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H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ •  • TO ΒΗΜΑ
στην κορυφή της αναγνωσιμότητας

στα Βόρεια Προάστια!

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ

›    Το 73% προτιμά τα εστιατόρια, το 63% τα μέρη για καφέ  

το 58% επισκέπτεται τακτικά εκδηλώσεις και θεάματα 
το 26% προτιμά μέρη ψυχαγωγίας για παιδιά

›   Το 35% παραγγέλνει απ' έξω (φαγητό/snacks ή καφέ) με συχνότητα  
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα 

Από Τό ΚόΙΝό ΤΗΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ πόΛΥ/ΑΡΚΕΤΑ πΙΘΑΝό  
ΜΕΣΑ ΣΤόΥΣ ΕπόΜΕΝόΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ:

›   Το 17% να αποκτήσει αυτοκίνητο ή μηχανή - γενικό κοινό 13% 

›   Το 23% να αλλάξει πάροχο ενέργειας (ρεύματος/φυσικού αερίου) - γενικό κοινό 20%

›   Το 15% να αλλάξει πάροχο internet - γενικό κοινό 14%

›   To 14% να αλλάξει πάροχο κινητής τηλεφωνίας - γενικό κοινό 13%

›   Το 10% να αλλάξει ασφαλιστική εταιρία - γενικό κοινό 9%

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ FOCUS BARI

Οι αναγνώστες  
του Βόρειου Τομέα Αττικής

εμπιστεύονται  
για την ενημέρωσή τους 

την ΑΜΑΡΥΣΙΑ 
 σε ποσοστό 66%
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Μια από τις βασικές αρχές του σύγχρονου τρόπου κρα-
τικής διοίκησης είναι η αποκέντρωση. Επιτυγχάνονται 
οικονομίες κλίμακας, διεκπεραιώνονται αποτελεσματι-
κότερα κεντρικά ζητήματα, ασκούνται αποδοτικότερα 
οι επιτελικές λειτουργίες.
Παράλληλα, η κατανομή της κεντρικής εξουσίας σε 
πολλά επίπεδα διοίκησης οδηγεί σε μεγαλύτερο εκδη-
μοκρατισμό τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εκπλη-
ρώνει τη βούληση των πολιτών για μεγαλύτερη συμμε-
τοχή στα κοινά, προσαρμόζει αποδοτικότερα τα δημόσια 
αγαθά και τις υπηρεσίες στις επιθυμίες και τις ανάγκες 
του κοινωνικού συνόλου.
Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί η άποψη ότι ο χώρος της 
Αυτοδιοίκησης είναι το ιδανικό πλαίσιο για την επίλυση 
των πρακτικών προβλημάτων της καθημερινότητας των 
πολιτών. Οι δημοτικές Αρχές είναι αναγκασμένες, πλέ-
ον, από τη φύση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν να 
έχουν μια πιο άμεση προσέγγιση σ’ αυτά, να τα διαχειρί-
ζονται και να συμβάλλουν στη λύση τους, μέσα σ’ ένα πε-
δίο ευρύτερων συγκλίσεων ή συνεργασιών.
Το βασικό πολιτικό πλεονέκτημα που έχουν οι δήμοι εί-
ναι η αμεσότητα με τους πολίτες· αφουγκράζονται και 
γνωρίζουν άριστα τις ανάγκες της πόλης τους. Από την 
άλλη, οι πολίτες νιώθουν ότι ανήκουν εγγύτερα στον 
δήμο τους σε σχέση με το κράτος, ως προς τη διαχείριση 
θεμάτων της καθημερινότητάς τους. Αυτό οδηγεί στη 
συμμετοχή τους στα κοινά σε τοπικό επίπεδο, εμβαθύ-
νει τη δημοκρατία και τους θεσμούς και κατευθύνει τους 
δημάρχους σε μια ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων 
της πόλης τους, μ’ αποτέλεσμα την κατά το δυνατόν κα-
λύτερη αντιμετώπισή τους. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε 
ότι η ιδέα της δημοκρατίας στην Αρχαία Ελλάδα, από την 
πόλη - δήμο ξεκίνησε.
Η σημασία της Αυτοδιοίκησης αναδείχθηκε ακόμη πε-
ρισσότερο στη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα 
μας λόγω των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. 
Παρά την τεράστια μείωση του προϋπολογισμού της 
και τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων της για 
εθνικό σκοπό, η Αυτοδιοίκηση προσπάθησε να παρέχει 
όλες τις υπηρεσίες της, χωρίς να επιβαρύνει τους δημό-
τες της με επιπλέον οικονομικά βάρη, αντίθετα, σε πολ-
λές περιπτώσεις προέβη και σε μειώσεις τελών. Επιπλέ-
ον, σε μικρό χρονικό διάστημα δημιούργησε νέες δομές 
και θεσμούς και έθεσε στη διάθεση των πολιτών υπηρε-
σίες αναγκαίες για την κοινωνική συνοχή και προστασία 
των πιο αδύναμων (υγεία και κοινωνική πρόνοια). 

H Αυτοδιοίκηση, συχνά, αποτέλεσε τον θεσμό «ύστατης 
καταφυγής» εντοπίζοντας και επιλύοντας προβλήματα 
στην πηγή τους, εκεί όπου είναι η καθημερινότητα των 
πολιτών της χώρας.
Η σημερινή κυβέρνηση, δείχνει ότι έχει αφουγκραστεί 
τα μεγάλα ζητήματα ως προς την αποτελεσματική λει-
τουργία της Αυτοδιοίκησης.
Αποκατέστησε την κυβερνησιμότητά της, άμβλυνε 
δυσλειτουργίες και παθογένειες, έδωσε αναπτυξιακή 
προοπτική στους δήμους. Παράλληλα, σχεδιάζει να εκ-
χωρήσει περαιτέρω αρμοδιότητες και πόρους, με στό-
χο την ισχυροποίηση των δήμων για παραγωγή έργου 
που θα συμβάλλει στην επίλυση βασικών προβλημά-
των και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνι-
κού συνόλου.
Είναι διάχυτη η εντύπωση πως η Αυτοδιοίκηση έχει τη 
δυνατότητα να ανταπεξέλθει στα δύσκολα. Η κεντρική 
διοίκηση οφείλει να την εμπιστευθεί, να της εκχωρήσει 
ουσιαστική εξουσία, με αρμοδιότητες, πόρους και ευέ-
λικτη διαδικασία διακυβέρνησης. Να τη μετατρέψει σε 
όχημα ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλο-
ντας παράλληλα στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

    

Η ειδική αυτή έκδοση της ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ είναι πρωτοπο-
ριακή για τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Σ’ αυτήν αποτυ-
πώνονται η κυβερνητική πολιτική επιλογή και στόχευ-
ση, οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής και των 
δήμων του Βόρειου Τομέα της Αττικής σε επίπεδο κοι-
νωνικής παρέμβασης γενικά και διαχείρισης της πανδη-
μίας του Covid-19 ειδικότερα, όπου ομολογουμένως οι 
δήμοι λειτούργησαν προληπτικά αφ’ ενός και έδρασαν 
κατασταλτικά αφ’ ετέρου, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στα εξαιρετικά αποτελέσματα της χώρας μας, σε παγκό-
σμιο επίπεδο.
Να εμπιστευθούμε την Αυτοδιοίκηση. Συνεχώς αποδει-
κνύει ότι μπορεί ν’ ανταποκρίνεται επάξια, όχι μόνο στην 
καθημερινότητα αλλά και στην κρίση. Τώρα πια και στην 
οικονομική ανάπτυξη! 

Χρήστοσ Ζαγκλήσ
Εκδότης

Εμπιστοσύνη  
στην Αύτοδιοικηση



03  «ή αυτοδιοίκηση ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής» 
Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Εσωτερικών 

04  Περιφέρεια αττικής: «Δεν αφήσαμε κανέναν πολίτη της αττικής μόνο,  
στην πρόσφατη υγειονομική κρίση»   
Γιώργος Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής

08  «Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής Ευθύνης»  
Λουκία Κεφαλογιάννη, αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών

10  «ανοίγουμε δρόμους ανάπτυξης για τις τοπικές μας κοινωνίες» 
Δημήτρης Παπαστεργίου, πρόεδρος ΚΕΔΕ, δήμαρχος Τρικκαίων

11  «στην αθήνα η κοινωνική Ευθύνη περνά από τη θεωρία στην πράξη»  
Κώστας Μπακογιάννης, δήμαρχος Αθηναίων

12  Βριλήσσια: «συνεχίζουμε με θετικό αποτύπωμα   
για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον»  
Ξένος Μανιατογιάννης, δήμαρχος

16  ήράκλειο: «“κοινωνική συμμαχία” το σχέδιό μας για τη Δημόσια Υγεία  
και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην εποχή του κορωνοϊού» 
Νίκος Μπάμπαλος, δήμαρχος 

20  κηφισιά: «ο Δήμος κηφισιάς στο πλευρό των πολιτών 
με οργανωμένες και λειτουργικές δομές»  
Γιώργος Θωμάκος, δήμαρχος 

24  λυκόβρυση - Πεύκη: «ή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης» 
Τάσος Μαυρίδης, δήμαρχος

26  Μαρούσι: «στο Μαρούσι, η πανδημία αλληλεγγύης  
νίκησε την πανδημία του Covid-19» 
Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δήμαρχος

30   Μεταμόρφωση: «H εξουσία κάθε δημάρχου προέρχεται  
από τον λαό και υπάρχει για τον λαό» 
Στράτος Σαραούδας, δήμαρχος 

34  Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα: 
«κοινωνική πολιτική: Δεν μείναμε στις θεωρίες» 
Γιάννης Βούρος, δήμαρχος  

38  Παπάγου - Χολαργός: «κάθε μέρα δίπλα στους συμπολίτες μας»  
Ηλίας Αποστολόπουλος, δήμαρχος 

40  Πεντέλη: «ο Δήμος Πεντέλης στάθηκε στο ύψος των κοινωνικών περιστάσεων» 
Δήμητρα Κεχαγιά, δήμαρχος

44  Φιλοθέη - Ψυχικό: «ή νέα καθημερινότητα και το στοίχημα αλλαγής  
νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα» 
Δημήτρης Γαλάνης, δήμαρχος

48  Χαλάνδρι: «”κανένας μόνος του”, η δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία» 
Σίμος Ρούσσος, δήμαρχος

50  «συμπράξεις οτα με επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς» 
Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, πρόεδρος APSON CSR

52  σΠαΠ: «ή εθελοντική προσφορά είναι το “μεγάλο στοίχημα” για το μέλλον» 
Βλάσσης Σιώμος, πρόεδρος

54  ΕοαΝ: «Με συγκροτημένο σχέδιο αυξάνουμε την περιβαλλοντική  
συνείδηση στη χώρα»  
Νίκος Χιωτάκης, πρόεδρος

 «ο στρατηγικός ρόλος του ΕοαΝ για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας» 
 Ιωάννης Σιδέρης, διευθύνων σύμβουλος
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ή αυτοδιοίκηση ισχυρός πυλώνας 
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής

A
πό την πρώτη ημέρα που ο ελληνι-
κός λαός ανέθεσε την ευθύνη της 
χώρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
η φιλοσοφία της κυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημό-
σια Διοίκηση είναι απολύτως ξεκά-
θαρη.

Αντιμετωπίζουμε την Aυτοδιοίκηση ως έναν 
ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συ-
νοχής. Σε αυτό στοχεύουν οι μεταρρυθμίσεις 
που έχουμε ήδη υλοποιήσει και προωθούμε 
με εντατικούς ρυθμούς.
Σε πρώτη φάση, το περασμένο καλοκαίρι, απο-
καταστήσαμε την κυβερνησιμότητα σε δή-
μους και περιφέρειες. Επιλύσαμε τα προβλή-
ματα που δημιούργησε η εφαρμογή της απλής 
αναλογικής και λύσαμε τον γόρδιο δεσμό της 
αδράνειας που μάς είχε παραδώσει η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ.
το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε στη Βουλή, 
στις 5 Μαρτίου, αποτελεί το δεύτερο κα-
θοριστικό βήμα για την αναμόρφωση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Δίνει αναπτυξιακή 
ώθηση στους δήμους ενώ συγχρόνως θερα-
πεύει παθογένειες και δυσλειτουργίες στον 
δημόσιο τομέα. 
Είναι σαφές, ότι οι δήμοι πρέπει να μετεξελι-
χθούν και να αποκτήσουν επί πλέον αρμο-
διότητες και πόρους. οι δήμαρχοι πρέπει 
να γίνουν πραγματικοί κυβερνήτες του τό-
που τους. Μόνον έτσι θα βελτιωθεί η ποιότη-
τα ζωής των τοπικών κοινωνιών και θα επιλύ-
ονται άμεσα τα προβλήματά τους.
� Με τις παρεμβάσεις μας στην Aυτοδιοίκηση, 

στόχος μας είναι η μεγαλύτερη απορρόφη-
ση κονδυλίων από προγράμματα της Ε.Ε. και 
του κράτους και η ταχύτερη υλοποίηση έρ-
γων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

�Συστήνονται Αναπτυξιακοί Οργανισμοί στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση -ως νομικά πρόσωπα 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού- τα οποία θα ανα-
λαμβάνουν την εκτέλεση και υλοποίηση 
αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

�Αντιμετωπίζεται το τεράστιο πρόβλημα 
υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δόμησης στους δήμους. Δί-
νουμε τη δυνατότητα με προγραμματικές 
συμβάσεις στην ΕΕΤΑΑ και στους Αναπτυξι-
ακούς Οργανισμούς να παρέχουν το απαι-
τούμενο προσωπικό μηχανικών μελέτης 
και επίβλεψης έργων στους δήμους, εξέ-
λιξη που θα αποδειχθεί καθοριστική στην 
εφαρμογή του προγράμματος «Αντώνης 
Τρίτσης». Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται 
η διαδικασία υλοποίησης μελετών και έρ-
γων, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογι-
σμός.

� Δημιουργείται Μητρώο Δεδομένων το-
πικής αυτοδιοίκησης, όπου θα καταγρά-
φεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητι-
κού και της οικονομικής τους λειτουργίας για 
τη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών.

� Θεσμοθετείται ένα καινοτόμο σύστημα για 
τους τρεις μεγαλύτερους δήμους της χώ-
ρας. Δίνουμε τη δυνατότητα παράλληλης 
άσκησης αρμοδιοτήτων μέσω μνημονίων 
συνεργασίας με άλλους φορείς του Δημο-
σίου, για να διευκολυνθούν στην άμεση πα-
ρέμβασή τους σε ζητήματα και υποδομές.

Πέρα από τις αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση, 
όμως, κυρίαρχος στόχος μας είναι η βελτίω-
ση της ζωής των πολιτών. Αναβαθμίζουμε 

την ποιότητα ζωής με ρυθμίσεις που οδηγούν 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στηρίξαμε το επιτυχημένο πρόγραμμα «Βο-
ήθεια στο Σπίτι» με τις απαιτούμενες μόνιμες 
προσλήψεις και ο διαγωνισμός μόνιμου προ-
σωπικού για την πρόσληψη περίπου 3.000 
στελεχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μείναμε, 
όμως, εκεί. Το αναβαθμίσαμε δημιουργώντας 
το πρωτοποριακό πρόγραμμα τηλεϊατρικής 
«Πρόληψη στο σπίτι» για κατοίκους ορει-
νών και δυσπρόσιτων περιοχών. 
Οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω τε-
χνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινω-
νιών, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε συ-
μπολίτες μας, που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω 
ασθένειας, δυσκολεύονται να μετακινηθούν. 
Δημιουργείται, για πρώτη φορά, Μητρώο 
Φιλοζωικών σωματείων και Ενώσεων για 
την αξιοποίηση της δράσης τους στην προστα-
σία αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τους 
δήμους.
Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης στηρί-
ξαμε οικονομικά Δήμους και Περιφέρειες:
1.  Στην αρχή της κρίσης με 15 εκατ. ευρώ επι-

χορήγηση για να καλυφθούν έκτακτα έξοδα 
στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της παν-
δημίας.

2.  Έκτακτη επιχορήγηση 75 εκατ. ευρώ προς 
τους 332 δήμους, για να καλυφθούν απώ-
λειες από ανταποδοτικά τέλη, που πάγω-
σαν στην περίοδο της πανδημίας.

3.  Έκτακτη επιχορήγηση 28 εκατ. ευρώ στους 
δήμους όλης της χώρας για τις λειτουργικές 
ανάγκες των σχολείων.

4.  Έκτακτη επιχορήγηση 2,5 εκατ. ευρώ στους 
98 δήμους που φιλοξενούν Ρομά.

5.  Εκδώσαμε, νωρίτερα, τακτικές επιχορηγή-
σεις όπως αυτές σε ορεινές και νησιωτικές 
περιοχές ή τη δόση των ΚΑΠ.

6.  Χρηματοδοτούμε, μέσω Περιφερειών (Ατ-
τικής και Κεντρικής Μακεδονίας), τη σίτιση 
τουλάχιστον 60.000 συμπολιτών μας που 
έχουν ανάγκη.

Κάναμε διευκολύνσεις προς τους ΟΤΑ: 
1.  Τουλάχιστον τρεις μήνες πάγωμα των δόσε-

ων για δάνεια προς το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων.

2.  Δυνατότητα προκαταβολής ΚΑΠ με απο-
πληρωμή έως και σε 72 μήνες.

3.  Δώσαμε τη δυνατότητα πρόσληψης έκτα-

κτου προσωπικού για 4 μήνες, πέραν των 
προβλεπομένων διαδικασιών, για να αντι-
μετωπισθούν πρόσθετες ανάγκες στην κα-
θαριότητα και σε άλλες υπηρεσίες.

4.  Δώσαμε τη δυνατότητα να μετακινηθούν 
υπάλληλοι από δομές που είχαν κλείσει, 
λόγω της πανδημίας, όπως τα ΚΑΠΗ και τα 
ΚΔΑΠ σε δομές στήριξης της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

στην πράξη στηρίξαμε την Αυτοδιοίκηση για 
να αναδειχθεί ως ένας πόλος αλληλεγγύης 
και κοινωνικής συνοχής.
Πλέον, έχει έρθει η ώρα η Αυτοδιοίκηση να γί-
νει ένας πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας.
Μέσω του προγράμματος «αντώνης τρί-
τσης», που έχει εξαγγείλει το ΥΠΕΣ, προω-
θεί έργα και στους 332 δήμους της χώρας 
ύψους 2,5 δισ. για την επόμενη τριετία. Μέσω 
αυτών των έργων αναμένεται να δημιουρ-
γηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας στον 
ιδιωτικό τομέα.

    

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με 
συνεχείς μεταρρυθμίσεις δίνει νέα δυναμική 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια που θα δώ-
σουν την αναπτυξιακή ώθηση στους δήμους 
και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πο-
λιτών. 
σε λίγους μήνες, με έναν νόμο που θα απο-
σαφηνίζει τις αρμοδιότητες κράτους - αυ-
τοδιοίκησης - αποκεντρωμένης διοίκησης, 
θα ακολουθήσει η επόμενη φάση, που θα 
ενισχύει την ανεξαρτητοποίηση της αυτο-
διοίκησης από το κράτος. 
Σκοπός μας: 
-  Η καταπολέμηση χρόνιων παθογενειών 
-  Η εξαφάνιση της αλληλοεπικάλυψης αρμο-

διοτήτων 
-  Η περαιτέρω ενδυνάμωση δήμων και περι-

φερειών 
-  Η παροχή ποιοτικού έργου για καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των πολιτών.
Σταθερός στόχος να δημιουργηθεί μια νέα 
σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ 
κράτους και πολιτών, με την Αυτοδιοίκηση 
να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για μια βιώ-
σιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. 

Τάκης Θεοδωρικάκος
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣωΤΕΡΙΚωΝ

Πρωταγωνιστικόσ  
ό ρόλόσ  

τησ αυτόδιόικησησ 
στην ευημερια  

των Πόλιτων μεσω 
τόυ Πρόγραμματόσ 
«αντωνησ τριτσησ»
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Δεν αφήσαμε κανέναν  
πολίτη της αττικής μόνο,  
σε αυτή την κρίση

Α
πό τον Μάρτιο του 2020 ως σή-
μερα, η Περιφέρεια Αττικής βρί-
σκεται στην «πρώτη γραμμή» 
της εθνικής προσπάθειας για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Με συνέπεια και υπευθυνότητα, 

στο διάστημα αυτό αναλάβαμε πολλές και 
διαφορετικές πρωτοβουλίες, για να στη-
ρίξουμε τους πολίτες της Αττικής και να 
συμβάλλουμε 
στην υγειονομική θωράκιση της μεγαλύ-
τερης Περιφέρειας της χώρας.

Όλες οι δράσεις και αποφάσεις μας:
 Ήταν και είναι απόλυτα ευθυγραμμι-
σμένες με την Εθνική στρατηγική για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. ως 
Περιφέρεια Αττικής είμαστε περήφανοι 
γιατί πρωτοστατήσαμε στην υποβολή 
προτάσεων προς την κυβέρνηση που υιο-
θετήθηκαν τελικά, όπως το κλείσιμο των 
σχολείων, των βρεφονηπιακών σταθμών, 
των ΚΑΠΗ, η λήψη περιοριστικών μέτρων 
τόσο για τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλι-
κιωμένους, όσο και το σύνολο των πολι-
τών. Και χάρη στην έγκαιρη υιοθέτηση 
των προτάσεων αυτών, σήμερα η χώρα 
μας αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα 
πετυχημένης διαχείρισης και θρηνεί 
έως και 400% λιγότερα θύματα, σε σχέ-
ση με το αν τα μέτρα είχαν παρθεί μια με 
δύο βδομάδες αργότερα. 
 λήφθηκαν άμεσα και χωρίς καμία 

καθυστέρηση όσον αφορά στην εφαρ-
μογή προληπτικών μέτρων και πολιτι-
κών. Δεν επικαλεστήκαμε ποτέ, ούτε την 
έλλειψη προσωπικού, ούτε τα κενά στο 
ισχύον, πριν την έκδοση των ΠΝΠ, θεσμι-
κό πλαίσιο, για να αποφύγουμε να κάνου-
με τη δουλειά μας, γιατί οποιαδήποτε κα-
θυστέρηση θα είχε συνέπειες στη ζωή των 
συμπολιτών μας. 
 Υλοποιήθηκαν με διαδικασίες από-
λυτης νομιμότητας και διαφάνειας, 
όπως προβλέπεται από το ειδικό νομο-
θετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε από την 
κυβέρνηση για την αποτελεσματική λει-
τουργία του κρατικού μηχανισμού σε 
εξαιρετικού χαρακτήρα συνθήκες κρίσης, 
όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε. Αυτό το 
πλαίσιο εφαρμόζουμε και θα συνεχίσουμε 
να εφαρμόζουμε, όπως έχουμε υποχρέω-
ση, προκειμένου να έχουμε θετικά αποτε-
λέσματα σε επίκαιρο πάντα χρόνο, ακόμα 
και όταν λειτουργούμε υπό συνθήκες πίε-
σης και με ελάχιστο προσωπικό.
 λειτουργήσαμε υπερκομματικά, χω-
ρίς ιδεοληψίες. Επιδιώξαμε και πετύχαμε 
συνεργασίες με τους δήμους της Αττικής, 
με επιστημονικούς φορείς, συλλόγους, 
εθελοντές και ελληνικές επιχειρήσεις, που 
ενίσχυσαν την προσπάθειά μας, δίνοντας 
πάντοτε προτεραιότητα στις ανάγκες των 
πολιτών.
 το έργο μας μιλά από μόνο του. Το 
επιβεβαιώνουν οι περισσότεροι από 
60.000 συμπολίτες μας, που απευθύν-

θηκαν στην τηλεφωνική γραμμή 1110 
που δημιουργήσαμε, για να δώσου-
με ιατρικές συμβουλές και ψυχολο-
γική υποστήριξη. Οι περισσότεροι από 
20.000 μαθητές που απέκτησαν αμέ-
σως μετά το κλείσιμο των σχολείων τους 
πρόσβαση, σε υπηρεσίες εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης. Το προσωπικό των δή-
μων, των Σωμάτων Ασφαλείας, οι τρόφι-
μοι και το προσωπικό των γηροκομείων 
της Αττικής, εκπρόσωποι σωματείων της 
Αττικής, τα ιδιωτικά ιατρεία της Αττικής, 
τους οποίους προμηθεύσαμε έγκαιρα με 
μάσκες, γάντια και αντισηπτικά, ώστε να 
μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν τη δου-
λειά τους και να προσφέρουν τις υπηρεσί-
ες τους στους πολίτες, σε μια περίοδο που 
κανένας άλλος δεν μπορούσε να τους τα 
εξασφαλίσει. Οι χιλιάδες συνάνθρωποί 
μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού, οι οποίοι είχαν τη δυνατό-
τητα να έχουν ένα πιάτο ζεστό φαγητό το 
Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πά-
σχα, μέσω του ειδικού προγράμματος που 
υλοποιήσαμε, σε συνεργασία με τις κοι-
νωνικές υπηρεσίες των 65 δήμων της Ατ-
τικής. Οι εκατοντάδες γέροντες των γηρο-
κομείων της Αθήνας, στους οποίους από 
την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευ-
ρό τους. Ο νέος εξοπλισμός για τα νοσο-
κομεία και τις ΜΕΘ της Αττικής.

γιΩργοσ ΠατοΥλήσ
Περιφερειάρχης Αττικής

Περισσότερόι  
αΠό 60.000 

συμΠόλιτεσ μασ, 
Πόυ αΠευθυνθηκαν 

στην τηλεφωνικη 
γραμμη 1110 Πόυ 
δημιόυργησαμε, 

για να δωσόυμε 
ιατρικεσ συμβόυλεσ 

και ψυχόλόγικη 
υΠόστηριξη

περιφερεια αττικησ
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Περιφέρεια Αττικής 
Περιφέρεια ανθρωπιάς  

κι αλληλεγγύης
10+6 δράσεις της Περιφέρειας
Η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία διαμέ-
νει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας 
μας, βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή» της 
εθνικής προσπάθειας για την προστασία 
της ζωής των πολιτών από την πανδημία 
του Covid-19. Στον αγώνα αυτόν δεν είμα-
στε μόνοι. Σε συνεργασία με τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών, τους 66 δήμους, τους 
εθελοντές μας, την κεντρική διοίκηση, 
τους κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, 
δώσαμε κι εξακολουθούμε ακόμη και 
σήμερα να δίνουμε καθημερινά μάχη να 
προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού και συνολικά τους πολίτες της 
Αττικής. Ενώ προετοιμαζόμαστε, ώστε αν 
υπάρξει νέο κύμα κορωνοϊού, να είμαστε 
έτοιμοι να ανταποκριθούμε με επάρκεια 
στη νέα πρόκληση.
Στο πλαίσιο αυτό αναλάβαμε σημαντικές 
πρωτοβουλίες όπως: 
1.  την ενεργοποίηση του τετραψήφιου 

τηλεφωνικού κέντρου 1110, στο οποίο 
μπορούν να απευθύνονται δωρεάν οι 
πολίτες από όλες τις περιοχές της χώρας 
για να καταγγέλλουν φαινόμενα αισχρο-

κέρδειας, να ζητούν βοήθεια και ενημέ-
ρωση για τον κορωνοϊό και να αναφέ-
ρουν περιπτώσεις μοναχικών πολιτών 
που θέλουν υποστήριξη. Συνάνθρωποί 
μας έχουν τη δυνατότητα, μέσω του συ-
γκεκριμένου Κέντρου, να συνομιλούν με 
γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχο-
λόγους και κοινωνικούς λειτουργούς 
προκειμένου να τους παρέχουν σημα-
ντικές πληροφορίες και ψυχολογική 
υποστήριξη. Στο 1110, από τα τέλη Μαρ-
τίου εντάχθηκε και ειδικό τμήμα, για την 
υποστήριξη όσων πάσχουν από άνοια. 

2.  Εκδώσαμε σαφείς και αναλυτικές 
οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να 
πάρουν οι πολίτες, τις οποίες δημοσιο-
ποιήσαμε με κάθε πρόσφορο μέσο.

3.  Προχωρήσαμε στην αγορά αναπνευ-
στήρων και κρεβατιών ΜΕΘ και ΜαΦ 
ύψους 740.000, για τα νοσοκομεία της 
Αττικής.

4.  Διαθέσαμε επτά πλήρως εξοπλισμέ-
να διαμερίσματα στο κέντρο της Αθή-
νας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό. 

5.  Μοιράσαμε μεγάλες ποσότητες υγει-
ονομικού υλικού σε εργαζόμενους 

της Aυτοδιοίκησης, των σωμάτων 
ασφαλείας, ιατρούς, κ.ά. 

Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί πάνω από 
600.000 τεμάχια υγειονομικού υλικού 
(μάσκες, γάντια, ατομικές και επιτραπέζι-
ες συσκευασίες αντισηπτικού υγρού).
6.  σε συνεργασία με τους δήμους και 

τη δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε» ορ-
γανώθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες, 
όχι μόνο σε δήμους της Αττικής, αλλά 
και σε εθνικό επίπεδο. 

7.  οργανώσαμε ειδική πλατφόρμα 
μέσω της οποίας συγκεντρώνουμε υπη-
ρεσίες, από δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς που τις παρέχουν δωρεάν, κατ’ 
οίκον ή εξ αποστάσεως στους πολίτες. 

8.  Δόθηκε η δυνατότητα παροχής εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε 120.000 
μαθητές Δημοτικού που φοιτούν στις τά-
ξεις Ε' και ΣΤ' καθώς και σε μαθητές και 
των τριών τάξεων του Γυμνασίου.

 9.  Πραγματοποιήθηκαν απολυμάν-
σεις σε υπουργεία, δημόσιους φορείς 
και κρατικά κτίρια, σε όποιες περιπτώ-
σεις μάς ζητήθηκε.

10.  Πραγματοποιήθηκαν, από προσωπι-
κό της Περιφέρειας Αττικής και σε συ-

νεργασία με στελέχη του υπουργείου 
Ανάπτυξης και της Αστυνομίας, εκα-
τοντάδες έλεγχοι στην αγορά, για 
την πάταξη των φαινομένων αι-
σχροκέρδειας.

11.  σε συνεργασία με τον ιατρικό σύλ-
λογο αθηνών, αναλάβαμε για την 
ανάπτυξη της πλατφόρμας «Doctor 
Next 2 Me», η οποία με μια πρωτοπο-
ριακή εφαρμογή προσφοράς υπηρεσι-
ών υγείας, παρέχει δωρεάν, πληροφο-
ρίες σε πολίτες. 

12.  Με αντίστοιχο τρόπο έχει αναπτυ-
χθεί και το σύστημα τηλε-ψυχια-
τρικής, μέσω του οποίου μπορούν να 
επικοινωνήσουν οι πολίτες που έχουν 
επιβαρυνθεί ψυχολογικά τις κρίσιμες 
αυτές ώρες που περνάει η χώρα μας.

1. Δωρεάν γεύματα σε δήμους
2 & 3. Ο περιφερειάρχης Αττικής διανέμει αντισηπτικά και μάσκες προστασίας  
σε εμπορικές επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας

1

2

3
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13.  Με τη χρηματοδότηση του υπουρ-
γείου Εσωτερικών και σε συνεργα-
σία με τους 66 δήμους της αττικής, 
παρείχαμε συνολικά πάνω από 1 εκα-
τομμύριο γεύματα, σε καθημερινή 
βάση, σε περίπου 40.000 πολίτες που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

14.  Περιφέρεια αττικής και ισα, σε συ-
νεργασία με τον ΕοΔΥ, θέσαμε σε 
λειτουργία Δέκα Κινητές Μονάδες, οι 
οποίες συνδράμουν στη διενέργεια 
ελέγχων για τον κορωνοϊό. 

15.  στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
για την παροχή ψηφιακών υπηρε-
σιών, ενεργοποιήσαμε τον αυτόμα- 
το ψηφιακό βοηθό των πολιτών, 
μέσω του οποίου μπορούν οι πολίτες 
να αντλήσουν πληροφορίες για τον 
Covid-19 και τις Υπηρεσίες της Περι-
φέρειας Αττικής. Για να χρησιμοποιή-
σει κάποιος ενδιαφερόμενος τον ψη-
φιακό βοηθό χρειάζεται να έχει στο 
κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή του 
το facebook messenger και να πατή-
σει στο link: https://www.messenger.
com/t/atticabot.

16.  Η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε 
το Antivirus Crowdhackathon, που 
αποτέλεσε τον πρώτο απομακρυ-
σμένο (remote) μαραθώνιο καινο-
τομίας που διοργανώθηκε στην Ελ-
λάδα για ψηφιακές εφαρμογές και 
μεθοδολογίες, που προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παν-

δημίας ενώ παράλληλα υποστηρίζουν 
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με 
καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές 
που τις έχουν ανάγκη. Διοργανώ-
θηκαν δύο κύκλοι, όπου συμμετεί-
χαν περισσότερες από 200 ομάδες 
- startup εταιρείες και 30 φορείς. Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν σχετί-
ζονται με όλους τους τομείς της κοινω-
νίας και της οικονομίας, τις ανάγκες για 
απλούστευση διαδικασιών και ψηφια-
κό μετασχηματισμό της Περιφέρειας, 
τις δημόσιες υποδομές, τη Δημόσια 
Υγεία, εφαρμογές για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, προτά-
σεις για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, 
το περιβάλλον τις μεταφορές.

Σε κάθε περίπτωση και σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ θα συ-
νεχίσουμε την έμπρακτη και ουσιαστική 
στήριξη της εθνικής προσπάθειας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Προετοιμαζόμαστε έγκαιρα, 
για την επόμενη μέρα
Η πρόσφατη πανδημία μάς έκανε σοφό-
τερους. Ανέδειξε τη σημασία που έχει για 
τη Δημόσια Υγεία: 
  ή προστασία του περιβάλλοντος 
  ή υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου 

μετακινήσεων εντός των αστικών κέ-
ντρων

  ή χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

  ή προτεραιότητα στην ανακύκλωση 

και στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέ-
λου διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων. 

Το μάθημα που μας δίνει η διαχείριση της 
πανδημίας είναι ότι η στροφή προς την 
κυκλική οικονομία, που αποτελεί και κε-
ντρικό πυλώνα της πολιτικής της ΕΕ, είναι 
προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
για την προστασία της Δημόσιας Υγεί-
ας και την ευμάρεια των πολιτών, για 
τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και εξέλι-
ξη του παραγωγικού μας μοντέλου. 
Στην Αττική, είμαστε αποφασισμένοι να 
αξιοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτή-
θηκε την περίοδο μετά την πανδημία και 
προετοιμάζουμε μια σειρά από δράσεις 
και πρωτοβουλίες, που θα επιτρέψουν 
στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας 
να ανταποκριθεί στον ρόλο της. 

2020: στροφή  
σε νέο μοντέλο διαχείρισης 
των απορριμμάτων
Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 ξεκίνησε η υλο-
ποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδια-
σμού μας, για την υιοθέτηση ενός νέου 
μοντέλου διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων της Αττικής, φιλικού προς το πε-
ριβάλλον και τη Δημόσια Υγεία, που δίνει 
προτεραιότητα στην ανακύκλωση και τη 
διαλογή στην πηγή. 
Το σχέδιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και θα 
μας επιτρέψει, όταν θα εφαρμοστεί, να 

για την Παρόχη 
ψηφιακων 
υΠηρεσιων 

ενεργόΠόιη-
σαμε τόν 
αυτόματό 

ψηφιακό βόηθό  
των Πόλιτων, 

μεσω  
τόυ όΠόιόυ 
μΠόρόυν  
όι Πόλιτεσ  

να αντλησόυν 
Πληρόφόριεσ  

για τόν Covid-19

1. Επίσκεψη του περιφερειάρχη 
Αττικής σε Δομές Αστέγων
2. Παράδοση υγειονομικού υλικού 
σε δήμους
3 & 4. Ιατροί και νοσηλευτές  
των Κινητών Ομάδων  
της Περιφέρειας και του ΙΣΑ
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κάνουμε άλματα μπροστά, όσον αφορά 
στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα σκου-
πίδια μας ως Περιφέρεια.

Δίπλα στις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού
Εξακολουθούμε να θέτουμε σε πρώτη 
προτεραιότητα τη στήριξη των ευπαθών 
ομάδων πληθυσμού της Αττικής. Και είναι 
πολύ κρίσιμο να τα καταφέρουμε, γιατί το 
1/3 του πληθυσμού της Αττικής, ανήκει σε 
αυτή την κατηγορία. 
 Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος «Αττική» 2014 - 2020 έχουμε προβεί 
σε επέκταση της χρηματοδότησης 
για 3 ακόμα χρόνια για όλες τις κοι-
νωνικές Δομές της Περιφέρειας ατ-
τικής που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΣΠΑ (Κέντρα Κοινότητας, τις Δομές 
Αστέγων, τις Δομές Παροχής Βασικών 
Αγαθών, τα Κέντρα Ημερήσια Φροντί-
δας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευ-
σης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ 
κ.λπ.). 

 ο συνολικός προϋπολογισμός, πλέον 
των κοινωνικών δομών που χρηματο-
δοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής, ξεπερ-
νάει τα 100 εκ. ευρώ, η δε χρηματο-
δότησή τους είναι εξασφαλισμένη 
καταρχήν μέχρι το 2023.

  Επιπλέον, προχωρήσαμε σε έκδοση 
νέας πρόσκλησης για την επιχορή-
γηση λειτουργίας στεγών Υποστη-
ριζόμενης Διαβίωσης (σΥΔ) συνολι-

κού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ. 
 Δρομολογούνται παρεμβάσεις από πό-

ρους του ΠΕΠ Αττικής 2014 - 2020 που 
ξεπερνούν τα 20 εκ. ευρώ και αφορούν 
σε εξοπλισμό Πρωτοβάθμιας Υγείας 
και νοσοκομείων (ασθενοφόρα και 
κινητές μονάδες του ΕκαΒ κ.λπ.). 

  Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής έχει 
σχεδιάσει και ξεκινάει να υλοποιήσει 
πιλοτικές δράσεις, όπως η Προληπτι-
κή ιατρική και ο Προσυμπτωματικός 
Έλεγχος, με στόχο την πρόληψη εμ-
φάνισης μεταδοτικών και λοιμωδών 
νοσημάτων. 

Προτεραιότητα, η στήριξη  
της επιχειρηματικότητας
Αναφορικά με τον οικονομικό αντίκτυπο 
του Covid-19: 
 στον τομέα της εστίασης και των ξε-

νοδοχείων, η Περιφέρεια Αττικής χρη-
ματοδοτεί ήδη δράσεις άνω των 100 
εκ. ευρώ που αφορούν στην παροχή 
μικρο-εγγυήσεων, μέσω του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ και στην ενίσχυ-
ση νέων ΜΜΕ τουρισμού. 

 σε συνεργασία με το Υπουργείο ανά-
πτυξης, προετοιμάζουμε δράσεις 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
Covid-19 στις Μικρομεσαίες Επιχειρή-
σεις της Περιφέρειας αττικής (ενσω-
μάτωση νέων τεχνολογιών, ενίσχυση 
κλάδων που επλήγησαν με σημαντικές 
απώλειες εισοδήματος, ενίσχυση ερευ-

νητικών υποδομών που σχετίζονται με 
την αντιμετώπιση της πανδημίας κ.λπ.).

  Έχουμε προχωρήσει στην κατάρτι-
ση συμφώνου συνεργασίας με το 
υπουργείο τουρισμού, για την υλο-
ποίηση δράσεων που θα αφορούν 
στον θεματικό τουρισμό, όπως είναι αυ-
τός της υγείας και ευεξίας.

