσεις να μειώνονται το 2018 
κατά 12%, τους απλήρωτους φόρους να φτάνουν 
τα 2 δις μόνο το πρώτο δίμηνο του 2019, με τους 
ρυθμούς ανάπτυξης να πέφτουν στο 1.3%. 

Αύξησαν κατά 800 εκ. την εισφορά υγεί-
ας των συνταξιούχων, αύξησαν κατά 266 εκ. τη 
συμμετοχή τους στα φάρμακα. Συμφώνησαν 
και ψήφισαν τη μείωση του αφορολόγητου και 
όταν αναγκάστηκαν μετά από δική μας πίεση 
να την πάρουν πίσω, έστω και προεκλογικά, 
κατήργησαν τις ελαφρύνσεις για τους χαμη-
λόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους στο 
φόρο εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ, στην εισφορά 
αλληλεγγύης.

Ηττήθηκαν αυτοί που καλλιέργησαν το 
διχασμό, έκαναν  παραχωρήσεις στα εθνικά μας 
θέματα. Αντιμετώπισαν το προσφυγικό αλλά και 
τις κρίσεις με τις φωτιές και τις πλημμύρες χωρίς 
ίχνος ανθρωπιάς,  με ανικανότητα,  κυνισμό  
και αλαζονεία που χαρακτήρισαν συνολικά τη 
διακυβέρνηση τους.  

Ευτέλισαν τις προοδευτικές αρχές και 
αξίες, ακόμα και την τελευταία μέρα στη Βουλή 
προσπάθησαν να βολέψουν φίλους και συγγε-
νείς. Τραυμάτισαν βαριά την αξιοπιστία του 
πολιτικού μας συστήματος με τα φαινόμενα 
καθεστωτισμού, παρακμής και εκφυλισμού, με 
τις συνεργασίες με τη δεξιά, την ακροδεξιά, τα 
παζάρια  και τις συναλλαγές. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε, αλλά ακριβώς 
αυτή η πολιτική πρακτική πρέπει να ηττηθεί 
οριστικά. Και η οριστική του ήττα περνάει μόνο 
μέσα από τη δυναμική ενίσχυση του Κινήματος 
Αλλαγής. Μέσα από την ανασυγκρότηση ενός 
σοβαρό, ισχυρό, πραγματικά προοδευτικού χώ-
ρου. Μέσα από μια ισχυρή προοδευτική δύναμη, 
ριζοσπαστική, μετριοπαθή και μεταρρυθμιστική, 
με καθαρό λόγο και προτάσεις για  λύσεις. Αυτή 
που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας σήμερα. Μέ-
σα από την ενίσχυση του Κινήματος Αλλαγής.

Όμως, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που ηττήθηκε, 
επέφερε και ένα ακόμα μεγάλο κακό πριν την 
αποχώρηση του. Έγινε ο καλύτερος χορηγός της 
δεξιάς και του κ. Μητσοτάκη, με μία επελαύ-
νουσα κυριαρχία που δυστυχώς αποτυπώθηκε 
στο χάρτη που έγινε μπλε. 

Όμως, πρέπει να το κάνουμε σαφές, η 
λύση στα καθημερινά αδιέξοδα του ελληνικού 
λαού, δεν μπορεί να είναι η βαθιά συντηρητική 
ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας.

Και μάλιστα, μιας Νέας Δημοκρατίας 
που ακόμα και σήμερα δεν έχει κάνει ίχνος 
αυτοκριτικής για την κυβέρνηση Καραμανλή 
που όξυνε τα προβλήματα της κρίσης, δημιούρ-
γησε έλλειμμα 15% του ΑΕΠ και ουσιαστικά 
οδήγησε στα μνημόνια. Που δεν έχει κάνει ίχνος 
αυτοκριτικής για την αντιπολίτευση Σαμαρά που 
εισήγαγε πρώτη τον αντιδραστικό λόγο, δηλητη-
ριάζοντας την κοινωνική συνοχή και διχάζοντας 
τους Έλληνες. Που ακόμα και σήμερα δεν μας 
παρουσιάζουν ίχνος σοβαρής και τεκμηριωμένης 
πρότασης για το πως μπορούμε να δομήσουμε 
ξανά ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κοινωνικό 
κράτος, για το πώς μπορούμε να ανακουφίσουμε 
αυτούς που έχουν πληγεί μέσα στην κρίση. Που 
διακηρύσσουν και μάλιστα ενώπιον του ΣΕΒ 

ότι δε χρειάζονται συλλογικές συμβάσεις, δε 
χρειάζεται η προστασία του εργαζόμενου από 
τον εργοδότη. Που δεν αναλαμβάνουν καμία 
δέσμευση για την αλλαγή του λεγόμενου «Υπερ-
ταμείου», που αποσκοπεί στην γενικευμένη 
και προνομιακή για τους δανειστές εκποίη-
ση του Εθνικού Πλούτου. Που μιλούν γενικά 
και αόριστα για περικοπή δημοσίων δαπανών 
αδιαφορώντας για το αν αυτό θα οδηγήσει σε 
περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτικά δημόσια 
αγαθά, όπως η υγεία και η παιδεία, τους πιο 
αδύναμους συμπολίτες μας.

Που δεν μας λένε τίποτα για τις συντά-
ξεις, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, 
για την αλλαγή των όρων για τα πλεονάσματα. 
Που θεωρούν τις κοινωνικές ανισότητες σχεδόν 
φυσικό φαινόμενο, που σε αποστροφές του 
λόγου τους μιλάνε για 7ημερη εργασία, που 
αναπαράγουν κοινωνικά στερεότυπα, όπως αυτό 
με τον ψυκτικό από το Περιστέρι. Ακριβώς αυτά 
τα στερεότυπα που το ΠΑΣΟΚ με τη δική του 
πολιτική έστειλε οριστικά στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας.

Και ακριβώς αυτό είναι το δεύτερο δι-
ακύβευμα των επερχόμενων εκλογών. Να εγ-
γυηθούμε τη ζωή και την καθημερινότητα των 
χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. 
Να δώσουμε πραγματική προοπτική και ελπίδα 

σε όλους αυτούς που ναι… ήθελαν να φύγει ο 
Τσίπρας, αλλά φοβούνται σήμερα το χάρτη 
που είναι μπλε.

Κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Σε όλους 
τους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες. Σε 
αυτούς που πίστεψαν στον Τσίπρα, απογοητεύ-
τηκαν και σήμερα ψάχνουν διέξοδο. Σε αυτούς 
που ψήφισαν ΝΔ για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
δεν συμμερίζονται κοινές ιδεολογικές αναφορές.

Τους καλούμε να μην παραδώσουν την 
προοδευτική τους ταυτότητα. Να μας δώσουν τη 
δύναμη ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, να γίνουμε 
εμείς ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι σε μία 
βαθιά συντηρητική ατζέντα της Νέας Δημο-
κρατίας, να εγγυηθούμε για αυτούς εργασιακά 
δικαιώματα, ένα αποτελεσματικό κοινωνικό 
κράτος, μισθούς, συντάξεις, προστασία και 
ευκαιρίες. Αλλά παράλληλα, και ένα ισχυρό 
αντίβαρο, απέναντι σε μία άκρατη λαϊκίστικη 
αντιπολίτευση όπως αυτή που έχει εφαρμόσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, οδηγώντας τη χώρα 
σε νέες περιπέτειες.

Γιατί το πραγματικό δίλημμα στις εκλο-
γές αυτές είναι ένα. Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής, ή 
η χώρα σε νέες περιπέτειες.

Στις 7 Ιουλίου… η λογική επιστρέφει.

* Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής

Το πραγματικό δίλημμα 
στις εκλογές αυτές είναι ένα. 
Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής, 
ή η χώρα σε νέες περιπέτειες

ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ*   

Στις 7 Ιουλίου… 
η λογική επιστρέφει
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Α πό το συνδυασμό των δι-
ατάξεων της παρ.3 του 
αρ.106 του π.δ. 26/2012 
και της παρ.1 του αρ.50 
του Υπαλληλικού Κώ-
δικα (ν.3528/2007 ως 
ισχύει) προκύπτει ότι 
στους τακτικούς - μόνι-

μους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και 
των Ν.Π.Δ.Δ., χορηγείται ειδική άδεια απουσίας 
με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού τους 
δικαιώματος. 

Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπο-
λογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που 
δικαιούνται οι εν λόγω υπάλληλοι, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο 
άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορη-
γηθεί ειδική άδεια ως εξής:

Α] Για τους υπαλλήλους για τους οποίους 
δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

1) Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση 
του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 
100 - 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) 
εργάσιμης ημέρας.

2) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201 
- 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο (2)

εργασίμων ημερών.
3) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 

χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών
(3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν 

εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη 
δήλωσή τους.

4) Όσοι μετακινηθούν από και προς νη-
σιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, 
ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν 
θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την 
απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, 
χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β] Για τους υπαλλήλους για τους οποίους 
εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

1) Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση 
του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 
200 - 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) 
εργάσιμης ημέρας.

2) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 
χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) 

εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλή-
ρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

3) Όσοι μετακινηθούν από και προς νη-
σιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, 
ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν 
θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την 
απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, 
χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέ-
σεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια 
απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό 
των υπόλοιπων Νομικών Προσώπων του Δημο-
σίου Τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου 
και σχέσης εργασίας.

Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της 
εν λόγω ειδικής εκλογικής άδειας υποχρεούνται 

να προσκομίσουν στην οικεία Υπηρεσία Διοικη-
τικού/Προσωπικού του Φορέα, όπου υπηρετούν, 
βεβαίωση αρμοδίου οργάνου, από την οποία θα 
προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.

Επισημαίνεται ότι στις Υπηρεσίες στις 
οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους, 
δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες 
στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του 
κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, 
λιμένες, κ.λπ.), η χρήση της παρεχόμενης ως άνω 
άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ 
όσον αφορά στον αριθμό των ημερών αδείας.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης παρείχε τις ανωτέρω οδηγίες με 
Εγκύκλιό του (αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/
οικ.22433/14.6.2019, ΑΔΑ: 78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ), 
ώστε να διευκολυνθεί το προσωπικό κατά την 
άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, η οποία 
άλλωστε είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.5 του αρ.51 παρ. 5 του Συντάγ-
ματος και της παρ.2 του αρ.6 της νομοθεσίας για 
την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).

Επιπλέον, με την ίδια Εγκύκλιο κάλεσε 
τους Φορείς που έχουν Υπηρεσίες στο εξωτε-
ρικό να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για 
τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που ψηφίζουν 
στην Ελλάδα και επιθυμούν να προσέλθουν για 
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με 
τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας που να 
καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη 
μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογι-
κού τους δικαιώματος και την επιστροφή στην 
Υπηρεσία τους.

Τέλος, ζήτησε από το Υπουργείο Ερ-
γασίας να εκδώσει τις απαιτούμενες οδηγίες, 
αναφορικά με το προσωπικό των επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.4 του αρ.106 του π.δ. 26/2012.

Χορηγείται ειδική άδεια 
απουσίας με αποδοχές για 
την άσκηση του εκλογικού 
τους δικαιώματος η οποία  
δεν συνυπολογίζεται στο 
χρόνο της κανονικής άδειας 
που δικαιούνται οι εν λόγω 
εργαζόμενοι

Εκλογική άδεια για Δημόσιους
και Δημοτικούς Υπαλλήλους
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Αυτοδιοίκηση Συνέντευξη Άρθρο Άρθρα
ΟΝΟΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ
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Αυτοδιοίκηση
ΑΡΘΡΟ

Σ τις 2 Ιουνίου οι πολίτες 
της Λυκόβρυσης και της 
Πεύκης εξέλεξαν τον 
Δήμαρχο, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τα Κοι-
νοτικά Συμβούλια της 
περιόδου 2019-2023. 
Μας έδωσαν ισχυρή 

εντολή να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια 
που ξεκινήσαμε οι συνεργάτες μου και εγώ από 
τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν αναλάβαμε τη 
διοίκηση του Δήμου.

Στη νέα θητεία που ξεκινάμε συνεχί-
ζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια ορμή, με 
την ίδια προσήλωση στη χρηστή διοίκηση και 
στην αναζήτηση συναινέσεων, προκειμένου να 
εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, σύμφωνα με 
την εντολή που πήραμε από τους συμπολίτες μας.

Κτίζουμε πάνω στα «θεμέλια» που βά-
λαμε στην προηγούμενη θητεία. Από τη στιγμή 
που πετύχαμε την οικονομική αυτοδυναμία, 
πρωταγωνιστής στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης 
είναι πλέον η καθημερινότητα. 

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
προχωράμε στην υλοποίηση ενός έργου για 
τη συντήρηση και την επισκευή οδοστρωμά-
των, πεζοδρομιών και κοινοχρήστων χώρων, 
ύψους 1.150.000€ με ίδιους πόρους του Δήμου. 
Το έργο αυτό έχει δημοπρατηθεί και εντός το 
επόμενου χρονικού διαστήματος θα υπογραφεί 
η προγραμματική σύμβαση, ώστε να ξεκινήσει 
μέσα στο 2019. Προχωράμε επίσης σε έργο 
ασφαλτοστρώσεων ύψους 1.400.000€. Η οριστική 
μελέτη του έργου εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
μας Συμβούλιο και έχει ενταχθεί στο τεχνικό 
πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να 
δημοπρατηθεί σύντομα.