 
Νέα σχέση εμπιστοσύνης,  
πολιτικής και επιστημονικής 
γνώσης 
Ένα άλλο μάθημα που πήραμε από την κρί-
ση, το οποίο θα μας είναι πολύ χρήσιμο αν 
κληθούμε να διαχειριστούμε ξανά ένα νέο 
κύμα πανδημίας, είναι η ανάγκη να εμπι-
στευθούμε ξανά τους επιστήμονες.
Να επενδύσουμε σε ένα νέο μοντέλο δια-
κυβέρνησης, σε εθνικό και τοπικό επίπε-
δο, που θα εμπιστεύεται και θα αξιοποιεί 
την επιστημονική γνώση, χωρίς να ανα-
λώνεται σε άσκοπες αντιπαραθέσεις και 
μικροκομματικές συγκρούσεις.
ή Περιφέρεια αττικής επενδύει πολλά 
στη γνώση αλλά, πάνω από όλα, επεν-
δύει ακόμη περισσότερο στην ειλικρι-
νή σχέση με τους πολίτες.
Η πρόσφατη πανδημία μπορεί να αποτε-
λέσει ευκαιρία για να αλλάξουμε άμεσα, 
όλα όσα μας ενοχλούσαν τα προηγούμε-
να χρόνια. Ας μην αφήσουμε, λοιπόν, να 
χαθεί αυτή η ευκαιρία. Μαζί με τους πο-
λίτες, θα πάμε την αττική ακόμη πιο 
ψηλά.

υιόθετησαμε 
νεό μόντελό 

διαχειρισησ 
στερεων 

αΠόβλητων, 
φιλικό Πρόσ  

τό Περιβαλλόν 
και τη δημόσια 
υγεια, Πόυ δινει 
Πρότεραιότητα 

στην 
ανακυκλωση  

και τη διαλόγη 
στην Πηγη

3

1 .  Παράδοση απορριμματοφόρου  
σύγχρονης τεχνολογίας

2 .  Παράδοση κάδων  
εσωτερικής ανακύκλωσης

3.  1ος απομακρυσμένος μαραθώνιος 
καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών

4.  Παράδοση υγειονομικού υλικού  
στον Δήμο Αθηναίων

1

2 4
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Περιφέρεια Αττικής
Παραμένουμε  

στην πρώτη γραμμή  
της κοινωνικής Ευθύνης

αυτοπροστασία  
και ενημέρωση 
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊ-
ού και με γνώμονα την κάλυψη των ανα-
γκών, σύσσωμη η διοίκηση της Περιφέ-
ρειας στις κρίσιμες στιγμές ενίσχυσε και 
κάλυψε ανάγκες με στόχο την προάσπιση 
της υγείας των συνανθρώπων μας. Μοι-
ράσαμε είδη αυτοπροστασίας (γάντια 
μιας χρήσης, αντισηπτικά, μάσκες) σε 
όλους τους δήμους αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Το-
μέα Αθηνών αλλά και σε φορείς που βρί-
σκονταν στην πρώτη γραμμή της «μάχης». 

ή ψηφιακή εποχή  
σε πρώτο πλάνο
Μεγάλος «σύμμαχος» στον αγώνα κατά 
του Covid-19 αλλά και μια σπουδαία παρα-
καταθήκη για το μέλλον, αποδείχτηκε η 
τεχνολογία. 
Η λειτουργία των υπηρεσιών μας προσαρ-
μόστηκε έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο 

η εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να κιν-
δυνεύει η υγεία τους, όσο και των εργα-
ζομένων μας που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες αλλά και του υπόλοιπου προσωπι-
κού. τόσο σε επίπεδο τηλεργασίας των 
εργαζομένων της Περιφέρειας στο διά-
στημα του lockdown, όσο και σε επίπε-
δο υπηρεσιών, η τεχνολογία αξιοποιή-
θηκε στο έπακρο. 
Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί η κα-
θιέρωση της ψηφιακής προσωρινής 
άδειας οδήγησης που υιοθέτησε η κυ-
βέρνηση (νόμος 4663/2020) μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Για 
πρώτη φορά, υπάρχει η δυνατότητα τα-
χυδρομικής αποστολής των διπλωμάτων 
οδήγησης στα σπίτια των ενδιαφερομέ-
νων, με στόχο τη μείωση της γραφειο-
κρατίας, την αποτελεσματικότερη εξυ-
πηρέτηση του πολίτη, πετυχαίνοντας 
έτσι τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες.

Προετοιμάσαμε τον πολίτη  
για την ανακύκλωση
Παρά τα μέτρα, δεν εφησυχάσαμε στιγμή 
και προχωρήσαμε ακόμα ένα ζήτημα που 
αποτελεί για εμάς εθνική υπόθεση, αυτό 
της ανακύκλωσης. στον Βόρειο τομέα 
προσπαθήσαμε να «εκμεταλλευτού-
με» το lockdown και να προετοιμάσου-
με τους πολίτες ως προς την εφαρμο-
γή της ανακύκλωσης και τη διαλογή 
στην πηγή. 
Μέσω στοχευμένης καμπάνιας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώσαμε 
και δώσαμε το στίγμα των προτεραιοτή-
των μας αναφορικά με τη διαχείριση των 
αστικών στερεών αποβλήτων. Ήδη, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Βορείου τομέα 
έχουν διανεμηθεί απορριμματοφόρα 
και καφέ κάδοι στους Δήμους αμαρου-
σίου, Πεντέλης και συνεχίζουμε. 
Η εκπαίδευση δεν σταματά ούτε στο γρα-
φείο. Στο ίδιο πνεύμα ως Περιφέρεια 
έχουμε τοποθετήσει κάδους για πλαστι-

1. Mοιράζοντας είδη αυτοπροστασίας
2. Παράδοση ειδών αυτοπροστασίας  

στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
3. «Κανείς μόνος στην κρίση», δράση - συνεργασία  

με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής

1

3

2

Η Kοινωνική Eυθύνη 
αποτελεί μια συνειδητή 

πράξη απέναντι  
στην κοινωνία και  

για εμάς ως διοίκηση  
της Περιφέρειας  

είναι αδιαπραγμάτευτη 
προτεραιότητα. 

Είναι γεγονός,  
ότι η συγκυρία  
της πανδημίας  
του κορωνοϊού 

μετουσίωσε την έννοια 
της Κοινωνικής Ευθύνης 

που υπηρετούμε. 
Ο σωστός συντονισμός 

και η έγκαιρη 
προσαρμογή μας 

απέναντι στον αόρατο 
«εχθρό» έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην 
-εκ του αποτελέσματος- 

σωστή διαχείριση  
και αντιμετώπιση  

του προβλήματος. 
Στον Βόρειο Τομέα 

-όπως και στις υπόλοιπες 
Περιφερειακές Ενότητες- 

ήμασταν σε πλήρη 
επικοινωνία με την 

Περιφέρεια Αττικής, 
υλοποιώντας και 

στηρίζοντας δράσεις 
των δήμων, παρέχοντας 

βοήθεια σε ευπαθείς 
ομάδες, στηρίζοντας  

τους δήμους, 
συνεισφέροντας  

με κάθε τρόπο  
και προστατεύοντας  
τους εργαζόμενους.

ΛοΥκιά κεΦάΛοΓιάΝΝη
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝωΝ
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1. Δράση για το περιβάλλον: «Περπατάμε, Διασκεδάζουμε και Καθαρίζουμε τη Ρεματιά»
2. Περιβαλλοντική δράση στον Υμηττό
3. Παράδοση κάδων εσωτερικής ανακύκλωσης, μαζί με τον περιφερειάρχη Αττικής

κές, μεταλλικές συσκευασίες και χαρτί σε 
όλους τους χώρους της Περιφερειακής 
Ενότητας. οι ίδιοι κάδοι σταδιακά μοι-
ράζονται και σε όλους τους δήμους του 
Βορείου τομέα.

Δράσεις… αγάπης
Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο -άλλοτε 
μεγάλες και άλλοτε μικρές αλλά ουσια-
στικές κινήσεις- να είμαστε δίπλα στους 
συνανθρώπους μας. Έπειτα από ενέργει-
ες του Περιφερειάρχη και με χρηματοδό-
τηση του υπουργού Εσωτερικών, συντονί-
σαμε τα «γεύματα αγάπης» σε κοινωνικά 
ευάλωτους συμπολίτες μας. στον Βόρειο 
τομέα και οι δώδεκα δήμοι ανταποκρί-
θηκαν και με τους ακούραστους εθελο-
ντές για έναν ολόκληρο μήνα στήθη-
κε μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης, 
παραδίδοντας συνολικά σε καθημερι-
νή βάση 3.620 έτοιμα γεύματα σε ευ-
παθείς ομάδες. 
Μοιράσαμε, επιπλέον, τρόφιμα σε Ιδρύμα-
τα του Βορείου Τομέα, καθώς και γεύματα 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στην Κάτω 
Κηφισιά ενώ αναδείξαμε όπου χρειάστη-
κε και τις πρωτοβουλίες των ιδιωτών που 
στάθηκαν αρωγοί με αντίστοιχες χορηγί-
ες στους δήμους των βορείων προαστίων. 

Πρόληψη υγείας και  
προσυμπτωματικού ελέγχου
Επιστρέφοντας, σταδιακά και προσεκτι-
κά στην κανονικότητα, πραγματοποιήσα-
με ήδη την πρώτη συνάντηση εργασίας 
εκπροσώπων, αιρετών και υπηρεσια-
κών παραγόντων, από τους 12 δήμους 
του Βορείου τομέα αθηνών και του 

επιστημονικού προσωπικού της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας & κοινωνι-
κής Μέριμνας της Π.Ε. Βορείου τομέα, 
στο πλαίσιο του προγράμματος πρόλη-
ψης υγείας και προσυμπτωματικού ελέγ-
χου της Περιφέρειας Αττικής. 
Ένα όραμα του περιφερειάρχη Γιώργου 
Πατούλη, το οποίο στηρίζουμε με όλες μας 
τις δυνάμεις, να μετατραπεί η αττική σε 
Περιφέρεια Πρότυπο Υγείας και έχω την 
πεποίθηση ότι η δράση αυτή θα εξελίσσε-
ται διαρκώς και με την αγαστή συνεργα-
σία των δήμων θα αλλάξει τα δεδομένα, 
με στόχο την επαρκή κάλυψη του πληθυ-
σμού και την ενημέρωσή του για την έγκαι-
ρη ανίχνευση θανατηφόρων νοσημάτων, 
σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας.

Περιβαλλοντική  
ευαισθητοποίηση 
Μιλώντας για Κοινωνική Ευθύνη, όλοι μας 
έχουμε ατομικό και συλλογικό μερίδιο στο 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπω-
μα. Στην Περιφέρεια Αττικής, ενθαρρύ-
νουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που 
συνδυάζουν την περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση και τον εξωραϊσμό της πό-
λης όπου ζούμε για τη βελτίωση της ποιό-
τητας της ζωής μας. 
ή καθαριότητα, ο εξωραϊσμός είναι 
πολιτισμός. και ο πολιτισμός ξεκινάει 
από το σπίτι μας, από την πόλη μας. Εί-
ναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε 
ότι στους δήμους του Βόρειου Τομέα φαί-
νεται να έχει καλλιεργηθεί αυτός ο σπόρος 
της κοινωνικής προσφοράς και της περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Στέλνοντας μήνυμα περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης μέσα στον Ιούνιο, συμ-
μετείχαμε στον εθελοντικό καθαρισμό 
στο Κτήμα Συγγρού με κεντρικό μήνυμα 
«το Περιβάλλον εξαρτάται από εσένα» 
που πραγματοποίησε η ΟΝΝΕΔ Αμαρου-
σίου αλλά και στη δράση εθελοντικού κα-
θαρισμού και αποψίλωσης στην Πύρνα 
που πραγματοποίησε ο Δήμος Λυκόβρυ-
σης - Πεύκης.
Αποκορύφωμα των δράσεων αυτών ήταν 
η αξιέπαινη πρωτοβουλία 17 φορέων 
του Χαλανδρίου «Περπατάμε, Διασκε-
δάζουμε και καθαρίζουμε τη ρεματιά» 
όπου πλήθος Χαλανδραίων αλλά και πο-
λιτών από τους όμορους δήμους έδωσαν 
δυναμικό «παρών», ομορφαίνοντας τη Ρε-
ματιά. 

Ενωμένοι στην επόμενη μέρα
Όλοι έχουμε προσαρμοστεί στη νέα πραγ-
ματικότητα, τα μέτρα ασφάλειας και αυτο-
προστασίας πρέπει να τηρούνται με υπευ-
θυνότητα ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες 
εκπλήξεις, ιδιαίτερα τώρα που θα υπάρ-
ξει επανεκκίνηση του τουρισμού. Παρόλα 
αυτά, δεν εφησυχάζουμε. Βρισκόμαστε 
σε ετοιμότητα για τυχόν επιδημιολογική 
έξαρση ενώ έχουμε καταρτίσει πλάνο έκτα-
κτης ανάγκης ώστε σε περίπτωση κρου-
σμάτων, να υπάρχουν έτοιμες δομές 
υποδοχής και φιλοξενίας. 
Όπως με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη 
σταθήκαμε όρθιοι στην πανδημική κρίση, 
έτσι με τον ίδιο τρόπο όλοι μαζί ενωμένοι 
θα βρούμε λύσεις, θα αξιοποιήσουμε «ερ-
γαλεία» και θα βγούμε όσο το δυνατό πιο 
γρήγορα στην επόμενη μέρα, νικητές!

3

2

1

μιλωντασ  
για κόινωνικη 

ευθυνη,  
όλόι μασ 
εχόυμε  

ατόμικό  
και συλλόγικό 
μεριδιό στό 

Περιβαλλόντικό 
και κόινωνικό 

αΠότυΠωμα
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ανοίγουμε δρόμους ανάπτυξης  
για τις τοπικές μας κοινωνίες

T
ο «αποτύπωμα» της θετικής συνεισφοράς της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της 
Αυτοδιοίκησης συνολικά, στην εθνική προσπά-
θεια αντιμετώπισης της πρόσφατης πανδημίας 
του κορωνοϊού, υπήρξε πολύ ισχυρό.
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο δημιουργήσαμε μια 
αποτελεσματική «συμμαχία Ευθύνης κι αλλη-
λεγγύης» με όλους τους δήμους της χώρας και 

τους εργαζoμένους τους, με επιχειρήσεις αλλά και χιλιά-
δες εθελοντές, που συνέβαλαν καθοριστικά στην προ-
σπάθειά μας. 
Οργανώσαμε δράσεις κι αναλάβαμε κοινές πρωτοβου-
λίες, που είχαν ως αποτέλεσμα κανένας συνάνθρωπός 
μας να μην είναι μόνος του, σε αυτήν την κρίση. Πετύχα-
με να μη μετατραπεί η υγειονομική κρίση σε κοινω-
νική κρίση. 
Στο διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, δώσαμε κα-
θημερινά μάχες και τις κερδίσαμε. 
  Διατηρήσαμε τις πόλεις μας καθαρές, εφαρμόζο-

ντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που μας υποδείχθη-
καν κι αξιοποιήσαμε τις νέες τεχνολογίες, για να δια-
σφαλίσουμε τη συνεχή λειτουργία των δημοτικών μας 
υπηρεσιών.

  Δώσαμε «ανάσα» σε χιλιάδες μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, που υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λει-
τουργία τους, απαλλάσσοντάς τες από την καταβολή 
τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και μειώνο-
ντας τα μισθώματα δημοτικών ακινήτων.

  στηρίξαμε μέσα από τις κοινωνικές δομές και τα 
προγράμματά μας, όπως το «Βοήθεια στο σπίτι», 
πάνω από 780.000 συνανθρώπους μας, σε όλη την Ελ-
λάδα, που ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

  Θέσαμε στη διάθεση των δήμων και των πολι-
τών σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες, που μας 
φέρνουν ακόμη πιο κοντά στο όραμά μας για τη λει-
τουργία Ψηφιακών Δήμων, σε συνεργασία με το 
υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 

  Εξασφαλίσαμε μέσω χορηγιών από μεγάλες επι-
χειρήσεις της χώρας, τη δωρεάν χρήση για όσο δι-
αρκεί η κρίση, πάνω από 500 αυτοκινήτων αλλά και 
τη διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης αξί-
ας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, για να ενισχύσουμε 
το έργο των κοινωνικών μας υπηρεσιών.

  Είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε μέσω της 
κΕΔΕ -και με την οικονομική στήριξη του «Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος»- ένα μεγάλο πρόγραμμα επισιτι-
στικής βοήθειας σε όλους τους δήμους μέσω των 
κοινωνικών παντοπωλείων.

Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε ώστε η επόμενη μέρα να 
βρει τους δήμους μας, ακόμη πιο δυνατούς, θέτοντας 4+1 
προτεραιότητες:
1.  Να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέ-

ρει το νέο πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης «αντώ-
νης τρίτσης» αλλά και η αλλαγή του Ν. 4412, για να 
ανασυγκροτήσουμε τους δήμους μας και να εκτελέ-
σουμε απαραίτητα για τους δήμους έργα, σε κρίσι-
μους τομείς. 

2.  Διεκδικούμε να έχουμε λόγο και ρόλο στην αξιοποί-
ηση των πόρων του νέου ΕσΠα και του «Ευρωπα-
ϊκού ταμείου ανάκαμψης», για να επανεκκινήσου-
με τη χώρα. 

3.  αναδεικνύουμε σε εθνική προτεραιότητα την προ-
ώθηση μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης στο μο-
ντέλο λειτουργίας του κράτους και της Αυτοδιοίκη-
σης, συμμετέχοντας στις ομάδες διαβούλευσης που 
έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτόν στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

4.  Δίνουμε βάρος στην έμπρακτη στήριξη των μικρών 
ορεινών και νησιωτικών δήμων, στους οποίους θα 
παρέχουμε την απαραίτητη τεχνική βοήθεια που θα 
χρειαστούν, μέσω των εταιρειών της Αυτοδιοίκησης 
ΕΕΤΑΑ και ΠΕΤΑ, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες και προγράμματα που μέχρι 
σήμερα τα έβλεπαν να περνούν, χωρίς να μπορούν να 
τα εκμεταλλευθούν.

5.  το επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε τη διορ-
γάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε όλη την Ελλά-
δα, προκειμένου να ενημερώσουμε τις αιρετές διοική-
σεις των δήμων για το πώς μπορούν να επωφεληθούν 
από το νέο πλαίσιο. 

    

ή τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει παρούσα στην 
«πρώτη γραμμή» της εθνικής προσπάθειας, για να 
ανοίξουμε νέους δρόμους ανάπτυξης, για τις τοπικές μας 
κοινωνίες.

όργανωσαμε δρασεισ  
κι αναλαβαμε  
Πρωτόβόυλιεσ,  

Πόυ ειχαν ωσ αΠότελεσμα  
κανενασ  

να μην ειναι μόνόσ τόυ,  
σε αυτην την κριση. 

Πετυχαμε  
να μη μετατραΠει  

η υγειόνόμικη κριση 
σε κόινωνικη κριση

δηΜηΤρης ΠάΠάςΤερΓιοΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΕ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙωΝ
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στην αθήνα η κοινωνική Ευθύνη 
περνά από τη θεωρία στην πράξη

O
μεγαλύτερος στόχος που θέσαμε, από την 
πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκο-
ντά μας στον Δήμο των Αθηναίων, ήταν η 
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του, η αλ-
λαγή στη νοοτροπία και τη στρατηγική 
αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ήταν 
και παραμένει ένα στοίχημα που φαίνεται 
ότι το κερδίζουμε. Αποδεικνύεται στην πρά-

ξη ότι η λύση στα μεγάλα προβλήματα μιας μεγάλης 
και σπουδαίας πόλης, όπως η Αθήνα, είναι να αλλά-
ξεις τον τρόπο, τη μέθοδο και την πορεία σου. 
Η πρώτη και μεγαλύτερη απόδειξη αυτής της εξέλιξης, 
στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο δήμος, είναι όλα 
όσα καταφέραμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια των μέ-
τρων της πανδημίας. Από τη δημιουργία μιας εκ των 
μεγαλύτερων δομών για αστέγους στην Ευρώπη 
μέχρι την πλήρη κάλυψη των πολιτών που είχαν 
ανάγκη από το «Βοήθεια στο σπίτι PLUS» αλλά και 
τη δημιουργία της δομής για τους τοξικοεξαρτημέ-
νους ή τη γραμμή στήριξης των θυμάτων ενδοοι-
κογενειακής βίας. Όλα αυτά δεν τα καταφέραμε μό-
νοι μας. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με φορείς, 
επιστήμονες, επιχειρήσεις και συλλόγους. 

    

Όμως, πριν από την πανδημία, είχε τεθεί σε πλήρη 
ισχύ, ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς μηχα-
νισμούς της Κοινωνικής Ευθύνης. Είναι κάτι που ξεκί-
νησε ως πρόγραμμα αλλά γιγαντώνεται και ξεπερνά 
αυτήν την έννοια. Το «Υιοθέτησε την πόλη σου» ξε-
φεύγει από τα στενά όρια ενός προγράμματος ή ενός 
συνθήματος και γίνεται τρόπος ζωής και νέας κουλ-
τούρας στην καθημερινότητα της πόλης. Δημιουρ-
γήθηκε για να στείλει το μήνυμα ότι όλοι μπορούν να 
γίνουν μέρος της αλλαγής που θέλουν να δουν στην 
πόλη. Ότι μπορούν όλοι, όχι μόνο να έχουν λόγο αλλά 
και να πάρουν μέρος στις αλλαγές που γίνονται στην 
γειτονιά τους, στη πλατεία, στον δρόμο, στη ζωή τους 
μέσα στην πόλη. 
Ξεπέρασε, όμως και το απλό μήνυμα και έγινε πράξη. 
το «Υιοθέτησε την πόλη σου» έγινε το εργαλείο 
που δίνει την ευκαιρία σε συλλόγους, φορείς, επι-
χειρήσεις και ιδρύματα να υιοθετήσουν ή ακόμη 
καλύτερα, να αγκαλιάσουν ένα πάρκο, μια πλα-
τεία, μια παιδική χαρά, έναν πεζόδρομο ή έναν 
δρόμο και να συνεισφέρουν στη φροντίδα, την 
καθαριότητα και τη συντήρησή του. 
Έγινε ο μοχλός που έβαλε μπροστά την Αθήνα και την 
οδηγεί σε έναν νέο δρόμο. Στον δρόμο εκείνον, όπου 
η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει στις σαρωτικές 
παρεμβάσεις καθαριότητας που γίνονται για πρώτη 
φορά στην πόλη. Που γίνεται αρωγός στην «επιχείρη-
ση αντιγκράφιτι» σε όλες τις γειτονιές και στις δομικές 
μας παρεμβάσεις, όπως οι ανακαινίσεις, οι αναπλά-
σεις και οι ανακατασκευές των δημόσιων χώρων. Και 
όπου η κοινωνία γίνεται ο μεγαλύτερος χορηγός 
για την ποιότητα ζωής. 
Η συμμετοχή μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στον 
χριστουγεννιάτικο στολισμό της πρωτεύουσας, έδω-
σε τη δυνατότητα να μειώσουμε το κόστος του δή-
μου. Μας επέτρεψε να στολίσουμε περιοχές και δρό-
μους που δεν είχαν στολιστεί ποτέ. Μα πάνω απ’ όλα, 
ενεργοποίησε το κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να 
προσφέρει, που αγαπά την πόλη του και απλά περίμε-
νε ένα νεύμα από τον δήμο για να σηκωθεί από τον πά-
γκο και να μπει στο γήπεδο. 
Δεν είναι, όμως, μόνο οι δράσεις και οι πρωτοβου-

λίες που αναπτύσσονται και προχωρούν με γνώμο-
να τη συμμετοχή. Είναι και οι σημαντικές παρεμβά-
σεις στις υποδομές της αθήνας που υλοποιούνται 
με τη συνεισφορά τους. Όπως η πλατεία της Ομόνοι-
ας. Σύμβολο της πόλης που το βγάλαμε από τη στα-
σιμότητα και τον παραδώσαμε στους Αθηναίους και 
τους επισκέπτες της πόλης, ως αποτέλεσμα που προ-
έκυψε με τη συμμετοχή ιδιωτών. 
Περάσαμε την πρώτη φάση αυτού του κρίσιμου εγ-
χειρήματος και μπήκαμε στην επόμενη, για την 
οποία, πολύ σύντομα θα δώσουμε στη δημοσιότητα 
συγκεκριμένα στοιχεία που, πιστέψτε με, είναι εντυ-
πωσιακά. Είναι δράσεις που ανακύπτουν από τη 
συνεργασία και τη σύνθεση δυνάμεων, όχι μόνο 
για την καθαριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές 
και σημεία που υιοθετούνται αλλά και για δομικές 
παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα 
σε όλη την αθήνα. Στοχευμένες κινήσεις στις οποίες 
καταλήγουμε με τις καινοτόμες ιδέες που μας κατα-
τίθενται, με προτάσεις και σκέψεις που υποδέχονται 
και επεξεργάζονται καθημερινά οι Υπηρεσίες μας. 
Στην Αθήνα, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική ευ-
θύνη, έφυγε από τη θεωρία και πέρασε στην πράξη. 
Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της. Την Κοι-
νωνική Ευθύνη, τη συνεργασία, τη συναίνεση, τις συ-
νέργειες, τις συμπράξεις τις ευαγγελίζονται πολλοί και 
πολύ. Εμείς βρεθήκαμε στην πλευρά εκείνων που όλα 
αυτά αποτελούν τον χάρτη πλοήγησής τους και πυξί-
δα τους. Δεν είναι μόνο η επιθυμία να αλλάξουμε την 
πόλη με αυτόν τρόπο. Είναι η ανάγκη να κάνουμε βή-
ματα που θα μας ξεκολλήσουν από τη μιζέρια, τη 
γραφειοκρατία και τον ανούσιο πόλεμο δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, που βάζει στα χαρακώματα 
τον δήμο και τους πολίτες. Στην Αθήνα, ο δήμος εί-
ναι οι πολίτες και οι πολίτες είναι ο δήμος. Μόνο έτσι 
μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, 
γιατί όλοι μας θέλουμε να απολαμβάνουμε την πόλη 
που επιλέξαμε να ζούμε και να ζουν τα παιδιά μας. Η 
Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει ότι όλοι μοιράζονται αυτά 
που προσφέρει ο κόπος και η θέληση όλων. Είναι ση-
μαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τους στόχους δεν 
τους επιτυγχάνουμε με διασπασμένες δυνάμεις και 
ψευτοδιλήμματα. καταφέρνουμε πράγματα όταν 
συνθέτουμε δυνάμεις και βρισκόμαστε όλοι από 
την ίδια πλευρά, όταν παίζουμε ως ομάδα και μοι-
ραζόμαστε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευθύ-
νες. Αυτά μοιραζόμαστε στην ομάδα της Αθήνας.

τό «υιόθετησε την Πόλη σόυ» 
ξεφευγει  

αΠό τα στενα όρια  
ενόσ Πρόγραμματόσ  
Ή ενόσ συνθηματόσ  

και γινεται 
τρόΠόσ ζωησ  

και νεασ κόυλτόυρασ  
στην καθημερινότητα  

τησ αθηνασ

κωςΤάς ΜΠάκοΓιάΝΝης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙωΝ



12 ΙΟΥΝΙΟΣ  2020Aυτοδιοίκηση & Κοινωνική Ευθύνη

Το πρώτο «χέρι βοήθειας» 
στην τοπική κοινωνία 

αποτελεί η εκάστοτε 
δημοτική Αρχή, η οποία 

φέρει το χρέος να καλύψει 
αρκετές από τις παθογένειες 

και τα κενά της Κεντρικής 
Διοίκησης. Με δεδομένο 
αυτό, ως δημοτική Αρχή, 
αγωνιζόμαστε με λογική 

και σύνεση, επιδιώκοντας 
πολυεπίπεδες συνεργασίες 

για το καλύτερο 
εφικτό αποτέλεσμα, 

διασφαλίζοντας εγγύηση 
νομιμότητας και 

ορθής διαχείρισης των 
οικονομικών του δήμου. 
Παραλάβαμε έναν δήμο  

με αρνητικό πρόσημο,  
τόσο στο ταμειακό του 

υπόλοιπο όσο και  
στη φερεγγυότητά του. 

Bριλήσσια
συνεχίζουμε  

με θετικό αποτύπωμα  
για τον Άνθρωπο  

και το Περιβάλλον 
Σήμερα, μετά από 6 χρόνια σκληρής προ-
σπάθειας, τα οικονομικά του δήμου 
έχουν αποκατασταθεί τόσο όσον αφο-
ρά τη φερεγγυότητά του, όσο και τα τα-
μειακά του αποθέματα. Ανάλογα με τα 
τοπικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, 
κραδαίνουν επιτακτικά οι ανάγκες μέσα 
από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και 
οι απαιτήσεις για πρόοδο στις κοινωνίες, 
με το στίγμα του εκσυγχρονισμού και του 
πολιτισμού.

ή Υγειονομική κρίση
Η κρίση του κορωνοϊού ήταν ένα μεγάλο 
σοκ για την κοινωνία και την οικονομία. 
Έφερε εκ νέου επαναπροσδιορισμό στις 
ζωές όλων μας και έθεσε τις κοινωνικές 
δομές και υπηρεσίες των δήμων σε δοκι-
μασία. 
Θέσαμε νέες προτεραιότητες και εστιά-
σαμε σε παροχές και υπηρεσίες εξυπη-
ρέτησης των πολιτών κατ’ οίκον, χωρίς 
διαχωρισμούς. Έχοντας την ευθύνη και 

το χρέος να προστατέψουμε τη Δημόσια 
Υγεία, εφαρμόσαμε μια πολύπλευρη και 
στοχευμένη τακτική για όλους τους δημό-
τες και τις επιχειρήσεις.
στο πλαίσιο του προγράμματος «Βο-
ήθεια στο σπίτι» το οποίο επεκτάθηκε 
λόγω της κρίσης του Covid-19 περίπου 
4.000 συνάνθρωποί μας δέχθηκαν τις 
υπηρεσίες του δήμου, είτε για την αγορά 
φαρμάκων, τροφίμων και ειδών πρώτης 
ανάγκης, είτε για μεταφορά σε γιατρό και 

1. Απολυμάνσεις στα σχολεία 
2. Διανομή γευμάτων 

3. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στον ΟΚΠΑ 

1

2

3

ξεΝος ΜάΝιάΤοΓιάΝΝης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙωΝ
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1. «Βοήθεια στο Σπίτι» 
2. Κοινωνικό Φαρμακείο
3. Δημοτικά Πολυιατρεία
4. Εθελοντική Αιμοδοσία

συνταγογραφήσεις φαρμάκων. Αναπτύ-
ξαμε -εκ των πραγμάτων- μέσω διαδικτύ-
ου ψυχολογική υποστήριξη και συμβου-
λευτική για όλη την οικογένεια.
Υπήρξαν απαλλαγές και αναστολή χρε-
ών προς τον δήμο για πολίτες και επι-
χειρήσεις και σύμφωνα τις οδηγίες των 
αρμοδίων Υπουργείων, παραχωρήσαμε, 
επιπλέον, χώρους στα καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, σε μια προσπά-
θεια οικονομικής ανάκαμψης. 
αρωγοί μας στη «μάχη» κατά του Covid-19 
η Περιφέρεια αττικής, με την προμήθεια 
μέσων ατομικής υγιεινής και τις κοινωνι-
κές μερίδες φαγητού που διανεμήθηκαν 
από εργαζόμενους και εθελοντές του δή-
μου, κατ’ οίκον στους δικαιούχους, η κΕΔΕ 
με τη διάθεση ενός επιπλέον αυτοκινήτου 
στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και η ΠΕΔα με την 
προμήθεια γαντιών και μασκών. 
Μέσω του ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκαν στο 
δημαρχείο και στον ΟΚΠΑ τεστ μοριακού 
ελέγχου σε όλους τους εργαζόμενους που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώ-
πισης και προστασίας από τον κορωνοϊό.
Ως δήμος συμμετέχουμε ενεργά στο κί-
νημα Εθελοντών αιμοδοτών. Πραγμα-
τοποιήσαμε αιμοδοσίες με πρωτοφανή 
συμμετοχή και το αισιόδοξο μήνυμα αυ-

τών είναι η προσέλευση νέων και νεαρής 
ηλικίας εθελοντών αιμοδοτών.

ή κοινωνική Πολιτική  
& αγωγή Υγείας
Η Κοινωνική Πολιτική & Αγωγή Υγείας του 
Δήμου Βριλησσίων αποτελείται από ένα 
σύνθετο και πολυδιάστατο πλαίσιο κά-
λυψης αναγκών για περίπου 3.500 ωφε-
λούμενους δημότες μας. οι παροχές 
αφορούν τόσο στην οικονομική, ια-
τροφαρμακευτική ενίσχυση όσο και τη 
συμβουλευτική και ψυχολογική υπο-
στήριξη, αλλά και δράσεις ψυχαγωγίας 
και δημιουργικής απασχόλησης. 

Δημοτικά ιατρεία  
και κοινωνικό Φαρμακείο
Τα Δημοτικά Ιατρεία και το Κοινωνικό 
Φαρμακείο του δήμου ενισχύουν και προ-
σφέρουν δωρεάν ιατροφαρμακευτικές 
υπηρεσίες στους πολίτες, με προτεραιό-
τητα στις ευπαθείς ομάδες. Λειτουργεί με 
την υποστήριξη εθελοντών ιατρών και βο-
ηθητικού προσωπικού. 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Στον Δήμο Βριλησσίων, για πρώτη φορά, 

λειτουργούν 5 βρεφονηπιακοί σταθ-
μοί (για ηλικίες 1,5 - 2,5 ετών) και 8 παιδι-
κά τμήματα (για ηλικίες 2,5 - 4 ετών). κα-
ταργήσαμε τα τροφεία για όλους όσοι 
δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 
35.000 ευρώ. Σε εξέλιξη και σε προτεραι-
ότητα, ωστόσο, βρίσκονται και οι διαδικα-
σίες για την εξασφάλιση των υποδομών 
για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή. 

κΔαΠ ήλικιωμένων
Παρέχεται σε όλα τα μέλη του Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμέ-
νων, ιατρικός φάκελος παρακολού-
θησης, συνταγογραφήσεις, φυσικο-
θεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη. 
Συμμετοχή σε ομάδες νοητικής ενδυνά-
μωσης, καθημερινή εκγύμναση και μια 
σειρά από καλλιτεχνικές και επιμορφωτι-
κές δράσεις, όπως θεατρική ομάδα, λέσχη 
ανάγνωσης, χορωδία, παραδοσιακοί χο-
ροί, ζωγραφική, και αποδράσεις εντός και 
εκτός Ελλάδας. 

τό κεντρό 
κόινότητασ 

ειναι τό σημειό 
αναφόρασ  

τόυ δημότη  
για τη 

διασυνδεση και 
καθόδηγηση τόυ  

με τό δικτυό 
κόινωνικησ 

φρόντιδασ και 
αλληλεγγυησ 

τόυ δημόυ

1
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κΔαΠ αμεα «κρικοσ» 
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
ΑμεΑ αποτελεί μια διαδημοτική δομή 
για τα παιδιά αμεα και για τα μέλη και 
τις οικογένειές τους. Επίσης, είμαστε 
στη διαδικασία ανεύρεσης χώρου για τη 
δημιουργία ΣΥΔ (Στέγης Υποστηριζόμε-
νης Διαβίωσης). 

κέντρο κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας είναι το σημείο ανα-
φοράς του δημότη για τη διασύνδεση και 
καθοδήγησή του με το δίκτυο κοινωνικής 
φροντίδας και αλληλεγγύης του δήμου. 
το 2019, πραγματοποιήθηκαν 1.400, 
περίπου, συναλλαγές και εξυπηρετή-
θηκαν πάνω από 600 ωφελούμενοι για 
επίδομα ενοικίου, ΚΕΑ, Προνοιακά Επιδό-
ματα Αναπηρίας, Κοινωνικό τιμολόγιο, Βι-
βλιάριο ανασφάλιστων, ΤΕΒΑ, Επίδομα 
ανασφάλιστων υπερηλίκων κ.ά.

Νεανική Επιχειρηματικότητα
Ο δήμος μας υλοποιεί από 30.4.2018 το 
Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας « Έχεις την ιδέα; 
Εμείς την κάνουμε πράξη!» με στόχο τη 
διάδοση του «Επιχειρείν» και τη στήριξη 
της νεανικής επιχειρηματικότητας. 
Το πρόγραμμα Mellon Επιταχυντής Δε-

ξιοτήτων, το οποίο εφαρμόζεται σε ετή-
σια βάση, με ευγενικό χορηγό το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, είχε μεγάλη συμμετο-
χή και εμφάνισε εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα για τους νέους της πόλης μας. 
Επίσης, υλοποιείται η οργάνωση και 
λειτουργία γραφείου εργασίας και 
στήριξης της επιχειρηματικότητας, 
Job Center. Συμμετέχουμε στο ευρωπαϊ-
κό πρόγραμμα μακροχρόνιας συνεργασί-
ας EUROPE GOES LOCAL μαζί με άλλους 
120 ευρωπαϊκούς δήμους και οργανώνου-
με δράσεις για τη στήριξη των νέων. 

Ενισχυτικά Προγράμματα
Τα Βιωματικά Εργαστήρια για Νέους 
και Εφήβους, οι κοινωνικές Δεξιότη-
τες, η σχολή γονέων, η Ψυχολογική 
Υποστήριξη, η σχολή Φροντιστών για 
άτομα με αλτσχάιμερ ή Άνοια και η λο-
γοθεραπεία για παιδιά και ενήλικες, 
αποτελούν βασικά ενισχυτικά προγράμ-
ματα για τους δημότες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές συ-
νεργασίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευ-
ταία 5 χρόνια με κρατικά και ιδιωτικά 
πανεπιστήμια, στο πλαίσιο της πρακτι-
κής εξάσκησης σπουδαστών και υποστή-
ριξης των κοινωνικών δομών. 
ήμερίδες ευαισθητοποίησης αγωγής 

Υγείας με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινο-
τικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής, 
Πιστοποιημένα δωρεάν σεμινάρια 
Πρώτων Βοηθειών και καρΠα, για τους 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνερ-
γασία με το ΕΚΑΒ και το Νοσοκομείο «Γ. 
Γεννηματάς», όπως επίσης και η Εβδομά-
δα Οδικής Ασφάλειας λαμβάνουν χώρα, 
συστηματικά, στα σχολεία του δήμου μας. 
Επιμορφωτικά προγράμματα γνώσης 
και κατάρτισης, όπως το Ελεύθερο Πα-
νεπιστήμιο Βριλησσίων, το «Δια Βίου Μά-
θηση» και το Δημοτικό Κέντρο Μελέτης, 
με προγράμματα ενισχυτικής διδασκα-
λίας από εθελοντές καθηγητές, συμβάλ-
λουν καθοριστικά στη μόρφωση και στην 
εξέλιξη της κοινωνίας. 

Προγράμματα 
κοινωφελούς Εργασίας 
Αξιοποιούμε προγράμματα Κοινωφελούς 
Εργασίας του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια 
ανέργους (8μηνα), δημιουργούμε νέες 
θέσεις εργασίας -μέσω ΑΣΕΠ- και διεκ-
δικούμε μαζί με τους συμβασιούχους του 
Δήμου Βριλησσίων το δικαίωμα για στα-
θερή εργασία. 

σημαντικεσ 
συνεργασιεσ 

εχόυν 
αναΠτυχθει 
τα τελευταια 

5 χρόνια 
με κρατικα 
και ιδιωτικα 

ΠανεΠιστημια, 
στό Πλαισιό 

τησ Πρακτικησ 
εξασκησησ 

σΠόυδαστων και 
υΠόστηριξησ 

των κόινωνικων 
δόμων

1. ΚΔΑΠ ΑμεΑ «ΚΡΙΚΟΣ»
2. Απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους 
3. Στοχευμένες παρεμβάσεις στις γειτονιές
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ανακύκλωση  
και κομποστοποίηση
Υιοθετούμε και προωθούμε πρακτικές 
που ενισχύουν την Κοινωνική Ευθύνη και 
χαράσσουμε δυναμικά βέλτιστες «διαδρο-
μές» κοινωνικής συνεισφοράς, με επίκε-
ντρο τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον. 
Εφαρμόζοντας από τους πρώτους δή-
μους στη χώρα τη Διαλογή στην Πηγή 
με ανακύκλωση και κομποστοποίηση, 
στοχεύουμε το 2025 σε μια κοινωνία 
μηδενικών αποβλήτων, με πολλαπλά 
οφέλη για τους δημότες και το Περιβάλ-
λον. Στον Δήμο Βριλησσίων η βιωσιμότη-
τα της πόλης και η περιβαλλοντική συνεί-
δηση έχει γίνει τρόπος ζωής και η Πράσινη 
Ανάπτυξη, πράξη. 

Δημοτικά τέλη
Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη κατά 25% 
στις κατοικίες και κατά 13% στις επιχει-
ρήσεις, ως επιβράβευση στους δημότες 
για την εξαιρετική ανταπόκριση στη διαχεί-
ριση απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή 
και με έμφαση στην κομποστοποίηση. 

    

Για να λειτουργήσει, όμως, μια πόλη, ώστε 
να είναι φιλική και ασφαλής, χρειάζονται 
γερά θεμέλια, γερές υποδομές. 

  Πρωταρχικό μας μέλημα, λοιπόν, 
όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του δή-
μου, ήταν να εξασφαλίσουμε στέ-
ρεες βάσεις για την πόλη με έργα 
υποδομών. Ενδεικτικά, αναφέρω τα 
αντιπλημμυρικά και έργα ομβρίων, αξί-
ας 5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία σύ-
ντομα θα ολοκληρωθούν, με χρηματο-
δότηση της Περιφέρειας Αττικής. 

  Δώσαμε λύση σε ένα πρόβλημα πολ-
λών δεκαετιών στα Άνω Βριλήσσια 
με τις συνεχείς διακοπές νερού, κα-
τασκευάζοντας έναν σύγχρονο και 
ασφαλή αγωγό ύδρευσης μήκους 1,3 
χλμ. και συνεχίζουμε με την πλήρη αυ-
τοματοποίηση των υδρομετρητών. 

  το Φυσικό αέριο μέχρι το τέλος του 
έτους θα είναι στη διάθεση ολόκλη-
ρης της πόλης των Βριλησσίων. Προ-
χωρήσαμε σε στοχευμένες αναπλάσεις 
σε γειτονιές, όπως στην οδό Δαναών 
και Λυκαβηττού και ακολουθεί η οδός 
Σπάρτης. 

  ή αποκατάσταση της βατότητας των 
πεζοδρομίων με τη δημιουργία ρα-
μπών αμεα, συντήρηση και επισκευή 
του Υδατόπυργου και του κλειστού γυ-
μναστηρίου. 

  ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 
όπως στη Ναυτική Βάση και ακολου-

θούν η πλατεία Αναλήψεως, η πλατεία 
Ελευθερίας και τα γήπεδα της οδού 
Ολύμπου. 

  Παρεμβάσεις υψηλής ευθύνης για 
τα παιδιά μας αποτελούν η ανακατα-
σκευή και αποκατάσταση των παι-
δικών χαρών, οι συντηρήσεις στις 
σχολικές μονάδες και η τοποθέτηση 
ανελκυστήρων, όπου αυτό απαιτηθεί. 

  Να αναφέρω ότι δημοπρατήθηκαν οι 
μελέτες για τους πρώτους υπογειο-
ποιημένους κάδους, οι οποίοι θα το-
ποθετηθούν αρχικά στα εμπορικά ση-
μεία της πόλης και για τους τάπητες των 
αθλητικών χώρων. 

    

Κλείνοντας, να τονίσω ότι υπεγράφη-
σαν οι συμβάσεις και εντός των ημερών 
θα αρχίσει η αντικατάσταση του οδο-
φωτισμού σε όλο το μήκος της πόλης, 
καθώς επίσης και η αναβάθμιση του 
δικτύου ύδρευσης με ψηφιακούς υδρο-
μετρητές και αντλιοστάσια. 
Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στό-
χο μας, να προσφέρουμε το καλύτερο 
δυνατό για την πόλη μας, για τους αν-
θρώπους της. Έχουμε όραμα και αποδει-
κνύουμε καθημερινά ότι μπορούμε να το 
κάνουμε πράξη.

στόν δημό 
βριλησσιων  

η βιωσιμότητα 
τησ Πόλησ και η 
Περιβαλλόντικη 

συνειδηση 
εχόυν γινει 

τρόΠόσ ζωησ 
και η Πρασινη 

αναΠτυξη 
Πραξη 

1.  «Followgreen»  
Μαθητική Ανακύκλωση 

2. Διαλογή στην Πηγή 
3. Ανάπλαση κοινόχρηστων 

χώρων - Ναυτική Βάση

1
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«κοινωνική συμμαχία»
το σχέδιό μας για τη Δημόσια Υγεία 
και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας  
στην εποχή του κορωνοϊού

M
ε όλο και περισσότερες στοχευ-
μένες δράσεις, το Ηράκλειο κα-
τακτά μια ξεχωριστή θέση ανά-
μεσα στις πόλεις που απλώνουν 
δίχτυ κοινωνικής προστασίας 
στους πολίτες του. 

Πέρα από τα αυτονόητα, τα οποία, τα πε-
ρασμένα χρόνια η οικονομική και κοινω-
νική κρίση, πιο πρόσφατα η πανδημία του 
κορωνοϊού, επέβαλλαν να πράττουν όλοι 
οι ΟΤΑ που μεριμνούν στοιχειωδώς για τις 
προσφερόμενες κοινωνικές τους υπηρε-
σίες, στο Ηράκλειο προχωράμε με έναν 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσεων και 
πρωτοβουλιών. 
Το ονομάσαμε «Κοινωνική Συμμαχία» και 
είναι το πλάνο του Δήμου Ηρακλείου Ατ-
τικής για την αντιμετώπιση των συνθη-
κών που δημιούργησε το πρώτο κύμα της 
πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και εκεί-
νες που θα δημιουργήσει ένα τυχόν επό-
μενο κύμα στο μέλλον. Μέσα από τη σύ-
μπραξη, τη συνεργασία, τη «συμμαχία» 
δήμου, κατοίκων, επαγγελματικού κό-
σμου, θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα 
πλαίσιο δράσεων, που θα θωρακίσει πε-
ραιτέρω τη Δημόσια Υγεία, θα συνεχίσει 
να υποστηρίζει τους αδύναμους και θα το-
νώσει την οικονομία του Ηρακλείου.

Οι πολλαπλές υπηρεσίες φροντίδας και 
πρόνοιας που ήδη διαθέτουμε αποτε-
λούν μια ομπρέλα προστασίας, την οποία 
μεγαλώνουμε με επιπλέον προγράμματα 
που υιοθετήσαμε τους τελευταίους μή-
νες των έκτακτων συνθηκών που έφερε 
η πανδημία. 
Ενδεικτικά, αναφέρω τα Κοινωνικά Πα-
ντοπωλεία, το Φαρμακείο, τα Δημοτικά 
Ιατρεία, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπί-
τι», τη διεύρυνση των ειδικοτήτων που 
καλύπτουν τα ιατρεία μας, τις δωρεάν 
εξετάσεις στα ΚΑΠΗ αλλά και τα δωρεάν 
πιστοποιητικά υγείας στις ευπαθείς ομά-
δες του πληθυσμού, τις τακτικές επισκέ-
ψεις των γιατρών μας σε περιοχές της πό-
λης, τον δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο σε 
όλα τα παιδιά των παιδικών σταθμών και 
των δημοτικών μας σχολείων κ.ά. 

    

Από το 2020 δε, εφαρμόζουμε ένα και-
νούργιο μέτρο: χορηγούμε εφάπαξ βο-
ήθημα ύψους 1.000 ευρώ σε κάθε οικο-
γένεια Ηρακλειωτών που γεννά το πρώτο 
της παιδί. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε 
τα νέα ζευγάρια στο ξεκίνημά τους να δη-
μιουργήσουν οικογένεια και να δώσου-
με κίνητρο στις μελλοντικές οικογένειες 

της πόλης που δυσκολεύονται οικονομι-
κά να κάνουν παιδιά. Να μεγαλώσει έτσι 
το Ηράκλειο, να μεγαλώσει όλη η Ελλάδα, 
να στηρίξουμε το μέλλον της πόλης μας.
Όλα αυτά, ας συνδυαστούν με τα σημαντι-
κά μειωμένα δημοτικά τέλη και τις απαλ-
λαγές σε τροφεία στους παιδικούς σταθ-
μούς, που δίνουν μια οικονομική ανάσα 
στους συμπολίτες μας. Ειδικά, για τη δη-
μοτική φορολογία, την οποία έχουμε μει-
ώσει διαδοχικά τα τελευταία 3 χρόνια, εκ 
νέου αποφασίσαμε για το 2020 να ελατ-
τώσουμε ακόμα περισσότερο τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων κατά 5%. 
Έτσι, αθροίζουμε μειώσεις που φτάνουν 
στα δημοτικά τέλη κοντά στο 20% την τε-
λευταία τριετία για σπίτια και επαγγελμα-
τικούς χώρους, και 12% στον ΦΗΧ.
Με αυτές τις κινήσεις δίνουμε ένα ξεκάθα-
ρο στίγμα της κοινωνικής πολιτικής που 
ακολουθούμε στον Δήμο Ηρακλείου Ατ-
τικής: το στίγμα της ανταποδοτικότητας 
και της αλληλεγγύης. Είμαστε και θα συ-
νεχίσουμε να είμαστε παρόντες στην προ-
σπάθεια για ένα Ηράκλειο ανθρώπινο, με 
υπηρεσίες, παροχές και υποδομές που ξε-
χωρίζουν.

Νικοσ ΜΠαΜΠαλοσ 
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

Bόηθημα 
1.000 ευρω 
για καθε  

νεό Παιδι  
Πόυ γεννιεται 
στό ηρακλειό
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Στον συνδυασμό  
ενημέρωση - δράση 

βασίζουν οι άνθρωποι 
 του Δήμου Ηρακλείου   

τις κοινωνικές τους δράσεις, 
την προσπάθεια δηλαδή 

να κρατούν τους δημότες 
τους υγιείς, ενεργούς και 
τις οικογένειες της πόλης 

προστατευμένες, ειδικά  
τις οικονομικά αδύναμες. 

Έτσι λοιπόν, ο δήμος  
δεν περιορίζεται μόνο στις 

καθιερωμένες ενημερωτικές 
ομιλίες για να πληροφορήσει 

και να ευαισθητοποιήσει 
απλά τους πολίτες  

για το πώς θα φροντίζουν  
τον εαυτό τους  

και τα νοικοκυριά τους, 
προχωράει όμως βήματα 

παραπέρα με άμεσες 
δράσεις, απευθείας  

στον πολίτη. 

Δήμος Ηρακλείου Αττικής
Ενημέρωση και δράση:  

ο καλύτερος συνδυασμός  
για υγιείς και ενεργούς πολίτες

Επίδομα 1.000 ευρώ  
για κάθε πρώτο παιδί  
στις οικογένειες της πόλης
Χίλια ευρώ στις οικογένειες των Ηρα-
κλειωτών, που θα κάνουν το πρώτο 
τους παιδί από το 2020 και μετά, δίνει 
ως εφάπαξ βοήθημα ο Δήμος Ηρακλεί-
ου Αττικής. οι δικαιούχοι μπορούν να 
απευθύνονται στην κοινωνική Υπηρε-
σία για να μάθουν πώς μπορούν να κάνουν 
αίτηση και ποια διαδικασία χρειάζεται. Τη-
λέφωνα για πληροφορίες 2102716636 και 
2102724045. 

συμβουλευτικός σταθμός  
για την Άνοια
Με γνώμονα την παροχή ακόμα περισσό-
τερων υπηρεσιών υγείας για τη διασφά-
λιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμέ-
νων Ηρακλειωτών, ο Δήμος ήρακλείου 
αττικής, σε συνεργασία με το Ελληνι-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, 
του Π.ο.Υ. και την Εταιρεία Alzheimer 

αθηνών, ξεκίνησε και υλοποιεί τη λει-
τουργία συμβουλευτικού σταθμού για 
την Άνοια, στα καΠή της πόλης. Στον 
Συμβουλευτικό Σταθμό έχουν πρόσβα-
ση, φυσικά χωρίς καμία χρέωση για τις 
υπηρεσίες, όλα τα μέλη των δημοτικών 
ΚΑΠΗ καθώς και οι κάτοικοι άνω των 50 
ετών. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι: 
αξιολόγηση μνήμης και ομάδες πρόλη-
ψης για την άνοια, που περιλαμβάνουν 
συνεδρίες νοητικής και σωματικής εν-
δυνάμωσης. Περισσότερες πληροφορί-
ες για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού 
Σταθμού για την Άνοια και πώς μπορούν 
να κλείσουν ραντεβού με τις δομές του, 
στα τηλέφωνα των ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρα-
κλείου Αττικής και στη Διεύθυνση Κοινω-
νικής Πολιτικής (210.2716636).

Δημοτικά ιατρεία:  
στην υπηρεσία  
των ήρακλειωτών
Μια δυνατή ομάδων εθελοντών ιατρών, 

διαφόρων ειδικοτήτων διαθέτουν τα Δη-
μοτικά Ιατρεία του Δήμου Ηρακλείου Ατ-
τικής. καθημερινά οι γιατροί δέχονται 
δωρεάν τους δημότες στον χώρο των 
ιατρείων, στον 2ο όροφο του δημαρχείου 
Ηρακλείου (Στ. Καραγιώργη 2 και Μαρίνου 
Αντύπα), κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 
213.2000196-187. Για την καλύτερη και πλη-
ρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ειδι-
κότερα εκείνων που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού (ανασφάλιστοι, άπο-
ροι κ.λπ.), η ομάδα των εθελοντών γιατρών 
κι επαγγελματιών υγείας εμπλουτίζεται συ-
νεχώς, τόσο σε αριθμό, όσο και σε ειδικότη-
τες. Διαθέσιμες ειδικότητες: Παθολόγος, 
Παιδίατρος, καρδιολόγος, Δερματολό-
γος, ορθοπαιδικός, οφθαλμίατρος, γυ-
ναικολόγος, αγγειοχειρουργός, Πνευ-
μονολόγος, Ψυχολόγος, οδοντίατρος.

κόινωνικεσ δόμεσ - δρασεισ

1. Πρόγραμμα γυμναστικής  
για ηλικιωμένους

2. Ενημέρωση των μελών των ΚΑΠΗ 
για την πρόληψη της άνοιας

3. Από τα εγκαίνια του Σταθμού 
Άνοιας του δήμου

1
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και Δημοτικό οδοντιατρείο…
Το Δημοτικό Κοινωνικό Οδοντιατρείο του 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής επαναλει-
τουργεί σε νέο χώρο, με ολοκαίνουργιο 
εξοπλισμό και για περισσότερες ημέρες 
μέσα στην εβδομάδα. Τέσσερις εθελοντές 
οδοντίατροι κάτοικοι της πόλης, προσφέ-
ρουν δωρεάν υπηρεσίες ελέγχου αλλά και 
βασικών επεμβάσεων στους Ηρακλειώ-
τες, μέλη των οικονομικά ευπαθών ομά-
δων πληθυσμού, διευρύνοντας έτσι την 
κοινωνική δράση του δήμου, την προσφο-
ρά στον πολίτη που έχει ανάγκη. 
το Δημοτικό οδοντιατρείο λειτουρ-
γεί μαζί με τα υπόλοιπα Δημοτικά ια-
τρεία και το Δημοτικό οφθαλμιατρείο, 
στον 2ο όροφο του δημαρχείου της πό-
λης (Στ. Καραγιώργη 2 & Μαρ. Αντύπα). 
Οι δημότες προκειμένου να κάνουν χρή-
ση των υπηρεσιών του θα πρέπει, πρωτί-
στως, να κλείσουν ραντεβού στα Δημοτι-
κά Ιατρεία ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 
213.2000187-196, Δευτέρα ως Παρασκευή, 
ώρες 09.00-14.00.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα ορί-
ζονται με βάση τα κοινωνικο-οικονομικά 

στοιχεία διαβίωσης, τα οποία θα αποδει-
κνύονται με την προσκόμιση δικαιολογη-
τικών: αΜκα, αΦΜ, αποδεικτικό μόνι-
μης κατοικίας στον Δήμο ήρακλείου 
και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευ-
ταίου οικονομικού έτους.

το 1ο Stay Active Festival έγινε 
στον Δήμο ήρακλείου αττικής
Δίνοντας συνέχεια στη διαρκή καμπάνια 
δραστηριοποίησης των κατοίκων της πό-
λης σε όλες τις ηλικίες, η Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου, 
σε συνεργασία με την ΜΚΟ «50και Ελ-
λάς», διοργάνωσαν το πρώτο Stay Active 
Festival. 
Προσκεκλημένοι στο Φεστιβάλ ήταν 
όλοι οι ήρακλειώτες, όλων των ηλικι-
ών σε ιδανικές παρέες, εγγόνια μαζί με 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Μι-
κροί και μεγάλοι έπαιξαν, χόρεψαν, κατα-
σκεύασαν, έμαθαν στα εργαστήρια και τις 
ενημερωτικές δράσεις του Φεστιβάλ. 
Μαζί μαγείρεψαν απλές, υγιεινές αλλά και 
νόστιμες συνταγές, έφτιαξαν τα δικά τους 
καλλυντικά από καθημερινά σπιτικά υλι-

κά και έμαθαν βασικά βήματα δημοφι-
λών χορών. Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι 
άκουσαν ειδικούς να τους μιλάνε για τους 
τρόπους που μπορούν να προσέξουν την 
υγεία τους, να μείνουν ασφαλείς και να 
προστατευτούν από απάτες επιτήδειων, 
που νομίζουν ότι μπορούν να τους εκμε-
ταλλευτούν. 
Το Φεστιβάλ είχε ως στόχο, μέσα από την 
αλληλεπίδραση μικρών και μεγάλων, αφε-
νός να συσφίξει τις σχέσεις των δύο ηλι-
κιακών ομάδων μέσα από κοινές δρα-
στηριότητες, αφετέρου -μέσα από 
αυτές τις δράσεις- να περάσει το μήνυ-
μα ότι οι ενεργές και υγιεινές συνήθειες 
σε όλα τα στάδια της ζωής είναι εύκολες 
και διασκεδαστικές. Στο Φεστιβάλ συμ-
μετείχαν τα μέλη των δημοτικών ΚΑΠΗ 
ενώ στη διοργάνωση βοήθησε το Σώμα 
Εθελοντών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

«σου Έχω Δέμα»: 
και φέτος ο δήμος δίπλα  
στους ήρακλειώτες φοιτητές 
που σπουδάζουν στην επαρχία
Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει και φέτος 

τό Stay aCtive 
FeStival  

εχει στόχό 
να Περασει 

τό μηνυμα 
ότι όι ενεργεσ 

και υγιεινεσ 
συνηθειεσ,  

σε όλα τα σταδια 
τησ ζωησ, ειναι 

ευκόλεσ και 
διασκεδαστικεσ

1. Οδοντιατρικοί έλεγχοι στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς
2. Το 1ο Stay Active Festival ενεργοποίησε μικρούς και μεγάλους
3. Μικρά και… μεγάλα παιδιά εν δράσει 
4.  Με το πρόγραμμα «Σου έχω Δέμα»  

ο δήμος στηρίζει τους φοιτητές της επαρχίας 
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1. Η εθελοντική αιμοδοσία του δήμου στηρίζει τις τράπεζες αίματος
2.  Παράδοση κατ' οίκον. Οι άνθρωποι του δήμου δίπλα στον πολίτη  

στην εποχή της καραντίνας.
3 & 4. Πρόληψη στην πράξη: δωρεάν εξετάσεις για τους Ηρακλειώτες

να στηρίζει τους Ηρακλειώτες φοιτητές, 
μέλη οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, 
που με την έναρξη της νέας ακαδημαϊ-
κής χρονιάς σπουδάζουν για πρώτη φορά 
σε πόλεις της επαρχίας. το πρόγραμμα 
«σου Έχω Δέμα» υλοποιείται για τέ-
ταρτη συνεχόμενη περίοδο και αφορά 
την τακτική αποστολή δωρεάν πακέ-
του, με είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, 
αναλώσιμα, οικιακά κ.ά.) στους δικαιού-
χους φοιτητές, κατοίκους της πόλης, 
που εντάχθηκαν στη δράση, προκειμέ-
νου να στηρίξει τα πρώτα τους βήματα στο 
νέο κεφάλαιο της ζωής τους, ελαφρύνο-
ντας, παράλληλα, τον οικογενειακό προ-
ϋπολογισμό.

το Προφίλ Υγείας του δήμου
Αποτελεί το πρώτο βήμα για την πιστο-
ποίηση του Δήμου Ηρακλείου από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας! Τι σημαί-
νει αυτό για τους πολίτες; Ότι θα ξέρουν, 
πιστοποιημένα πλέον, ότι η πόλη τους 
προσφέρει άρτιες υπηρεσίες πρόνοι-
ας και πρόληψης, κυρίως, όμως, μπο-
ρεί να προσφέρει στον κάτοικο υψηλό 

επίπεδο ποιότητας ζωής, δίχως φυσι-
κούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία. 
Το Προφίλ Υγείας καταγράφει δημογραφι-
κά στοιχεία, στατιστικές υγείας, την περι-
γραφή του αστικού και φυσικού περιβάλ-
λοντος, κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία, 
περιγραφή τρόπου ζωής, έρευνα στον 
πληθυσμό, περιγραφή των υπηρεσιών 
και των δομών που διαθέτει ο δήμος και 
συμβάλλουν στην υγεία του πληθυσμού.

κοινωνικό Παντοπωλείο &  
κοινωνικό Φαρμακείο  
για τη στήριξη  
των νοικοκυριών σε ανάγκη
Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα παροχής υλικής βοήθειας από 
το κοινωνικό Παντοπωλείο και το κοι-
νωνικό Φαρμακείο του Δήμου ήρακλεί-
ου έχουν όσοι ήρακλειώτες ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Δι-
ευρύνοντας δε το δίκτυο Κοινωνικής Προ-
στασίας που στηρίζει τους κατοίκους του 
Ηρακλείου αλλά και των γύρω περιοχών, 
επικουρικά, στις Κοινωνικές Δομές του 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής λειτουργεί και 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Αποστολή 
Αγάπης», μια υπηρεσία του Φιλανθρωπι-
κού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών «Αποστολή» και της Ιεράς Μητρό-
πολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, που 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον δήμο.

καταλύτης κοινωνικής  
συνοχής ο Εθελοντισμός
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής έχει μακρά 
παράδοση στον Εθελοντισμό. Είτε πρό-
κειται γι' αυτό καθ’ αυτό το Σώμα Εθελο-
ντών του δήμου, είτε για τους εθελοντές 
γιατρούς που προσφέρουν στα Δημοτικά 
Ιατρεία κ.ά. Οι υπηρεσίες του δήμου βρί-
σκουν στους πολίτες του Ηρακλείου έναν 
πολύτιμο σύμμαχο, στη μάχη για να στηρι-
χθεί το κοινωνικό σύνολο, στην κοινή προ-
σπάθεια κανείς Ηρακλειώτης να μην είναι 
ή να μην αισθάνεται μόνος. Για αυτό και 
ο δήμος, ως ελάχιστη ανταπόδοση σε 
αυτούς τους ήρωες της καθημερινότη-
τας, βράβευσε τους Εθελοντές του, σε 
μια όμορφη και ζεστή γιορτή, στο Πο-
λιτιστικό Πολύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστό-
λου» (Κουντουριώτου & Νεότητος). 

όι Πόλιτεσ  
τόυ ηρακλειόυ 

ειναι Πόλυτιμόσ 
συμμαχόσ  
στη μαχη  

για να στηριχθει 
τό κόινωνικό 

συνόλό
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ο Δήμος κηφισιάς στο πλευρό 
των πολιτών με οργανωμένες 
και λειτουργικές δομές 

Ο
ι Δήμαρχοι είμαστε ταγμένοι στην 
υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. 
Οι δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης δεν 
αποτελούν πεδίο εντυπωσιασμού, 
είναι για τη δική μας την αντίληψη ο 
μόνος τρόπος προκειμένου να δια-
τηρηθεί η κοινωνική συνοχή σε αυ-
τούς τους δύσκολους καιρούς. 

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε, 
παγκοσμίως, με την υγειονομική κρίση, μας 
οδήγησε να συμπορευτούμε.  Τοπική Αυτο-
διοίκηση, Περιφέρειες και Δήμοι δώσαμε τη 
μάχη μας ενωμένοι για να ανταποκριθούμε 
στις έκτακτες συνθήκες. 
Ο Δήμος Κηφισιάς έστειλε μήνυμα επα-
νεκκίνησης της χώρας μετά την υγειονομι-
κή κρίση αλλά και μήνυμα αισιοδοξίας για 
το μέλλον, με τη διοργάνωση της 66ης Αν-
θοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς. Η έκθεση νί-
κησε τον φόβο και θα περάσει στην ιστορία 
και για αυτό τον λόγο. Συμβόλισε την επανα-
φορά των δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι 
σε επίπεδο μαζικό ήταν από τις πρώτες εκ-
δηλώσεις που διοργανώθηκαν με επιτυχία 
αλλά και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας.
Στον Δήμο Κηφισιάς από την πρώτη στιγμή 
της υγειονομικής κρίσης δημιουργήσαμε 
μια ασπίδα προστασίας για τους εργαζόμε-
νούς μας, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώ-
ρους εργασίας. Η λειτουργία των Υπηρεσι-
ών οργανώθηκε με αυστηρά μέτρα. Μέτρα 
προστασίας ελήφθησαν και για τους εργα-
ζόμενους που απασχολούνται σε εξωτερικές 
εργασίες (καθαριότητα, τεχνικά συνεργεία, 
πράσινο) με την προμήθεια όλων των ειδών 
αυτοπροστασίας. 
Το ΚΕΠ Υγείας Κηφισιάς σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων, προχώρησε μέσω ειδικής πλατφόρμας 
στην ενημέρωση και στη διοργάνωση προ-
ληπτικών εξετάσεων. Επίσης, πραγματοποι-
ήσαμε τέσσερις αιμοδοσίες μέσα σε δύο μή-
νες και μάλιστα η μια με πρωτοβουλία του 
Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου μας, 
ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις του ιατρι-
κού κόσμου για άμεση αύξηση των αποθε-
μάτων αίματος, λόγω των έκτακτων κατα-
στάσεων. 
Πραγματοποιήσαμε δύο φορές πρόγραμμα 
μοριακών ελέγχων σε εργαζόμενους και ευ-
παθείς ομάδες σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. 
«Όρθιος» και λειτουργικός ο Δήμος Κηφι-
σιάς προσέφερε τις καθημερινές υπηρεσίες 
του στους πολίτες, μέσω σύγχρονων ψηφι-

ακών εφαρμογών αλλά και με το προσωπικό 
της Καθαριότητας και των Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών στην πρώτη γραμμή για την προστα-
σία από τον ιό. Ειδική μέριμνα παρείχαμε και 
στα αδέσποτα ζώα. 
Σταθερή και διαχρονική είναι η στήριξη του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνι-
κού Συσσιτίου, προσφέροντας αλληλεγγύη 
στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Το τελευ-
ταίο διάστημα μπορεί να αυξήθηκε ο αριθ-
μός των ανθρώπων που εντάχθηκαν στις δο-
μές μας, παράλληλα, όμως, αυξήθηκαν και 
οι πολίτες και οι φορείς που μας βοήθησαν 
με χορηγίες. 
Επεκτείνουμε, καθημερινά, τις ψηφιακές 
πλατφόρμες του δήμου μας, παρέχοντας 
συνεχώς νέες δυνατότητες για αιτήματα 
και αιτήσεις πολιτών που καλύπτουν αρμο-
διότητές μας.
Προσφέραμε στους πολίτες δημιουργικές 
δραστηριότητες από το σπίτι. Λειτουργεί η 
ψηφιακή βιβλιοθήκη διαλέξεων του Ελεύ-
θερου Πανεπιστημίου ενώ δημιουργήθη-
καν βίντεο με ασκήσεις γυμναστικής, καλλι-
τεχνικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες 
(ζωγραφική, κατασκευές, προβολή ντοκιμα-
ντέρ) και παιδαγωγικές δράσεις για τα παιδιά 
της προσχολικής ηλικίας. 
Λειτουργούμε τηλεφωνική Συμβουλευτική 
Υποστήριξη για την ενδοοικογενειακή βία.
Προχωρήσαμε σε μια δέσμη μέτρων οικο-
νομικής ελάφρυνσης των τοπικών επιχει-
ρήσεων που παρέμειναν κλειστές λόγω του 
Covid-19 αλλά και σε απαλλαγές τροφείων 
για όσο διάστημα ήταν κλειστοί οι Δημοτι-
κοί Παιδικοί Σταθμοί, με ομόφωνες αποφά-
σεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Πραγματοποιήσαμε απολυμάνσεις στα σχο-
λεία και τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 
πριν την επαναλειτουργία τους. Οι σχολικές 
μονάδες διαθέτουν κλειστά καλαθάκια απορ-
ριμμάτων, αντισηπτικά σε κάθε αίθουσα κα-
θώς και στις εισόδους των. Ενισχύθηκε η κα-
θαριότητά τους με επιπλέον προσωπικό.
Οι νέες τεχνολογικές πρακτικές μας βοήθη-
σαν στο να πραγματοποιήσουμε διαδικτυα-
κές συναυλίες με μεγάλη ανταπόκριση των 
πολιτών. 

    

Θα προσφέρουμε και νέες καινοτόμες υπη-
ρεσίες μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπο-
ρούν να απολαμβάνουν τα προγράμματα 
Παιδείας, Επιμόρφωσης, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού, Κοινωνικής Μέριμνας, Συναλλαγών 
με τις Υπηρεσίες, Τοπικής Δημοκρατίας κι 

Επιχειρηματικότητας του δήμου μας.
Ο Δήμος Κηφισιάς αποτελεί μια φιλόξε-
νη αγκαλιά όλων των κοινωνικών ομάδων 
και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά και 
έμπρακτα. 
Στηρίζουμε τους οικονομικά αδύναμους 
συμπολίτες μας με τη δημιουργία δεύτερου 
Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Νέα Ερυ-
θραία, ενισχύουμε τις υπάρχουσες κοινω-
νικές δομές όπως τα Πολυιατρεία με νέες 
ειδικότητες ιατρών, εμπλουτίζουμε τις δρα-
στηριότητες και στα τέσσερα ΚΑΠΗ, δημι-
ουργούμε νέους Παιδικούς Σταθμούς για 
τους εργαζόμενους γονείς. Παράλληλα προ-
ωθούμε δράσεις όπως οι προληπτικοί έλεγ-
χοι υγείας και οι εμβολιασμοί παιδιών χωρίς 
καμία επιβάρυνση και μεριμνούμε για ποιο-
τικό πολιτιστικό περιβάλλον με δωρεάν εκ-
δηλώσεις. 
Με όλες αυτές τις δομές και με πολλές και 
σημαντικές δράσεις, ο Δήμος Κηφισιάς απο-
τελεί ένα πεδίο κοινωνικής ευαισθησίας που 
αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές 
ομάδες. Πάντοτε είμαστε σε εγρήγορση και 
οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε και 
νέες δομές προς όφελος των πολιτών μας. 
Επιγραμματικά αναφέρω τους στόχους της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου:
  Δημοτικό Κέντρο Φιλοξενίας Ηλικιωμέ-

νων (Γηροκομείο)
  Επιδίωξη ψυχαγωγικών εκδρομών και πο-

λιτιστικών διαδρομών για συμπολίτες μας 
με Ειδικές Ανάγκες

  Δωροεπιταγή για βρεφικά είδη σε νεογέν-
νητα απόρων οικογενειών

  Καλοκαιρινός παιδότοπος και για προνήπια
  Λειτουργία του ασθενοφόρου
  Παιδίατρος ανά σχολείο
  Νεανικό Στέκι σε επιλεγμένο χώρο του 

Δήμου
  Φεστιβάλ Νεολαίας με πολυεπίπεδες εκ-

δηλώσεις

    

Ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, τον οποίο 
υπηρετώ, είναι ο πλησιέστερος στον πολίτη 
και την καθημερινότητά του. Οι Δήμαρχοι εί-
ναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με 
τα κοινωνικά προβλήματα όπως η ασθένεια, 
η ανεργία, τα γηρατειά, η φτώχεια, η στήρι-
ξη της οικογένειας. Η ύπαρξη και η αποτε-
λεσματική λειτουργία οργανωμένων δο-
μών και μηχανισμών, αποτελούν την ασπίδα 
προστασίας των πολιτών.

γιΩργοσ ΘΩΜακοσ 
Δήμαρχος Κηφισιάς

ό δημόσ κηφισιασ 
αΠότελει  
ενα Πεδιό 

κόινωνικησ 
ευαισθησιασ  

Πόυ αγκαλιαζει  
όλεσ τισ ηλικιεσ 

και τισ κόινωνικεσ 
όμαδεσ

KHφισια
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«Ο θεσμός  
της Αυτοδιοίκησης,  
τον οποίο υπηρετώ,  

είναι ο πλησιέστερος  
στον πολίτη και την 

καθημερινότητά του.  
Η ύπαρξη  

και η αποτελεσματική 
λειτουργία οργανωμένων 

δομών και μηχανισμών, 
αποτελούν  

την ασπίδα προστασίας  
των πολιτών». 

γιΩργοσ ΘΩΜακοσ 

Δήμος Κηφισιάς
Δράσεις κοινωνικής  

Ευθύνης 

σταθερή η στήριξη  
του κοινωνικού Παντοπωλείου 
& του κοινωνικού συσσιτίου
Ο Δήμος Κηφισιάς συνεχίζει τις δράσεις 
του και επεκτείνει τις δραστηριότητες 
των δύο κοινωνικών Παντοπωλείων 
του σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, προ-
σφέροντας αλληλεγγύη στους δημό-
τες που έχουν ανάγκη. Από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο εξυπηρετούνται, στις βιοτι-
κές τους ανάγκες, 160 οικογένειες στην 
Κηφισιά (όχι άτομα, αλλά οικογένειες) και 
190, περίπου, σε Νέα Ερυθραία κι Εκάλη. 
O Δήμος Κηφισιάς διανέμει τουλάχιστον 
μια φορά τον μήνα τρόφιμα σε κάθε οι-
κογένεια. Με το κοινωνικό συσσίτιο με 
catering, καθημερινά, διανέμονται 200 
μερίδες φαγητό σε ευπαθείς ομάδες. 
Ταυτόχρονα, στις εγκαταστάσεις του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου Νέας Ερυθραίας 
λειτουργούν κοινωνική ιματιοθήκη και 
το Παλαιοβιβλιοπωλείο της αγάπης. 
Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ο Δήμος 

κηφισιάς στηρίζει οικονομικά ευάλω-
τες ομάδες του δήμου με κοινωνικά και 
οικονομικά κριτήρια.

στήριξη των εργαζόμενων  
γονέων μέσω του δικτύου  
Παιδικών σταθμών 
Ο Δήμος Κηφισιάς διαθέτει ένα ευρύ δί-
κτυο έντεκα (11) παιδικών σταθμών, 
που σε λίγους μήνες θα γίνουν δώδε-
κα (12), οι οποίοι προσφέρουν μια ζεστή 
αγκαλιά στα μικρά παιδιά της πόλης μας. 
Ταυτόχρονα, οι παιδικοί σταθμοί στηρί-
ζουν τις μητέρες και τον θεσμό της οικο-
γένειας συνολικά, αφού η λειτουργία τους 
βοηθά τους γονείς να προγραμματίσουν 
με μεγαλύτερη ευχέρεια την εργασιακή 
τους καθημερινότητα. 
οι παιδικοί σταθμοί του δήμου μας 
προσφέρουν υψηλής ποιότητας αγω-
γή στα παιδιά, με αφοσιωμένους εκ-
παιδευτικούς και άριστες υποδομές. 
Μαθήματα ξένων γλωσσών και μουσικής 

αλλά και εικαστικές δεξιότητες, συμπλη-
ρώνουν τα προγράμματα των παιδικών 
σταθμών και βοηθούν τους λιλιπούτει-
ους μαθητές να περάσουν δημιουργικά 
τα πρωινά τους, αποκτώντας ταυτόχρονα 
πολλαπλά εφόδια.

Δίπλα στους μαθητές  
το κοινωνικό Φροντιστήριο
Σημαντική είναι και η προσφορά του 
κοινωνικού Φροντιστηρίου σε μαθη-
τές των σχολείων της πόλης. Εθελο-
ντές καθηγητές παρέχουν πρόσθετη δι-
δακτική στήριξη σε μαθητές οικονομικά 
αδύναμων οικογενειών. Δωρεάν, γίνε-
ται επίσης και η προετοιμασία των παι-
διών για τα Πρότυπα Δημοτικά σχολεία 
από εθελοντές δασκάλους.

κόινωνικεσ δόμεσ

1. Οι Παιδικοί Σταθμοί  
του Δήμου Κηφισιάς  

ζεστή αγκαλιά  
στα μικρά παιδιά της πόλης

2. Αλληλεγγύη στους δημότες 
που έχουν ανάγκη προσφέρουν  
τα δύο Κοινωνικά Παντοπωλεία  

σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία
3. Σημαντική είναι η προσφορά  

του Κοινωνικού Φροντιστηρίου  
του Δήμου Κηφισιάς

1

2

3
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Δια βίου εκπαίδευση
Στον τομέα της Παιδείας, το Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο του Δήμου κηφισιάς 
«Νικοσ αΝτΩΝοΠοΥλοσ», συμμετέ-
χει, ενεργά επί 17 χρόνια, στη δια βίου 
μάθηση, προσφέροντας δωρεάν το 
αγαθό της γνώσης. Αυτό το αγαθό προ-
σφέρεται πλέον και ψηφιακά, μέσω της 
ηλεκτρονικής οπτικοαουστικής βιβλιο-
θήκης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του 
δήμου στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/channel/UC_
bqtgv4tZysai71VtYx9aw/videos
Επίσης, με μεγάλη επιτυχία λειτουρ-
γούν στον δήμο η σχολή γονέων και το 
κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Πρόκειται 
για θεσμούς που αγκαλιάζονται από τους 
πολίτες και προσφέρουν με τη λειτουργία 
τους σημαντικές ομιλίες και σεμινάρια, τα 
οποία βοηθούν τους γονείς να αντεπε-
ξέλθουν στον πολυδιάστατο ρόλο τους 
αλλά και πιστοποιημένες δεξιότητες σε ξέ-
νες γλώσσες και σύγχρονους τομείς δρα-
στηριότητας.

Δωρεάν εξετάσεις  
σε ευπαθείς ομάδες
Πολυϊατρεία Δήμου κηφισιάς
Στον Δήμο Κηφισιάς λειτουργούν δύο Πο-
λυϊατρεία με εθελοντές ιατρούς αλλά 
και με παθολόγο, καρδιολόγο και παι-
δίατρο, που αποζημιώνονται για τις υπη-
ρεσίες τους από το ΝΠΔΔ «Κοινωνική 
Μέριμνα». Παράλληλα, πραγματοποι-
ούνται σε ευπαθείς ομάδες, δωρεάν, 
εξετάσεις μέσω του κΕΠ Υγείας του 
δήμου όπως μαστογραφίες, τέστ ΠαΠ 
κ.ά. Επίσης, μέσω του ΝΠΔΔ «Κοινωνι-
κή Μέριμνα» εκδίδεται δωρεάν το ΑΔΥΜ 
για τους μαθητές των σχολείων καθώς 

και πραγματοποιούνται δωρεάν ιατρι-
κοί έλεγχοι μαθησιακών ικανοτήτων 
όλων των μαθητών, που φοιτούν στα 
σχολεία και των τριών δημοτικών ενο-
τήτων, κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και 
Εκάλης.
Στα προγράμματα Κοινωνικής Προστασί-
ας που λειτουργούν στον Δήμο Κηφισιάς 
είναι και το «Βοήθεια στο σπίτι» με στόχο 
την παροχή οργανωμένης και συστη-
ματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους 
και άτομα με αναπηρίες.