Ο σχεδιασμός μας τα επόμενα χρόνια 
προβλέπει τακτική και συνεχή συντήρηση των 
οδών και των πεζοδρομιών της πόλης με την 
υλοποίηση έργων σε ετησία βάση, ώστε να 
αποκαταστήσουμε σε βάθος χρόνου το σύνο-
λο των υποδομών μας. Μπορούμε πλέον να 
προχωρήσουμε σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 
βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δικτύου 
πεζοδρομίων της πόλης, χωρίς να χρειάζονται 
δάνεια και χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την 
οικονομική θέση του Δήμου. 

Στον τομέα της καθαριότητας συνεχίζου-
με την αναβάθμιση του εξοπλισμού μας. Μετά 
τους νέους κάδους που τοποθετήσαμε, τον νέο 
εξοπλισμό που αποκτήσαμε και το νέο απορ-
ριμματοφόρο που πρόκειται να παραλάβουμε 
τις επόμενες ημέρες, προχωράμε στην αγορά 
ενός ακόμα νέου απορριμματοφόρου και ενός 
σαρώθρου για τον καθαρισμό των οδών.

Μέσα στην επόμενη θητεία προχωράμε 
επίσης στον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
συλλογής των απορριμμάτων με την εγκατάστα-
ση υπογείων κάδων σε επιλεγμένες περιοχές, 
στην  τόνωση της ανακύκλωσης με την συνεχή 
επέκταση των δέκα διαφορετικών ρευμάτων 
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που ήδη λει-
τουργούν στην πόλη και στην έναρξη προγράμ-
ματος οικιακής κομποστοποίησης με την δωρεάν 
διάθεση οικιακών κομποστοποιητών κήπου στα 
νοικοκυριά του Δήμου μας.

Η καθημερινότητα, εκτός από τις υπο-
δομές και την καθαριότητα που αποτελούν προ-
απαιτούμενο για κάθε άλλη δημοτική πολιτική, 
αφορά και στη λειτουργία του Δήμου και στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Μέσα σε 

αυτή τη θητεία ξεκινήσαμε τη δημιουργία ενός 
Ψηφιακού Δήμου με τη δημιουργία νέων ιστο-
σελίδων, την ψηφιοποίηση μέρους των αρχείων 
μας, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων με την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 
και μια σειρά άλλων δράσεων εκσυγχρονισμού. 
Στον σχεδιασμό μας συμπεριλαμβάνονται η 
προώθηση και η επέκταση λειτουργιάς της εφαρ-

μογής citify, η εγκατάσταση 15 σημείων δωρεάν 
πρόσβασης σε ασύρματο δίκτυο (free wifi spots) 
σε κοινοχρήστους χώρους της πόλης, η έκδοση 
ηλεκτρονικής κάρτας δημότη, ώστε να είναι 
δυνατή η λήψη εγγράφων και πιστοποιητικών 
από τον Δήμο ηλεκτρονικά και η δημιουργία 
Ηλεκτρονικού Οδηγού Πόλης (city app) σε 
εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλεφώνα.

Αυτά είναι μόνο κάποια από αυτά που 
σχεδιάζουμε να κάνουμε στην επόμενη θητεία. 
Υπάρχουν ακόμη νέα σχολεία που κατασκευ-
άζονται αυτή την περίοδο στο Ηλιακό Χωριό, 
υπάρχει ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης του 
Δημοτικό Σταδίου Πεύκης, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Στον σχεδιασμό μας υπάρχουν έργα που 
μένουν να γίνουν στις αθλητικές μας υποδομές, 
με σπουδαιότερο την ολοκλήρωση του Κλειστού 
της Λυκόβρυσης, υπάρχει ο πολιτισμός, οι κοι-
νωνικές μας δομές, το περιβάλλον, τομείς που 
ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης πρωταγωνιστεί. 
Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατοί για να ολοκλη-
ρώσουμε το μεγάλο έργο που ξεκινήσαμε για 
την πόλη της ζωής μας. 

Ο στόχος μας είναι κάθε ημέρα που 
περνά να γινόμαστε και καλύτεροι.

* Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης

Συνεχίζουμε 
πιο δυνατοί 
για την πόλη 
της ζωής μας

ΤΟΥ  ΤΑΣΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ*
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Εκλογές
ΘΕΜΑ

Πόσους «σταυρώνουμε» 
στις κάλπες της 7ης Ιουλίου

Σ τις βουλευτικές εκλογές 
ο αριθμός των σταυρών 
προτίμησης που μπορεί 
να θέσει κάθε ψηφοφό-
ρος εξαρτάται από τον 
αριθμό των εδρών κάθε 
εκλογικής περιφέρειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.7 του 
αρ.72 του π.δ. 26/2012, ο εκλογέας μπορεί να 
εκφράσει την προτίμησή του υπέρ Υποψήφιων 
του Συνδυασμού που επιλέγει, σημειώνοντας στο 
ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός 

τους, ως ακολούθως: 
- Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέ-

γονται από ένας ως και τρεις βουλευτές, έναν 
σταυρό.

- Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέ-

γονται από τέσσερις ως και επτά βουλευτές, 
μέχρι δύο σταυρούς.

- Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέ-
γονται από οκτώ ως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι 
τρεις σταυρούς.

- Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέ-
γονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, 
μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώ-
νεται αναλυτικά η σχετική ενημέρωση για κάθε 
εκλογική περιφέρεια της Χώρας, όπως την έχει 
δημοσιεύσει το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών: 

Με Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών 
(αριθμ. 69/25.6.2019, ΑΔΑ: 9ΟΡΔ465ΧΘ7-
Φ36) επισημάνθηκε πως η άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευ-
τικές εκλογές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.5 του αρ.51 του 
Συντάγματος και της παρ.2 του αρ.6 της 
εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012). 
Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 
7η Ιουλίου να προσέλθουν στις κάλπες και 
να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευ-
τών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ο κ. Ρουπακιώτης σημείωσε ότι από την 
ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται, σύμφωνα 
με την παρ.2 του αρ.117 του π.δ. 26/2012, 
οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων: 
(α) αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκο-
στό (70ο ) έτος της ηλικίας τους, (β) όσοι θα 
βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορί-
ας στο εξωτερικό, (γ) Οι εκλογείς που έχουν 
εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς κατα-
λόγους ετεροδημοτών αλλά δεν κατέστη δυ-
νατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος 
ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως σε 
όλη την εφετειακή περιφέρεια του αριθμού 
των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημο-
τών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής 
περιφέρειας (αρ.96 παρ.1).
Επιπροσθέτως, θα υπάρξουν εκλογείς που 
για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα 
μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα.  
Ενδεικτικά στις εν λόγω περιπτώσεις αυτές 
περιλαμβάνονται: 
(α) υπάλληλοι του Δημοσίου, για τους οποί-
ους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα 
επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπη-
ρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν 
στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, 
του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, (β) υπάλλη-
λοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους 
οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσια-
κών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση 
άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του 
εκλογικού τους δικαιώματος, (γ) εκλογείς 
που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον 
τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώμα-
τος για λόγους υγείας.