ή τρίτη ήλικία  
στην πρωτοπορία 
Τα τέσσερα ΚΑΠΗ του Δήμου Κηφισιάς 
αποτελούν πρότυπους χώρους ψυ-
χαγωγίας και δημιουργικού ελεύθε-
ρου χρόνου για τους συμπολίτες μας 
της τρίτης ήλικίας. Οι δομές των ΚΑΠΗ 
δημιουργούν ένα περιβάλλον με πολλά 
ερεθίσματα και πλούσιες, ποιοτικές 
δράσεις. Μεταξύ άλλων, τα μεγάλα παι-
διά του δήμου παρακολουθούν μαθήμα-
τα Η/Υ και αγγλικών, θεραπευτική γυμνα-
στική, χορωδία, παραδοσιακούς χορούς, 
ασκήσεις μνήμης, έχουν δημιουργήσει 
τη δική τους θεατρική ομάδα, πραγμα-
τοποιούν οργανωμένους περιπάτους και 
περιηγήσεις στην πόλη μας. Επίσης, ορ-
γανώνονται κάθε μήνα εκδρομές, επι-
μορφωτικές ημερίδες, επισκέψεις σε 
μουσεία και παρακολούθηση θεατρι-
κών παραστάσεων.

σταθμός για την άνοια
Ο Δήμος Κηφισιάς είναι από τους πρώ-
τους που λειτούργησε συμβουλευτικό 
σταθμό για την Άνοια, σε ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο στο Γ' ΚΑΠΗ Νέας Κηφισιάς 

(Κηφισού και Αγραύλης). H αξιολόγηση 
της νοητικής κατάστασης του προσερ-
χομένου ατόμου γίνεται με τη χρήση 
των νευροψυχολογικών δοκιμασιών, 
στη χορήγηση των οποίων έχουν εκπαι-
δευτεί οι επαγγελματίες υγείας των δή-
μων που στελεχώνουν τον Συμβουλευτι-
κό Σταθμό. 
Ξεκινούν προγράμματα πρόληψης δια-
ταραχών μνήμης, στα πλαίσια της συ-
νεργασίας του καΠή με την Εταιρία 
Alzheimer αθηνών.
 
κοινωνική προστασία  
για αστέγους - επαίτες
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφι-
σιάς με κλιμάκιο κοινωνικών λειτουρ-
γών, πραγματοποιεί street work, σε 
κεντρικά σημεία της πόλης για την κατα-
γραφή των αστέγων - επαιτών. Η Κοινω-
νική Υπηρεσία, τον τελευταίο χρόνο, έχει 
προσεγγίσει 11 άτομα στα οποία έχει προ-
τείνει λύσεις στεγαστικές και οικονομικές 
στα προβλήματά τους. 

«My Home»  
Μέριμνα για το παιδί
Το My Home είναι μια πρωτοποριακή 
κοινωνική δομή, η οποία υποστηρίζει 
απλές ή εποπτευόμενες συναντήσεις των 
παιδιών με διαζευμένους γονείς. Παρό-
μοια Κέντρα λειτουργούν στο Παρίσι και 
στο Λονδίνο υπό την εποπτεία των δήμων. 
ή δράση αυτή υλοποιείται από τη Διεύ-
θυνση κοινωνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου κηφισιάς, πιλοτικά, εδώ και έναν 
χρόνο, ως «υπηρεσία» στις εγκαταστά-
σεις του Δημοτικού Παιδικού σταθμού 
«Νέλλη κοκκορίνου» κατά τις ώρες που 
ο σταθμός παραμένει κλειστός. 

ό δημόσ 
κηφισιασ  
ειναι αΠό  

τόυσ Πρωτόυσ  
Πόυ λειτόυργησε 
συμβόυλευτικό 

σταθμό  
για την ανόια

κ
η

φ
ισ

ια
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1.  Από τα εγκαίνια Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια  
στον Δήμο Κηφισιάς, ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος με εργαζόμενους

2.  Από εκδήλωση πολιτισμού, ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, 
ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αθλητισμού Νικήτας 
Κόκκαλης, οι δασκάλες παραδοσιακών χορών Δέσποινα Σκέρλου  
και Κατερίνα Τσιάμα καθώς και χορευτές
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1. Μήνυμα επανεκκίνησης της χώρας μετά την υγειονομική κρίση, έστειλε η 66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
2. Περισσότερες από 400 υιοθεσίες αδέσποτων ζώων έχουν πραγματοποιηθεί στον Δήμο Κηφισιάς 
3. Σημαντική δομή του Δήμου Κηφισιάς το Κέντρο Κοινότητας

Προστατεύουμε τα αδέσποτα 
Ο Δήμος κηφισιάς και η Επιτροπή Ζωο-
φιλίας έχουν σημαντική δράση στην πε-
ρίθαλψη αδέσποτων ζώων και με τον 
θεσμό της ήμέρας Υιοθεσίας φροντίζου-
με να βρίσκεται στέγη και στοργή για τους 
πολύτιμους τετράποδους φίλους μας. Μέ-
χρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περί-
που 400 υιοθεσίες αδέσποτων ζώων.
 
«ΠροΝοή»
Σημαντική προσφορά στην κοινωνία πα-
ρέχει το κέντρο Πρόληψης των Εξαρ-
τήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοι-
νωνικής Υγείας του Δήμου κηφισιάς, 
«ΠροΝοή». Με τις δράσεις και τις πρω-
τοβουλίες της βρίσκεται πάντα στην «πρώ-
τη γραμμή», όσον αφορά στη στήριξη και 
την ενημέρωση των δημοτών, για θέμα-
τα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το ειδικευ-
μένο προσωπικό και οι εθελοντές της εκ-
παιδεύουν, στηρίζουν και καθοδηγούν 
γονείς και μαθητές να μείνουν μακριά 
από μια σειρά εξαρτήσεων όπως ο εθι-
σμός στο διαδίκτυο, οι ουσίες, το κά-
πνισμα κ.ά. 

Πολιτισμός για όλους  
με κοινωνικό πρόσωπο
ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, 
αυτή είναι η βασική μας αρχή. Ο πολι-
τισμός είναι η βάση μιας κοινωνίας και η 
αποστολή μας ως Δημοτική Αρχή είναι να 
επικοινωνεί η τέχνη με κάθε δημότη, χω-
ρίς οικονομική επιβάρυνση, σε αυτές τις 
δύσκολες για όλους οικονομικά εποχές.

αθλητική αγωγή και  
καλλιτεχνική Παιδεία 
Ο Δήμος Κηφισιάς με προσήλωση στις αρ-

χές του αθλητισμού και του πολιτισμού 
προσφέρει στους δημότες του τη δυ-
νατότητα, με μικρό κόστος, να ασκη-
θούν και να ανακαλύψουν τις δεξιότη-
τές τους στην τέχνη.
Πρωτοποριακά προγράμματα αθλητικής 
αγωγής, από όλη τη γκάμα των αθλημά-
των, προσφέρονται στον δήμο μας ώστε 
να μπορέσουν όλες οι ηλικίες να εντά-
ξουν την αθλητική δράση με όλα τα οφέ-
λη για το πνεύμα και το σώμα στην καθη-
μερινότητά τους.
στον τομέα της τέχνης και του πολιτι-
σμού ο Δήμος Κηφισιάς προσφέρει τη δυ-
νατότητα και την ευκαιρία στους δημότες, 
μέσα από πρότυπα εργαστήρια, να ανα-
καλύψουν τα δημιουργικά τους ταλέντα. 

καλοκαιρινός Παιδότοπος
αθλητικό και Πολιτιστικό  
καλοκαίρι
Θερινή δημιουργική απασχόληση προ-
σφέρεται από τον δήμο, μέσω των δο-
μών του «καλοκαιρινός Παιδότοπος», 
με μικρό κόστος και «αθλητικό και Πολι-
τιστικό καλοκαίρι». Εκατοντάδες παιδιά 
έχουν την ευκαιρία μέσω των συγκεκρι-
μένων προγραμμάτων να αναπτύξουν 
τις καλλιτεχνικές κλίσεις τους και να γνω-
ρίσουν τις αξίες του αθλητισμού.

Πρόγραμμα Νεανικής  
Επιχειρηματικότητας
ήμερίδα σταδιοδρομίας 
Ο Δήμος Κηφισιάς υλοποιεί, για τρίτη χρο-
νιά, πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρημα-
τικότητας. Οι συμμετέχοντες μέσα από 
τα επιχειρηματικά εργαστήρια αποκτούν 
γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κάνουν 
την επιχειρηματική τους ιδέα πράξη. 

Επιπλέον, ο Δήμος Κηφισιάς διοργανώ-
νει κάθε χρόνο ήμερίδα σταδιοδρομί-
ας. Πρόκειται για μια δράση που περιλαμ-
βάνει εργαστήρια αναζήτησης εργασίας 
και ανάπτυξης επαγγελματικών ικανοτή-
των, προσωπικό coaching και δωρεάν αξι-
ολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων. ή 
δράση απευθύνεται σε όσους επιθυ-
μούν να βελτιωθούν ενώ βρίσκονται 
σε αναζήτηση εργασίας και στοχεύει 
στην ενδυνάμωση των νέων στο ξεκίνημα 
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους 
μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους. 

κέντρο κοινότητας για την 
υποστήριξη των ανέργων
Ο Δήμος Κηφισιάς, σταθερά προσανα-
τολισμένος στις αρχές της κοινωνικής 
ισότητας, έχει εντάξει άλλη μια σημα-
ντική δομή, η οποία βοηθά ουσιαστικά 
όλες τις ευπαθείς ομάδες, το κέντρο 
κοινότητας. Πρόκειται για μια πρωτο-
βουλία πνοής η οποία υλοποιείται με 
τη συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 
Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να 
αποτελέσει σημείο αναφοράς προσφέ-
ροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
έμπρακτη στήριξη σε όλες αυτές τις 
ομάδες ανθρώπων. 
Στο Κέντρο λειτουργεί υποστηρικτική 
υπηρεσία για ζητήματα υποβολής αιτή-
σεων για ένταξη σε κοινωνικά προγράμ-
ματα, προσφέρεται ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, πραγματοποιούνται Βιω-
ματικά Εργαστήρια αναζήτησης Εργα-
σίας και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 
και γίνονται συντονισμένες ενέργειες 
ένταξης ανέργων και αποκλεισμένων 
στην αγορά εργασίας. 

ό Πόλιτισμόσ 
ειναι η βαση 

μιασ κόινωνιασ 
και η  

αΠόστόλη μασ 
ειναι  

να εΠικόινωνει 
η τεχνη  

με καθε δημότη  
χωρισ 

όικόνόμικη 
εΠιβαρυνση
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Η κρίση που προκλήθηκε 
από τον νέο κορωνοϊό  

είναι πρωτόγνωρη  
για όλους μας. Παρά ταύτα 

στον Δήμο Λυκόβρυσης - 
Πεύκης λάβαμε, έγκαιρα, 
μέτρα για την προστασία 

όλων των συμπολιτών μας 
και ιδιαιτέρως των ευπαθών 

ομάδων, σύμφωνα  
με τις οδηγίες των ειδικών 

επιστημόνων του ΕΟΔΥ

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
ή αντιμετώπιση 

της υγειονομικής κρίσης 

Από τις αρχές Μαρτίου, το γραφείο Πρό-
ληψης και Προαγωγής της Υγείας του 
δήμου μας προχώρησε στη χορήγηση 
αντισηπτικών σε όλα τα δημοτικά κτί-
ρια και μασκών άνθρακα σε όλους τους 
εργαζόμενους του δήμου και των Νο-
μικών μας Προσώπων. Σε σχολικές μο-
νάδες και δημοτικά κτήρια τοποθετήθη-
καν ενημερωτικές αφίσες, διανεμήθηκαν 
αντισηπτικά και πραγματοποιήθηκαν 
προληπτικές απολυμάνσεις, κάτι που έγι-
νε και σε όλες τις αθλητικές και πολιτιστι-
κές δομές του δήμου. Όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα ελήφθησαν, επίσης, για όλες 
τις σχολικές μονάδες, όταν με απόφα-
ση της Κυβέρνησης άνοιξαν σταδιακά και 
πάλι τα σχολεία.
Την ημέρα, που με απόφαση της Κυβέρ-
νησης έκλεισαν τα σχολεία και οι Παιδικοί 
Σταθμοί, με δική μας απόφαση ανεστά-
λη η λειτουργία όλων των εκπαιδευτι-
κών δομών και των τμημάτων των Νο-
μικών Προσώπων του δήμου (ΠΕαΠ, 
κοιΠαΠ). Επιπλέον, οι γονείς απαλλά-

χθηκαν από τα τροφεία των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών για όλο το χρονικό δι-
άστημα που αυτοί δεν λειτουργούν.
Σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, αρχικά, πε-
ριορίσαμε το ωράριο εισόδου του κοι-
νού ενώ στη συνέχεια προχωρήσαμε 
σε επιπρόσθετα μέτρα. Σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
η εξυπηρέτηση και η επικοινωνία με τις 
Υπηρεσίες μας γινόταν αποκλειστικά και 
μόνο μέσω τηλεφώνου, fax, και e-mail. ή 
αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση περιορί-
στηκε μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης 
επικοινωνίας και ραντεβού. 
Παρότι, οι Υπηρεσίες από τον Ιούνιο λει-
τουργούν κανονικά, ενθαρρύνουμε τους 
πολίτες να επικοινωνούν με τον δήμο 
μέσω του πενταψήφιου αριθμού 15323, 
που καθιερώσαμε, αλλά και μέσω της 
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Citify: 
www.citifyapp.com
Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου 
όλο αυτό το χρονικό διάστημα πραγ-

ματοποιούν απολυμάνσεις σε εξωτερι-
κούς κοινόχρηστους χώρους, εγκατα-
στάσεις, ιερούς ναούς και λεωφορεία 
δημοτικής συγκοινωνίας. Γίνεται πλύ-
ση και απολύμανση των κάδων απορριμ-
μάτων ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει και για 
τους χώρους έξω από τα καταστήματα που 
παρέμειναν ανοικτά κατά το διάστημα της 
καραντίνας για την προμήθεια τροφίμων.
Πέραν της απολύμανσης κοινοχρήστων 
χώρων τις ημέρες της καραντίνας, προ-
χωρήσαμε σε μια σειρά ενεργειών για 
να ομορφύνουμε την πόλη μας: φυτεύ-
σεις δέντρων, φυτών και λουλουδιών σε 
πλατείες, παρτέρια και κοινόχρηστους 
χώρους στις γειτονιές του δήμου καθώς 
και σε άλλες παρεμβάσεις. αξιοποιήσα-
με αυτό τον χρόνο, κατά τον οποίο, οι 
περισσότεροι συμπολίτες παρέμειναν 
στα σπίτια τους, ώστε να προχωρήσουμε 
σε φυτεύσεις, επισκευές, μικρές και μεγα-
λύτερες παρεμβάσεις και σημαντικά έργα 
που βρίσκονται σε εξέλιξη στις γειτονιές 
του δήμου μας.

1. Διανομή προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου
2. Συνεργεία του δήμου πραγματοποιούν απολυμάνσεις

3. Citify: εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 
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Τάςος ΜάΥριδης 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ,  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ



Aυτοδιοίκηση & Κοινωνική Ευθύνη 25ΙΟΥΝΙΟΣ  2020

1.  Το Δημοτικό Θέατρο Πεύκης φωτίστηκε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης  
προς τους νοσηλευτές την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

2.  Τροφές για τα αδέσποτα της πόλης από την ΠΕΔ Αττικής
3. Πλύση και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων
4. Γραμμή Δημότη: πενταψήφιος αριθμός στήριξης δημοτών

λυκοβρυση - πευκη

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη στήριξη 
των ευάλωτων πληθυσμιακών ομά-
δων. Από τις 20 Μαρτίου, η Κοινωνική 
Υπηρεσία μας στήριξε τα Άτομα με Ανα-
πηρία, τους αποκλεισμένους λόγω καρα-
ντίνας, τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 
χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον και τους 
δικαιούχους των κοινωνικών δομών. Οι 
συμπολίτες που ανήκουν σε αυτές τις κα-
τηγορίες, είχαν τη δυνατότητα να επικοι-
νωνούν μέσω τηλεφώνου ή e-mail, προ-
κειμένου να εξυπηρετούνται για θέματα 
φαρμακευτικής περίθαλψης και παρο-
χής ειδών πρώτης ανάγκης από τα σού-
περ μάρκετ, για υγειονομικές υπηρεσί-
ες και για διεκπεραίωση αιτημάτων τους 
μέσω ΚΕΠ.
Επίσης, συστάθηκε ειδική τηλεφωνική 
γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, η 
οποία λειτουργούσε τις καθημερινές 
από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Αξί-
ζει να σημειωθεί, ότι οι επωφελούμενοι 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου παραλαμ-
βάνουν τους τελευταίους μήνες τα προϊό-
ντα που δικαιούνται κατ’ οίκον ενώ το ίδιο 
συνέβη με περίπου 200 οικογένειες, που 
ήταν δικαιούχοι δωροεπιταγών συνολικής 
αξίας 12.000 € πριν το Πάσχα. 
τα καΠή του δήμου μας, παρά την 
αναστολή της λειτουργίας τους, συνε-
χίζουν να στέκονται στο πλευρό των 
ηλικιωμένων συμπολιτών μας, με τη 
συνταγογράφηση από τη γιατρό των 
ΚΑΠΗ, την παράδοση φαρμάκων σε κά-
ποιες περιπτώσεις και με συχνή τηλεφω-
νική επικοινωνία με τα μέλη τους. 
Επιπλέον, αξιοποιώντας το ανταποδοτι-

κό όφελος της ανακύκλωσης ρούχων, 
διαθέσαμε δύο δωροεπιταγές ύψους 
200 € στους ιερούς ναούς αγίας Βαρβά-
ρας λυκόβρυσης και αγίου Παντελεή-
μονα Πεύκης για τα κοινωνικά παντο-
πωλεία των ενοριών τους.
Πέραν των εργαζομένων στον δήμο και 
στα Νομικά μας Πρόσωπα, τους οποίους 
ευχαριστώ για την προσπάθεια που κατέ-
βαλαν υπό δύσκολες συνθήκες, θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω τους πολίτες, που 
εθελοντικά ενισχύουν τις δράσεις μας. 
Πιο συγκεκριμένα, τους εθελοντές που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας στις 16 
Μαρτίου και συμμετείχαν στην εθελοντι-
κή αιμοδοσία του δήμου και του ΚΟΙΠΑΠ, 
αλλά και πρόσφατα σε αυτή του ΟΑΚΑ 
που στηρίξαμε ως δήμος. Επίσης, ευχα-
ριστώ τους συλλόγους (Γυναικών Λυκό-
βρυσης - Πεύκης, Μικρασιατών «ΙωΝΙΑ», 
«Οι φίλοι της Θένιας», «ΠΑΡΕΑ των 50» 
κ.ά.) τα σχολεία (St Catherine’s, Ελληνο-
αγγλική, Δημόσια Σχολεία, Παιδικοί Σταθ-
μοί) τις επιχειρήσεις (Janssen Hellas, Δ. 
Καραγιάννης, M & G Hygiene Solutions 
κ.ά.) και τους συμπολίτες, που ενίσχυσαν 
το κοινωνικό μας Παντοπωλείο τους τε-
λευταίους μήνες. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κώ-
στα γεράρδο, από το «Πλαίσιο», ο οποίος 
μας δώρισε 20 tablets, τα οποία διατέθη-
καν στους συλλόγους γονέων και κηδεμό-
νων των Δημοτικών μας Σχολείων.
ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς 
το υγειονομικό προσωπικό της χώρας, 
συμμετείχαμε ως δήμος στον εορτα-
σμό της Παγκόσμιας ήμέρας Νοση-

λευτών και Νοσηλευτριών στις 12 Μάϊ-
ου 2020. Σε μια συμβολική κίνηση, το πιο 
εμβληματικό κτήριο της πόλης μας, το 
Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, φωτίστηκε 
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς όλες 
τις νοσηλεύτριες και όλους τους νοση-
λευτές που μάχονται καθημερινά στα 
νοσοκομεία. 
Τέλος, το Νομικό μας Πρόσωπο ΠΕαΠ, 
αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα που 
διαθέτει, πρόσφερε δωρεάν ασκήσεις 
γυμναστικής στους πολίτες του Δή-
μου λυκόβρυσης - Πεύκης για την πε-
ρίοδο που παρέμεναν οι αθλητικές μας 
εγκαταστάσεις κλειστές. Το ίδιο συνέβη 
και με τα μαθήματα του Δημοτικού μας 
Ωδείου. Οι πολιτιστικές και αθλητικές μας 
δομές επιστρέφουν, αυτές τις ημέρες, σε 
λειτουργία, με την αυστηρή τήρηση των 
σχετικών πρωτοκόλλων.
συνεχίζουμε την προσπάθεια σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια αττικής, 
την κΕΔΕ, την Ένωση Δημάρχων αττι-
κής που μας παρείχαν υλικά αυτοπρο-
στασίας, με την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων αττικής, από όπου παραλάβαμε 
τροφές για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, 
προκειμένου να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες που προκύπτουν από την υγειο-
νομική κρίση. Σε συνεργασία με τους ιε-
ρούς μας ναούς, τους συλλόγους, τους 
ενεργούς πολίτες και τις επιχειρήσεις της 
πόλης μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 
στον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης, και πά-
ντα εφαρμόζοντας τις αποφάσεις και τις 
οδηγίες της Κυβέρνησης, ώστε να μεί-
νουμε όρθιοι σε αυτή τη δύσκολη περίο-
δο για όλους.

αξιόΠόιησαμε 
τόν χρόνό,  

κατα τόν όΠόιό,  
όι Περισσότερόι  

Παρεμειναν  
στα σΠιτια τόυσ, 

 ωστε να 
Πρόχωρησόυμε 

σε φυτευσεισ, 
εΠισκευεσ, 
μικρεσ και 

μεγαλυτερεσ 
Παρεμβασεισ και 
σημαντικα εργα 
Πόυ βρισκόνται 

σε εξελιξη 
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στο Μαρούσι, η πανδημία  
αλληλεγγύης νίκησε 
την πανδημία του Covid-19

Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθ-
μού στην πατρίδα μας επιτέλεσε 
έναν εξόχως σημαντικό ρόλο σε 
μια χρονική περίοδο που δοκιμά-
στηκαν παγκοσμίως οι αντοχές 
των κοινωνικών και υγειονομι-
κών υπηρεσιών. Ιδιαιτέρως, στον 
Δήμο Αμαρουσίου δείξαμε ταχύ-

τατα τα αντανακλαστικά μας και δημιουρ-
γήσαμε ένα πολύ ισχυρό δίχτυ προστασί-
ας για τους δημότες μας σε πολλά επίπεδα:
  Απολυμάνσεις σχολείων, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ 

κοινόχρηστων χώρων και μέσων μαζι-
κής μεταφοράς

  Αναστολή πολιτιστικών & αθλητικών 
δραστηριοτήτων

  Υποστήριξη συγκεκριμένων πολιτι-
στικών και αθλητικών προγραμμάτων 
μέσω διαδικτύου

  Διεκπεραίωση συναλλαγών με τους πο-
λίτες μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου 
και εκτάκτως με ραντεβού

  Μη καταβολή τροφείων στους παιδι-
κούς σταθµούς και τελών κατάληψης 
κοινόχρηστων χώρων, για το χρονικό 
διάστημα των έκτακτων μέτρων και 
στη συνέχεια μείωση τροφείων - τρο-
ποποίηση μοριοδότησης για τις εγγρα-
φές - επανεγγραφές παιδικών σταθμών 
σχολικής περιόδου 2020 - 2021

  Καθολική στήριξη των ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων με μέσα, αγαθά και υπη-
ρεσίες

  Αναβάθμιση του δικτύου εθελοντών
  Συμμετοχή στο υγειονομικό «Δίκτυο 

Ζωής» για την προστασία των αιμοδο-
τών, μετατρέποντας το δημαρχείο σε 
«Hot Spot» αιμοδοσίας

  Υποστήριξη και σίτιση αδέσποτων
  Συνεχείς επισκέψεις του ΕΟΔΥ στο δη-

μαρχείο για λήψη δειγμάτων από ερ-
γαζόμενους του δήμου, έναντι του 
Covid-19

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί, πως η επι-
τυχία της αντιμετώπισης της πανδημί-
ας στο Μαρούσι οφείλεται και στο γεγο-
νός ότι ο δήμος μας είχε διαμορφωμένη 
την οργάνωση και τη δυναμική να αγκα-
λιάζει με αποτελεσματικό τρόπο τους ευ-
άλωτους συμπολίτες μας. Έτσι, σήμερα 
οι Μαρουσιώτες που ανήκουν στις ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες καλύπτονται από 
εξελιγμένες δομές και υπηρεσίες όπως το 
Κοινωνικό Πολυιατρείο, τη Γωνιά Κοινωνι-

κής Προσφοράς και Αλληλεγγύης, το Δη-
μοτικό Παντοπωλείο, τα Γεύματα Αγάπης, 
το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και το Κοινω-
νικό Φροντιστήριο και τέλος τυγχάνουν ει-
δικής οικονομικής πολιτικής όσον αφορά 
στα δημοτικά τέλη και πρόσβαση σε αθλη-
τικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Παραμένει, πάντα, σημαντική η συνερ-
γασία του Δήμου Αμαρουσίου και της Εκ-
κλησίας που με τις ενορίες της ως σημεία 
κοινωνικής αναφοράς, ενισχύει τον κύκλο 
προσφοράς και αλληλεγγύης σε κάθε ευ-
άλωτο πολίτη.
Οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ της πό-
λης μας γίνονται καθημερινά αρωγοί σε 
κάθε μαρουσιώτικη οικογένεια, προσφέ-
ροντας στήριξη και δημιουργική απασχό-
ληση σε όλες τις ηλικίες από την πιο μικρή 
έως και την πιο μεγάλη.
Τέλος, η επαναλαμβανόμενη διοργάνω-
ση εθελοντικής αιμοδοσίας και η συνε-
χής στήριξη της Τράπεζας Αίματος του 
Δήμου Αμαρουσίου, δίνει τη δυνατότη-
τα σε συμπολίτες μας να έχουν πρόσβα-
ση, σε μια κρίσιμη στιγμή, στο υπέρτατο 
αγαθό, το αίμα. 
Σε όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου 
Αμαρουσίου και σε όλες τις δράσεις, ση-
μαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι Σύλ-
λογοι, οι οποίοι συνδράμουν με μέσα και 
ανθρώπινο δυναμικό, σε κάθε κάλεσμα 
προσφοράς και εθελοντισμού.
Όμως, σκοπός μιας ευνομούμενης πολι-
τείας και ειδικά μιας δημοτικής Αρχής που 
θέλει να θεωρείται επιτυχημένη δεν είναι 
μόνο να υποστηρίζει τις ευπαθείς κοινωνι-
κές ομάδες αλλά και να προσπαθεί να τις 
βγάλει από την κατάσταση του αποκλει-
σμού, να τις εντάξει σε ένα ενεργό κοινω-
νικό σύνολο παραγωγής και ευημερίας. 
Για αυτό τον λόγο, πιστεύουμε σε στρα-
τηγικές που σκοπό έχουν, πρώτον να κα-
ταπολεμηθεί η βασική ρίζα του κακού δη-
λαδή η ανεργία και δεύτερον στη θεσμικά 
κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Αυτοδιοί-
κησης α’ βαθμού με αρμοδιότητες και πό-
ρους που θα της επιτρέπουν να ασκήσει 
όλο το εύρος μιας σύγχρονης ευρωπαϊ-
κής κοινωνικής πολιτικής. 
Από την άλλη δεν φτάνει να αναζητού-
με διαρκώς την καλύτερη επαγγελματι-
κή επιμόρφωση και αποκατάσταση για 
τους κατοίκους του Αμαρουσίου αλλά 
πρέπει να διαμορφώνουμε και το πλαίσιο 

γενικότερης ευημερίας στην πόλη που θα 
την αναβαθμίζει και θα την κατατάσσει σε 
εκείνα τα αστικά κέντρα που θα θέλει κά-
ποιος να ζει, να επισκέπτεται, να επενδύει 
και να εργάζεται.
ως εκ τούτου, εφαρμόζουμε ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο πολεοδομικών και χωρο-
ταξικών τακτοποιήσεων και παράλληλα 
την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστι-
κής Κινητικότητας που, μαζί με τα μεγά-
λα έργα κυκλοφοριακής αποσυμφόρη-
σης και αντιπλημμυρικά, θα επιτρέψουν 
στο Μαρούσι να μετασχηματιστεί σε ένα 
προάστιο περισσότερο πράσινο και φιλι-
κό για τον πολίτη. 
Η σπουδαία αθλητική, πολιτιστική και καλ-
λιτεχνική κληρονομιά του Αμαρουσίου, 
είναι άλλος ένας ισχυρός πυλώνας ανά-
πτυξης για την πόλη μας, στον οποίο ήδη 
δίνουμε μεγάλη έμφαση. Με τις κατάλλη-
λες ενέργειες θα δημιουργήσει επιπλέον 
θέσεις εργασίας στον τόπο που «γέννησε» 
ή και φιλοξένησε ιδιαίτερες τέχνες όπως 
την Κεραμική και μεγάλες προσωπικότη-
τες όπως τον Σπύρο Λούη, τον Μίμη Φω-
τόπουλο και τον Ευγένιο Σπαθάρη.

    

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει 
πως μπορεί να τα καταφέρει στα δύσκο-
λα, που δεν αφορούν μόνο στη στήριξη 
των αδυνάμων αλλά και στην άρση των 
γραφειοκρατικών ή θεσμικών εμποδίων. 
Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για τη διαδι-
κασία αλλά για την αποτελεσματικότητα 
στην παροχή υπηρεσιών και ειδικά, όταν 
μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες όπως 
Παιδεία και Υγεία, δεν χωρούν εκπτώσεις.  
Είναι η σπουδαία πολιτική ευκαιρία για 
την πατρίδα μας να δώσει στους δήμους 
πραγματική εξουσία και τη δυνατότητα να 
απορροφούν πόρους αλλά και παράλληλα 
να παράγουν πλούτο προς όφελος των πο-
λιτών. Πρέπει να έχουμε ως πυλώνα σκέ-
ψης πως η παρουσία όλων μας έχει νόημα 
και αξία όταν ο Πολίτης είναι Πρωταγωνι-
στής. Αυτό είναι το πολιτικό μας μήνυμα 
και με αυτό πορευόμαστε, για έναν πραγ-
ματικά κοινωνικό και αποτελεσματικό 
δήμο. Για να χαρακτηριστεί το Μαρούσι 
της Νέας Εποχής, ως ένα απόλυτα «Κοι-
νωνικό Μαρούσι».

ΘΕοΔΩροσ αΜΠατΖογλοΥ
Δήμαρχος Αμαρουσίου

σκόΠόσ μιασ 
ευνόμόυμενησ 

Πόλιτειασ και ειδικα 
μιασ δημότικησ 
αρχησ Πόυ θελει 

να θεωρειται 
εΠιτυχημενη 

δεν ειναι μόνό 
να υΠόστηριζει 

τισ ευΠαθεισ 
κόινωνικεσ όμαδεσ 

αλλα και  
να ΠρόσΠαθει  
να τισ βγαλει  

αΠό την κατασταση 
τόυ αΠόκλεισμόυ
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Η νέα δημοτική Αρχή  
του Δήμου Αμαρουσίου 
πιστεύει ότι η φροντίδα  

των δημοτών της πόλης 
 αποτελεί βασική 

προτεραιότητα για μια 
αξιοπρεπή διαβίωση,  
σε μια κοινωνία χωρίς 
διακρίσεις, με ισότητα 

πρόσβασης σε ποιοτικές 
κοινωνικές υπηρεσίες.  
Ο βασικός στόχος είναι 

το Μαρούσι να βελτιώσει 
ακόμη περισσότερο  

τους ήδη υψηλούς δείκτες 
κοινωνικής πολιτικής του.

Δήμος Αμαρουσίου
κοινωνικές Δομές,  

αλληλεγγύη και Εθελοντισμός

Η νέα δημοτική Αρχή:
  ιεραρχεί κι ενσωματώνει εκείνες τις 

προτεραιότητες που της επιτρέπουν 
την επανεκκίνηση και ευημερία της 
κοινωνίας και πάνω απ’ όλα τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
σε ευθεία σύνδεση με την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής

  στηρίζει όλους τους κατοίκους της με 
ενεργητικές δράσεις κοινωνικής πολιτι-
κής, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλει-
σμούς

  αντιλαμβάνεται την έννοια της κοι-
νωνικής πολιτικής όχι ως χορήγηση 
επιδομάτων, αλλά ως έμπρακτη στή-
ριξη, κινητοποίηση και ενσωμάτωση 
όλων όσων έχουν ανάγκη

  αναπτύσσει στοχευμένες πρωτοβου-
λίες για τη σωματική και ψυχική ευ-
εξία όλων των ηλικιακών ομάδων, 
όπως η ελεύθερη πρόσβαση ή μειωμέ-
νου κόστους συμμετοχή σε όλα τα πολιτι-
στικά και αθλητικά δρώμενα στην πόλη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζεται η στρα-
τηγική κοινωνικής ένταξης που ασκείται 
από τον δήμο, στη βάση των πραγματικών 
αναγκών της πόλης, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊ-
κού κοινωνικού ταμείου της επόμενης 
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 
Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζεται ένα 
ενοποιημένο δίκτυο διευρυμένων υπη-
ρεσιών για την καταπολέμηση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την 
πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσε-
ων, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας.

κοινωνική Πολιτική  
Δήμου αμαρουσίου
Την ευθύνη για την εφαρμογή και υλο-
ποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Δήμου Αμαρουσίου έχει το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «ορ-
γανισμός κοινωνικής Πολιτικής και 

αλληλεγγύης Δήμου αμαρουσίου» 
(ΟΚΟΙΠΑΔΑ). 
σκοπός του, είναι η εφαρμογή και υλο-
ποίηση Προγραμμάτων κοινωνικής 
Πολιτικής για την παροχή ποιοτικών 
κοινωνικών υπηρεσιών, αναβάθμι-
σης της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
του Δήμου αμαρουσίου, δημιουργώ-
ντας ένα δίχτυ προστασίας για τις ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες και τη μαρουσιώ-
τικη οικογένεια.

τρίτη ήλικία
Ο Δήμος Αμαρουσίου προβλέπει για τους 
ηλικιωμένους δομές και δράσεις φρο-
ντίδας, υποστήριξης, υγείας, ενίσχυ-
σης της αυτονομίας και της κοινωνι-
κής συμμετοχής τους.

δόμεσ - koinωνικεσ υΠηρεσιεσ

1. Απολυμάνσεις  
σε κοινόχρηστους χώρους

2. Εποπτεία διανομής ειδών 
σε ευπαθείς Μαρουσιώτες
3. Το Μαρούσι συμμετέχει  

στο δίκτυο αιμοληψιών  
της χώρας εν μέσω Covid-19

1

2
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Συγκεκριμένα, για τα άτομα της Τρίτης 
Ηλικίας λειτουργούν οι δομές / υπηρεσίες: 
7 κέντρα ανοικτής Προστασίας ήλικιω-
μένων (καΠή), Προγράμματα κοινω-
νικής Υποστήριξης «Βοήθεια στο σπίτι» 
και «κοινωνικής Μέριμνας», «αθλητι-
σμός στην τρίτη ήλικία» και κέντρο 
ήμέρας Alzheimer αμαρουσίου.

Παιδικοί σταθμοί
Οι 11 Παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αμα-
ρουσίου παρέχουν σύγχρονες και ποιοτι-
κές υπηρεσίες με το πιο χαμηλό κόστος 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις δίνεται η 
δυνατότητα απαλλαγής των οικογενει-
ών από τη μηνιαία καταβολή οικονομι-
κής εισφοράς σύμφωνα με κοινωνικοοι-
κονομικά κριτήρια.

κοινωνικό Παντοπωλείο,  
γωνιά Προσφοράς &  
αλληλεγγύης, Δημοτική  
ιματιοθήκη, Δομή Παροχής 
συσσιτίου (γεύμα αγάπης)
Με στόχο, κανείς να μη στερείται τα βασι-
κά αγαθά και να έχει ένα αξιοπρεπές επί-
πεδο διαβίωσης στη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία που διανύουμε, το κοινωνικό 
Παντοπωλείο, η γωνιά Προσφοράς & 
αλληλεγγύης και η Δημοτική ιματιο-
θήκη διανέμουν σε σταθερή και τακτι-
κή βάση τρόφιμα μακράς διαρκείας, 
είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης 
και υπόδησης, προίκα μωρού, είδη οι-
κιακού εξοπλισμού, βιβλία, παιχνίδια 
κ.ά. σε ωφελούμενα άτομα και οικογένει-
ες που τα χρειάζονται.
Παράλληλα, καθημερινά και για όλο τον 

χρόνο, συμπολίτες μας βρίσκουν ένα ζε-
στό πιάτο φαγητό μαζί με μια φιλική εξυ-
πηρέτηση, στον φιλόξενο χώρο του Γεύ-
ματος Αγάπης. 2.500 μερίδες φαγητού 
(κατά μέσο όρο) διανέμονται μηνιαίως.

ταμείο αλληλοβοήθειας  
Ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Με σκοπό την έμπρακτη υποστήριξη 
και την παροχή συνδρομής με έκτακτα 
βοηθήματα σε άτομα και οικογένειες 
που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια, 
λειτουργεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας 
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων με τις ευ-
γενικές χορηγίες και την ευαισθησία του 
επιχειρηματικού κόσμου, στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά και 
των ιδιωτών.

Επισιτιστικό Πρόγραμμα
Μεγάλες ποσότητες σε είδη διατροφής 
και οικιακής χρήσης διαχειρίστηκε και 
διένειμε ο Δήμος αμαρουσίου ως επι-
κεφαλής εταίρος της σύμπραξης Βόρειου 
Τομέα Αττικής «Αμάλθεια» στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής συνδρομής» του Ταμεί-
ου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους από-
ρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Το πρόγραμμα 
έχει στόχο την καταπολέμηση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Μέσω αυτού, χιλιάδες συμπολίτες μας εί-
χαν πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Δημοτικό κοινωνικό  
Πολυϊατρείο
Η πρόληψη και διευκόλυνση των πολι-
τών προκειμένου να έχουν πρόσβαση 

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
είναι το κύριο αντικείμενο του Δημοτι-
κού κοινωνικού Πολυϊατρείου, το οποίο 
απευθύνεται σε απόρους και ανασφάλι-
στους πολίτες, που είναι δημότες ή κά-
τοικοι Αμαρουσίου. Στο Πολυϊατρείο προ-
σφέρουν, εθελοντικά, τις υπηρεσίες τους 
γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.

κέντρο Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης
Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
πραγματοποιεί διαγνωστικό και συμ-
βουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόμου, 
ζεύγους, γονέων και οικογένειας, με 
στόχο την πρόληψη και προαγωγή της 
ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης.
Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσω-
πικό και απευθύνεται σε κατοίκους και δη-
μότες κάθε ηλικίας.

κοινωνικό Φροντιστήριο
Με το πρόγραμμα μειωμένου ή και δωρε-
άν κόστους φοίτησης σε φροντιστήρια ξέ-
νων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, με 
την ευγενική προσφορά των φροντι-
στηρίων της πόλης, παρέχεται η δυ-
νατότητα στις οικογένειες που αντιμε-
τωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές 
δυσκολίες να καλύψουν μέρος των εκ-
παιδευτικών αναγκών των παιδιών, 
στο πλαίσιο της προαγωγής ίσων ευκαιρι-
ών για όλους.

Προγράμματα  
«Βοήθεια στο σπίτι»  
& «κοινωνική Μέριμνα» 
Το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμ-

 τό ταμειό 
αλληλό-

βόηθειασ 
ευΠαθων 

κόινωνικων 
όμαδων 
στηριζει 

εμΠρακτα 
ατόμα  

& όικόγενειεσ  
Πόυ βρισκόνται 

σε ακραια 
φτωχεια

1. Αθλητικές δραστηριότητες
2. Αγιασμός στους Παιδικούς Σταθμούς

3. Βράβευση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων 
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μα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο
την παροχή συστηματικής και οργανω-
μένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φρο-
ντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα 
με ειδικές ανάγκες.
απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλι-
κίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλή-
ρως και σε άτομα με κινητικές ή άλλες 
δυσκολίες, με προτεραιότητα σε αυτούς 
που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλή-
ρη φροντίδα της οικογένειας ή που το ει-
σόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξα-
σφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες 
για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
τους. Το πρόγραμμα καλύπτει 140 οικογέ-
νειες της πόλης.

κέντρο ήμέρας ALZHEIMER
Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής 
σε συνεργασία με την «Εταιρεία Νόσου 
Alzheimer & συναφών Διαταραχών 
αθηνών», λειτουργεί στον Δήμο Αμα-
ρουσίου το μοναδικό κέντρο ήμέρας 
στα βόρεια προάστια.
Το Κέντρο λειτουργεί ως μονάδα ημι-ημε-
ρήσιας παραμονής και απασχόλησης, θε-
ραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης των 
ατόμων με άνοια που αντιμετωπίζουν δι-
αταραχές μνήμης και άλλων διανοητικών 
λειτουργιών.
Παράλληλα, προσφέρει συμβουλευτική 
και καθοδήγηση στα συγγενικά πρόσω-
πα των πασχόντων.

κΔαΠ - ΜΕα
Το κέντρο Δημιουργικής απασχόλη-
σης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) 
του Δήμου Αμαρουσίου έχει ως αποστο-

λή να απασχολεί δημιουργικά τα παι-
διά με αναπηρία μέσω προγραμμάτων 
έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης 
λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινω-
νικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωμα-
τικής αγωγής, με στόχο την πρόοδο και 
την αναβάθμιση της καθημερινότητάς 
τους. Τα προγράμματα λαμβάνουν χώρα, 
βάσει προγραμματικής σύμβασης, στη 
στέγη του Σικιαρίδειου Ιδρύματος.

τράπεζα αίματος
Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής πολιτικής του, λειτουργεί Δημο-
τική τράπεζα αίματος σε συνεργασία 
με το Νοσοκομείο αμαλία Φλέμιγκ για 
την κάλυψη των αναγκών σε μονάδες αί-
ματος των εθελοντών αιμοδοτών, κατοί-
κων και δημοτών. Για την ενίσχυση της 
Τράπεζας Αίματος διοργανώνει εθελοντι-
κές αιμοδοσίες σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, ενημερώνοντας και κινητοποιώ-
ντας παράλληλα την τοπική κοινωνία.

Πολιτιστικά και αθλητικά  
προγράμματα  
του Δήμου αμαρουσίου
Την ευθύνη των Πολιτιστικών και Αθλη-
τικών Προγραμμάτων του Δήμου Αμα-
ρουσίου έχει το ΝΠΙΔ «κοινωφελής Επι-
χείρηση Δήμου αμαρουσίου» (ΚΕΔΑ). 
Σκοπός του είναι η ανάδειξη και προστα-
σία του τοπικού πολιτισμού, η πνευματική 
καλλιέργεια και ψυχαγωγία των πολιτών, 
η προώθηση και συνεχής ανάπτυξη του 
αθλητισμού, αποσκοπώντας στη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η 
ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εθελο-

ντισμού, οι οποίες σχετίζονται με τον πολι-
τισμό και τον αθλητισμό.

Πολιτισμός και αθλητισμός
οι υποδομές και υπηρεσίες του Δήμου 
αμαρουσίου που σχετίζονται με τον Πο-
λιτισμό και τον Αθλητισμό, έχουν σκοπό 
την ουσιαστική συμμετοχή, ενεργοποί-
ηση και ευαισθητοποίηση των κατοί-
κων του Δήμου, για τη δημιουργία και 
ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, 
αθλητικής, πολιτιστικής και περιβαλ-
λοντικής δραστηριότητας στην περιφέ-
ρεια του δήμου. Δεκάδες προγράμματα 
εκπονούνται κάθε χρόνο για όλες τις ηλι-
κίες και με ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες.
Πολιτιστικοί χώροι: Το Κέντρο Τέχνης 
και Πολιτισμού, η Δημοτική Ολυμπιακή 
Πινακοθήκη «Σπύρος Λούης», το Δημοτι-
κό ωδείο, η Βορέειος Βιβλιοθήκη, το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Θεά-
τρου Σκιών «Ευγένιος Σπαθάρης» και το 
Λαογραφικό Μουσείο.
αθλητικοί χώροι: Δημοτικό κολυμβητή-
ριο, 2 γήπεδα τένις, δημοτικό γυμναστή-
ριο, 2 κλειστά γήπεδα μπάσκετ, γυμνα-
στήριο «Σπύρος Λούης» και γυμναστήριο 
Αγίου Θωμά Αμαρουσίου.

Πολιτιστικό  
και αθλητικό Camp 
Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το 
αθλητικό & πολιτιστικό camp υποδέχεται 
τα παιδιά της πόλης μας, προσφέροντας 
σε αυτά δημιουργικές διεξόδους, στηρίζο-
ντας στην καθημερινότητά τους, τους ερ-
γαζόμενους γονείς.

τό κεντρό 
ημερασ 

alzheimer ειναι 
τό μόναδικό 

στα βόρεια 
Πρόαστια  

& λειτόυργει  
ωσ μόναδα 

ημι-ημερησιασ 
Παραμόνησ  

& θεραΠευτικησ 
φρόντιδασ 

ατόμων  
με ανόια

2

1. Πολιτιστικές δραστηριότητες
2. Δράση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

1
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H εξουσία κάθε δημάρχου 
προέρχεται από τον λαό  
και υπάρχει για τον λαό

Ο
Δήμος Μεταμόρφωσης, όπως και 
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένος με το κοινω-
νικό σύνολο, από το οποίο πηγάζει 
η αρμοδιότητά του και στο οποίο 
απευθύνονται οι δράσεις του. 

Μάλιστα, αν αναλογιστούμε ότι η εκά-
στοτε δημοτική Αρχή είναι αιρετή, εύκο-
λα αντιλαμβανόμαστε την πρόσθετη υπο-
χρέωσή του να παρέχει υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες τόσο στον πολίτη, όσο και στο 
περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριο-
ποιείται και εντάσσεται.
Άλλωστε, η εξουσία κάθε δημάρχου προ-
έρχεται από τον λαό και υπάρχει για τον 
λαό.
Εν ολίγοις, κατ’ αντιστοιχία της Κοινωνι-
κής Εταιρικής Ευθύνης, θα μπορούσαμε 
να μιλήσουμε για Κοινωνική Δημοτική 
Ευθύνη. Μια Ευθύνη, η οποία είναι ιδι-
αίτερα σημαντική στις μέρες μας, όπου 
λόγω της οικονομικής κρίσης και της συ-
νακόλουθης υποβάθμισης της ποιότη-
τας ζωής, ο δήμος, πλέον, καλείται -και 
κάποιες φορές εγκαλείται (sic)- περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, 
να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης 
και να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστα-

σίας και στήριξης των κατοίκων του. Να 
δείξει -και ν' αποδείξει- ότι ως ο εγγύτε-
ρος στον πολίτη θεσμός μπορεί να δώσει 
λύση σε σοβαρά προβλήματα των δημο-
τών. Να καλύψει κενά που αφήνει ο κρα-
τικός μηχανισμός και να διασφαλίσει την 
κοινωνική συνοχή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
πρόσφατη υγειονομική κρίση, όπου απο-
δείχθηκε περίτρανα ο ρόλος που η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματί-
σει, ιδιαίτερα στα κοινωνικά ζητήματα, 
ως πρώτη γραμμή με τον πολίτη. Και μά-
λιστα, σε αγαστή συνεργασία τόσο με την 
Περιφέρεια και την Κεντρική Διοίκηση, 
όσο και με τον ιδιωτικό τομέα και τις χο-
ρηγίες τους.
Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή της ανά-
ληψης των καθηκόντων μου, πέραν των 
πολλών τεχνικών έργων, προσπάθησα να 
δώσω προτεραιότητα στον Άνθρωπο και 
την καθημερινότητά του. Να προωθήσω 
δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα και να 
εξασφαλίσω στον δημότη της Μεταμόρ-
φωσης τη σιγουριά ότι δεν είναι πολίτης 
δεύτερης κατηγορίας. Ότι δεν είναι μόνος. 
Να συμβάλλω -στο πλαίσιο των δυνατοτή-
των μας- στην ενίσχυση όσων έχουν ανά-

γκη, τους οποίους καλώ να απευθυνθούν 
στις κοινωνικές δομές του δήμου.
Ενδεικτικά, αναφέρω την Κοινωνική Υπη-
ρεσία, τα Τοπικά Ιατρεία, το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, 
το Συσσίτιο, τη Γραμμή Βοήθειας και τις 
δράσεις στα ΚΑΠΗ.
Και αυτά είναι μόνο η αρχή...

    

ως Δήμαρχος δεν κάνω κάτι παράλογο 
ή πρωτόγνωρο. Προσπαθώ να κάνω τη 
δουλειά μου, να είμαι χρήσιμος και να τι-
μήσω την εμπιστοσύνη των πολιτών που 
με επέλεξαν.
Στην πραγματικότητα, δίνουμε τον αγώ-
να του αυτονόητου. Τόσα χρόνια ο Δήμος 
Μεταμόρφωσης αρκείται στο να αποταμι-
εύει χρήματα από το υστέρημα των κατοί-
κων του. Είναι καιρός να το ανταποδώσει 
με έργα και παροχές. 
Όχι μόνον επειδή οι κάτοικοι της Μετα-
μόρφωσης το δικαιούνται αλλά προπα-
ντός επειδή το χρειάζονται.
Και επειδή είναι υποχρέωση και προτεραι-
ότητά μας...

 στρατοσ σαραοΥΔασ
 Δήμαρχος Μεταμόρφωσης

 ό δημόσ,  
στισ μερεσ μασ, 

καλειται 
να Περιόρισει  
τισ εΠιΠτωσεισ  
τησ κρισησ και  

να δημιόυργησει 
ενα διχτυ 

Πρόστασιασ  
και στηριξησ  

των κατόικων τόυ

ΜεταΜορφΩση
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Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, 
μετά από αρκετά χρόνια, 

αλλάζει διοίκηση  
και γυρίζει σελίδα. 

Πολλά τα ανοιχτά ζητήματα, 
πολλές οι προκλήσεις  

για τη νέα δημοτική Αρχή, 
πολλές οι ανάγκες  

και τα αιτήματα των 
πολιτών, σε μια περιοχή 

αρκετά «αδικημένη»  
μέχρι και σήμερα  

τόσο σε έργα, όσο και  
σε χρηματοδότηση. 

Σε όσα μπορούν -και πρέπει- 
να γίνουν, είναι σημαντικός  

ο ρόλος όχι μόνον του δήμου 
αλλά και του πλήθους  

των επιχειρήσεων  
της περιοχής, με την 

Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη 
να αναδεικνύεται  

πιο επίκαιρη  
και σημαντική από ποτέ.

Δήμος Μεταμόρφωσης
γνώμονας  

όλων των δράσεων  
ο Πολίτης

Ενίσχυση της καθαριότητας 
και τεχνικά  Έργα
Ενισχύεται περαιτέρω ο συγκεκριμένος 
νευραλγικός τομέας με νέο προσωπι-
κό και οχήματα. Επισκευάστηκε από την 
πρώτη ημέρα και λειτουργεί το όχημα 
- πλυντήριο των κάδων των απορριμ-
μάτων ενώ ο τομέας της καθαριότητας 
απέκτησε πρόσφατα και νέο προσωπι-
κό με την 3Κ. 
Πραγματοποιήθηκαν, έγκαιρα και με επι-
τυχία, όλα τα κλαδέματα του φθινο-
πώρου και προχωρά ο καθαρισμός των 
ανοιχτών οικοπέδων. Άρχισαν, επίσης, 
ο καλλωπισμός και οι δενδροφυτεύσεις 
παρτεριών. 
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προμηθεύε-
ται νέα μηχανήματα - οχήματα, μέσω 
ιδίων πόρων και ένταξης σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα χρηματοδότησης. Μετα-
ξύ των οχημάτων περιλαμβάνεται και ένα 
που «κλείνει» τις λακκούβες (επουλωτικό 
λάκκων). 

Προχωρά, επίσης, η διαδικασία για τον 
καθαρισμό -για πρώτη φορά- όλων των 
φρεατίων της Μεταμόρφωσης.
Η διευκόλυνση της καθημερινότητας των 
πολιτών με τη βελτίωση των δρόμων, 
όπου ήδη ξεκίνησε η πρώτη φάση η οποία 
θα ολοκληρωθεί τέλη Ιουνίου, των πεζο-
δρομίων και την εξασφάλισή τους απένα-
ντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, με την 
ολοκλήρωση των αναφερθεισών δράσε-
ων, αποτελεί βασικό κομμάτι των προτε-
ραιοτήτων του δήμου.

αδειοδότηση  
του κολυμβητηρίου
Μετά από σχεδόν δεκαπέντε (15) χρόνια 
λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Μετα-
μόρφωσης, το Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Μεταμόρφωσης και συγκεκριμένα η κο-
λυμβητική δεξαμενή, για πρώτη φορά 
έλαβε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
μετά από έλεγχο και εκπλήρωση όλων 

των προδιαγραφών του Τμήματος Υγειο-
νομικού και Περιβαντολλογικού Ελέγχου 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας. 
Κάτι το οποίο μπορεί να φαντάζει απλό και 
αυτονόητο, ιδιαίτερα όταν αφορά στην 
υγεία των χρηστών, ωστόσο το περί του 
λόγου κολυμβητήριο είναι ένα από τα 
ελάχιστα, σε εθνικό επίπεδο, με τη συ-
γκεκριμένη άδεια. Και θα υπάρξει συνέ-
χεια, καθώς σύντομα θα συντηρηθεί και 
αναβαθμιστεί πλήρως -και πάλι για πρώ-
τη φορά- στο σύνολό του.

ενδεικτικεσ δρασεισ

1. Επίβλεψη τεχνικών 
αντιπλημμυρικών εργασιών

2. Πρωτοβουλία  
«Καθαρές Γειτονιές»
3. Το κολυμβητήριο  

του Δήμου Μεταμόρφωσης

1

2

3
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αναβάθμιση του φωτισμού 
Προτεραιότητα αποτελεί και η αναβάθμι-
ση του φωτισμού όλης της Μεταμόρφω-
σης. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων 
της Μεταμόρφωσης, με δικαιολογημέ-
να παράπονα για γειτονιές με μειωμέ-
νο και αναχρονιστικό φωτισμό, καθώς 
και συνεχείς βλάβες. Σε πρώτη φάση γί-
νεται διαγωνισμός για τον πιλοτικό φωτι-
σμό με LED κεντρικών σημείων και πλα-
τειών ενώ -εφόσον όλα λειτουργήσουν 
σωστά- ο Δήμος Μεταμόρφωσης προχω-
ρά στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση 
όλου του φωτισμού της πόλης. Η χρήση 
LED -εκτός της αύξησης της έντασης και 
της ποιότητας του φωτός- συνεπάγεται 
προστασία του περιβάλλοντος και μεγάλη 
εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Πόροι 
οι οποίοι θα διατεθούν σε άλλες ανάγκες.

Περικοπή περιττών δαπανών, 
είσπραξη κονδυλίων  
και διάθεση των πόρων  
σε άλλους τομείς
Περικόπτεται κάθε αχρείαστη δαπάνη, 
μέσω της αξιοποίησης των δημοτικών 
κτιρίων και περιορισμού του αριθμού των 
ενοικίων (ακόμη και στο ίδιο το Δημαρ-
χείο). Ένα ακόμη παράδειγμα είναι η απο-
χώρηση από τον Σύνδεσμο Δήμων και Κοι-
νοτήτων για την προστασία και ανάπτυξη 
της Πάρνηθας (Συν.Πα.), όπου ο Δήμος 
Μεταμόρφωσης ήταν μέλος χωρίς να συ-

νορεύει άμεσα με την Πάρνηθα και χωρίς 
ανταποδοτικά οφέλη. Μια αποχώρηση η 
οποία εξοικονομεί τουλάχιστον 60.000 
ευρώ ετησίως. 

Ενίσχυση της Εκπαίδευσης  
και των Παιδικών -  
Βρεφονηπιακών σταθμών
Ξεκίνησαν, επιτέλους, οι εργασίες κατα-
σκευής, μετά από δεκαετίες στασιμότη-
τας, του 2ου Λυκείου Μεταμόρφωσης, 
μέσω ΕΣΠΑ. Ενισχύονται οι Παιδικοί και 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί με προσωπι-
κό, απορροφώντας ολοένα και περισ-
σότερα παιδιά. 
Παράλληλα, ο Δήμος Μεταμόρφωσης 
επιδιώκει -σε συνεργασία και με χρηματο-
δότηση από την Περιφέρεια Αττικής- την 
επέκτασή τους (με δεύτερο όροφο), προ-
κειμένου να μη μείνει έστω και ένα παιδί ή 
βρέφος, εκτός.
Την ίδια στιγμή, ζητήθηκε από το Υπουρ-
γείο Παιδείας να αλλάξει το ΦΕκ του 
2008 για το 10ο Νηπιαγωγείο και να ανα-
βαθμιστεί από Μονοθέσιο σε τριθέσιο, 
κάτι που ανταποκρίνεται στις σημερινές 
ανάγκες του δήμου, ώστε εν συνεχεία να 
προχωρήσει η κατασκευή του. Ένα ακόμη 
διαχρονικό και δίκαιο αίτημα των πολιτών, 
το οποίο ενημερωνόμαστε ότι προχωρά και 
μάλιστα σε τετραθέσιο.
Διεκδικήθηκε από την κτ.Υπ. και στα-
διακά περνά η κατοχή όλων των σχο-
λείων της Μεταμόρφωσης στον δήμο, 

κάτι που ανοίγει την «πόρτα», ώστε μέσω 
περιφερειακής και κοινοτικής χρηματοδό-
τησης να προχωρήσει η ενεργειακή ανα-
βάθμισή τους.

κοινωνική Υπηρεσία
Στηρίζονται και ενισχύονται όλες οι δρά-
σεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Ενδεικτι-
κά και μόνο αναφέρουμε το κοινωνικό 
συσσίτιο, το κοινωνικό Παντοπωλείο, 
το κοινωνικό Φαρμακείο, το κέντρο κοι-
νότητας, τη Βοήθεια στο σπίτι, τη γραμ-
μή Βοήθειας, τον σταθμό Άνοιας, το γρα-
φείο Ψυχολογικής Υποστήριξης καθώς 
και το κΕΠ Υγείας, μέσω του οποίου πα-
ρέχονται υπηρεσίες, όπως δωρεάν σπι-
ρομέτρηση και μαστογραφία, αιματολο-
γικές εξετάσεις, εξετάσεις για προστάτη 
και καρκίνο καθώς και τεστ για την κατά-
θλιψη, σε συνεργασία με την Αντικαρκινι-
κή Υπηρεσία. Μάλιστα, σε αρκετές περι-
πτώσεις, επιζητούμε και λαμβάνουμε τη 
στήριξη και του ιδιωτικού τομέα, στα πλαί-
σια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 
(π.χ. χορηγίες τροφίμων).
Η Κοινωνική Υπηρεσία της Μεταμόρφω-
σης τους τελευταίους μήνες είχε πολλα-
πλάσιο όγκο δουλειάς, όμως κατάφερε να 
ανταποκριθεί με επάρκεια (κατ’ οίκον πα-
ράδοση φαρμάκων, τροφίμων σε περισ-
σότερες οικογένειες, αύξηση των μερίδων 
του συσσιτίου από 80 σε 135 με αυξητικές 
τάσεις και πολλά ακόμη). Στο έργο της συ-
νέβαλλαν η ενίσχυσή της με προσωπικό, η 

ό δημόσ 
μεταμόρφωσησ 

διεκδικει  
την 

αναβαθμιση 
τόυ τόΠικόυ 

ιατρειόυ  
σε κεντρό υγειασ

1. Κέντρο Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Μεταμόρφωσης
2. Μαθήματα αρτοποιίας
3.  Φιναλίστ ο Δήμος Μεταμόρφωσης στα «Innovation 

Awards» για την καταπολέμηση της σπατάλης του φαγητού
4.  Βράβευση χορωδίας δημοτικού σχολείου  

της Μεταμόρφωσης σε πανελλήνιο διαγωνισμό

1

2

4

3
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1.  Η Μεταμόρφωση ήταν  από τους πρώτους δήμους  
που ζήτησε και έλαβε έλεγχο από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

2.  Δωρεά τροφίμων από την πρωτοβουλία  
«Βοήθεια στο Σπίτι»

3. Παροχή βοήθειας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
4.  Επέκταση του δωρεάν ίντερνετ  

σ' όλη τη Μεταμόρφωση
5. Επιμορφωτική επίσκεψη μελών ΚΑΠΗ σε μουσείο

βοήθεια της Περιφέρειας με μερίδες συσ-
σιτίου και προστατευτικά μέσα, ο διπλασι-
ασμός από τον δήμο του προϋπολογισμού 
της, η διάθεση δυο επιβατικών οχημάτων 
από την ΚΕΔΕ για τη Βοήθεια στο Σπίτι και 
η χορηγία -για παράδειγμα- τόνων τροφί-
μων από ιδιωτικές εταιρείες και το «Όλοι 
Μαζί Μπορούμε».

κέντρο Υγείας 
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης διεκδικεί την 
αναβάθμιση του τοπικού ιατρείου Με-
ταμόρφωσης σε κέντρο Υγείας, με το 
επιχείρημα της αυξημένης προσέλευσης 
ασθενών, παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε 
ιατρικό προσωπικό. Ήδη, έγινε σχετική 
συνάντηση του τμήματος Υγείας με τον 
διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Αττικής ενώ ακολουθεί συνάντη-
ση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας.

τοπικό συμβούλιο Πρόληψης 
της Παραβατικότητας
Ιδρύθηκε το Τοπικό Συμβούλιο Πρόλη-
ψης της Παραβατικότητας, μια πρωτο-
βουλία που τυγχάνει ευρείας αποδο-
χής από τους κατοίκους του Δήμου 
Μεταμόρφωσης και από το αρμόδιο 
Υπουργείο, με αρκετές ήδη επιτυχημέ-
νες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης, όπως η πρόσφατη εκδήλω-
ση «για την εξάλειψη της Βίας κατά 
των γυναικών», σε συνεργασία με τη 

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολι-
τικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουρ-
γείου Εργασίας.
 
σχέδιο Βιώσιμης αστικής  
κινητικότητας (σΒακ)
Ολοκληρώθηκε, ήδη, το προσχέδιο Βι-
ώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
και τέθηκε υπό διαβούλευση (svak-
metamorfossi.gr). 
το σΒακ είναι ένα πλήρες στρατηγικό 
σχέδιο και όχι απλά μια μελέτη πολε-
οδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινω-
νιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 
Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρω-
μένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων 
υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων 
μέτρων σε διάφορους τομείς όπως ενδει-
κτικά: 
  Δημόσια και δημοτική συγκοινωνία 

(τη στιγμή, μάλιστα, που γίνεται  
η προμήθεια νέων λεωφορείων)

  Βάδισμα και ποδηλασία
  Διαλειτουργικότητα
  ασφάλεια αστικών οδών
  οδικές μεταφορές   

(ρέουσες και αδρανείς)
  αστική εφοδιαστική
  Διαχείριση της κινητικότητας
  Ευφυή συστήματα μεταφορών

Άμεση η πρόσβαση του πολίτη 
στη δημοτική αρχή
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των τα-

κτικών ανοικτών συναντήσεων με όλες 
τις περιοχές της Μεταμόρφωσης, όπου οι 
κάτοικοι έχουν την ευκαιρία να συνο-
μιλήσουν με τον δήμαρχο, να του κα-
ταθέσουν τις ανησυχίες και προβλή-
ματά τους. Να ενημερωθούν για το τι 
γίνεται και να βοηθήσουν στο να αντιμε-
τωπιστούν προβλήματα, που πιθανόν δι-
αφεύγουν της προσοχής της  ή στο να απο-
φευχθούν λάθη.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βοηθά τις 
Υπηρεσίες του δήμου (Τεχνική, Καθαρι-
ότητα κ.ά.) στο δύσκολο έργο τους ενώ 
κρατά και τον δήμαρχο σε εγρήγορση και 
διαρκή επαφή με τον πολίτη.

λοιπές δράσεις
Οι αναφερθείσες δράσεις βρίσκονται, 
ήδη, σε ικανοποιητικό βαθμό εξέλιξης ή 
υλοποίησης και αυτός είναι ο λόγος που 
αναφέρονται. Την ίδια στιγμή, πραγματο-
ποιούνται δεκάδες ακόμη πρωτοβου-
λίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν την 
κατάλληλη στιγμή και όταν φυσικά θα 
είναι ώριμες. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι η ηλεκτρονική αναβάθμιση του 
δήμου, με υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονι-
κή διαχείριση εγγράφων, η επέκταση του 
δωρεάν δικτύου WI-FI και πολλά ακόμη. 
Όμως, η προβολή τους δεν είναι ακόμη 
της παρούσης. 
στόχος κάθε υπεύθυνης δημοτικής ή γε-
νικότερα πολιτικής αρχής είναι τα έργα 
και η δουλειά.

τό σχεδιό 
βιωσιμησ 
αστικησ  

κινητικότητασ 
ειναι ενα 
Πληρεσ 

στρατηγικό 
σχεδιό και 
όχι αΠλα 

μια μελετη 
Πόλεόδόμικόυ,  
κυκλόφόριακόυ, 
συγκόινωνιακόυ, 
Περιβαλλόντικόυ 

χαρακτηρα 

1

3 5

2 4
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κοινωνική πολιτική: 
Δεν μείναμε στις θεωρίες

Κ
οινωνική πολιτική. Βασικό κεφά-
λαιο στις προεκλογικές διακηρύ-
ξεις όλων των υποψηφίων δη-
μάρχων. Κενό γράμμα; Θεωρίες; 
Λευκό χαρτί; Για τη δική μας δημο-
τική Αρχή, όχι. Αυτό φυσικά δεν θα 
κριθεί από εμάς αλλά από τους συ-

μπολίτες μας, στο τέλος της θητείας μας. 
Άλλωστε, μας «έλαχε» κατά τους πρώ-
τους μήνες της νέας δημοτικής περιόδου 
να απασφαλίσουμε μια «βόμβα» που απει-
λεί τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Την παν-
δημία του «κορωνοϊού» που δίχως άλλο 
δοκιμάζει τις αντοχές μας, το σχέδιό μας, 
την ετοιμότητά μας, τα αντανακλαστικά 
μας. Δοκίμασε και δοκιμάζει, όμως, πα-
ράλληλα και το προγραμματικό μας πλαί-
σιο που αφορά στην κοινωνική πολιτική 
στον δήμο μας. Δοκιμάζει τα σχέδια επί 
χάρτου και αποδεικνύει, εν τοις πράγμα-
σι, εάν αυτά υφίστανται και έχουν ισχύ στο 
πεδίο εφαρμογής και υλοποίησης. 
ως δημοτική Αρχή ήδη από τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο ανοίξαμε τα «χαρτιά μας» 
ανακοινώνοντας στους συμπολίτες μας 
όλα εκείνα που θέλουμε να εφαρμόσουμε 
στον συγκεκριμένο κρίσιμο τομέα δράσης. 
  Ενίσχυση της συνεργασίας των δο-

μών ΤΟ.Μ.Υ. που λειτουργούν για την 
προώθηση της Πρωτοβάθμιας Υγείας 
όλων των πολιτών, της συνεργασίας 
των ΤΟ.Μ.Υ. με το Κέντρο Υγείας της 
πόλης μας, και των δομών του Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδό-
νας. Κοινές πρωτοβουλίες για την πρό-
ληψη, την ενημέρωση, τη δράση.

  Ενεργοποίηση της Τράπεζας Αίματος 
του Δήμου, πρωτοβουλίες για την ενη-
μέρωση και δημιουργία δικτύου διάδο-
σης του μηνύματος της εθελοντικής αι-
μοδοσίας.

  Αναδιοργάνωση του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου  - Φαρμακείου - Ενδυματο-
πωλείου.

  Διασύνδεση και ενοποίηση των διαδι-
κασιών και των λειτουργιών των κοινω-
νικών υπηρεσιών και των προγραμμά-
των του δήμου, με σκοπό τη βέλτιστη 
παροχή στον πολίτη.

  Δημιουργία δικτύων «Ενδιαφέρομαι» 
για την καταγραφή των προβλημάτων 
σε κάθε γειτονιά.

  Οργάνωση Τράπεζας Χρόνου από εθε-
λοντές που προσφέρουν οργανωμένη 
βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη.

  Ενίσχυση των δομών των ΚΑΠΗ.
  Ενδυνάμωση και περαιτέρω αξιοποί-

ηση σε έκτακτες συνθήκες της δομής 
«Βοήθεια στο Σπίτι».

  Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης ΑΜΕΑ.

  Ενίσχυση των δράσεων του παντοπω-
λείου με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκ-
δρομές, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 
και εκπαίδευση.

  Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του στε-
λεχιακού δυναμικού του δήμου που έρ-
χεται σε επαφή με το κοινό, με την κα-
τάρτισή του σε θέματα εξυπηρέτησης 
ατόμων με αναπηρίες.

Ήταν ορισμένα από αυτά. 
    

Προτάσεις, σκέψεις, ιδέες, που σταδια-
κά ξεκινούν να εφαρμόζονται -ενώ άλλα- 
όπως για παράδειγμα η συνεργασία του 
«Bοήθεια στο Σπίτι» με την αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας και εθελοντικών ομά-
δων, δοκιμάστηκαν ήδη (ελέω κορωνοϊ-
ού) σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. 
Από τη στιγμή, που σε αυτή την κρίσιμη 
περίοδο οι ευπαθείς ομάδες ήταν απαραί-
τητο να μείνουν στο σπίτι, νέες δομές και 
υπηρεσίες ενεργοποιήθηκαν για να συν-
δράμουν επί της ουσίας -και όχι στα λόγια- 
το κοινωνικό σύνολο. 
Συγκεκριμένα, από την αρχή αυτής της 
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης κινη-
θήκαμε με σχέδιο και με ένα και μόνο στό-
χο: Να προλάβουμε και να μη μας προλά-
βουν τα γεγονότα. 
Μερικές από αυτές τις κινήσεις μας ήταν: 
  Κλείσιμο και απολυμάνσεις των χώρων 

των ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, δημοτικών δομών 
κ.λπ., από τις αρχές Μαρτίου και πριν 
τις απαγορεύσεις της Κυβέρνησης.

  Συνάντηση και άμεσος συντονισμός 
με τον υπεύθυνο της επιστημονικής 
λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Νέας 
Φιλαδέλφειας και των δύο δομών. 
ΤΟ.Μ.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας 
Χαλκηδόνας, ιατρό Μιχάλη Καλοειδά.

  Ακολούθησε η άμεση ενημέρωση του 
συνόλου του προσωπικού των Κοινω-

ειναι η ωρα Πόυ  
η κόινωνικη μασ  

Πόλιτικη 
δόκιμαζεται.  

όμωσ,  
ό καλόσ σαμαρειτησ  

δεν εμεινε  
στην ιστόρια για  

τισ Πρόθεσεισ τόυ 
αλλα  

για τισ Πραξεισ τόυ

Νεα φιλαΔελφεια 
Νεα ΧαλκηΔοΝα

νικών Υπηρεσιών για τον covid-19. Δό-
θηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για 
την προστασία αυτών αλλά και των δη-
μοτών μας με συγκεκριμένο πλάνο δρά-
σης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

  Από τις 18 Μαρτίου, ήμασταν ένας από 
τους πρώτους δήμους της χώρας που 
θέσαμε σε λειτουργία την τηλεφωνική 
γραμμή στήριξης των ευπαθών ομά-
δων της πόλης μας.

  Εντός του Μαρτίου, ξεκινήσαμε την κατ’ 
οίκον διανομή τροφίμων και φαρμάκων, 
εντάσσοντας επιπλέον ομάδες συμπολι-
τών μας που είχαν ανάγκη στήριξης.

  Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε 6+2 
οχήματα για να στηρίξουμε το έργο της 
Κοινωνικής μας Υπηρεσίας αλλά και 
του «Βοήθεια στο Σπίτι», ώστε να μπο-
ρούμε να εξυπηρετούμε απρόσκοπτα 
και κατ’ οίκον τους συμπολίτες μας.

  Διανείμαμε τρόφιμα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της Μ. Εβδομάδας ως και το Μ. 
Σάββατο.

  Πραγματοποιήσαμε εθελοντική αιμο-
δοσία, στην οποία συμμετείχαν 170 πο-
λίτες, συλλέγοντας σε μια μόλις ημέρα 
περισσότερες από 140 φιάλες αίματος.

  Αρχίσαμε να εφαρμόζουμε και να εξε-
λίσσουμε την ηλεκτρονική εξυπηρέ-
τηση των συνδημοτών μας, γεγονός 
άγνωστο κατά τα προηγούμενα έτη. 

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό πως 
ανεξαρτήτως ιδεολογικών αφετηριών, 
τάσεων ή κομματικών προτιμήσεων, έρ-
χεται η ώρα που η κοινωνική μας πολιτική 
δοκιμάζεται. Το είδαμε κατά την περίοδο 
της 10ετούς οικονομικής κρίσης, το ξανα-
βλέπουμε και σήμερα. 
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 
ανάλογες περιστάσεις είναι κάτι παραπά-
νω από κομβικός. Με διάθεση σύνθεσης, 
συνεργασίας και εντοπίζοντας τις πραγμα-
τικές ανάγκες της κοινωνίας μας, εκπονού-
με και εφαρμόζουμε το σχέδιό μας, ώστε 
οι προθέσεις μας να μη μένουν στα χαρτιά. 
Άλλωστε, όπως συνηθίζω να λέω, ο καλός 
Σαμαρείτης δεν έμεινε στην ιστορία για τις 
προθέσεις του αλλά για τις πράξεις του.

γιαΝΝήσ ΒοΥροσ
Δήμαρχος

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας



Aυτοδιοίκηση & Κοινωνική Ευθύνη 35ΙΟΥΝΙΟΣ  2020

Βασική δέσμευση  
του νέου δημάρχου  

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 
Χαλκηδόνας Γιάννη Βούρου, 

από την πρώτη ημέρα 
εκλογής του,  

ήταν η ενίσχυση  
και η αναβάθμιση  

των κοινωνικών δομών  
της πόλης, που στήριζαν  
και στηρίζουν ευάλωτες 

ομάδες πολιτών. 
Στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι 

λειτουργίας του δήμου, 
σημαντικό συντονιστικό 

ρόλο διαδραματίζουν  
ο εκάστοτε αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής & 
Προαγωγής της Δημόσιας 

Υγείας, όσο και ο πρόεδρος 
με το Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του δήμου, 
που αποτελεί σημαντικό 
«βραχίονα» όσον αφορά  

στις κοινωνικές δομές  
σε Νέα Φιλαδέλφεια  
και Νέα Χαλκηδόνα. 

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας  
Νέας Χαλκηδόνας

ή κοινωνική πολιτική 
σε πρώτο πλάνο

καΠή 
Στον δήμο λειτουργούν τρία κέντρα 
ανοιχτής Προστασίας ήλικιωμένων. 
Δύο στη Νέα Φιλαδέλφεια (ένα στην κε-
ντρική Νέα Φιλαδέλφεια, ένα στη συνοι-
κία της Αγίας Μαρίνας) και ένα στην πόλη 
της Νέας Χαλκηδόνας. Οι ηλικιωμένοι 
πέραν των καθιερωμένων (συνταγογρά-
φηση, επίσκεψη ιατρού), έχουν τη δυ-
νατότητα να συμμετέχουν σε πλήθος 
δραστηριοτήτων, όπως προγράμματα 
γυμναστικής, εκδρομές, συνεστιάσεις, 
πάντα με την πολύτιμη συνεισφορά 
προσωπικού και εθελοντών. Στον σχε-
διασμό της νέας δημοτικής Αρχής πρω-
ταρχική θέση κατέχει η δέσμευση για 
την κατασκευή νέου σύγχρονου κτιρί-
ου καΠή, για το οποίο ήδη έχουν γίνει 
μελέτες και το έργο είναι ώριμο προς 
υλοποίηση.

κήΦή 
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιω-

μένων εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, 
25 με 30 ηλικιωμένους με νοητικά, ψυ-
χικά και κινητικά προβλήματα. Πρό-
κειται για συγχρηματοδοτούμενο πρό-
γραμμα της ΕΕταα αΕ. Στον χώρο του 
Κέντρου παρέχονται νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες, δημιουργική απασχόληση, υπη-
ρεσίες ψυχολόγου, ασκήσεις γυμναστι-
κής από φυσικοθεραπευτή, αφηγήσεις, 
ασκήσεις μνήμης κ.λπ. Μια ακόμη, ιδιαί-
τερα σημαντική, υπηρεσία του κήΦή 
είναι η δομή σίτισης απόρων που εξυ-
πηρετεί ευάλωτες ομάδες δημοτών 
της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας 
Χαλκηδόνας.

Βοήθεια στο σπίτι και Μονάδες 
κοινωνικής Μέριμνας
Οι δομές αυτές εξυπηρετούν κατ’ οίκον δε-
κάδες δημοτών της πόλης, είτε άτομα με 
ειδικές ανάγκες / ικανότητες είτε ηλι-
κιωμένους. Παρέχουν κοινωνική, νοση-
λευτική και οικογενειακή φροντίδα.

Ψυχική Υγεία και Πρόληψη
Αποτελεί δομή πρωτοβάθμιας παρέμβα-
σης του Δήμου Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλ-
κηδόνας με ειδικούς επιστήμονες και 
θεραπευτές, με στόχο κάθε άτομο, γο-
νέα, οικογένεια ή κοινωνική ομάδα που 
απευθύνεται σε αυτό, να βρίσκει υπο-
δοχή και τον προσανατολισμό που έχει 
ανάγκη.

κόινωνικεσ δόμεσ - δρασεισ

1. Eγκαίνια Κοινωνικού Φαρμακείου
2. Eκδήλωση στα ΚΑΠΗ

3. Κέντρο Ημερήσιας  
Φροντίδας Ηλικιωμένων

1

2

3
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οι υπηρεσίες που παρέχονται στους 
δημότες και κάτοικους είναι δωρεάν 
και περιλαμβάνουν: 
  Την αγωγή Κοινότητας με τη διοργά-

νωση διαλέξεων, ημερίδων ενη-
μέρωσης και εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων / εργαστηρίων με στόχο την 
ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, 
την πρόληψη αλλά και την εκπαίδευ-
ση ομάδων με κοινό αντικείμενο ενδι-
αφέροντος.

  την ατομική Ψυχοθεραπεία - συμ-
βουλευτική, ομαδική Ψυχοθερα-
πεία, δηλαδή την αξιολόγηση και 
αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής 
υγείας - θεραπευτική παρέμβαση ή 
παραπομπή σε άλλη κατάλληλη δομή 
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατό-
μου και τη διαθεσιμότητα του προσω-
πικού. Παράλληλα, πραγματοποιείται 

ο συντονισμός ομάδων με κοινό αίτη-
μα, με στόχο την πρόληψη ή τη θερα-
πεία για θέματα ψυχικής υγείας ή κοι-
νωνικών δυσκολιών.

  τον συντονισμό σχολών γονέων, δη-
λαδή, τη συγκρότηση ομάδων γονέων 
με στόχο την εκπαίδευση και την πρό-
ληψη για κοινά θέματα που αφορούν τα 
παιδιά και την οικογένεια.

  την αξιολόγηση των μαθησιακών 
προβλημάτων με στόχο την παραπο-
μπή σε κατάλληλο φορέα, ανάλογα με 
το περιστατικό. Παράλληλα, παρέχε-
ται συμβουλευτική υποστήριξη σε γο-
νείς που έχουν παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες.

  την αξιολόγηση προβλημάτων λό-
γου - ομιλίας ή κατάποσης σε παιδιά 
και ενήλικες, που χρειάζονται λογο-
θεραπεία, με παράλληλη συμβουλευ-

τική στήριξη σε γονείς ή φροντιστές 
που αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατι-
κά και παραπομπή σε κατάλληλες δο-
μές, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθε-
νούς ή της οικογένειας.