Η ψήφος 
και ποιοι 
εξαιρούνται

Ο αριθμός των σταυρών 
προτίμησης εξαρτάται από 
τον αριθμό των εδρών κάθε 
εκλογικής περιφέρειας

Α’ Αθηνών 14 4 18 μέχρι 4

Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών 15 4 19 μέχρι 4

Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών 11 3 14 μέχρι 3

Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών 18 4 22 μέχρι 4

Α’ Πειραιώς 6 2 8 μέχρι 2

Β’ Πειραιώς 8 3 11 μέχρι 3

Α’ Ανατολικής Αττικής 10 3 13 μέχρι 3

Β’ Δυτικής Αττικής 4 2 6 μέχρι 2

Αιτωλοακαρνανίας 7 2 9 μέχρι 2

Αργολίδος 3 2 5 1

Αρκαδίας 3 2 5 1

Άρτης 3 2 5 1

Αχαΐας 9 3 12 μέχρι 3

Βοιωτίας 3 2 5 1

Γρεβενών 1 2 3 1

Δράμας 3 2 5 1

Δωδεκανήσου 5 2 7 μέχρι 2

Έβρου 4 2 6 μέχρι 2

Ευβοίας 6 2 8 μέχρι 2

Ευρυτανίας 1 2 3 1

Ζακύνθου 1 2 3 1

Ηλείας 5 2 7 μέχρι 2

Ημαθίας 4 2 6 μέχρι 2

Ηρακλείου 8 3 11 μέχρι 3

Θεσπρωτίας 2 2 4 1

Α’ Θεσσαλονίκης 16 4 20 μέχρι 4

Β’ Θεσσαλονίκης 9 3 12 μέχρι 2

Ιωαννίνων 5 2 7 μέχρι 2

Καβάλας 4 2 6 μέχρι 2

Καρδίτσης 4 2 6 μέχρι 2

Καστοριάς 2 2 4 1

Κέρκυρας 3 2 5 1

Κεφαλληνίας 1 2 3 1

Κιλκίς 3 2 5 1

Κοζάνης 5 2 7 μέχρι 2

Κορινθίας 4 2 6 μέχρι 2

Κυκλάδων 4 2 6 μέχρι 2

Λακωνίας 3 2 5 1

Λαρίσης 8 3 11 μέχρι 3

Λασιθίου 2 2 4 1

Λέσβου 3 2 5 1

Λευκάδας 1 2 3 1

Μαγνησίας 6 2 8 μέχρι 2

Μεσσηνίας 5 2 7 μέχρι 2

Ξάνθης 3 2 5 1

Πέλλης 4 2 6 μέχρι 2

Πιερίας 4 2 6 μέχρι 2

Πρεβέζης 2 2 4 1

Ρεθύμνης 2 2 4 1

Ροδόπης 3 2 5 1

Σάμου 1 2 3 1

Σερρών 6 2 8 μέχρι 2

Τρικάλων 4 2 6 μέχρι 2

Φθιώτιδος 5 2 7 μέχρι 2

Φλωρίνης 2 2 4 1

Φωκίδος 1 2 3 1

Χαλκιδικής 3 2 5 1

Χανίων 4 2 6 μέχρι 2

Χίου 2 2 4 1
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Αυτοδιοίκηση
ΑΡΘΡΟ

Τ ην προσεχή Κυριακή οι 
πολίτες καλούνται να 
αποφασίσουν με την 
ψήφο τους αν η Ελλάδα 
θα προχωρήσει μπροστά, 
με μια Πολιτική Αλλαγή 
που θα σηματοδοτήσει 
ένα νέο ξεκίνημα για τη 

χώρα και την κοινωνία. 
Η αν θα επιμείνουμε σε λογικές και 

πολιτικές, που στην πράξη απέτυχαν να δώσουν  
λύση στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν 
την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Βασικός μοχλός για τη βελτίωση αυτής  
της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, αλ-
λά και ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης που 
αποτελεί προϋπόθεση για την αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση της χώρας μας, είναι ο θεσμός 
της Αυτοδιοίκησης. 

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο μια νέα 
Κυβέρνηση. Χρειάζεται και μια ισχυρή , θεσμι-
κά, οικονομικά και λειτουργικά, Αυτοδιοίκηση.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης που θα 
προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου,  θα 
πρέπει να αποτελέσει σε πρώτη φάση η αντι-
μετώπιση των δυσλειτουργιών που προκαλεί 
στην κυβερνησιμότητα των Δήμων , η εφαρμογή 
του Κλεισθένη. 

Και στη συνέχεια,  η προώθηση μιας 
πραγματικής μεταρρύθμισης στο μοντέλο λει-
τουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, 
προς όφελος των πολιτών και της χώρας. Μια 
μεταρρύθμιση που θα εστιάζει σε ζητήματα 
στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και 
προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.  

Θα δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση 
της λειτουργίας των Δήμων,  μέσα από τη δια-
σφάλιση της οικονομικής τους αυτοτέλειας κι 

ανεξαρτησίας.
Θα αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμι-

σης των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, μέσα 
από την αποκέντρωση βασικών λειτουργιών στο 
χώρο της κοινωνικής πολιτικής. 

Θα προωθεί την  της τοπική ανάπτυξη,  
μέσω της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας 
και της απλούστευσης των διαδικασιών αδει-
οδότησης.

Θα αναθέτει κρίσιμες ευθύνες κι αρ-
μοδιότητες στους Δήμους για την ενίσχυση της 
ενεργού προστασίας του δομημένου και του 
φυσικού περιβάλλοντος.  

Στην Ελλάδα της Νέας Εποχής είναι 
απαραίτητο βήμα εκσυγχρονισμού η  μεταφορά 
αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς 
την αυτοδιοίκηση.

Για να ενισχυθεί η οικονομική ανεξαρ-
τησία και λειτουργική αυτοτέλεια της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης,  είναι καταρχήν απαραίτητη 
η φορολογική αποκέντρωση με μεταφορά δυ-
ναμικών φορολογικών εσόδων, κατοχύρωση 
σαφούς φορολογικής ελευθερίας αλλά και 
αρμοδιοτήτων στους Δήμους 

Παράλληλα απαιτείται να δοθεί έμφα-
ση στην ανάπτυξη, μέσω της χρηματοδότησης 
έργων και παρεμβάσεων που θα αφορούν τις 
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, μέσω ενός 
ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που θα 
αφορά την αυτοδιοίκηση. 