Παιγνιοθήκη αΜΕα
Η δομή της Παιγνιοθήκης ΑΜΕΑ της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας παρέ-
χει τις υπηρεσίες της σε περισσότερα 
από 40 παιδιά και εφήβους με ειδικές 
ανάγκες / ικανότητες. Λειτουργεί με την 
ανιδιοτελή προσφορά εθελοντών, εργα-
ζομένων κοινωνικών λειτουργών, μουσι-
κού κ.λπ. στόχος της συγκεκριμένης δο-
μής είναι η ενασχόληση των παιδιών 
με δημιουργικό παιχνίδι, χορό, μουσι-
κή, θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές 
και πολλές άλλες δραστηριότητες.

η δόμη ψυχικησ 
υγειασ και 

Πρόληψησ 
με ειδικόυσ 

εΠιστημόνεσ 
και θεραΠευτεσ 

Παρεχει σε όλόυσ 
τόυσ δημότεσ 

δωρεαν τισ 
υΠηρεσιεσ τησ
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1. Κοινωνικό Παντοπωλείο
2. Κοινωνικό Φαρμακείο

3. Κοινωνικό Συσσίτιο
4. Το Α' ΚΑΠΗ της Νέας Φιλαδέλφειας
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1. Κοινωνικό Ενδυματοπωλείο
2. Εθελοντική αιμοδοσία
3. Bοήθεια στο Σπίτι
4. Δραστηριότητες στην παιγνιοθήκη ΑΜΕΑ

κοινωνικά Παντοπωλεία
Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
προσφέρει, με μια συντονισμένη προ-
σπάθεια για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού, τρόφιμα σε άπορους ωφελούμε-
νους δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας 
και της Νέας Χαλκηδόνας. Σημαντική η 
συνεισφορά σε είδη από δημότες και συλ-
λόγους της πόλης. 

κοινωνικό Φαρμακείο και  
κοινωνικό Ενδυματοπωλείο
Πρόκειται για δύο δομές, στις οποίες εστί-
ασε από τις πρώτες της ημέρες η νέα δη-
μοτική Αρχή. το κοινωνικό Φαρμακείο 
ανακαινίστηκε και παρουσιάστηκε 
στους πολίτες της Νέας Φιλαδέλφειας 
και της Νέας Χαλκηδόνας, στις 21 Φε-

βρουαρίου του 2020. Το ίδιο γίνεται και 
με το Κοινωνικό Ενδυματοπωλείο. Παρέ-
χονται δωρεάν φάρμακα (από συντα-
ξιούχο εθελοντή φαρμακοποιό) και δω-
ρεάν ρούχα σε συμπολίτες μας που 
τα έχουν ανάγκη. Τηρώντας, πάντα, τις 
οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές 
των ειδικών.

Μείναμε σπίτι  
και τώρα Μένουμε ασφαλείς
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλ-
κηδόνας στα πλαίσια της Εθνικής Δράσης 
«Μένουμε σπίτι» από τις 18/03/20 με την 
τηλεφωνική γραμμή 210 - 2518875 και για 
το διάστημα που διαρκούν τα μέτρα πρό-
ληψης, μέσω της κοινωνικής του Υπη-
ρεσίας βοηθά ηλικιωμένους, ηλικιω-
μένες και όσους ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες και χρήζουν φροντίδας ή εξυ-
πηρέτησης.
Το προσωπικό του δήμου αξιολογεί το 
κάθε αίτημα και δίνει λύσεις σε θέμα-
τα, όπως π.χ. παράδοση φαρμάκων, τρο-
φίμων, ζητήματα άμεσης διεκπεραίωσης 
με δημοτικές Υπηρεσίες κ.ά.
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλ-
κηδόνας καταβάλλει κάθε προσπά-
θεια και στέκεται δίπλα στους συμπολί-
τες μας και τις συμπολίτισσές μας που 
έχουν ανάγκη, ώστε να αντιμετωπιστεί με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κατάσταση 
που διαμορφώθηκε λόγω του κορωνοϊού.
Με τα παραπάνω, αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις ευπαθών ομά-
δων και λύνονται προβλήματα καθη-
μερινότητας, με συμπαράσταση και 
βοήθεια από το προσωπικό του δή-
μου μας.

η Παιγνιόθηκη 
αμεα Παρεχει τισ 

υΠηρεσιεσ τησ 
σε Περισσότερα 
αΠό 40 Παιδια 
και εφηβόυσ  

με ειδικεσ 
αναγκεσ / 

ικανότητεσ
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σε όλα τα χρόνια 
τησ όικόνόμικησ 
κρισησ, η ενισχυση 

τησ κόινωνικησ 
Πόλιτικησ  

και η στηριξη 
ευΠαθων όμαδων  

τόυ Πληθυσμόυ 
αΠότελόυσε 

μια αΠό τισ βασικεσ 
Πρότεραιότητεσ  
τησ δημότικησ 

αρχησ

παπαΓου - ΧολαρΓοσ

κάθε μέρα δίπλα 
στους συμπολίτες μας

Κ
ατά τη διάρκεια της πρωτόγνω-
ρης αυτής περιόδου που δείχνει 
να τελειώνει, ο Δήμος Παπάγου - 
Χολαργού κινήθηκε γρήγορα και 
σύμφωνα με τις οδηγίες και έλα-
βε όλα τα απαραίτητα μέτρα έχο-
ντας πάντα τριπλό σκοπό: Πρώ-
τον να συμβάλει στον αγώνα κατά 

της διασποράς του ιού, δεύτερον να προ-
σαρμόσει τη λειτουργία του στις νέες συν-
θήκες και τρίτον να μην αφήσει κανέναν 
μόνο του στην κρίση. 
Θεωρώ σημαντικό να τονίσω ότι δεν ανα-
στείλαμε καμία από τις υπηρεσίες και τις 
λειτουργίες του δήμου, αντίθετα κάποιες 
από αυτές ενισχύθηκαν ώστε να μπορέ-
σουν να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες 
που προέκυψαν. Επιμείναμε στη συνε-
χή υποστήριξη των πολιτών στις καθη-
μερινές τους ανάγκες ενώ επεκτείναμε 
τη λειτουργία της πενταψήφιας γραμμής 
εξυπηρέτησης 15800. Μέσω αυτής δεχό-
μασταν αιτήματα για οποιαδήποτε βοή-
θεια στο σπίτι, ακόμα και για μετακίνηση 
πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης. Συνεχίστηκαν και ενισχύθηκαν οι δι-
ανομές κατ’ οίκον έτοιμων γευμάτων και 
προϊόντων στους οικονομικά αδύνατους, 
όπως και οι διανομές φαρμάκων αλλά και 
ειδών πρώτης ανάγκης από υπεραγορές. 
Παράλληλα, υιοθετήσαμε μια σειρά μέ-
τρων με σκοπό την ανακούφιση των τοπι-
κών επιχειρηματιών που πλήγηκαν από 
την κρίση, όπως η απαλλαγή καταβολής 
τελών. Έχει σημασία να πούμε ότι όλα τα 
αιτήματα λαμβάνονταν και εξυπηρετού-
νταν ηλεκτρονικά, χωρίς καμία ταλαιπω-
ρία και κανέναν κίνδυνο για τους πολίτες. 
Όλα τα παραπάνω τα καταφέραμε επει-
δή ήμασταν έτοιμοι και οι Υπηρεσίες μας 
είχαν δουλέψει αποτελεσματικά όλα τα 
προηγούμενα χρόνια. Διότι σε όλα τα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης, η ενίσχυ-
ση της κοινωνικής πολιτικής και η στήριξη 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού απο-
τελούσε μια από τις βασικές προτεραιό-
τητες της δημοτικής Αρχής μας. Και την 
πετύχαμε μέσω της συνεργασίας και της 
προσφοράς. 

Αν θεωρήσουμε ότι η κρίση άφησε ένα 
και μόνο θετικό αποτύπωμα στην κοινω-
νία μας, αυτό είναι η ευαισθητοποίηση πο-
λιτών, φορέων, ιδιωτικού τομέα και τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. Όλοι μαζί, ενώσαμε 
τις δυνάμεις μας με σκοπό να δημιουργή-
σουμε κοινωνικές υπηρεσίες με επίκεντρο 
τον άνθρωπο και να υφάνουμε ένα δίχτυ 
προστασίας για όσους έχουν ανάγκη. 
Το σημαντικό αυτό έργο σήκωσαν στις 
πλάτες τους οι Κοινωνικές μας Υπηρεσίες 
τις οποίες αναβαθμίσαμε προσθέτοντας 
στο δυναμικό μας ειδικούς κοινωνικούς 
επιστήμονες και αυξάνοντας τους οικο-
νομικούς πόρους με στόχο τη δημιουργία 
νέων δομών. 
Οι δομές αυτές εξυπηρετούν καθημερινά 
δεκάδες συμπολίτες μας και προσφέρουν 
μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Οι περισ-
σότερες συντονίζονται από το Κέντρο Κοι-
νότητας για το οποίο, μαζί με το Κοινωνικό 
Φαρμακείο, εξασφαλίσαμε χρηματοδότη-
ση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. 
Σε αυτήν την προσπάθεια δεν είμαστε μό-
νοι μας, άλλωστε μια δημοτική Αρχή δεν 
μπορεί να καταφέρει τα πάντα από μόνη 
της. Έτσι λοιπόν, αναζητήσαμε από την 
πρώτη στιγμή εταίρους για να δουλέψου-
με μαζί προς όφελος των πολιτών. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω και 
στην Τράπεζα Αίματος του δήμου μας που 
δύο φορές τον χρόνο και σε συνεργασία με 
το νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς πραγματο-
ποιεί εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών των δημοτών μας. 
Έτσι, στη δύσκολη στιγμή, ο καθένας από 
εμάς ξέρει ότι έχει πρόσβαση στην Τράπε-
ζα Αίματος του Δήμου. Και με την ευκαιρία 
που μου δίνεται, θα ήθελα να παροτρύνω 
όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέ-
χουν στις εκδηλώσεις εθελοντικής αιμο-
δοσίας ώστε να ενδυναμώσουμε την Τρά-
πεζα Αίματος.
Νοιώθω την υποχρέωση να επισημάνω 
ότι σχεδόν τίποτα από όλα αυτά δεν θα 
συνέβαινε, αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές 
μας. Γιατροί, καθηγητές, απλοί πολίτες 
που προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες, 
τον χρόνο και τις γνώσεις τους σε συναν-

θρώπους μας, αποδεικνύοντας ότι η αν-
θρώπινη προσφορά δεν έχει όρια, δεν κο-
στολογείται και δεν ζητάει ανταλλάγματα.

    

Στον δήμο μας προσπαθούμε πάντα να 
παρέχουμε δωρεάν ή με πολύ χαμηλό 
κόστος, μια σειρά από υπηρεσίες κυρίως 
στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητι-
σμού και της εκπαίδευσης, καθώς πιστεύ-
ουμε βαθιά ότι όλοι δικαιούνται να έχουν 
πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. 
Συγκεκριμένα, δημότες που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες μπορούν να γυμναστούν 
χωρίς κανένα κόστος στα δημοτικά γυμνα-
στήρια ή να παρακολουθήσουν εκδηλώ-
σεις στο ετήσιο Φεστιβάλ μας, που αποτε-
λεί πλέον θεσμό για την ευρύτερη περιοχή.
Για τους μαθητές Λυκείου, οι οικογένει-
ες των οποίων δυσκολεύονται να ανταπο-
κριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις τις 
ενισχυτικής διδασκαλίας, λειτουργεί το 
Κοινωνικό Φροντιστήριο, ενώ κάθε χρό-
νο εξασφαλίζουμε υποτροφίες για φρο-
ντιστήρια, σχολές χορού, ωδεία και αθλη-
τικές δραστηριότητες για μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης.
Κλείνοντας, θέλω να σταθώ στο νέο κτή-
ριο Πολυϊατρείων και ΚΑΠΗ που ξεκίνησε 
να κατασκευάζεται πρόσφατα και αναμέ-
νεται να παραδοθεί στο κοινό στις αρχές 
του 2023. Είμαστε πολύ ικανοποιημέ-
νοι που άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας θα 
έχουν πλέον έναν φιλόξενο χώρο που θα 
καλύπτει τις ανάγκες τους σε φροντίδα, 
δημιουργική απασχόληση αλλά και ψυ-
χαγωγία. Συγχρόνως, το Πολυϊατρείο θα 
διαθέτει ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων 
(οδοντιατρικό, παθολογικό, δερματολο-
γικό, μνήμης, καρδιολογικό κ.ά.). 
Όλα τα παραπάνω θα συνυπάρχουν σε 
ένα τριώροφο κτήριο που κατασκευάζεται 
σύμφωνα με τα πρότυπα της σύγχρονης 
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και θα δια-
θέτει roof garden, υπόγεια parking και με-
γάλο περιβάλλοντα χώρο γεμάτο πράσινο. 

ήλιασ αΠοστολοΠοΥλοσ
 Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
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Δήμος Παπάγου - Χολαργού
Πάντα κοντά στον Πολίτη

ΔοΜΕσ
  Το κέντρο κοινότητας αποτελεί μια 

δομή ενταγμένη στον Άξονα Προτεραι-
ότητας «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώ-
χειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» 
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μεριμνά για την 
υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη 
των πολιτών, τη συνεργασία με Υπηρε-
σίες και δομές καθώς και την παροχή 
υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου και δια-
σφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των 
ωφελούμενων. 

  Το κοινωνικό Παντοπωλείο αποτε-
λεί μια δομή ενταγμένη στον ίδιο Άξο-
να Προτεραιότητας του Ε.Π. «Αττική». 
Εξυπηρετεί περίπου διακόσιες πενή-
ντα (250) οικογένειες, παρέχοντας 
συσκευασμένα τρόφιμα και είδη οι-
κιακού καθαρισμού και ατομικής υγι-
εινής.

  Το κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί, 
επίσης, δομή ενταγμένη στον ίδιο Άξο-
να Προτεραιότητας του Ε.Π. «Αττική». 
Έργο της είναι η διανομή σε τακτική 
βάση, δωρεάν φαρμάκων, υγειονομι-
κού υλικού και παραφαρμακευτικών 
προϊόντων σε 171 ωφελούμενους. 

  Το κέντρο Δια Βίου Μάθησης, όπου 
υλοποιούνται δωρεάν προγράμματα 
εθνικής και τοπικής εμβέλειας (προ-
γράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ξένων γλωσσών, επαγγελματικής ενερ-
γοποίησης άνεργων γυναικών, καινο-
τομίας - επιχειρηματικότητας - διοί-
κησης επιχειρήσεων κ.ά.), τα οποία 

απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, 
ανέργους και εργαζόμενους ηλικίας 
άνω των 18 ετών.

ΔρασΕισ - ΠρΩτοΒοΥλιΕσ
Υγεία
- Δυο (2) Δημοτικά Πολυϊατρεία
- Τράπεζα Αίματος
-  Παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα από συ-

νεργασίες με φορείς και ιδιώτες (ΕΠΙΨΥ, 
Ινστιτούτο «ΓΑΛΗΝΟΣ», «ΑΡΓω»).

ανεργία - απασχόληση -  
επιμόρφωση
•  Τήρηση μητρώου ανέργων και προώθη-

ση στην απασχόληση
•  Υλοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων και 

συνεργασία με τοπικές και μη επιχειρή-
σεις, φορείς και υπηρεσίες με στόχο την 
προώθηση στην απασχόληση και εύρε-
ση εργασίας

•  Υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης 
της χρήσης και λειτουργίας του Η/Υ 

•  Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού με σεμινα-
ριακούς κύκλους και μεμονωμένες δια-
λέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες 
που απευθύνονται σε ενήλικες.

τρίτη ήλικία
•  Υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι για συντα-

γογράφηση φαρμάκων, ιατρική φροντί-
δα σε συνεργασία με τα Δημοτικά Πολυ-
ϊατρεία, ελαφρύ καθαρισμό του χώρου 
σε μοναχικά, ηλικιωμένα και με πολύ 
χαμηλά εισοδήματα άτομα καθώς και 
καθημερινή διανομή φαγητού, σε συ-
νεργασία με το συσσίτιο του Ι.Ν. Φανε-
ρωμένης Χολαργού

•  Συνεργασία με άλλους φορείς για υλο-
ποίηση προγραμμάτων εκμάθησης ηλε-
κτρονικών υπολογιστών σε άτομα Τρίτης 
Ηλικίας.

Μητέρα - παιδί
•  Πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παι-

διών σε θερινές κατασκηνώσεις για παι-
διά Δημοτικών Σχολείων 

•  Κοινωνικό Φροντιστήριο
•  Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς (φρο-

ντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Ξένων 
Γλωσσών, Σχολές Χορού, ωδεία και 
Αθλητικούς συλλόγους) για χορήγηση 
υποτροφιών σε μαθητές Δημοτικών, 
Γυμνασίων, Λυκείων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες

•  Δημιουργικά εργαστήρια παιδιών και γυ-
ναικών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

•  Εργαστήρια επιμόρφωσης και ψυχαγω-
γίας για μητέρες με τα παιδιά τους.

αδέσποτα
Πρόγραμμα Διαχείρισης αδέσποτων 
Ζώων: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δια-
χείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος, γίνεται προώθηση ζώων για υιοθε-
σία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.ά. Πα-
ράλληλα, ο Δήμος συνεργάζεται με τον φι-

λοζωικό σύλλογο «Φίλοι Ζώων Παπάγου - 
Χολαργού» καθώς και με κτηνιατρείο και 
ιδιωτικό ενδιαίτημα για την παροχή κτηνι-
ατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φιλο-
ξενίας αδέσποτων ζώων αντίστοιχα.

Πύλη Διαμεσολάβησης
Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του δή-
μου μας, με αποκλειστικό σκοπό την επί-
λυση των διαφορών των δημοτών σε αστι-
κές και εμπορικές υποθέσεις σε σύντομο 
χρονικό διάστημα χωρίς την προσφυγή σε 
δικαστήρια. 

κοινωνικές δράσεις - Θεσμοί
•  Δράσεις «Μαθαίνω την Ελπίδα», 

«Ντύνω την Ελπίδα», «γιορτάζω την 
Ελπίδα» με σκοπό τη συγκέντρωση 
σχολικών ειδών, ρουχισμού και παιχνι-
διών από τους μαθητές των Δημοτικών, 
Γυμνασίων και Λυκείων για τα παιδιά 
των οικογενειών του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου. 

•  Μήνας αγάπης, αλληλεγγύης και 
Προσφοράς, υλοποίηση δράσεων και 
εκδηλώσεων κατά τον μήνα Δεκέμβριο, 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση των δη-
μοτών σε θέματα καταπολέμησης της-
φτώχειας και των διακρίσεων και την ενί-
σχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

κόινωνικεσ δόμεσ - δρασεισ

1. Tρίτη Ηλικία
2. Το νέο Πολυιατρείο  

Παπάγου
3. Διανομή  

έτοιμων γευμάτων
4. «Ντύνω την Ελπίδα» - 

διανομή ρούχων
5. Δημιουργικό Εργαστήρι

1 4

52 3
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ο Δήμος Πεντέλης  
στάθηκε στο ύψος  
των κοινωνικών περιστάσεων

H
χρονιά που διανύουμε, σε κοι-
νωνικό επίπεδο, χαρακτηρί-
στηκε από την προσπάθεια των 
δήμων όλης της χώρας να συνει-
σφέρουν όσο μπορούσαν στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης της 
πανδημίας του Covid-19 αλλά και 
των κοινωνικών συνεπειών που 

αναδείχθηκαν μετά τη λήξη των μέτρων 
του αυτοπεριορισμού.
Η Κοινωνική Ευθύνη και η συνεισφορά 
των δήμων στην κοινωνική συνοχή, που 
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της οικο-
νομικής κρίσης, ήταν η βάση που χρησι-
μοποιήθηκε για να επιτύχουν οι δήμοι, 
καθώς οι τελευταίοι στη δεκαετία που πέ-
ρασε, παρά την οικονομική ένδεια, ανέλα-
βαν μια σειρά από αρμοδιότητες που τους 
εκχωρήθηκαν από την κεντρική διοίκηση, 
χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη χρημα-
τοδότηση. Παρόλα αυτά, η Τοπική Αυτο-
διοίκηση τα κατάφερε με πολύ μεγάλη 
επιτυχία στον κοινωνικό τομέα. Το κεκτη-
μένο αυτό βοήθησε και στην πρόσφατη 
υγειονομική κρίση.
Στον Δήμο Πεντέλης η προσπάθεια αντι-
μετώπισης του Covid-19 είχε ως αποτέλε-
σμα την περαιτέρω ενίσχυση των κοινω-
νικών δομών αλλά κυρίως εκείνων που 
είχαν να κάνουν με την προστασία των 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και αυ-
τών των συμπολιτών μας, που λόγω ηλικί-
ας και βεβαρημένου ιστορικού υγείας, εί-
χαν περισσότερο ανάγκη τη βοήθεια και 
συνδρομή μας.
Από τις πρώτες μέρες της εκδήλωσης της 
πανδημίας και πολύ πριν ακόμη ληφθούν 
τα μέτρα αυτοπεριορισμού από την κυ-
βέρνηση, ο δήμος μας ήταν έτοιμος για 
την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρί-
σης. Τα μέτρα που λάβαμε είχαν στό-
χο να προστατέψουμε τους δημότες και 
το ανθρώπινο κεφάλαιο του δήμου μας, 
εμποδίζοντας δραστικά τις αλυσίδες με-
τάδοσης του ιού στην πόλη. Με σύνεση, 
ψυχραιμία και συντονισμό εφαρμόσαμε 
συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης, βασισμέ-
νοι στις διατάξεις, εγκυκλίους, συστάσεις 
και οδηγίες των αρμοδίων Αρχών και της 
επιστημονικής κοινότητας, προκειμένου 
να συμβάλλουμε, όσο το δυνατόν, στην 
πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλω-
σης της πανδημίας.
Λάβαμε μια σειρά από μέτρα, με τα οποία 

σταθήκαμε δίπλα στους δημότες που εί-
χαν πραγματικά ανάγκη. Διευκολύνα-
με εκείνους που έπρεπε να μείνουν σπί-
τι αλλά και ταυτόχρονα φροντίσαμε να 
εξυπηρετηθούν για απλές, βασικές τους 
ανάγκες. Διευρύναμε και ενισχύσαμε 
δομές, με πρόσθετο προσωπικό αλλά 
και εθελοντές, με συνέργειες με τον ιδι-
ωτικό τομέα, ώστε να αντιμετωπίσου-
με αποτελεσματικά τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν σε συμπολίτες ηλικι-
ωμένους ή μέλη ευπαθών ομάδων. Με-
ριμνήσαμε για τον καθαρισμό και την 
απολύμανση σχολείων, δημοτικών κα-
ταστημάτων και δημοσίων χώρων, δρό-
μων και πλατειών.
Το κυριότερο, όμως, είναι ότι ενισχύσα-
με τον εθελοντισμό στην πόλη μας, μέσα 
από τις κοινωνικές δομές καθώς οι συμπο-
λίτες μας αγκάλιασαν τις προσπάθειες των 
κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου για τη 
φροντίδα των συνανθρώπων μας. 
Σε περιπτώσεις όπως αυτή της υγειονομι-
κής κρίσης που αντιμετωπίσαμε, ο εθελο-
ντισμός αποδείχθηκε -για άλλη μια φορά- 
πως έχει τη δυνατότητα να μετατρέπεται 
στη μόνη γνήσια λειτουργία κοινωνικής 
υπευθυνότητας, η οποία μπορεί να συμ-
βάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή, ιδίως στον τομέα της 
στήριξης αποκλεισμένων και δοκιμαζόμε-
νων κοινωνικών ομάδων. Έτσι, ο εθελοντι-
σμός ανάγεται σε βασική υποστηρικτική 
λειτουργία, καλλιεργώντας στους πολίτες 
το αίσθημα της εθελούσιας και συνειδη-
τής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Για 
τον λόγο αυτόν, ο εθελοντισμός και ο ρό-
λος που μπορεί να παίξει στην τοπική κοι-
νωνία, οφείλει να απασχολήσει ακόμη πε-
ρισσότερο όλους τους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Επιπροσθέτως, σε όλα τα παραπάνω που 
άπτονται της υγειονομικής κρίσης, η δη-
μοτική Αρχή προχωρά με μέθοδο και σω-
στό προγραμματισμό το πρόγραμμα κοι-
νωνικής πολιτικής που έχει χαράξει. Ο 
Δήμος Πεντέλης επανεντάσσεται στο Ελ-
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων, το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων 
& Περιφερειών της χώρας, στο Δίκτυο των 
Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας. Δημιουργούμε ΚΕΠ Υγείας, 
όπως υπάρχει σε δεκάδες άλλους δήμους 
και στο πλαίσιο του Κέντρου Κοινότητας 

λειτουργούμε Σχολή Γονέων ενώ συνεχί-
ζουμε τις δράσεις του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου. 
Πρόσφατα, ξεκινήσαμε την απαιτούμενη 
διαδικασία προκειμένου να λειτουργή-
σουμε από τη νέα σχολική χρονιά Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 5 
έως 12 ετών. Παράλληλα, διοργανώνου-
με Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο εν μέσω 
της υγειονομικής κρίσης αλλά και ανεξάρ-
τητα από αυτή.
Οι συνθήκες που επικρατούν στην οικο-
νομία και την κοινωνία, επιβάλλουν στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια 
να έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία κοι-
νωνικής ασπίδας για τους αδύναμους συ-
μπολίτες μας και ιδιαίτερα τη στήριξη των 
απόρων, των ανέργων και των ευαίσθη-
των κοινωνικών ομάδων.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, σχεδιάζουμε 
για το επόμενο χρονικό διάστημα σοβαρό-
τατες δράσεις στην πρόληψη, στην ενη-
μέρωση και σε πτυχές της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας και της Ψυχικής Υγείας, που 
λόγω της πανδημίας πέρασαν σε δεύτερο 
πλάνο αλλά τώρα σιγά σιγά επανέρχονται 
στο προσκήνιο μας.

    

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε πως η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι το «κύτταρο» της κοι-
νωνικής συνοχής και της βιώσιμης τοπι-
κής ανάπτυξης. Είναι το πιο κοντινό «χέρι 
βοηθείας» για τον πολίτη και ειδικότερα τα 
τελευταία χρόνια. Η μεγάλη διαφορά των 
αυτοδιοικητικών σε σχέση με τους πολιτι-
κούς της κεντρικής πολιτικής σκηνής είναι 
ότι αντιλαμβάνονται την άσκηση της πολι-
τικής περισσότερο πρακτικά και λιγότερο 
θεωρητικά, καθώς τους προσγειώνει στην 
πραγματικότητα η καθημερινότητα και η 
άμεση επαφή με τον πολίτη και τα προ-
βλήματά του.
Στην προσπάθεια για την εκπλήρωση του 
κοινωνικού της σκοπού, η Τοπική Αυτο-
διοίκηση οφείλει να έχει ένα όραμα: Έναν 
ισχυρό θεσμικό και κοινωνικό ρόλο, με οι-
κονομική αυτοδυναμία και περιορισμό 
της γραφειοκρατίας, που υλοποιείται με 
το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή.

ΔήΜήτρα κΕΧαγια 
Δήμαρχος Πεντέλης

μεσα στην 
υγειόνόμικη 

κριση Πόυ 
αντιμετωΠισαμε, 
ό εθελόντισμόσ 

αΠόδειχθηκε  
-για αλλη μια 

φόρα- Πωσ εχει 
τη δυνατότητα 

να μετατρεΠεται 
στη μόνη γνησια 

λειτόυργια 
κόινωνικησ 

υΠευθυνότητασ
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Στον Δήμο Πεντέλης, 
η προστασία των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων αποτελεί 
πρώτιστο μέλημα, που έχει 

ως στόχο την άρση  
των κοινωνικών ανισοτήτων 

και του αποκλεισμού  
από την ισότιμη πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας,  
την εκπαίδευση,  

τις κοινωνικές παροχές. 
Οι κοινωνικές δομές 

στηρίζουν τους συμπολίτες 
μας που πλήττονται 

περισσότερο και προσπαθούν 
να τους εξασφαλίσουν 

συνθήκες αξιοπρεπούς 
διαβίωσης. Με αυτόν τον 

τρόπο, αντιμετωπίζεται  
η περιθωριοποίηση  

αλλά ενθαρρύνεται και  
η συμμετοχή των ατόμων 

που πλήττονται κοινωνικά, 
ενισχύοντας  

την αυτοπεποίθηση  
και συμβάλλοντας  

στην εμψύχωση  
και ενδυνάμωσή τους. 

Δήμος Πεντέλης
Πρώτιστο μέλημα 

η προστασία  
των ευπαθών ομάδων 

ή δράση του Δήμου Πεντέλης 
στην προσπάθεια  
αντιμετώπισης του Covid-19
Με την καθοδήγηση της δημάρχου και τη 
βοήθεια της εντεταλμένης συμβούλου 
Ελένης Πολίτη, η ομάδα της Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Πεντέλης σε συνερ-
γασία με τις κοινωνικές Υπηρεσίες και 
Δομές του δήμου πραγματοποίησε μια 
σειρά από δράσεις:
  Ενημέρωση διευθυντών σχολικών 

μονάδων σε θέματα πρόληψης και 
αντιμετώπισης της έκτακτης υγειονο-
μικής κρίσης καθώς και καταγραφή 
αναγκών.

  απολύμανση όλων των δημοτικών 
κτιρίων, αθλητικών χώρων, σχολείων 
και παιδικών σταθμών.

  Παροχή μασκών και αντισηπτικών 
σε όποια υπηρεσία χρειάστηκε και σε 
φορείς που εδρεύουν στα όρια του δή-
μου μας.

  Ενίσχυση και βελτίωση της υπηρε-

σίας «Βοήθεια στο σπίτι» με οδηγό και 
αυτοκίνητο.

  Προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων 
στις ευάλωτες ομάδες του δήμου μας.

  Μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης για 
την ανακούφιση γονέων και επιχειρή-
σεων.

  Δημιουργία Μητρώου Εθελοντών, 
με τη βοήθεια των οποίων έγινε η δι-
ανομή των γευμάτων το Μεγάλο Σάβ-
βατο και την Κυριακή του Πάσχα. Τα 
γεύματα ήταν με τη συμβολή της Περι-
φέρειας Αττικής.

  γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 
των δημοτών.

  Διοργάνωση 3 εκτάκτων ημερών 
εθελοντικής αιμοδοσίας στο κολυμ-
βητήριο του δήμου μας, με εξαιρε-
τική επιτυχία. Συμμετοχή του Δήμου 
Πεντέλης στην εθελοντική αιμοδοσία 
που διοργάνωσε το ΟΑΚΑ με πρωτο-
βουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας και τον Οργανισμό «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού».

  Προσφορά tablet σε παιδιά όλων 
των σχολικών βαθμίδων που τα εί-
χαν ανάγκη, με χορηγία κοινωφελούς 
ιδρύματος και τη συνδρομή των σχολι-
κών επιτροπών.

  Παροχή αδειών σε εθελοντές για σί-
τιση των αδέσποτων ζώων, παραλα-
βή τροφών και τακτική επικοινωνία με 
τον κτηνίατρο για την καλύτερη αντιμε-
τώπιση των δύσκολων περιστατικών 
που προέκυψαν.

  Διαδικτυακή δημιουργική απασχό-
ληση για τα παιδιά των παιδικών σταθ-
μών.

κόινωνικεσ δρασεισ και δόμεσ

1. Σχολαστικός καθαρισμός  
των σχολικών κτιρίων μετά τη λήξη  

των μέτρων αποστασιοποίησης
2. Έναρξη του σχολικού έτους  
στο Ειδικό Σχολείο Πεντέλης

3. Αυτοψία στις σχολικές μονάδες  
για την τήρηση των κανόνων 

ασφάλειας και υγιεινής

1

2

3
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Επανένταξη  
στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων
Ο Δήμος Πεντέλης επανεντάχθηκε στο 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), το οποίο είναι το πι-
στοποιημένο Δίκτυο των Δήμων & Περι-
φερειών της χώρας μας στο Δίκτυο των 
Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (ΠΟΥ). σε αυτό συμμετέ-
χουν μέχρι στιγμής 227 δήμοι από όλη 
τη χώρα.
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων εστιάζει στην Πρωτοβάθμια 
Υγεία με σύγχρονα εργαλεία (επιστημο-
νικές ημερίδες προαγωγής υγείας, ενημε-
ρωτικό υλικό, e-mails, sms) εξατομικεύο-
ντας το μήνυμα της πρόληψης, ώστε ο 
κάθε πολίτης να υιοθετήσει υγιείς συμπε-
ριφορές, με στόχο να προλαμβάνονται 
νοσήματα πριν εκδηλωθούν συμπτώ-
ματα, ακολουθώντας τα Πρωτόκολλα 
του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας. 
Με την ένταξή του στο δίκτυο αυτό, ο δή-
μος θα ανήκει στη μοναδική οργανωμέ-
νη διαδημοτική δομή που έχει αποκλει-
στικό σκοπό την προαγωγή και βελτίωση 
της υγείας των πολιτών. Θα μπορεί να 
συμμετέχει στις εθνικές πρωτοβουλίες 
για την πρόληψη και σε όλα τα εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ θα έχει τη 
δυνατότητα να ζητά στήριξη από το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ για την οργάνωση σχετικών εκ-

δηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει. 
Θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τε-
χνογνωσία μέσα από τις συνεργασίες που 
έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο και 
θα μπορεί να επωφελείται από προγράμ-
ματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή 
άλλα προγράμματα αντιμετώπισης ανερ-
γίας που εγκρίνονται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Εθελοντική αιμοδοσία
«Δώστε αίμα, σώστε ζωές! τώρα -πε-
ρισσότερο από ποτέ- στεκόμαστε στο 
πλευρό των συνανθρώπων μας». Με 
αυτό το σύνθημα ο Δήμος Πεντέλης διορ-
γάνωσε -εν μέσω πανδημίας- και συνεχί-
ζει να διοργανώνει σειρά πολυάριθμων 
δράσεων Εθελοντικής αιμοδοσίας σε 
συνεργασία με κινητό συνεργείο του 
νοσοκομείου «αμαλία Φλέμινγκ», στε-
λεχωμένο από επιστημονικά εξειδικευμέ-
νο προσωπικό που διενεργεί τις αιμολη-
ψίες με πιστή τήρηση των υγειονομικών 
κανονισμών προστασίας των αιμοδοτών.

κέντρο κοινότητας  
Δήμου Πεντέλης
Το 2018, ξεκίνησε η λειτουργία του «κέ-
ντρου κοινότητας Δήμου Πεντέλης» 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Αττική 2014-2020, στον Άξονα Προ-
τεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινω-
νικής Ένταξης και καταπολέμηση της 

Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλι-
ση της κοινωνικής συνοχής».
Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στο 1ο 
όροφο του Κοινωνικού Κέντρου Δήμου 
Πεντέλης, σε δυο κατάλληλα διαμορφω-
μένα γραφεία, εκ των οποίων το ένα λει-
τουργεί ως χώρος υποδοχής των εξυ-
πηρετούμενων και το άλλο ως χώρος 
για συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυ-
χολογικής υποστήριξης.
Πρόκειται για μια νέα δράση με καινοτό-
μα χαρακτηριστικά, που λειτουργεί ως 
συμπληρωματική δομή της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας. Στόχος του Κέντρου Κοινότη-
τας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημεί-
ου αναφοράς για την:
α.  Υποδοχή, ενημέρωση και υποστήρι-

ξη των πολιτών για την εφαρμογή του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύ-
ης (ΚΕΑ)

β.  Διασύνδεση των πολιτών με τα κοι-
νωνικά προγράμματα και υπηρεσίες 
που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιο-
χή παρέμβασης - παραπομπές 

γ.  Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών - βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου.

Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημι-
ουργίας και λειτουργίας του εθνικού μη-
χανισμού συντονισμού, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνι-
κής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

ό δημόσ 
Πεντελησ 

διόργανωσε 
-εν μεσω 

Πανδημιασ- 
και συνεχιζει 

να διόργανωνει 
σειρα 

Πόλυαριθμων 
δρασεων 

εθελόντικησ 
αιμόδόσιασ 

σε συνεργασια 
με κινητό 

συνεργειό τόυ 
νόσόκόμειόυ 

«αμαλια 
φλεμινγκ»

1. Δράση αιμοδοσίας στον Δήμο Πεντέλης
2.  Παράδοση των tablets στους μαθητές που είχαν ανάγκη,  

για την παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως 
3. Κοντά στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

4.  Καθαρισμοί και απολυμάνσεις στάσεων,  
δρόμων, πεζοδρομίων και κάδων
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Στο πλαίσιο του Κέντρου Κοινότητας λει-
τουργεί Σχολή Γονέων, στόχος της οποί-
ας είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή 
απόψεων με τα στελέχη του κέντρου 
κοινότητας (ψυχολόγο, κοινωνική λει-
τουργό) προκειμένου να δοθούν απαντή-
σεις στους προβληματισμούς των γονέων 
σε θέματα όπως:
  Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο 

και ο ρόλος των γονέων
  Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο 

του σχολείου με τη βοήθεια της οικογέ-
νειας (bullying)

  σημασία της επικοινωνίας στην οικο-
γένεια με παιδιά σχολικής ηλικίας

  Ηθική ανάπτυξη των παιδιών και συ-
μπεριφορά γονέων

  Ψυχοκοινωνική και συναισθηματι-
κή ανάπτυξη παιδιών και ο ρόλος των 
γονέων

  Επαναπροσδιορισμός της πειθαρχίας.

Φροντίδα για την τρίτη ήλικία
Η βασική δομή φροντίδας της Τρίτης 
Ηλικίας στον Δήμο Πεντέλης είναι τα Κέ-
ντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ). Βασικός στόχος των καΠή και 
της προστασίας των ηλικιωμένων είναι 
η παραμονή τους στην κοινότητα και 
σε ό,τι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυ-
τήν: στο οικείο περιβάλλον της οικογένει-
ας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου.

Σήμερα, τα ΚΑΠΗ έχουν εισέλθει δυναμι-
κά στη ζωή της τοπικής κοινωνίας της πό-
λης μας έχοντας καθιερώσει την παρου-
σία τους στην κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή, όχι μόνο της λεγόμενης Τρίτης Ηλι-
κίας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. 
Ο δήμος μας λειτουργεί σήμερα 6 καΠή, 
4 στη Δημοτική κοινότητα Μελισσίων 
που είναι η πολυπληθέστερη, ένα στη Δη-
μοτική κοινότητα Πεντέλης και ένα στη 
Δημοτική κοινότητα Νέας Πεντέλης.
Τα προγράμματα που λειτουργούν στα 
ΚΑΠΗ είναι:
  Κοινωνική Υπηρεσία
  Κοινωνική και ατομική υποστήριξη των 

οικογενειών
  Ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη
  Ψυχαγωγία, θαλάσσια μπάνια το καλο-

καίρι, εκδρομές
  Ενημερωτικές ομιλίες και ημερίδες.

Παιδικοί σταθμοί
Στόχος των Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Πεντέλης είναι η φροντίδα βρεφών και νη-
πίων με:
  Την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, 

ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση 
& ψυχαγωγία νηπίων & βρεφών των ερ-
γαζόμενων γονέων ή γονέων με άλλα 
κοινωνικά προβλήματα

  Την πολύπλευρη νοητική, συναισθη-

ματική, κοινωνική, ψυχοσωματική 
ανάπτυξη των παιδιών

  Τη μετάβαση των παιδιών από το οι-
κογενειακό περιβάλλον στο σχολικό.

κοινωνικό Παντοπωλείο &  
κοινωνικό Φαρμακείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινω-
νικό Φαρμακείο του Δήμου Πεντέλης λει-
τουργούν στα πρότυπα των «Δομών Πα-
ροχής Βασικών αγαθών» κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται:
  Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας 

τους με μετρήσιμα αποτελέσματα
  Η συνέργειά τους με την τοπική κοι-

νωνία
  Η κινητοποίηση και ευαισθητοποίη-

ση της κοινής γνώμης για την αλλαγή 
στερεοτύπων με στόχο την ενεργό συμ-
μετοχή κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό 
περισσότερων φορέων

  Η βιωσιμότητά τους και μετά το πέρας 
της χρηματοδότησής τους.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί με 
στόχο τη συγκέντρωση και τη διανομή 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης 
σε ωφελούμενες κοινωνικές ομάδες 
ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο, λειτουργεί 
με στόχο τη συγκέντρωση και παροχή 
δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλι-
κού και λοιπών παραφαρμακευτικών προ-
ϊόντων σε ωφελούμενα άτομα.

τα καΠη εχόυν  
καθιερωσει την 
Παρόυσια τόυσ 

στην κόινωνικη 
και Πόλιτιστικη 
ζωη, όχι μόνό 

τησ λεγόμενησ 
τριτησ ηλικιασ 

αλλα και 
τόυ ευρυτερόυ 

κόινωνικόυ 
συνόλόυ

1.  Παράδοση έτοιμων γευμάτων στις ειδικές ομάδες πολιτών που έχουν ανάγκη,  
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, κατά τη διάρκεια των μέτρων κατά του κορωνοϊού

2.  Συγκέντρωση τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο
3.  Συγκέντρωση σχολικών ειδών και διάθεση σε δικαιούχες οικογένειες
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Ένα χρόνο μετά τη νίκη  
του Δημήτρη Γαλάνη  

στις δημοτικές εκλογές,  
με ποσοστό 61% και εν μέσω 

πανδημίας, ήρθε η ώρα  
του απολογισμού  

μιας χρονιάς που θα μείνει 
ανεξίτηλη σε όλους. 

Πόσα έργα υλοποιήθηκαν  
σε αυτό το διάστημα; 

Πόσο προετοιμασμένο 
βρήκε τον δήμο  

η πανδημία του Covid-19; 
Σε ποιες ενέργειες 

προχώρησε ο δήμαρχος  
της Φιλοθέης - Ψυχικού;

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
ή νέα καθημερινότητα 

και το στοίχημα αλλαγής 
νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, πολλά 
από τα μέχρι σήμερα αυτονόητα άλλαξαν. 
Σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, πόσω 
μάλλον στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου 
μας δίνεται η ευκαιρία να βιώνουμε από 
πρώτο χέρι τον αντίκτυπο που έχει μια 
λανθασμένη κοινωνική πολιτική στον δη-
μότη. Το γνωρίζουμε πλέον καλά.
Σήμερα ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού έχει 
αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές του, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινω-
νική πολιτική. Οι κοινωνικές δράσεις που 
υλοποιούμε εμπεριέχουν ουσιαστική βοή-
θεια προς τους δημότες που πραγματικά το 
χρειάζονται. Στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα, 
πρέπει φυσικά να ενταχθεί και η συνεργα-
σία μας με τον ιδιωτικό τομέα και αυτή είναι 
και η κατεύθυνση πάνω στην οποία επιθυ-
μούμε να προσανατολιστούμε. 
Έχοντας εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα για 
πολλά χρόνια, πιστεύω πραγματικά στη 
σύμπραξη με το Δημόσιο, καθώς και στην 
παραγωγή κοινής και ουσιαστικής κοινω-
νικής πολιτικής. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν 
έχουν υλοποιηθεί ανάλογες δράσεις και 
αυτή είναι και η κατεύθυνση πάνω στην 
οποία ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού οφεί-
λει να κινηθεί από εδώ και στο εξής. Πι-

στεύουμε στις συμπράξεις των δύο, γιατί 
αποτελούν το μέλλον.
Μετά από πολύχρονη αδράνεια στον δήμο 
μας, η νέα δημοτική Αρχή ενεργοποίησε 
όλες τις δυνάμεις της προς έναν πολύ συ-
γκεκριμένο στόχο. Την ανάδειξη του κοι-
νωνικού προσώπου του δήμου.
H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ή 
αλλιώς η γνωστή σε όλους μας Εταιρική 
Υπευθυνότητα, βλέπουμε πως αναπτύσ-
σεται πλέον με μια εντελώς διαφορετι-
κή δυναμική στις μέρες μας. Οι ελληνικοί 
ΟΤΑ οφείλουν να εφαρμόζουν και να υιο-
θετούν την ΕΚΕ με τρόπο αποτελεσματικό 
προς τον δημότη. Μέσω της Κοινωνικής 
Εταιρικής Ευθύνης, προβάλλεται η υπευ-
θυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, και 
η ευαισθησία του κάθε δήμου.
ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού επιθυμώ-
ντας, λοιπόν, να στηρίξει τους ευάλω-
τους πολίτες απέναντι σε μια σκληρή 
οικονομική πραγματικότητα, έχει εντα-
χθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα αττικής, μέσω της υλοποί-
ησης του προγράμματος της Δομής Πα-
ροχής Βασικών Αγαθών - Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο.

Ποιες ομάδες καλύπτονται;
Άποροι, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδι-
κές ανάγκες και άνεργοι. Μιας και κάθε 
ομάδα έχει τις δικές της ανάγκες, έχουν 
αναπροσαρμοστεί από τον προηγούμενο 
Οκτώβρη οι ποσότητες προϊόντων που δι-
ανέμονται σε κάθε οικογένεια από το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, διπλασιάζοντας, 
ακόμη και υπερδιπλασιάζοντας αυτές κα-
θώς δεν επαρκούσαν, επ’ ουδενί, για την 
κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών.

Υπάρχει Δίκτυο Εθελοντών; 
τo δίκτυο των εθελοντών μας ήταν αρ-
κετά αποδυναμωμένο, αλλά -ευτυχώς- 
ενισχύθηκε πολύ σημαντικά κατά την 
περίοδο του κορωνοϊού. Πλέον, αποτε-
λείται από περισσότερα από 40 άτομα, 
έτοιμα να συνδράμουν σε ό,τι χρειαστεί. 

Υπάρχει πρόβλεψη  
για τα αΜΕα;
Στα σχολεία μας φτιάχτηκαν τουαλέτες 
και ράμπες για να διευκολύνουν την πρό-
σβαση στα παιδιά που το χρειάζονται. Στα 
δημόσια κτήρια δεν υπάρχει ακόμη η ανά-
λογη πρόσβαση αλλά έχει δρομολογηθεί 

δηΜηΤρης ΓάΛάΝης 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

1. Ενημέρωση μαθητών πέμπτης και έκτης του δημοτικού Φιλοθέης, για τη δράση «no kaka»
2. Ο δήμαρχος με την αντιδήμαρχο Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Παιδείας   

Αλίκη Γκιζελή και τη δημιουργό της πατέντας «no kaka» Μαρία Αρκούδη
3. Συνεδρίαση με τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων των σχολείων του δήμου
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η άμεση υλοποίησή τους. Επίσης, οι 12 από τις 14 
παιδικές μας χαρές (οι άλλες δύο βρίσκονται υπό 
συντήρηση/κατασκευή) διαθέτουν 95 όργανα εκ 
των οποίων τα 18 προορίζονται για τα ΑμεΑ. Χω-
ρίς να αποκλείεται η χρήση των υπολοίπων ορ-
γάνων - ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες κάθε 
παιδιού.

για τους άπορους δημότες;
για τους απόρους έχουμε τα επιδόματα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα, όπως επίσης και τα 
μηνιαία πακέτα με βασικά αγαθά πρώτης 
ανάγκης. Αυτά προσφέρονται μέσω του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου, του Προγράμματος 
ΕΣΠΑ και φυσικά, από χορηγίες. Περίπου διακό-
σια άτομα εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμέ-
νη δομή.

για τους ηλικιωμένους;
O δήμος φροντίζει να συντηρεί και να στηρίζει 
τους συλλόγους που προσφέρουν διασκέδα-
ση και δράσεις στην Τρίτη Ηλικία. Μεριμνά για 
τη συντήρηση του ΚΑΠΗ και ασχολείται με την 
πρόληψη της άνοιας και του Alzheimer. 
την περίοδο του κορωνοϊού η Υπηρεσία κοι-
νωνικής Πρόνοιας (σε συνεργασία μα το Πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») στήριξε με κατ’ 
οίκον διανομές τους δημότες που είχαν ανά-
γκη εξυπηρέτησης, είτε γιατί ανήκαν σε ευπα-
θή ομάδα είτε γιατί αδυνατούσαν να μετακινη-
θούν. 

για τα ζώα;
  Υλοποιήσαμε πρόγραμμα στείρωσης αδέ-

σποτων του δήμου, σε συνεργασία με την 
Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία.

  Ενημερώσαμε τους δημότες, μέσω καταχώ-
ρησης στον τοπικό Τύπο, για τις υποχρεώ-
σεις τους απέναντι στα αδέσποτα.

  Φέραμε την ελληνική παγκόσμια πατέντα 
«no kaka» στον δήμο μας και τοποθετήσα-
με ειδικά χάρτινα φτυαράκια περισυλλογής 
ακαθαρσιών σε 15+1 σημεία διαφορετικά ση-
μεία.

τα Χριστούγεννα του 2019 μας δόθηκε η πρώ-
τη ευκαιρία να προσφέρουμε πραγματικά σε αυ-
τούς που το χρειάζονται. Με προνομιακά επιδό-
ματα σε δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς και 
οικονομικά ασθενείς ομάδες. Με γεύματα αγά-
πης, παροχή πακέτων με είδη πρώτης ανά-
γκης και τροφίμων μακράς διαρκείας, καθώς 
και ειδικές δωροεπιταγές Χριστουγέννων, 
δόθηκαν στους δημότες που τα χρειάστηκαν 
και καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του 
δήμου μας. 
Στηρίξαμε το έργο δύο σημαντικών φιλανθρω-
πικών σωματείων, που δραστηριοποιούνται 
στον δήμο μας, της ΕΣΤΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝω-
ΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜωΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ) και της ΖωΦΥΨΥ (Φιλοζωικής Ένω-
σης Προστασίας Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης 
- Ψυχικού), προσφέροντάς τους περίπτερα σε 
κεντρική πλατεία του Νέου Ψυχικού, όπου μπό-
ρεσαν να διαθέσουν τα προϊόντα τους και να 
αφήσουν τους δημότες να ενισχύσουν το έργο 
τους. Υλοποιήσαμε δράσεις στα ΚΑΠΗ μας και 
όλοι μαζί ενωθήκαμε σε ένα πνεύμα αγάπης και 
αρμονικής συνύπαρξης. 

    

Τον Ιανουάριο, οι μαθητές είχαν τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στις δράσεις συγκέντρωσης 
ειδών πρώτης ανάγκης που πραγματοποιή-
θηκαν στα σχολεία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυ-
χικού. Εκεί, έδειξαν ουσιαστικό ενδιαφέρον και 
ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών, 
που πλήττονται από οικονομικές δυσκολίες. Η 
συμμετοχή και η βοήθεια των μαθητών στην 
προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων είναι μια 
πράξη εξαιρετικής σημασίας, καθώς προάγει το 
θεσμό του εθελοντισμού και μαθαίνει στα παι-
διά μας από νωρίς τη σημασία της προσφοράς 
και της αλληλεγγύης.

    

κατά τη διάρκεια έξαρσης των κρουσμάτων 
του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας και 
με στόχο τη βέλτιστη ενημέρωση και προ-
φύλαξη ευπαθών ομάδων, όπως αυτή των 

μικρών παιδιών, ο δήμος μας ξεκίνησε εκστρα-
τεία ενημέρωσης σε όλα τα σχολεία μας. Με την 
ευγενική προσφορά των υπηρεσιών του παθο-
λόγου κυρίου Κουντουρά, από την Βιοιατρική 
Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν 9 μονόωρες επι-
σκέψεις στα περισσότερα από τα δημοτικά, γυ-
μνάσια και λύκεια του προαστίου μας. Τα παιδιά 
μας ενημερώθηκαν, καθησυχάστηκαν και εφο-
διάστηκαν με γνώσεις απέναντι στην παραπλη-
ροφόρηση και τη γενικευμένη σύγχυση που επι-
κρατούσε εκείνη την περίοδο στη χώρα μας. Μια 
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, που αποδει-
κνύει στην πράξη το εύρος των δυνατοτήτων αυ-
τής της σημαντικής συνέργειας.
Σε έναν δήμο, που για πολλούς θεωρείται προνο-
μιούχος, οι δράσεις μας για τις ευπαθείς και ευά-
λωτες ομάδες προϋπήρχαν του κορωνοϊού, συ-
νεχίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού και έλαβαν 
νέα διάσταση κατά την αντιμετώπιση αυτής της 
πανδημίας. 
Όσον αφορά εμένα, προσωπικά, δεν δίστασα να 
παρέμβω στην πράξη, γυρίζοντας στους δρό-
μους και απευθύνοντας συστάσεις στους δημό-
τες ώστε να μη συνωστίζονται. Ζήσαμε μια πε-
ρίοδο εξαιρετικά απαιτητική και συνεχίζουμε. 
Πάντα κοντά στις ανάγκες του δημότη.

Παροχές - Δράσεις Δήμου Φιλοθέης 
- Ψυχικού για τους δημότες
  Κοινωνικό Παντοπωλείο 
  Δημοτικά Ιατρεία
  Δωρεάν εξέταση δημοτών από γιατρούς 
  Γιατροί εργασίας
  Εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίμα-

τος του δήμου
  Σεμινάρια στήριξης γονέων και παιδιών
  Σεμινάριο Α' Βοηθειών - ΚΑΡΠΑ
  Διοργάνωση διημέρου ενημέρωσης και πρό-

ληψης για τη νόσο Alzheimer με δωρεάν τεστ 
μνήμης για τους κατοίκους του δήμου

  Μηνιαία διανομή ειδών ένδυσης και υπόδη-
σης, παιχνιδιών, βιβλίων και αξεσουάρ, με 
τους ωφελούμενους να επιλέγουν το είδος 
που επιθυμούν.

τo δικτυό  
των εθελόντων  

ενισχυθηκε 
σημαντικα κατα  

την Περιόδό 
 τόυ κόρωνόϊόυ 

και Πλεόν 
αΠότελειται  

αΠό Περισσότερα 
αΠό 40 ατόμα 

1. Ο δήμαρχος με τα παιδιά του φιλανθρωπικού σωματείου ΕΣΤΙΑ
2. Συλλογή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο
3. Μαθητές συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης

φιλοθεη - ψυΧικο

2

1

1

3
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Ο πράσινος Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού εί-
ναι ένας μικρός παράδεισος στην άκρη της 
πολύβουης Αθήνας, ο πρώτος που συνα-
ντάμε ανηφορίζοντας στα βόρεια προά-
στια. 
Στην πρωτόγνωρη κρίση του κορωνοϊού, 
η δημοτική αρχή αντέδρασε άμεσα και 
προετοιμάστηκε κατάλληλα ώστε να 
διαχειριστεί τα νέα άγνωστα προβλή-
ματα και τις σοβαρές ανάγκες που προ-
έκυψαν, καθώς και τις νέες συνθήκες λει-
τουργίας των Υπηρεσιών της, καθώς και 
εργασίας του προσωπικού της.
Ήταν ο πρώτος δήμος -αν όχι ο μοναδικός- 
που διοργάνωσε ενημέρωση των μαθη-
τών των σχολείων του για την πρόληψη 
και την προστασία τους από τον κορωνο-
ϊό, από τις αρχές Μαρτίου, ενώ έσπευσε 
να σφραγίσει (παρά τις διαμαρτυρίες και 

τα αναμενόμενα παράπονα) όλους τους 
αθλητικούς του χώρους και να αφαιρέσει 
τα στεφάνια από όλες τις μπασκέτες των 
γηπέδων του.
οι απολυμάνσεις των δημοτικών χώ-
ρων και κτηρίων ήταν συνεχείς καθώς 
και οι καθαρισμοί σε δρόμους και πλα-
τείες ενώ ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλά-
νης βρισκόταν καθημερινά και συνεχώς 
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του 
προαστίου, συνιστώντας στους δημότες 
να αποφεύγουν τον συνωστισμό. Ταυτο-
χρόνως, η δημοτική αστυνομία (η οποία 
δυστυχώς αποτελείται μόνο από 3 άτομα) 
απεύθυνε συνεχείς εκκλήσεις προς τον 
κόσμο, ώστε να τηρεί τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας ενώ αυτοκίνητα συ-
νεργαζόμενης με τον δήμο εταιρείας, ανα-
κοίνωνε το μήνυμα της αστυνομίας σε 

όλους τους δρόμους και των 3 Κοινοτήτων 
(Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και Ψυχικού).
ιδιαιτέρως καινοτόμες δράσεις ήταν η 
δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
εξυπηρέτησης των δημοτών, ώστε να 
αποφευχθεί πλήρως η φυσική τους πα-
ρουσία στις δημοτικές Υπηρεσίες, καθώς 
και η πρόσληψη 40 νέων υπαλλήλων 
με σκοπό την ενίσχυση του προσω-
πικού καθαριότητας που είχε ήδη απο-
δυναμωθεί λόγω της χορήγησης των 
απαιτούμενων αδειών ειδικού σκοπού/
ευπαθών ομάδων.
Τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά και οι Δι-
οικητικές Πράξεις διεκπεραιώνονταν 
συνεπώς ηλεκτρονικά. Δημιουργήθη-
κε, επίσης, ανοικτή πενταψήφια γραμμή 
(15310) για όσους δημότες είχαν ανάγκη 
εξυπηρέτησης, 24 ώρες το 24ωρο.

ό δημόσ μασ 
ηταν ό Πρωτόσ   

Πόυ διόργανωσε 
ενημερωση 

των μαθητων 
των σχόλειων 

τόυ για την 
Πρόληψη και 

την Πρόστασια 
τόυσ αΠό τόν 

κόρωνόϊό 

φ
ιλ

ο
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ψ
υ
Χ
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1. Διαδικτυακά μαθήματα ζωγραφικής από τον κ. Δεβετζή
2. Γραμμή Εξυπηρέτης Ευπαθών Ομάδων

3. Διαδικτυακά μαθήματα ζωγραφικής  
από την κ. Παναγιωτοπούλου

4. Πολιτιστικό Ημερολόγιο Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
5. Ψηφιακά Πιστοποιητικά Εξυπηρέτησης Δημοτών

Πώς αντιμετώπισε ο δήμος  
την πανδημία Covid-19

2
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Η Υπηρεσία κοινωνικής Πρόνοιας του 
δήμου, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο σπίτι», στήριξε με κατ’ οί-
κον διανομές ειδών πρώτης ανάγκης 
(τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής, φάρμα-
κα), τους δημότες που είχαν περισσότε-
ρο ανάγκη ενώ δημιουργήθηκε και ένα 
σπουδαίο δίκτυο εθελοντών, το οποίο 
συνέδραμε σημαντικά σε όλο αυτό το συ-
ντονισμό και την προσπάθεια. 
Εξίσου σημαντικές υπήρξαν οι δράσεις πο-
λιτισμού και ψυχαγωγίας κατά τη διάρ-
κεια της καραντίνας. Στο site του δήμου 
«ανέβαινε» καθημερινά και από μια νέα 
καλλιτεχνική πρόταση, είτε αυτή ήταν μια 
θεατρική παράσταση, είτε μια συναυλία ή 
μια παράσταση για τα παιδιά. Ενώ τα μαθή-
ματα των Νομικών Προσώπων του δήμου 
οκαΠα και ΔήκΕΦιΨ (ζωγραφικής, γυ-
μναστικής, υπολογιστών, απασχόληση 
παιδιών των παιδικών σταθμών), μετα-
φέρθηκαν -μέσω τηλεδιάσκεψης- στα σπί-
τια των ενδιαφερομένων. 
Επισημαίνουμε ότι όλες οι Συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου -καθώς και 
των Κοινοτικών Συμβουλίων- πραγματο-
ποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη, χωρίς καθυ-
στερήσεις και αναβολές.

Στο διάστημα του περιορισμού της κυκλο-
φορίας, δόθηκε χρόνος και για μικρά και 
μεγαλύτερα έργα εντός του προαστίου. 
Ξεκίνησαν νέες διαγραμμίσεις και δια-
βάσεις πεζών στους δρόμους του Νέου 
Ψυχικού -με προοπτική να συνεχιστούν και 
στους δρόμους των 2 υπολοίπων Κοινοτή-
των- εντατικοποιήθηκαν οι ψεκασμοί 
προνυμφοκτονίας των κουνουπιών σε 
όλα τα δίκτυα ομβρίων και στους κή-
πους των δημοτών (πάντα σε συνεργα-
σία με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων), επι-
σκευάστηκαν ζημιές και γέφυρες σε 
πάρκα ενώ προγραμματίζονται και ασφαλ-
τοστρώσεις κατά μήκος του προαστίου.

    

Πρόσφατα, διαβάσαμε ανακοίνωση του 
δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη, η οποία ανα-
φερόταν στη στήριξη της τοπικής επι-
χειρηματικότητας, στη μετά κορωνοϊ-
ού εποχή.
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος ανέφερε πως 
«το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας 
υπόψη τον οικιστικό χαρακτήρα του προ-
αστίου μας και τον σεβασμό προς το Πε-
ριβάλλον καθώς και το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει κοινόχρηστος χώρος για όλα τα 
καταστήματα, αποφάσισε ομόφωνα πως 

η επέκταση τραπεζοκαθισμάτων στους 
κοινόχρηστους χώρους του δήμου μας 
δεν είναι εφικτή και παράλληλα δεν συνά-
δει με τη φυσιογνωμία του. Παράλληλα, 
αντιλαμβανόμενο την οικονομική συγκυ-
ρία που βιώνουν οι πληττόμενες επιχειρή-
σεις και θέλοντας να σταθεί στο πλευρό 
της τοπικής επιχειρηματικότητας, αποφά-
σισε: 1) τη μείωση 40% στο ετήσιο τέ-
λος κοινοχρήστων χώρων και τελών 
καθαριότητας και φωτισμού, που αφο-
ρά τα καταστήματα και τους μη στεγασμέ-
νους χώρους (μηδενική χρέωση στα τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού για διάστη-
μα 4 μηνών), όπως επίσης και 2) τη μεί-
ωση 40% στο ετήσιο τέλος κοινοχρή-
στων χώρων η οποία αφορά μόνο τους 
πληττόμενους ΚΑΔ που ανέπτυσσαν τρα-
πεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο τα 
προηγούμενα έτη».

    

Πολύ φιλόδοξες ανακοινώσεις και σχέ-
δια, ειδικά για έναν δήμο που ερευνά ήδη 
εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης των 
δημοτών του καθώς και σχεδιάζει σπου-
δαίες πρωτοβουλίες για τους νευραλγι-
κούς τομείς της παιδείας και της ανακύ-
κλωσης. 

στό διαστημα 
τόυ Περιόρισμόυ 

τησ 
κυκλόφόριασ, 

δόθηκε χρόνόσ  
για μικρα  

και μεγαλυτερα 
εργα εντόσ  

τόυ Πρόαστιόυ

1. Απολυμάνσεις σχολείων στο Νέο Ψυχικό
2. Εργασίες διαγραμμίσεων στο Νέο Ψυχικό 
3.  Απολυμάνσεις κάδων απορριμμάτων  

στο Παλαιό Ψυχικό
4.  Οι εθελοντές ετοιμάζονται για διανομή τροφίμων 

στις ευπαθείς ομάδες
5.  Απολυμάνσεις δημόσιων χώρων  

στον Φάρο Ψυχικού

1 4
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B
ιώσαμε τους τελευταίους μήνες 
πρωτόγνωρες συνθήκες έκτα-
κτης ανάγκης λόγω της πανδη-
μίας που ακολούθησαν μια δε-
καετία βαθιάς οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, η οποία ανα-
πόφευκτα χτύπησε την πόρτα και 
των …βορείων προαστίων. 

Όλο αυτό το διάστημα, οι ΟΤΑ σήκωσαν 
και σηκώνουν το τεράστιο βάρος της δια-
τήρησης της κοινωνικής συνοχής, με μει-
ωμένες κατά 60% κρατικές χρηματοδοτή-
σεις από την περίοδο 2009-2010, με νέες 
μεταφερθείσες αρμοδιότητες χωρίς αντί-
στοιχους πόρους και με δυσανάλογο γρα-
φειοκρατικό φορτίο λόγω των συνεχών 
νομοθετικών αλλαγών που πρέπει να δι-
εκπεραιωθούν χωρίς το αναγκαίο επιστη-
μονικό προσωπικό.
Μέσα στην πανδημία, ο Δήμος Χαλανδρί-
ου -όπως και οι περισσότεροι δήμοι της 
χώρας- έδωσε έναν πάνω από τα μέτρα 
του, ανθρώπινα και οικονομικά, αγώνα 
σε πολλά μέτωπα, προκειμένου να κρα-
τήσει την κοινωνία όρθια. Τα καταφέρα-
με. Με βασικό σύνθημα «κανένας μόνος 
του στην πανδημία» στηρίξαμε τους κοι-
νωνικά ασθενέστερους, όσους ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες χωρίς προστατευτικό 
περιβάλλον και διασφαλίσαμε την καθα-
ριότητα στην πόλη, με υποστελεχωμένες, 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, Yπη-
ρεσίες, λαμβάνοντας παράλληλα έγκαιρα 
πρωτοβουλίες για την αποτροπή της δια-
σποράς του κορωνοϊού.
Με το ίδιο σύνθημα «κανένας μόνος του» 
συνεχίζουμε και μετά την πανδημία την 
πολιτική που υιοθετήσαμε από το 2014, 
όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου. 
«Χτίζουμε» ένα μόνιμο δίκτυο κοινωνικής 
προστασίας, με δομές που επεκτείνουν 
διαρκώς τις υπηρεσίες τους, με τη δημι-
ουργία νέων δομών και με στόχο να εξα-
λείψουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό στην 
πόλη και να διασφαλίσουμε αξιοπρεπή 
ζωή για όλα τα μέλη των ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων. 
Τα ποσά που διατίθενται για κοινωνική πο-
λιτική έχουν δεκαπλασιαστεί από το 2014 
ενώ παραμένει σταθερή η πολιτική μας 
των μειωμένων δημοτικών τελών για οι-
κίες και μικρές επιχειρήσεις μέχρι 70 τ.μ., 
όπως και πλήρης απαλλαγή των ευπαθών 
ομάδων πολιτών. Τα συμβολικά τροφεία 

στους Παιδικούς Σταθμούς και η απαλλα-
γή απ’ αυτά όλων των νοικοκυριών με ει-
σοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ είναι μια 
μόνο πτυχή του κοινωνικού μας έργου. Το 
δίκτυο προστασίας του δήμου, συνολικά, 
επεκτείνεται από την παροχή τροφίμων ή 
συσσιτίου σε οικογένειες που ζουν σε συν-
θήκες φτώχειας, την παροχή υπηρεσιών 
-όχι μόνο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας- αλλά και ψυχικής υγείας για παιδιά και 
ενήλικες έως την υποστήριξη με ξεχωρι-
στές υπηρεσίες των ανέργων, των δανει-
οληπτών, των γυναικών που έχουν πέσει 
θύματα έμφυλης βίας, των ΑμεΑ και των 
ηλικιωμένων. 
Δυναμώνουμε το δίκτυο κοινωνικής προ-
στασίας στον Δήμο Χαλανδρίου και συνε-
χίζουμε χωρίς αποκλεισμούς και προκα-
ταλήψεις κόντρα σε λογικές απομόνωσης 
και ρατσισμού. 
Κορυφαία δράση της σημερινής διοίκη-
σης είναι και το πρωτοποριακό σχέδιο με-
τεγκατάστασης των Ρομά, με στόχο τη 
σταδιακή κατάργηση του καταυλισμού 
στο Νομισματοκοπείο. Ήδη, έχουν απο-
μακρυνθεί συνολικά 19 οικογένειες από 
τον εν λόγω καταυλισμό και έχει καταρ-

δυναμωνόυμε  
τό δικτυό 

κόινωνικησ 
Πρόστασιασ  
στόν δημό 
χαλανδριόυ  

και συνεχιζόυμε 
χωρισ αΠόκλεισμόυσ 
και Πρόκαταληψεισ 
κόντρα σε λόγικεσ 

αΠόμόνωσησ  
και ρατσισμόυ

ΧαλαΝΔρι

«κανένας μόνος του»,  
η δέσμευσή μας απέναντι 
στην κοινωνία 

γηθεί ο καταυλισμός του Πατήματος, 
μετά την απομάκρυνση των Ρομά που δι-
έμεναν εκεί.

    

Συνεχίζουμε, αν και γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι οριστική λύση στα προβλήματα 
των ασθενέστερων δεν μπορεί να προκύ-
ψει χωρίς ένα σχέδιο παραγωγικής ανα-
συγκρότησης που θα οδηγήσει στη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην 
πραγματική ενίσχυση των λαϊκών εισοδη-
μάτων.
Συνεχίζουμε, προσδοκώντας ότι η εμπει-
ρία της πανδημίας θα αποτελέσει την 
τομή που θα επανακαθορίσει, ελπίζω, τις 
πολιτικές σε κεντρικό επίπεδο προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης -και του Δημόσιου Συστή-
ματος Υγείας βέβαια- που το τρέχον διά-
στημα έγινε ασπίδα προστασίας των πο-
λιτών απέναντι στην υγειονομική κρίση.
Η Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να «γονατίσει». 
Για να αποτραπεί η εξέλιξη αυτή απαιτείται 
η γενναία οικονομική της ενίσχυση. 

σιΜοσ ροΥσσοσ 
Δήμαρχος Χαλανδρίου
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Δήμος Χαλανδρίου
το δίκτυο αλληλεγγύης  

δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες
Το ισχυρό δίκτυο αλληλεγγύης του Δή-
μου Χαλανδρίου δοκιμάστηκε με επι-
τυχία στις ακραίες συνθήκες της υγει-
ονομικής κρίσης. Με βασικό σύνθημα 
το «Μένουμε σπίτι - Μένουμε άνθρω-
ποι» και με στόχο κανένας/καμία να μη 
μείνει μόνος/μόνη απέναντι στην πανδη-
μία, όλη αυτή την περίοδο ο Δήμος Χαλαν-
δρίου έδωσε τη μάχη σε δύο μέτωπα· αφε-
νός στην καθημερινή εξυπηρέτηση των 
πολιτών που βρίσκονται σε ανάγκη και 
έχουν ενταχθεί στις κοινωνικές δομές του 
δήμου και αφετέρου στην αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από 
την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων 
για την προστασία από τον κορωνοϊό.

κέντρο Βοήθειας 
Ελλείψει του προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι», το οποίο διακόπηκε το 2011 από την 
τότε δημοτική Αρχή, λειτούργησε το κέ-
ντρο Βοήθειας με τον τετραψήφιο αριθ-
μό κλήσης 1526 και με τις τρεις (3) γραμμές 
έκτακτης ανάγκης, εξυπηρετώντας δεκά-
δες συμπολίτες μας. Οι ωφελούμενοι έλα-
βαν στο σπίτι τους τα αναγκαία ψώνια από 
το σούπερ μάρκετ, τα φάρμακά τους αλλά 
και τις πολυήμερες θεραπείες τους, ακό-
μα και αν αυτές έπρεπε να γίνουν το Σαβ-
βατοκύριακο. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα 
φάρμακα διανεμήθηκαν από το Κοινωνικό 
Φαρμακείο του δήμου, που εξυπηρετεί, σε 
σταθερή βάση, περισσότερα από 300 άτο-
μα το μήνα. 

Το τμήμα Προληπτικής ιατρικής συνέ-
χισε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας 
τη λειτουργία του. Οι γιατροί του, εκτός 
των άλλων, έκαναν τη συνταγογράφηση 
φαρμάκων για τα άτομα χωρίς υποστηρι-
κτικό περιβάλλον αλλά και τους απαραί-
τητους εμβολιασμούς παιδιών.

Διανομή φαγητού κατ’ οίκον
Στα μαγειρεία των Παιδικών Σταθμών 
του δήμου γινόταν καθημερινά η προ-
ετοιμασία 130 μερίδων του συσσιτίου 
που διανέμονταν κατ’ οίκον. Το Κοινω-
νικό Παντοπωλείο παρέμεινε σε καθημε-
ρινή λειτουργία και στο πλευρό των 1.200 
ωφελουμένων, αριθμός που έχει τετρα-
πλαστιαστεί από το 2014.
Μέσα στην πανδημία έγιναν δύο επιπλέ-
ον διανομές τροφίμων του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου σε ευπαθείς ομάδες, κατ’ 
οίκον διανομή ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, 
επιπλέον διανομή κρέατος στους ωφε-
λούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου και διανομή 580 γευμάτων το Μεγάλο 
Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, τα 
οποία προσέφερε η Περιφέρεια Αττικής.

Προστασία ρομά και περιοίκων
Παράλληλα, με την ενημέρωση και τη δι-
ανομή υγειονομικού υλικού και τροφί-
μων, για την αποτροπή των μετακινήσεων 
εκτός καταυλισμού -με τη συνεχή επιτήρη-
ση του Κέντρου Κοινότητας Ρομά- που λει-
τουργεί στον δήμο από το 2017, πραγμα-

τοποιήθηκε μέσα στην πανδημία μεγάλη 
επιχείρηση καθαρισμού της έκτασης 
των 30 στρεμμάτων του καταυλισμού 
από τα οργανικά απορρίμματα και τα 
μπάζα αλλά και απολύμανση στον περι-
βάλλοντα χώρο.

Όλες οι κοινωνικές δομές 
στο πλευρό του δημότη 
Παρά το γεγονός ότι τα τρία καΠή του δή-
μου παραμένουν κλειστά όλο αυτό το δι-
άστημα, υπήρξε τακτική επικοινωνία με 
τα μέλη τους, προκειμένου να διερευνη-
θούν τυχόν ανάγκες τη δύσκολη περί-
οδο του εγκλεισμού.
Το γραφείο Ενδυνάμωσης ανέργων, 
παρότι τα ραντεβού περιορίστηκαν, συ-
νέχισε σταθερά να συλλέγει ανακοι-
νώσεις και αγγελίες εργασίας οι οποίες 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δή-
μου Χαλανδρίου.
Το συμβουλευτικό κέντρο γυναικών 
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να στηρίξει γυναίκες - θύματα, παρό-
τι ίσχυσαν οι επιβεβλημένοι περιορισμοί 
στην πραγματοποίηση των ραντεβού.

 στο σπίτι, με δράσεις για όλους
Οι διευθύνσεις του δήμου βρέθηκαν από 
την αρχή της πανδημίας κοντά στους 
πολίτες, δημιουργώντας διαδικτυακές 
δράσεις για όλη την οικογένεια:
  Βίντεο με ασκήσεις εκγύμνασης στο 

σπίτι, από τη Διεύθυνση αθλητισμού 

και του Εργαστηρίου Χορού του δήμου. 
  Βίντεο για παιδιά με παιδαγωγικό 

υλικό (έως και παραστάσεις κουκλο-
θέατρου) από τα τμήματα Προσχολι-
κής Αγωγής.

Μέτρα για τις επιχειρήσεις
Υιοθετήθηκαν μέτρα για τις επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέ-
τρα: απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, 
μείωση τελών για κοινόχρηστους χώ-
ρους μέχρι τέλος του χρόνου, αναστολή 
είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, δω-
ρεάν παραχώρηση χώρων όπου αυτό 
είναι εφικτό, με ταυτόχρονη διασφάλιση 
της προσβασιμότητας.

Πρόγραμμα προστασίας  
και περίθαλψης αδέσποτων 
Και επειδή το επίπεδο πολιτισμού μιας κοι-
νωνίας φαίνεται από το πώς οι άνθρωποι 
συμπεριφέρονται στα ζώα, ο δήμος εξα-
σφάλισε την απρόσκοπτη ροή μέσα 
στην πανδημία των σχετικών πόρων 
για τη σίτιση των αδεσπότων, σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Φίλων Αδεσπότων.

Όλες οι παραπάνω πρόνοιες που υλοποι-
ήθηκαν σε περιβάλλον υγειονομικής κρί-
σης, αποτελούν, ωστόσο, συνέχεια μιας 
διαρκούς κοινωνικής παρέμβασης από 
τον Δήμο Χαλανδρίου, η οποία σε αρκετές 
περιπτώσεις στηρίζεται από την πολύτιμη 
συνδρομή εθελοντών.
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1. Εθελοντική αιμοδοσία του δήμου  
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων 

και τους Προσκόπους Χαλανδρίου  
στις 14 Απριλίου 2020

2. Διανομή υγειονομικού υλικού  
και τροφίμων στους Ρομά,  

για την αποτροπή των μετακινήσεων  
εκτός του καταυλισμού 

3. Οι εργαζόμενοι του δήμου στα μαγειρεία  
των τριών Παιδικών Σταθμών,  

ετοίμαζαν καθημερινά,  
στη διάρκεια της πανδημίας,  

130 γεύματα για τους συμπολίτες μας
4. Απολύμανση του περιβάλλοντα χώρου  
στον καταυλισμό του Νομισματοκοπείου



50 ΙΟΥΝΙΟΣ  2020Aυτοδιοίκηση & Κοινωνική Ευθύνη

τα πρώτα κέντρα  
γυναικείας  
επιχειρηματικότητας 
στην Ελλάδα!

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ταυτίζεται, πλέον, 
με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που εξελίσσεται διεθνώς σε μια σημα-
ντική προτεραιότητα τοπικών κοινωνιών, επιχειρήσεων, οργανι-
σμών και κυβερνήσεων. Μέσα από τη συμπόρευση των τριών πυ-
λώνων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Οικονομία - Περιβάλλον - Κοινωνία) 
ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας αλλά και η κοινωνία των πολι-
τών συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων όρων ζωής και κερ-
δοφόρων επιχειρηματικών δράσεων που υπηρετούν τους 17 στό-
χους του ΟΗΕ, που θα αλλάξουν τον κόσμο μας. 
H Apson CSR, ο πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα που από το 
2007 δραστηριοποιείται στην Εταιρική κοινωνική Ευθύνη, έχει 
αναπτύξει εξαιρετικά αποτελεσματικούς τρόπους υλοποίησης των 
SDG σε μια εθνική στρατηγική, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότη-
τα του 17ου στόχου, τη σημασία, δηλαδή, οικοδόμησης γόνιμων 
συνεργασιών για την επιτυχία κάθε προγράμματος για τη βιώσι-
μη ανάπτυξη. 
Παρουσίασε στην ΚΕΔΕ, το 2013 και στον ΟΗΕ, το 2014, ένα νέο μο-
ντέλο σύμπραξης επιχειρήσεων και οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, διασυνδέοντας οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις και 
κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, φροντίζοντας την αποτελεσματική 
σύμπραξή τους. 
Ως καλή πρακτική βιώσιμης ανάπτυξης προτείνει το 
Womanitee, τα κέντρα Επιχειρηματικότητας, μέσα από τα 
οποία η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και 
αποτελεσματικά την ενδυνάμωση των γυναικών που επιχει-
ρούν ή επιθυμούν να επιχειρήσουν, στα μεγάλα αστικά κέντρα 
ή την περιφέρεια. Το Womanitee, είναι ένα project που δομήθη-
κε με βάση τον στόχο 17 και τα μεθοδολογικά εργαλεία της ΕΚΕ, 
έχει ήδη γίνει δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από τις γυναίκες του 
«επιχειρείν» και της πολιτικής σ’ ολόκληρη τη χώρα. 