Χρειάζεται μια δημιουργική ανατροπή 
της υφιστάμενης κατάστασης και προσαρμογής 
στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αφού σήμερα οι δα-
πάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα 
αντιστοιχούν στο 3.5% του ΑΕΠ, ενώ στην Ε.Ε. 
βρίσκονται σχεδόν 5 φορές πάνω, στο 15.6%.

Η Ελλάδα χρειάζεται Πολιτική Αλλαγή, 
για να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης 
αλλά και της βελτίωσης της καθημερινότητας 
όλων των Ελλήνων. 

Η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

* Νέος Δήμαρχος Αμαρουσίου 

Προτεραιότητα της 
νέας κυβέρνησης, πρέπει 
να είναι η αντιμετώπιση 
των δυσλειτουργιών που 
προκαλεί στους Δήμους, 
η εφαρμογή του 
Κλεισθένη

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ* Αλλαγή τώρα, 
για Μεταρρύθμιση 
στο Κράτος
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Φ τάσαμε στο πα-
ραβάν, βάλαμε 
το ψηφοδέλτιο 
που επιλέξαμε 
κατόπιν ωρίμου 
σκέψεως στον 
φάκελο,  τον 
κλείσαμε και 

κατευθυνθήκαμε στην κάλπη, όπου ρίξαμε την 
προτίμησή μας για αυτόν- αυτούς που θέλουμε 
να μας εκπροσωπούν την επόμενη τετραετία. 
Όλα καλά μέχρι εδώ, τα κάναμε όμως όλα 
σωστά; Μήπως κάναμε κάτι λάθος και δεν με-
τρήσει το ψηφοδέλτιο μας ; 

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία 
(π.δ. 26/2012), ακυρότητα των ψηφοδελτίων 
υπάρχει σε περίπτωση : 

• που το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, 
έστω και μερικά (αρ.70 παρ.3),

• αλλοίωσης του περιεχομένου του ψη-
φοδελτίου (αρ.73 παρ.1), 

• που σημειωθούν λέξεις, φράσεις, 
υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία σε 
οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου (αρ.73 
παρ.2), 

• λευκού ψηφοδελτίου με διαγραφές, 
εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αμφί-
βολο το περιεχόμενό του (αρ.74 παρ.6),

• που λευκό ψηφοδέλτιο δεν έχει την 
σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, την 
ημερομηνία της εκλογής και τη μονογραφή 
του οικείου Δικαστικού Αντιπροσώπου (αρ.74 
παρ.7), 

• που ο φάκελος φέρει σημειωμένα 
στίγματα, σημεία ή λέξεις, τα οποία θα κριθούν 
σαν διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα 
παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και, 
συνεπώς επάγονται την ακυρότητα του ψηφο-
δελτίου που περιέχει ο φάκελος (αρ. 75 παρ.4).

Εκτός από την ακυρότητα των ανωτέρω 
άρθρων, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις 
ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζονται περιο-
ριστικά, δηλαδή εάν: 

α) εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα 
διαφέρει στο χρώμα απ' αυτό που χορηγήθηκε 
από το Δημόσιο ή με τυπογραφικά στοιχεία 
πρόδηλα διαφορετικά στο χρώμα απ' αυτά που 
γενικά χρησιμοποιήθηκαν,

β) έχει σχήμα ή διαστάσεις που δια-
φέρουν φανερά από τα οριζόμενα στην παρ.2 
του αρ.70, 

γ) δεν είναι ακριβώς σύμφωνο με τους 
όρους των παρ.2-6 του αρ.72 ,

δ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή 
περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια 
του ίδιου ή άλλου συνδυασμού,

ε) χρησιμοποιηθεί σε εκλογικό τμήμα 
άλλης εκλογικής περιφέρειας και όχι αυτής 
που αναγράφεται πάνω σε αυτό, και 

στ) βρεθεί σε φάκελο που δεν πληροί 

τους όρους των διατάξεων των παρ.1 έως 3 
του αρ.75.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν απο-
τελούν, κατά κανόνα, λόγο ακύρωσης από τις 
Εφορευτικές Επιτροπές, ήσσονος σημασίας 
διαφορές των ψηφοδελτίων, οι οποίες ενδέχεται 
να οφείλονται σε: 

• συνήθεις τυπογραφικές αβλεψίες,
• ασήμαντες αποκλίσεις από τις ορι-

ζόμενες διαστάσεις (στις οποίες η σχετική 
απόφαση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου»), 
αναπόφευκτες άλλωστε κατά την κοπή των 

φύλλων του χαρτιού,
• απλές παραλλαγές της απόχρωσης ή 

της ποιότητας του χαρτιού,
• ατέλειες στην κοπή των πλευρών και
• στίγματα ή ξέσματα, που επέφερε η 

εκτύπωση του μεγάλου όγκου των ψηφοδελτίων 
Υπογραμμίζουμε ότι από τις σχετικές 

συνταγματικές διατάξεις και ρυθμίσεις της 
εκλογικής νομοθεσίας, αλλά και από τη νομο-
λογία του Εκλογοδικείου παλαιότερα και του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, συνάγεται ότι 
κατά την κρίση των ενστάσεων κατά του κύρους 

των ψηφοδελτίων, επιβάλλεται η αποφυγή κάθε 
υπερβολής. 

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις που προ-
βλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων κατά 
την ψηφοφορία, πρέπει να εφαρμόζονται μόνο 
στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προ-
κύπτουν ελαττώματα, που βάσιμα μπορεί να 
θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του 
απορρήτου της ψηφοφορίας. Οι ανωτέρω διευ-
κρινίσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην 
αριθμ.70/26.6.2019 Εγκύκλιο του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 66Ζ5465ΧΘ7-Β6Ρ).

Οι διατάξεις που προβλέ-
πουν ακυρότητα, πρέπει 
να εφαρμόζονται μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες, όπου 
σαφώς προκύπτουν ελαττώ-
ματα, που βάσιμα μπορεί να 
θεωρηθεί ότι οδηγούν στην 
παραβίαση του απορρήτου 
της ψηφοφορία

Πότε βγαίνει άκυρο 
το ψηφοδέλτιο
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Εκλογές
ΘΕΜΑ

Ε γκύκλιος με οδηγίες 
για την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώ-
ματος των ατόμων με 
αναπηρία εκδόθηκε για 
τις επικείμενες βουλευ-
τικές εκλογές (αριθμ. 
67/48241/25.6.2019, 

ΑΔΑ: ΩΙΜΔ465ΧΘ7-ΤΥΑ), προκειμένου να λη-
φθούν τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί δυνατή 
η συμμετοχή των εκλογέων αυτών «στην κορυφαία 
εκδήλωση της δημοκρατίας».

Ο Υπουργός Εσωτερικών σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.83 του π.δ. 26/2012, 
παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε εκλογέα με σωμα-
τική αδυναμία να απευθύνεται στον Αντιπρόσωπο 
της Δικαστικής Αρχής ή σε μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους 
βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή 
έχει γενικό χαρακτήρα, με το έγγραφο παρέχο-
νται περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για τη 
διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες κατά την 
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Υπογραμμίζεται ότι οι εκλογείς με αναπη-
ρία ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των εκλογέων 
με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο συναφές μηχάνημα, 
παρατηρούνται δυσκολίες, όταν στα εκλογικά 
καταστήματα δεν υπάρχουν ράμπες, ανελκυστήρες 
ή άλλα μέσα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
στην αίθουσα ψηφοφορίας. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Αντιπρόσωπος της 
Δικαστικής Αρχής καλείται να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τους εν 

λόγω εκλογείς κατά την προσέλευσή τους στο 
εκλογικό τμήμα.  Για το σκοπό αυτό, μπορεί να 
ζητήσει τη συνδρομή των μελών της Εφορευτικής 
Επιτροπής, της φρουράς του καταστήματος, εάν 
υπάρχει, ή ακόμη και των εκλογέων.

Όταν ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής 
Αρχής διαπιστώνει ότι η πρόσβαση εκλογέα με 
κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας 
είναι αδύνατη, καλείται να λάβει τα απαραίτητα 

μέτρα για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού 
του δικαιώματος και να διασφαλίσει ταυτόχρονα 
τη μυστικότητα και την ομαλή διεξαγωγή της ψη-
φοφορίας. 

Ως τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι η 
προσωπική μέριμνα του Αντιπροσώπου της Δικα-
στικής Αρχής και ενός μέλους της Εφορευτικής 
Επιτροπής, που επιλέγεται, να παραδώσουν στον 
εκλογέα φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή, 

καθώς και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ώστε αυτός 
να αποσυρθεί σε κατάλληλο, προσιτό σ’ αυτόν, 
χώρο του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος (π.χ. 
του ισογείου χώρου) για να ψηφίσει. 

Στη συνέχεια, ο εκλογέας παραδίδει τον 
κλειστό φάκελο με την ψήφο του στον Αντιπρό-
σωπο της Δικαστικής Αρχής και εκείνος τον ρίχνει 
στην κάλπη του εκλογικού τμήματος, στους εκλογι-
κούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένος 
ο εκλογέας που ψήφισε. 

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των 
Δικαστικών Αντιπροσώπων να αναζητήσουν και 
άλλες λύσεις, αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων 
αυτών. 

Ποιοι Δήμοι βραβεύτηκαν 
για τη βιώσιμη κινητικότητα 

Πως ψηφίζουν 
οι πολίτες με αναπηρία

Α πόφαση για την επι-
βράβευση Δήμων στο 
πλαίσιο της Ευρωπα-
ϊκής Εβδομάδας Κι-
νητικότητας έλαβε το 
Πράσινο Ταμείο την 
20η Ιουνίου (ΑΔΑ: 
9Ξ7Κ46Ψ844-Κ5Γ).

Υπενθυμίζεται ότι το Πράσινο Ταμείο 
είναι ο βασικός χρηματοδότης των Δήμων για την 
εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-

τητας. Επίσης, έχει αναλάβει την επιβράβευση 
των καλύτερων ελληνικών συμμετοχών με βά-
ση την ευρωπαϊκή κατάταξη με ποσά τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τους Δήμους για δράσεις 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινη-
τικότητας της επόμενης – κάθε φορά – χρονιάς.

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι οι επι-
λεγμένες πόλεις προκύπτουν από την κατάταξη 
επί του συνόλου των συμμετοχών από την Ειδική 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Γραμματείας.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η επιβρά-
βευση ως εξής:

Σε περιπτώσεις που είναι 
αδύνατη η πρόσβαση στη 
αίθουσα, ο Αντιπροσώπος 
της Δικαστικής Αρχής και 
ένα μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής, πρέπει 
να παραδώσουν στον κάθε 
ανάπηρο εκλογέα φάκελο 
με σφραγίδα, μονογραφή 
και πλήρη σειρά ψηφοδελτί-
ων, ώστε αυτός να αποσυρ-
θεί  σε  προσιτό χώρο του 
ίδιου κτιριακού συγκροτήμα-
τος για να ψηφίσει 

Η ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 Καρδίτσας 15.000,00  
2 Ηρακλείου 15.000,00 
3 Ηγουμενίτσας 10.000,00 
4 Σάμου 10.000,00 
5 Δελφών 10.000,00 
6 Γρεβενών 10.000,00 
7 Ξάνθης 10.000,00 
8 Τρικκαίων 10.000,00 
9 Κοζάνης 10.000,00 
10 Ρεθύμνης 10.000,00 
11 Βόλου 10.000,00 
12 Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη 10.000,00 
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ΦΩΦΗ: Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ,  

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΑΡΑ

Στην αποφοίτηση της κόρης της, Αιμιλίας, έδωσε το «παρών» στις 21 Ιουνίου  
η Φώφη Γεννηματά. Η Αιμιλία ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο αντικείμενο της 
Αρχιτεκτονικής, σε Πανεπιστήμιο της Σκωτίας και η μητέρα της δεν θα μπορούσε 
να λείπει από το πλευρό της, παρά το φορτωμένο προεκλογικό της πρόγραμμα.
«Η χαρά του παιδιού μας, η μεγαλύτερη χαρά. Από τις πιο όμορφες στιγμές της 
ζωής μου. Συγχαρητήρια Αιμιλία μου» έγραψε η κυρία Γεννηματά στον λογαρια-
σμό της στο facebook, αναρτώντας και φωτογραφία με την κόρη της. 

Φτάνει πια  
το δούλεμα και για  
το γήπεδο της ΑΕΚ
Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο facebook σχολίασε ο Γιάννης 
Σγουρός την ανακοίνωση της απερχόμενης 
Περιφερειάρχου για τις υπογραφές που έπε-
σαν για το γήπεδο της ΑΕΚ, όλως τυχαίως 
λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Ο Γιάν-
νης Σγουρός θύμισε ότι όταν ο ίδιος ξεκί-
νησε τις διαδικασίες για την κατασκευή του 
γηπέδου - που εντασσόταν σε ένα μεγάλο 
πρόγραμμα αθλητικών έργων 165 εκ.€ - η 
απερχόμενη είχε αντιδράσει λυσσαλέα μιλώ-
ντας για κοτζαμπάσηδες του ποδοσφαίρου. 
Πλέον καμαρώνει για το έργο που πολεμού-
σε... Φτάνει πια το δούλεμα σημειώνει στην 
ανάρτησή του ο Γιάννης Σγουρός. 

Η μάχη των 
αυτοδιοικητικών 
- Υποψήφιων 
Βουλευτών στη  
Νότια Αθήνα
Μία μάχη με ιδιαίτερο εκδιαφέρον διεξάγεται 
στη Νότια Αθήνα με αυτοδιοικητικό άρωμα 
μεταξύ των υποψηφίων της 
ΝΔ . Στη μάχη με το κόμμα της Αξιωμα-
τικής Αντιπολίτευσης  ρίχνονται οι πρώην 
Δήμαρχοι Δάφνης –Υμηττού Μιχάλης Σταυ-
ριανουδάκης και Παλαιού Φαλήρου Διονύ-
σης Χατζηδάκης.Επίσης μία ενδιαφέρουσα 
υποψηφιότητα είναι του πρώην υπεύθυνου 
Αυτοδιοίκησης της ΝΔ Τάσου Γαϊτάνη. Ο 
συνδυασμός της εμπειρίας των δυο πρώην 
Δημάρχων και του νέου υποψήφιου που 
σχετίζεται με την Αυτοδιοίκηση, συσπει-
ρώνει τα Αυτοδιοικητικά στελέχη της Νέας 
Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα της Αθήνας.
Να σημειωθεί ότι τόσο στη Δάφνη – Υμηττό 
όσο και στο Παλαιό Φάληρο  κέρδισαν υπο-
ψήφιοι Δήμαρχοι οι οποίοι στηρίχθηκαν 
από τη ΝΔ.

Ο «δικός μας»  
Γιάννης
Ποιο είναι το κριτήριο για να γίνει ο κάθε 
Γιάννης ο «δικός μας» Γιάννης;
Βοηθά ότι έχει ελληνικό όνομα; Θα είχε την 
ίδια δημοφιλία αν τον έλεγαν Χακίμ όπως 
τον παλιότερο θρύλο του μπάσκετ;
Πόσο βοηθά η επιτυχία του για να τον 
αποδεχτούμε;  Μήπως στην περίπτωση του 
Γιάννη πρώτα νιώσαμε περήφανοι και ακο-
λούθησε η αποδοχή;
Αντιλαμβανόμαστε πως η λυρική περιγρα-
φή του τρόπου που η οικογένεια του «τα 

έβγαζε πέρα» στην επόμενη σελίδα της ίδιας 
εφημερίδας παρουσιάζεται ως «παρεμπό-
ριο» το οποίο πρέπει να πατάξουμε γιατί εί-
ναι φοροδιαφυγή που κοστολογείται πολλά 
εκατομμύρια ευρώ;
Έχει κάθε ιστορία κάθε Γιάννη που μεγαλώ-
νει στη χώρα μας ένα, σχετικά, αίσιο τέλος; 
Τι σημαίνει αίσιο τέλος;  Θέλουμε να έχει 
αίσιο τέλος;
Δεκάδες χιλιάδες παιδιά και έφηβοι  με-
γαλώνουν στη χώρα μας και αποζητούν 
την αποδοχή μας. Δεν έχουν απαραίτητα 
μεταναστευτική καταγωγή. Η κοινωνία μας 
βρίσκει πολλές φορές  λόγους για να εξαιρεί.  
Πολύ συχνά  δεν δίνει «δεύτερη ευκαιρία». 
Λίγοι τα κατάφεραν χωρίς «δεύτερη ευκαι-
ρία». Σε πολλά παιδιά δεν δώσαμε καν την 
πρώτη.Γι αυτό λοιπόν ας μάθουμε από την 
ιστορία του Γιάννη. Δεν πρέπει να αφήνου-
με τα πράγματα στην τύχη.
Όσο περισσότερο αναγνωρίζουμε την ελπί-
δα σε κάθε παιδί που μεγαλώνει στη χώρα 
μας τόσο περισσότερα  «Γιάννηδες» θα 
έχουμε.  Αγόρια και κορίτσια.Και θα έχουμε 
κάθε λόγο να νιώθουμε περήφανοι.

Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης
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Άρον - άρον  
σε λυόμενα
Τρέχοντας η Κυβέρνηση, μόλις μία εβδο-
μάδα πριν τις εκλογές, έσπευσε να εντάξει 
επιπλέον 27 Δήμους στην υποχρεωτική 
δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, από το 
σχολικό έτος 2020-2021. 
Όσον αφορά την Αττική, εντάχθηκαν οι 
Δήμοι Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, 
Ζωγράφου, Καισαριανής, Αγίας Παρασκευ-
ής, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Φιλο-
θέης-Ψυχικού, Πετρουπόλεως, Γλυφάδας, 
Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλή-
ρου, Αχαρνών, Μαρκοπούλου–Μεσογαίας, 
Παλλήνης, Ασπροπύργου, Μεγαρέων και 
Φυλής.
Η Κ.Υ.Α. Γαβρόγλου - Χουλιαράκη δη-
μοσιεύθηκε την 27η Ιουνίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 
2569), ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική 
εφαρμογή και στους 325 Δήμους, καθώς 
αρχικά είχαν ενταχθεί 184 Δήμοι (Φ.Ε.Κ. 
Β’ 1586/8.5.2018) και στη συνέχεια ακόμα 
114 (Φ.Ε.Κ. Β’ 623/26.2.2019).  
Η άρον-άρον επέκταση σε όλους τους 
Δήμους παραμονές εκλογών προκαλεί 
εντύπωση. Αδιαφορεί για την έντονη 
διαφωνία της Αυτοδιοίκησης, που έχει 

εκφραστεί επανειλημμένως με Αποφάσεις 
της ΚΕΔΕ.  Πραγματοποιείται δε παρά την 
έλλειψη των αναγκαίων υποδομών, όπως 
αποδείχθηκε με τη θέσπιση του απίστευ-
του αρ.220 του ν.4610/2019 περί τοποθέ-
τησης των νηπίων σε λυόμενα ακόμα και 
εντός Γυμνασίων και Λυκείων.

Έβδομη παρά την 
κυβερνητική στήριξη
Με ποσοστό 3,61 % ο Συνδυασμός «Κοι-
νωνία Παρούσα» με Επικεφαλής την Αγγε-
λική Παπάζογλου τερμάτισε έβδομος στις 
Δημοτικές Εκλογές του Δήμου Κηφισιάς.
Η συντριπτική ήττα είναι πολιτικά αξιοση-
μείωτη. Διαχρονικά ενεργό στέλεχος του 
ΣΥΡΙΖΑ και σύζυγος του Προέδρου της 
Βουλής Νίκου Βούτση, η υποψηφιότητα 
στηρίχθηκε από το κυβερνών κόμμα, με 
“πρωτοκλασάτα” στελέχη της Κυβέρνη-
σης και της Κουμουνδούρου να δίνουν το 
παρών στις εκδηλώσεις του Συνδυασμού, 
όπως π.χ. ο Πάνος Σκουρλέτης, η Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου κλπ. 
Μπορεί στις εκλογές να ήρθε έβδομη, η 
ίδια πάντως αποτελεί αξιόλογο στέλεχος 
του Υπουργείου Εσωτερικών με σημαντι-
κή προσφορά στα θέματα ισότητας των 
φύλων.

Μέχρι τελευταία 
στιγμή
          Την τακτική να εντάσσει συγκε-
κριμένα έργα προς χρηματοδότηση χωρίς 
να προκύπτει η έκδοση προηγούμενης 
Πρόσκλησης προς όλους τους Δήμους της 
Χώρας, συνέχισε ο τέως Υπουργός Εσωτε-
ρικών μέχρι και την τελευταία στιγμή της 
θητείας του.  
Πρακτική χρηματοδοτήσεων εκτός του 
Φιλόδημου Ι και ΙΙ, εκτός του έργου περί 
αποκατάστασης θεομηνιών, εκτός του 
έργου περί αντιμετώπισης της λειψυδρίας, 
χωρίς αναφορά βάσει ποιων κριτηρίων 
επελέγησαν τα συγκεκριμένα έργα αντί 
αντίστοιχων σε άλλες περιοχές με συνα-
φείς ανάγκες.
Ακόμα και την ημέρα που ο Πρωθυπουρ-
γός επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας για την προκήρυξη εκλογών, 
ο Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε για την 
ένταξη 7 επιπλέον έργων στη ΣΑΕ-055 
του ΠΔΕ του ΥΠΕΣ, προτεινόμενου Π/Υ 
10.949.807,30 €.  
Η ταχύτητα μάλιστα καταγράφεται ως 
μνημειώδης για τους ρυθμούς του ελ-
ληνικού Δημοσίου. Αρκεί, ενδεικτικά, να 
σημειωθεί πως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 
υπέγραψε έργο 1 εκατομμύριου € για το 
κτίριο « Φιλοπτώχου Αδελφότητος Λεωνι-
δίου », βάσει εγγράφου που ο Δήμος είχε 
στείλει στο ΥΠΕΣ μόλις την Παρασκευή 7 
Ιουνίου. 

Και οι  
17άρηδες  
στις κάλπες 

Στην εκλογική αναμέτρηση 
της 7ης Ιουλίου ψηφίζουν και 
οι νέοι που συμπλήρωσαν το 
17ο έτος της ηλικίας τους. 
Η σχετική πρόβλεψη για τις 
βουλευτικές εκλογές περι-
λαμβάνεται στο αρ.4 του 
π.δ. 26/2012, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το αρ.1 του 
ν.4406/2016, όπου ορίζεται 
πως «το δικαίωμα του εκλέ-
γειν έχουν οι πολίτες Έλληνες 
και Ελληνίδες που συμπλήρω-
σαν το δέκατο έβδομο (17ο) 
έτος της ηλικίας τους».
Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία της Β’ Αναθεώρησης 
των εκλογικών καταλόγων 
του 2019 που έχει δημοσι-
εύσει το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, οι νέοι εκλογείς 17 
ετών του 2019 ανέρχονται 
σε 106.852, εκ των οποί-
ων 54.251 είναι άνδρες και 
52.601 γυναίκες.

ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης
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Η Ελλάδα χρειάζεται 
Πολιτική Αλλαγή 
για να κερδίσει το 
στοίχημα της ανά-
πτυξης. Στις 7 Ιου-
λίου, η Πατρίδα μας 
καλείται να κάνει 
ένα Νέο Ξεκίνημα. 

Να διαμορφωθεί  το κατάλληλο περιβάλλον , 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό, που θα 
επιτρέψει και στην Αττική, τη μεγαλύτερη Πε-
ριφέρεια της χώρας, να αποτελέσει το βασικό 
μοχλό της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της 
πατρίδας μας. 

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης κυ-
βέρνησης είναι να  σπάσει τα κομματικά στε-
γανά , να ενώσει τις δημιουργικές δυνάμεις 
της χώρας και να υλοποιήσει μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό, με συγκροτημένη στρατηγική κι 
ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλάνο.

     Χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα 
στην ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων,  μέσω 
της χρηματοδότησης ενός αναπτυξιακού προ-
γράμματος της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Σήμερα 
οι δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
Ελλάδα αντιστοιχούν στο 3.5% του ΑΕΠ, όταν  
στην Ε.Ε. ανέρχονται στο 15.6%. 

Προϋποθέτει μια νέα κουλτούρα , σε 
επίπεδο σχεδιασμού αλλά και συνεννόησης, 

μεταξύ Κεντρικού Κράτους κι Αυτοδιοίκησης. 
Είναι απαραίτητη η  συνεργασία της Περιφέ-
ρειας με την επόμενη  Κυβέρνηση, προκειμένου 
τα έργα που εκτελεί τόσο το Κράτος, όσο και η 
Περιφέρεια, να λειτουργούν συνδυαστικά και 

να πολλαπλασιάζουν το όφελος για τους πολίτες 
της Αττικής. Δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζει το 
Κράτος παρεμβάσεις στην Αττική ερήμην της 
Περιφέρειας και αντίστοιχα η Περιφέρεια, να 
μην λαμβάνει υπόψη την εθνική αναπτυξιακή 
στρατηγική.

Θέτουμε ως στόχο, τη δημιουργία 
100.000 νέων  θέσεων εργασίας.

Αυτός ο φιλόδοξος στόχος μπορεί να 
επιτευχθεί, αν παρέχουμε διευκολύνσεις και 
κίνητρα,  σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν 
στην Αττική. Θέλουμε μια νέα κυβέρνηση, φι-
λική στην επιχειρηματικότητα με την οποία ως 
Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξουμε από κοινού 
επενδυτικά projects,  που θα αλλάξουν την 
εικόνα και τις προοπτικές του Λεκανοπεδίου. 

Θέλουμε ένα νέο θεσμικο πλαίσιο που θα μας 
διευκολύνει να αναπτύξουμε  συνέργειες με τις 
δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας, επενδύοντας 
σε τομείς όπως η διαχείριση των απορριμμάτων 
και η «πράσινη» οικονομία, η εκπαίδευση, ο 
θεματικός τουρισμός, η υγεία και ευεξία, ο 
πολιτισμός και ο αθλητισμός.

Η Αττική μπορεί να μπει στον παγκό-
σμιο επενδυτικό χάρτη, αρκεί να επενδύσουμε 
στην αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονε-
κτημάτων.Και να προκύψει από την εκλογές της 
προσεχούς Κυριακής μια νέα κυβέρνηση, που 
θα θέσει ως στόχο να ενώσει τους Έλληνες. 

*Νέος Περιφερειάρχης Αττικής
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Αυτοδιοίκηση
ΑΡΘΡΟ

Να δοθεί προτεραιότητα 
στην ενίσχυση των δημοσίων 
επενδύσεων, μέσω της χρημα-
τοδότησης ενός αναπτυξιακού 
προγράμματος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης

Πολιτική Αλλαγή 
για Ανάπτυξη 
στην Αττική

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ*