Δρ. αΝαστασια ΨΩΜιαΔή
Ιδρύτρια & Πρόεδρος APSON CSR, Επικεφαλής Womanitee

Συμπράξεις ΟΤΑ  
με επιχειρήσεις,  
φορείς και  
οργανισμούς

Ο 17ος στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 
είναι η λύση

W
omanitee ονομάζονται τα κέντρα 
γυναικείας επιχειρηματικότη-
τας στην Ελλάδα μέσα από τα 
οποία δίνονται οι ευκαιρίες και 
τα απαραίτητα εφόδια στις γυ-
ναίκες να σταδιοδρομήσουν 
επιχειρηματικά σε συνεργασία 
με όλους τους φορείς τις γυναι-

κείας επιχειρηματικότητας. 
Το Womanitee απευθύνεται σε κάθε γυναίκα 
που επιχειρεί ή επιθυμεί να επιχειρίζεται και 
χρειάζεται έναν σύμμαχο στην προσπάθειά της 
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει καθημερινά αλλά και στον αγώνα της να κά-
νει τα όνειρά της πραγματικότητα. 
Η Ελλάδα με 51,2 μονάδες στον Δείκτη ισότητας 
Φύλου (ΔιΦ) 2019 βρίσκεται ξανά στην τελευ-
ταία θέση στην ΕΕ στην ισότητα φύλου ανάμε-
σα στα 28 κράτη - μέλη, σύμφωνα με το Ευρωπα-
ϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα Φύλου. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, το 2019 
(2ο τρίμηνο), οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 
31% των μελών του κοινοβουλίου στις χώρες 
της ΕΕ ενώ τα ποσοστά των γυναικών στην επι-
χειρηματική ηγεσία είναι επίσης χαμηλά. 
Τον Απρίλιο του 2019, οι γυναίκες αντιπροσω-
πεύουν μόνο το 27,8% των μελών του διοι-
κητικού συμβουλίου των μεγαλύτερων εισηγ-
μένων στο χρηματιστήριο εταιρειών που είναι 
εγγεγραμμένες σε χώρες της ΕΕ! 
Μέσω του WOMANITEE οι γυναίκες επιχειρημα-
τίες φιλοδοξούν να αλλάξουν τη θέση της Ελλά-
δας σχετικά με τη ισότητα του Φύλου στην Ευ-
ρώπη.
  To Womanitee αποτελεί μια πρωτοβου-

λία της APSON CSR για τη δημιουργία Δι-
κτύου από ιδιοκτήτες και στελέχη Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων και οργανι-
σμών της κοινωνίας πολιτών, που αναγνώρι-
σαν την ανάγκη ενίσχυσης των γυναικών στο 
επιχειρείν.

  σε συνεργασία με την AMKE IAσισ, την κε-
ντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδος (κΕΔΕ), 
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
(οτα), τα τοπικά Επιμελητήρια και τους 
φορείς της γυναικείας επιχειρηματικότη-
τας, στοχεύει να ενδυναμώσει και να υποστη-
ρίξει τις γυναίκες στο επιχειρείν σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. 

  Το Womanitee δομήθηκε και υλοποιήθη-
κε στο πλαίσιο εφαρμογής του 17ου στό-
χου Βιώσιμης ανάπτυξης περί συμπράξε-
ων του οήΕ, από την ΚΕΔΕ και από εταιρείες 
και οργανισμούς, αλλά ενσωματώνει και τους 
στόχους «SDG 8: οικονομική ανάπτυξη και 
αξιοπρεπής Εργασία», «SDG 9: Βιομηχανία, 
καινοτομία και Υποδομές», «SDG 11: Βιώσι-

μες Πόλεις και κοινότητες», «SDG5: ισότη-
τα Φύλων», «SDG4:Ποιοτική Εκπαίδευση».

Πώς προέκυψε το Womanitee
Τα κέντρα γυναικείας επιχειρηματικότητας - 
Womanitee, προέκυψαν από την Πανελλήνια 
Διαβούλευση της ΚΕΔΕ, με θέμα «Πώς η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση θα Υποστηρίξει τις γυναί-
κες στο “Επιχειρείν”» υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ 
και του υπουργείου Ανάπτυξης και Eπενδύσεων.
Για πρώτη φορά, συνέπραξε η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση με τους πανελλήνιους φορείς της γυναικεί-
ας επιχειρηματικότητας αλλά και με κάθε φορέα 
και μονάδα για την προώθηση της γυναίκας στο 
επιχειρείν, προτείνοντας συγκεκριμένες λύ-
σεις και υλοποιώντας προγράμματα ανάλο-
γα με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία των το-
πικών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, έγιναν συ-
νομιλητές οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και οι πανελλήνιοι φορείς γυναικείας επιχει-
ρηματικότητας. Επίσης, κάθε συλλογικότητα ή 
μονάδα κατέθεσε τις προτάσεις της για την υπο-
στήριξη και προώθηση των γυναικών στο «επι-
χειρείν».
Παράλληλα, συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαβού-
λευσης, από τις εκπροσώπους των φορέων γυ-
ναικείας επιχειρηματικότητας, η οποία επε-
ξεργάστηκε τα θέματα που κατατέθηκαν, τα 
προτεραιοποίησε και κατέληξε στην απόφαση - 
πρόταση για δημιουργία κέντρων υποστήριξης 
γυναικών στο «επιχειρείν».
 
Από τα αποτελέσματα της Πανελλήνιας Διαβού-
λευσης προέκυψαν 2 άξονες υποστήριξης:
  Θεσμικός, όπως παράταση λειτουργίας παιδι-

κών σταθμών, λειτουργία παιδικών σταθμών 
σε ωράριο λειτουργίας εμπορικών κέντρων, 
δημιουργία κέντρων φύλαξης και δημιουργι-
κής απασχόλησης παιδιών μετά το πέρας των 
σχολικών τους υποχρεώσεων, δημιουργία ει-
δικού μητρώου συνεργατών για τη φύλαξη 
παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωμένων, ασθε-
νών και ευπαθών ατόμων.

  Πρακτικός, όπως η δημιουργία σε κάθε δήμο 
help desk & business hub επιχειρηματικών 
υπηρεσιών για γυναίκες, που επιθυμούν να επι-
χειρήσουν ή επιχειρούν ήδη, το οποίο θα παρέ-
χει τις κατάλληλες υπηρεσίες συμβουλευτικής, 
καθοδήγησης, ανάπτυξης, προώθησης, εκπαί-
δευσης, χρηματοδότησης και networking.

WOMANITEE
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τό Womanitee 
αΠευθυνεται  

σε καθε γυναικα  
Πόυ εΠιχειρει  

Ή εΠιθυμει  
να εΠιχειριζεται  

και χρειαζεται  
εναν συμμαχό  

στην ΠρόσΠαθεια τησ 
να αντιμετωΠισει 

τα Πρόβληματα 
Πόυ αντιμετωΠιζει 

καθημερινα 
αλλα και  

στόν αγωνα τησ  
να κανει  

τα όνειρα τησ 
Πραγματικότητα

ή Πανελλήνια Διαβούλευση είχε την υπο-
στήριξη:
•  Της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Ελλάδος
•  Του τογΜΕ (Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μά-

νατζερ κι Επιχειρηματιών)
•  Της ΕΕΔΕ (Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επι-

χειρήσεων)
•  Του σΕγΕ (Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναι-

κών Ελλάδας)
•  Του ΕΕΔΕγΕ (Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύ-

ου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών) 
•  Της ΕασΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχει-

ρήσεων)
Συμμετείχαν και οι φορείς και οι πρωτοβουλίες 
BPW, MEXOXO, I For YOU, Women on TOP, 
50/50 project, F power, Women Act κ.ά.

το όραμα
Να γίνει ένα παγκόσμιο δίκτυο, που συμπράτ-
τοντας ο ιδιωτικός τομέας με πρωτοβουλίες και 
φορείς Δημοσίου, να χτίζει επιχειρηματικές και 
κοινωνικές γέφυρες μεταξύ των γυναικών που 
επιχειρούν και να βοηθά τις επιχειρήσεις να πε-
τύχουν τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ο στόχος 
Η διάδοση και εφαρμογή του Womanitee ως 
«best practice» στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ή αποστολή 
H δημιουργία ισχυρών γυναικών, που επιχει-
ρούν ή επιθυμούν να επιχειρήσουν. 
Η προώθηση συμπράξεων μεταξύ ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και πρω-
τοβουλιών από κοινωνία πολιτών, με στόχο την 
επίτευξη στόχων ΟΗΕ.

τα οφέλη
Τα οφέλη του Womanitee είναι πολλαπλά και 
έγκεινται στις ανάγκες αλλά και στη φάση ανά-
πτυξης που βρίσκεται κάθε γυναίκα - μέλος.
•  Ενδυνάμωση
•  Εκπαίδευση
•  Καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα στην επι-

χειρηματικότητα
•  Συμβουλευτική για τη σωστή λειτουργία και 

ανάπτυξη της επιχείρησης
•  Επανένταξη στην αγορά εργασίας
•  Διαχείριση των δύσκολων πρώτων χρόνων της 

επιχειρηματικότητας
•  Επιχειρηματικά εφόδια μέσω της εκπαίδευσης
•  Αξιοποίηση κλίσεων, καλλιέργεια και ανάπτυ-

ξη νέων δεξιοτήτων
•  Πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια ή σε 

άλλες πηγές χρηματοδότησης

Nέα πρωτοβουλία 

όταν γυναικεσ τόυ «εΠιχειρειν»  
συναντόυν γυναικεσ στην Πόλιτικη
Με σκοπό την προώθηση της Γυναικείας Ηγεσίας αλλά και την ανάδειξη των θε-
μάτων που συνδέουν τις γυναίκες του επιχειρηματικού κόσμου με τις γυναίκες της 
πολιτικής σκηνής, η ΑPSON CSR εγκαινίασε στo 2ο Thessaloniki Regional Forum, 
στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Όταν Γυναίκες του “Επιχειρείν” συναντούν Γυναίκες 
στην Πολιτική».
Στη στρογγυλή τράπεζα, η οποία υποστηρίχθηκε από το Womanitee και τελούσε 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας και της ΚΕΔΕ, συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες από τους χώ-
ρους της πολιτικής σκηνής και της επιχειρηματικότητας τον ευρύτερο χώρο των 
Βαλκανίων. 
Ελληνίδες επιχειρηματίες και γυναίκες με πολιτικά αξιώματα σε χώρες των Βαλκα-
νίων μίλησαν για την προσωπική τους επαγγελματική πορεία, για τους νέους, υψη-
λούς επαγγελματικούς τους στόχους αλλά και τα προβλήματα που καθημερινά συ-
ναντούν, στην προσπάθεια να διεκδικήσουν ή να υπερασπιστούν υψηλά αξιώματα.
Οι πολιτικοί των Βαλκανίων που έλαβαν μέρος στη στρογγυλή τράπεζα -την οποία 
συντόνισε η ιδρύτρια και CEO της APSON Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη- ανάμεσά τους οι 
Mimi Kodheli (πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Αλβανικού Κοινοβου-
λίου, τ. υπουργός Άμυνας), Milica Ristovic-Krstic (πρέσβειρα Βοσνίας - Ερζεγοβί-
νης στην Ελλάδα) και Ardiana Hobdari (πρέσβειρα της Αλβανίας στην Ελλάδα) εξέ-
φρασαν την επιθυμία δημιουργίας δεσμών συνεργασίας των επιχειρηματιών της 
χώρας τους με τις γυναίκες του Womanitee.
Οι Ελληνίδες επιχειρηματίες, με επικεφαλής την Ιουλία Χαϊδά, αντιπρόεδρο 
της Iktinos Hellas SA και από τις πρώτες γυναίκες που πίστεψαν στο όραμα του 
Womanitee (μέλος του advisory board από τη σύστασή του), δήλωσαν τον ενθου-
σιασμό τους για την προοπτική σύνδεσης, networking και συνεργασιών με τις επι-
χειρηματίες των Βαλκανίων και τις επιχειρηματίες των Βαλκανίων. 
Οι Αργυρή Κατωπόδη (Luxury Hospitality business owner), Ναταλία Θεοδούλου 
(σύμβουλος γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφει-
ας), Ρωξάνη Μπέη (μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας και του UCLG - 
International Forum), Ριάννα Χάιτα (CEOE Business Clusters & Oceanus Training), 
Κατερίνα Ιωακείμ (CEO & Founder Coverstory.gr), Γιώτα Ζωγραφάκη (marketing 
professor & business coach), Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου (project manager 
ENVOLVE entrepreneurship) και Στέλλα Κάσδαγλη (συνιδρύτρια του Women On 
Top) και άλλες γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη δεσμεύτηκαν να καταθέσουν τις προ-
τάσεις τους για τις λύσεις που προτείνουν καθώς και να συμμετάσχουν στην Πανελ-
λήνια Διαβούλευση της ΚΕΔΕ «Πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα υποστηρίξει τις Γυ-
ναίκες στην Πολιτική».
Σημείο αναφοράς ήταν οι κοινές προκλήσεις που συναντούν στην καθημερινότη-
τά τους τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι γυναίκες με σταδιοδρομία στην πολιτική 
σκηνή.
Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες, κυριότε-
ρες αιτίες των χαμηλών δεικτών εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων και σε νευραλγικά διοικητικά πόστα του επιχειρηματικού κόσμου 
είναι οι παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα των φύλων, η έλλειψη υποστήριξης 
των γυναικών και των ανδρών για την εξισορρόπηση των ευθυνών με την εργασία 
και οι διαδεδομένες πολιτικές και εταιρικές κουλτούρες.

Έγινε η αρχή
Η στρογγυλή τράπεζα της Θεσσαλονίκης ήταν ουσιαστικά η έναρξη μιας σειράς ενερ-
γειών με στόχο την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την ενίσχυση του networking 
γυναικών της πολιτικής σκηνής και του επιχειρείν, σε όλη την Ελλάδα. 
Θα ακολουθήσουν στρογγυλές τράπεζες με θέμα «Πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα 
υποστηρίξει τις Γυναίκες στην Πολιτική» σε πολλά σημεία της χώρας, σε μεγάλα 
αστικά κέντρα αλλά και την περιφέρεια. Τα αποτελέσματα κάθε φορά θα καταγρά-
φονται, θα επεξεργάζονται από το Womanitee board και θα γίνονται ενέργειες για 
την εφαρμογή και υλοποίησή τους ώστε να ξεπεραστούν τα πιο σημαντικά από τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καθημερινά, τόσο στην πολιτική όσο και 
στην επιχειρηματικότητα.

γίνε κι εσύ μέλος του Womanitee!
Το Womanitee είναι το δίκτυο που στηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε 
όλα τα στάδιά της. Γίνε μέλος μιας ζωντανής επιχειρηματικής κοινότητας και 
ανάπτυξε την επιχείρησή σου σήμερα: www.womanitee.gr
Κλείσε θέση στο επόμενο σεμινάριο επιχειρηματικότητας (εντελώς δωρεάν): 
email επικοινωνίας: info@womanitee.gr
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ή εθελοντική προσφορά 
είναι το «μεγάλο στοίχημα»  
για το μέλλον

Ε
χουμε πλέον φτάσει, ως λαός, να 
μη «δενόμαστε» με τα λόγια αλλά 
να αξιολογούμε μόνο τα έργα. Για-
τί, μπορεί τα λόγια να σηματοδο-
τούν την πρόθεση για κάτι, το οποίο 
μπορεί και να μη γίνει, τελικά, αλλά 
τα έργα είναι εκείνα που «σφραγί-
ζουν» την ικανότητα να πραγματο-

ποιείς τις προθέσεις σου γι’ αυτό. 
Έτσι, με βάση αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδε-
σμος Δήμων για την Προστασία και Ανά-
πλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), εδώ και 
28 χρόνια, έχει αποδείξει πως τα έργα 
«μετρούν» περισσότερο από την αρχική 
πρόθεση, η οποία σαφώς και παραμένει 
η ίδια: η προστασία του περιβάλλοντος. 
Μια ευθύνη που απαιτεί συνεχή προσπά-
θεια καθώς αποτελεί έναν από τους βασι-
κούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν 
την ποιότητα της ζωής του καθενός μας, 
στο σήμερα και το αύριο. Παράλληλα, εί-
ναι και ένα βασικό στοιχείο, με το οποίο 
χαρακτηρίζεται και η εν γένει κουλτούρα 
ενός λαού.
Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια προσπάθεια, 
όπως αυτή που κάνει ο ΣΠΑΠ, δεν θα μπο-
ρούσε ν’ αφήσει έξω από τους στόχους του 
την ευαισθητοποίηση των αυριανών «δια-
χειριστών» του περιβάλλοντος: τα σημε-
ρινά παιδιά, τα οποία σε λίγο θα κληθούν, 
ως ώριμοι πολίτες, να κρατήσουν στα χέ-
ρια τους τις τύχες τις δικές τους, των παι-
διών τους και του κοινωνικού τους συ-
νόλου, τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό και 
παγκόσμιο, ακόμα, επίπεδο.
Και στο σημείο αυτό, ο ΣΠΑΠ δίνει ιδιαί-
τερη βαρύτητα, προσπαθώντας να συμ-
βάλλει στη βιωματική «εκπαίδευση» των 
νέων, προκειμένου αυτά ν’ αναπτύξουν 
ευαισθησίες και δεξιότητες για τη διαφύ-
λαξη του περιβάλλοντος, την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής και την ευθύνη 
προς τους συμπολίτες τους σε καταστά-
σεις καταστροφών.
Μόνο που για να διαμορφωθεί αυτή η αρ-
χική πρόθεση σε τελικό έργο, απαιτούνται 
δύο σημαντικοί παράγοντες: η αναγκαία 
ευαισθητοποίηση για την προστασία του 
περιβάλλοντος, αλλά και η εθελοντική 
προσφορά. Δυο παράγοντες που αλληλο-
συνδέονται, σε σημείο, μάλιστα, που, αν 
λείπει ο ένας, δεν μπορεί να δράσει αποτε-
λεσματικά ο άλλος κι αντιστρόφως!
Κι αν η αναγκαία ευαισθητοποίηση είναι 

εκείνο το στοιχείο που μας κάνει όλους 
εμάς στον ΣΠΑΠ να διαμορφώνουμε τις 
δράσεις μας με κύριο στόχο την επόμε-
νη μέρα, ώστε να επιδιώκουμε την έντα-
ξη σ’ αυτές μαθητών ακόμα και δημοτικών 
σχολείων, προσκόπων και οδηγών, αλλά 
και άλλων τοπικών κοινωνικών φορέων, 
δίνοντας το «καλό παράδειγμα» και στην 
προστασία και στην ανάπλαση του πρασί-
νου στο Πεντελικό, που τόσο βάναυσα τα 
τελευταία χρόνια είχε καταπονηθεί, ο εθε-
λοντισμός είναι το μέσο για την αναγκαία 
αυτή ευαισθητοποίηση.
Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο 
εθελοντισμός καθώς και ο ρόλος που κα-
λείται να παίξει στην κοινωνία, θα πρέ-
πει πλέον ν’ απασχολήσει σοβαρά τα κέ-
ντρα λήψης των αποφάσεων, κυρίως σε 
τοπικό επίπεδο, αφού οι τοπικές κοινω-
νίες γνωρίζουν καλύτερα από τον καθέ-
να τα δικά τους περιβαλλοντικά προβλή-
ματα, μιας κι οι σχέσεις των πολιτών είναι 
κατά πολύ λιγότερο απρόσωπες κι απο-
ξενωμένες, ενώ, ταυτόχρονα, οι μικρές 
κοινωνικές ομάδες και οι μικρές αποστά-
σεις διευκολύνουν την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ τους. Αν δε πάρει και 
τη μορφή καινοτόμων ποιοτικών και πο-
σοτικών χαρακτηριστικών, τότε θα μπο-

ρέσει να διαμορφώσει μια ελπιδοφόρα 
προοπτική για την ενδυνάμωση και την 
αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας, η 
οποία έχει χάσει τα τελευταία χρόνια τον 
βηματισμό της.
Έτσι, οι εθελοντές του Συνδέσμου έπαιξαν 
και συνεχίζουν να παίζουν πρωταρχικό 
ρόλο στην υλοποίηση των στόχων. Γιατί, 
δεν συντρέχουν μόνο στις δενδροφυτεύ-
σεις και τα ποτίσματα σε κάθε πλευρά του 
Πεντελικού Όρους, αλλά συμμετέχουν 
ενεργά στις δράσεις Πολιτικής Προστασί-
ας, όπως η αντιμετώπιση δυσμενών και-
ρικών φαινομένων και άλλων φυσικών 
καταστροφών, τόσο κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσής τους όσο και στην ανακούφι-
ση των πληγέντων.
Παράλληλα, ο ΣΠΑΠ έχει δώσει ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στην κοινωνική ευθύνη. 
Με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις 
«αγκάλιασε» πληγέντες από την οικονο-
μική κρίση συμπολίτες μας, δείχνοντας 
το πραγματικό πρόσωπο του «ανθρωπι-
σμού» που τόσο λείπει στις μέρες μας. Κι 
αυτό παραμένει το «μεγάλο στοίχημα» του 
Συνδέσμου για το μέλλον.

Βλασσήσ σιΩΜοσ
Πρόεδρος ΣΠΑΠ

η αναγκαια 
ευαισθητόΠόιηση 

και η ενεργη 
συμμετόχη 

των Πόλιτων 
αΠότελόυν τόυσ 

δυό σημαντικόυσ 
Παραγόντεσ  

για την Πρόστασια 
τόυ Περιβαλλόντόσ

συΝΔεσΜοσ ΔηΜΩΝ Για τηΝ προστασια  
& αΝαπλαση του πεΝτελικου
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ΣΠΑΠ
Προστατεύουμε το Πεντελικό  

με ποικίλες περιβαλλοντικές δράσεις
Βιωματικά Εργαστήρια
Ο ΣΠΑΠ πραγματοποιεί μια νέα σειρά δρά-
σεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 
δημοτικά σχολεία των δήμων - μελών του, 
με γενικό τίτλο «Δίνω μια δεύτερη ευκαι-
ρία στα σκουπίδια». Βασικός σκοπός των 
βιωματικών αυτών εργαστηρίων είναι η 
εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών σε θέματα βιώσιμης διαχείρι-
σης και αξιοποίησης των απορριμμάτων. 
στόχος των διαδραστικών αυτών εργα-
στηρίων είναι να δείξουν με απλό και 
κατανοητό τρόπο στα παιδιά τη χρησι-
μότητα της μείωσης των απορριμμά-
των, της ανακύκλωσης και κυρίως την 
επαναχρησιμοποίηση υλικών που, συ-
νήθως, πετάμε, ενώ θα έπρεπε να ανακυ-
κλώνουμε. Επίσης, μέσα από αυτό το δι-
αδραστικό και διασκεδαστικό εργαστήρι, 
τα παιδιά κατανοούν απόλυτα τις θετικές 
επιπτώσεις που έχει η ανακύκλωση και η 
επαναχρησιμοποίηση υλικών στη διαφύ-
λαξη του περιβάλλοντος.

Φροντίδα: αποψιλώσεις  
και καθαρισμοί 
Ο ΣΠΑΠ όπως κάθε χρόνο, πριν την έναρ-
ξη άλλα και κατά τη διάρκεια της αντιπυ-
ρικής περιόδου, φροντίζει σε επίκαι-
ρα αστικά και περιαστικά σημεία στον 
Δήμο Πεντέλης αλλά και σε περιοχές 
των 12 δήμων - μελών του, τον καθα-
ρισμό όσο το δυνατόν περισσότερων 

περιοχών τόσο με κλαδέματα, καθαρι-
σμούς, αποψιλώσεις ξερών χόρτων όσο 
και με βιολογικούς ψεκασμούς για κά-
μπιες και άλλες ασθένειες. 
Ο Σύνδεσμος χρησιμοποιώντας όλες τις 
δυνάμεις του και επιστρατεύοντας κάθε 
διαθέσιμο μηχάνημα, όχημα και μηχα-
νολογικό εξοπλισμό κατάφερε να κλα-
δέψει, να καθαρίσει και να απομακρύ-
νει έναν τεράστιο όγκο ξερών χόρτων 
και κλαδιών από το Πεντελικό από τις 12 
περιοχές των δήμων - μελών του.
Σημαντικό έργο για τον Σύνδεσμο ήταν το 
κλάδεμα και ο καθαρισμός στον λόφο της 
Μικρής Καλλιθέας στο Πεντελικό, με το 
οποίο κατάφερε να δημιουργήσει συνθή-
κες ασφάλειας και αποτροπής πυρκαγιάς.

Εθελοντικές Δράσεις
Ο ΣΠΑΠ διοργάνωσε και υλοποίησε δρά-
ση Εθελοντικού καθαρισμού στον 
λόφο που βρίσκεται το εκκλησάκι του 
Προφήτη ήλία στη Νέα Πεντέλη, στο 
πλαίσιο της Πανελλαδικής Εθελοντικής 
Εκστρατείας «Let’s Do ιt Greece» που είχε 
ως στόχο να ενωθεί η Ελλάδα ως μια μεγά-
λη Εθελοντική Οικογένεια.
Ο εθελοντικός αυτός καθαρισμός πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς 
συμμετείχαν πολυάριθμοι ευαισθητοποι-
ημένοι κάτοικοι της περιοχής, αιρετοί των 
δήμων - μελών του ΣΠΑΠ, εργαζόμενοι 
και εθελοντές του ΣΠΑΠ. ο σύνδεσμος 

ήταν εξοπλισμένος με οχήματα και 
μηχανολογικό εξοπλισμό και συμμε-
τείχε ενεργά στην αποψίλωση και τον 
καθαρισμό ξερών χόρτων και ξερών 
κλαδιών στον περιβάλλοντα χώρο του 
ναού και στον χώρο του πυροφυλακίου 
που βρίσκεται εκεί.
Ο ΣΠΑΠ συμμετείχε σε δράση πεζο-
πορίας και εθελοντικού καθαρισμού 
(plogging) που οργανώθηκε από τη Φυ-
σιολατρική κίνηση Βριλησσός στη ρε-
ματιά Πεντέλης.
Για τρεις ώρες οι εργαζόμενοι και οι εθε-
λοντές του Συνδέσμου καθώς και οι συμ-
μετέχοντες καθάρισαν τη Ρεματιά, απο-
μακρύνοντας από αυτή σκουπίδια, ξερά 
κλαδιά, χόρτα και φύλλα που είχαν συσ-
σωρευτεί εκεί για αρκετό καιρό.
Με τη δράση αυτή απομακρύνθηκε μια 
εστία κινδύνου για πυρκαγιά και το ση-
μαντικότερο, αναδείχθηκε η φυσική 
ομορφιά και η ζωντάνια αυτού του εκ-
πληκτικού σημείου. 

Βραβεύσεις
Για ακόμη μια χρονιά, ο σΠαΠ βραβεύ-
τηκε στο πλαίσιο της τελετής «Greek 
Green Awards 2019» με το σημαντικότε-
ρο από όλα τα βραβεία που έχει κερδίσει, 
το οποίο είναι το βραβείο για την Περιβαλ-
λοντική Ευαισθητοποίηση της Νέας γε-
νιάς στην κατηγορία «Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση». 

2
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1. Καθαρισμός Προφήτη Ηλία  
Νέας Πεντέλης 

2. Ξενάγηση στη σπηλιά Νταβέλη  
και στο αρχαίο λατομείο     

3. Βιωματική δράση σε δημοτικό σχολείο. 
4. Βραβείο «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση»

Για τη διαφύλαξη  
και την ανάδειξη 

του οικοσυστήματος  
του Πεντελικού, ο ΣΠΑΠ 

αναπτύσσει μια σειρά  
από εξειδικευμένες δράσεις.

Επιμέρους στόχοι που 
εξυπηρετούν τον κεντρικό 

σκοπό του ΣΠΑΠ είναι: 
α) η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για την οικολογική 

αξία του Πεντελικού  
 και η συμμετοχή της  

σε δράσεις του Συνδέσμου  
β) η οικολογική ανόρθωση 

του Πεντελικού   
γ) η προστασία και 

διαφύλαξη του παρόντος 
δασικού οικοσυστήματος  

του Πεντελικού από 
ανθρώπινες παρεμβάσεις,  

σε συνεργασία με κρατικούς 
και ιδιωτικούς φορείς 

δ) η εκτέλεση διαδημοτικών 
έργων στο Πεντελικό  

που συνδέουν πολιτιστικά, 
περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά το όρος  
με τις αστικές περιοχές  

που το περιβάλλουν.
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Με συγκροτημένο σχέδιο  
αυξάνουμε την περιβαλλοντική 
συνείδηση στη χώρα

O
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύ-
κλωσης (ΕΟΑΝ) αναλαμβάνει 
σημαντικές πρωτοβουλίες, προ-
κειμένου να κερδίσει τον χαμένο 
χρόνο και η Ελλάδα να ανταπο-
κριθεί στους στόχους που θέ-
τουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και 
ο εθνικός σχεδιασμός, για την υι-

οθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονο-
μίας. Για να πετύχουμε τον στόχο αυτόν, 
αναδεικνύουμε σε προτεραιότητα, να αυ-
ξήσουμε με συγκροτημένο τρόπο, την πε-
ριβαλλοντική συνείδηση των πολιτών της 
χώρας μας. 
Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε βάρος στην 
πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων, συγκεκριμένων κατηγοριών 
προϊόντων, ανάμεσα στα οποία κυρίαρχη 
θέση έχουν τα πλαστικά. 
Όσον αφορά στην πρόληψη, η προσπά-
θεια εξελίσσεται σε τρία στάδια: 
  Τη μείωση της ποσότητας των αποβλή-

των που παράγονται, μέσω της επανα-
χρησιμοποίησης ή της παράτασης στη 
διάρκεια ζωής. 

  Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσε-
ων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία. 

  Τη μείωση περιεκτικότητας σε επικίν-
δυνες ουσίες.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
υλοποιεί τις δράσεις του, υπηρετώντας 
πέντε στρατηγικούς στόχους: 
1.  Μείωση δημιουργίας αποβλήτων, μέσω 

της θέσπισης και εποπτείας προγραμ-
μάτων πρόληψης.

2.  Προώθηση της ανακύκλωσης, μέσω 
της θέσπισης κι εποπτείας προγραμμά-
των εναλλακτικής διαχείρισης.

3.  Διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής 
εφαρμογής των προγραμμάτων, μέσω 
των ελέγχων όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων.

4.  Εδραίωση της περιβαλλοντικής συνεί-
δησης όλων των ενδιαφερόμενων με-
ρών για την πρόληψη και την εναλλα-
κτική διαχείριση.

5.  Εξέλιξη του ΕΟΑΝ, μέσω της ενίσχυσης 
του ρόλου, της αποτελεσματικότητας, 
της εξωστρέφειας και του ερευνητικού 
έργου του. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενσωμά-
τωση κι εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδη-
γιών σχετικά με τη μείωση των επιπτώσε-

ων συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων, 
τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι στην καθη-
μερινότητά μας.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα εφαρ-
μοστούν μέτρα που θα ξεκινούν από τον 
περιορισμό της κατανάλωσης συγκεκρι-
μένων πλαστικών προϊόντων και την απα-
γόρευση της διάθεσής τους στην αγορά, 
ως τον Ιούλιο του 2021 και θα καταλήγουν 
ως τον Ιούλιο του 2024, στον επανασχεδι-
ασμό του ίδιου του προϊόντος. 
Ιδιαίτερα, όσον αφορά στη χρήση της 
πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα, έχουν 
εφαρμοστεί με επιτυχία συγκεκριμένα μέ-
τρα, που οδήγησαν σε σταδιακή μείωση 
της χρήσης της. Στοιχείο που δείχνει την 
αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδη-
σης των πολιτών. Όμως, στον τομέα αυ-
τόν έχουμε να κάνουμε ακόμη πολλά. 
Ο ΕΟΑΝ, ήδη, υλοποιεί νέες πρωτοβου-
λίες και δράσεις και θα στηρίξει -με τα 
μέσα που διαθέτει- την προσπάθεια να 
γίνει η ανακύκλωση, «στάση ζωής», μέ-
ρος της καθημερινότητας όλων μας.
Επενδύουμε πολλά στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, συμμετέχοντας στις ερ-
γασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
στις ομάδες εργασίας για την ενσωμάτω-

ση στο ελληνικό Δίκαιο, των σχετικών ευ-
ρωπαϊκών οδηγιών. 
Βρισκόμαστε σε στάδιο σχεδιασμού και το 
επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να 
εκπονήσουμε προγράμματα πρόληψης, 
εναλλακτικής διαχείρισης κι ενημέρωσης. 
Παράλληλα, θα ασκήσουμε ουσιαστικά 
τον ρόλο μας, εντείνοντας τους ελέγχους 
μας στα ΣΕΔ που λειτουργούν στη χώρα 
μας με αδειοδότηση του ΕΟΑΝ. 
Θα ασκήσουμε ουσιαστική εποπτεία της 
ορθής εφαρμογής των μέτρων πρόληψης 
και εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και 
της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). 
Προτεραιότητά μας είναι η διενέργεια τα-
κτικών κι έκτακτων ελέγχων και η επιβολή 
-εφόσον χρειαστεί- προστίμων.
Παράλληλα, προωθούμε τη διασύνδεση 
με τους φορείς Συστημάτων Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης αλλά και συνεργασίες με 
φορείς κι ινστιτούτα. 
Με συγκροτημένο σχέδιο και πρόγραμμα, 
κάνουμε αποφασιστικά βήματα μπροστά, 
στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε 
ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Νικοσ ΧιΩτακήσ
Πρόεδρος ΕΟΑΝ

όσόν αφόρα  
στη χρηση 

τησ Πλαστικησ 
σακόυλασ  

στην ελλαδα, 
εχόυν εφαρμόστει 

με εΠιτυχια 
συγκεκριμενα 

μετρα,  
Πόυ όδηγησαν 

σε σταδιακη μειωση 
τησ χρησησ τησ. 

στόιχειό Πόυ δειχνει 
την αυξηση τησ 

Περιβαλλόντικησ 
συνειδησησ  

των Πόλιτων

eoan eλληΝικοσ ορΓαΝισΜοσ αΝακυκλΩσησ
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ο στρατηγικός ρόλος του ΕοαΝ 
για την προώθηση  
της κυκλικής οικονομίας

Β
ασική προτεραιότητα της νέας 
διοίκησης του ΕΟΑΝ, αποτελεί 
η εύρυθμη διοικητική λειτουρ-
γία του Οργανισμού, με απώτε-
ρο στόχο, να τον αναβαθμίσου-
με σε «e-ΟΑΝ», δηλαδή σε έναν 
σύγχρονο ψηφιακό Οργανισμό. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, 

για να προχωρήσουμε στο στάδιο αυτό, εί-
ναι να προχωρήσουμε άμεσα στην υλο-
ποίηση των βασικών μας αρμοδιοτήτων, 
που είναι η άμεση έγκριση των επιχειρη-
σιακών σχεδίων των φορέων εναλλακτι-
κής διαχείρισης. 
Παράλληλα, οι δράσεις ευαισθητοποίη-
σης και ενημέρωσης που θα χρηματοδο-
τηθούν από το περιβαλλοντικό τέλος της 
πλαστικής σακούλας, η ορθολογική δια-
χείριση και προϊόντων μιας χρήσης αλλά 
και η εκπαίδευση των πολιτών και των μα-
θητών στα ουσιαστικά θέματα της πρό-
ληψης και της ανακύκλωσης, αποτελούν 
ήδη βασικούς πυλώνες της καθημερινής 
δραστηριότητας του Οργανισμού.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
καλείται να αποτελέσει ουσιαστικό κόμ-
βο μεταξύ Δήμων, Περιφερειών και Συ-
στημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης. 
Έναν κόμβο συντονισμού και αλληλεπί-
δρασης των τριών αυτών μερών. Βασικός 
στόχος να κερδηθεί η χαμένη εμπιστοσύ-
νη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέ-
ων. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η βάση 
για μια αποδοτικότερη συνεργασία.
Θεωρούμε ότι πρέπει την επόμενη διε-
τία να αναπτυχθεί κατ’ ελάχιστο ένα κα-
θολικό και ομοιόμορφο δίκτυο κάδων σε 
όλους τους δήμους, σε όλη τη χώρα. Το δί-
κτυο αυτό θα αποτελείται από συνδυασμό 
κάδων για σύμμεικτα, υλικά συσκευασίας 
και οργανικά απόβλητα. 
Πέραν αυτού, θα πρέπει να δοθεί βαρύτη-
τα και να ενισχυθούν τα χωριστά ρεύματα 
γυαλιού και χαρτιού. Όπου είναι εφικτό, 
θα πρέπει οι δήμοι να δημιουργήσουν γω-
νιές ανακύκλωσης χωριστών ρευμάτων 
ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι -βάσει της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 904/2019- θα πρέ-
πει η χωριστή συλλογή για την ανακύκλω-
ση των πλαστικών φιαλών ποτών να ανέρ-
χεται σε ποσοστό 77% έως το 2025 και 90% 
έως το 2029. 
Παρότι οι στόχοι θεωρούνται πολύ φιλό-
δοξοι, αναδεικνύεται η μεγάλη ανάγκη 

για τη χωριστική διαχείριση των υλικών 
αυτών. Στόχοι που πιθανόν μπορούν να 
προσεγγιστούν μέσω εγγυοδοτικών προ-
γραμμάτων. 
Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την 
επιτυχία της ανακύκλωσης είναι και ο σχε-
διασμός ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, 
καθιερώνεται υποχρεωτικό ποσοστό ανα-
κυκλωμένου υλικού στις πλαστικές φιά-
λες PEΤ σε ποσοστό 25% από το 2025 και 
30% για όλες τις πλαστικές φιάλες από το 
2030. Άρα, άμεσα, πρέπει να ανοίξει ο δι-
άλογος με τους παραγωγούς στο επίπεδο 
σχεδιασμού των προϊόντων, όπως, επί-
σης, να εντατικοποιηθεί η ενημέρωση 
του καταναλωτικού κοινού στην κατεύ-
θυνση αυτή.
Αποτελεί προτεραιότητα η χωριστή συλ-
λογή οργανικού, τόσο της Κυβέρνησης 
όσο και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Με τη χω-
ριστή συλλογή του οργανικού και την ταυ-
τόχρονη ενίσχυση της ανακύκλωσης, θα 
πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή εκτροπή 
από τους χώρους υγειονομικής ταφής. 
Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε όλοι οι φο-
ρείς που εμπλεκόμαστε με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο στη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων, να λειτουργήσουμε συντονι-
σμένα και μεθοδευμένα για την εκπλήρω-
ση του σκοπού αυτού. 
Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυ-

ροδρόμι. Καλείται να κάνει «ένα βήμα πιο 
γρήγορο από τη φθορά» και θα υιοθετήσει 
τις βέλτιστες πρακτικές της κυκλικής οικο-
νομίας, η οποία απαιτεί την ενεργό συμμε-
τοχή των πολιτών στην αλλαγή των κατα-
ναλωτικών προτύπων. Εξακολουθούν να 
απαιτούνται πολλά βήματα και αυξημένες 
προσπάθειες για την εφαρμογή της ανα-
θεωρημένης νομοθεσίας για τα απόβλητα 
και την ανάπτυξη των αγορών δευτερογε-
νών πρώτων υλών. Η ολοκληρωμένη και 
βιώσιμη διαχείριση προϋποθέτει την αλ-
λαγή στάσης και νοοτροπίας της κοινωνί-
ας, που θα βασίζεται σε μια οργανωμένη 
και συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης, ευ-
αισθητοποίησης και αποτελεσματικής εκ-
παίδευσης.
Η αξιολόγηση και η ορθή λειτουργία των 
επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημά-
των Εναλλακτικής Διαχείρισης, η ενίσχυ-
ση της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπε-
δα, οι νέες προκλήσεις για τη μείωση του 
πλαστικού μιας χρήσης, οι ανταποδοτι-
κές δράσεις από το περιβαλλοντικό τέ-
λος της πλαστικής σακούλας, η ψηφιακή 
αναβάθμιση και η ενίσχυση των δράσεων 
των δήμων μπαίνουν, πλέον, στην πρώτη 
γραμμή μιας συγκροτημένης και πολυεπί-
πεδης πολιτικής του ΕΟΑΝ.

ιΩαΝΝήσ σιΔΕρήσ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΑΝ

όΠόυ ειναι εφικτό, 
θα ΠρεΠει 
όι δημόι  

να δημιόυργησόυν 
γωνιεσ ανακυκλωσησ 
χωριστων ρευματων 

ενω δεν ΠρεΠει  
να ξεχναμε  

ότι θα ΠρεΠει  
η χωριστη συλλόγη 

για την ανακυκλωση 
των Πλαστικων 
φιαλων Πότων  
να ανερχεται  

σε Πόσόστό 77%  
εωσ τό 2025  

και 90% εωσ τό 2029
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O Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης Ν. Χιωτάκης και ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος γ. σιδέρης, συμμετεί-
χαν το τελευταίο διάστημα σε εκδηλώ-
σεις, που στόχο έχουν να αναδείξουν τη 
στρατηγική προτεραιότητα του οργα-
νισμού στην υιοθέτηση πολιτικών και 
πρακτικών, με σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν: 
  στην εθελοντική δράση καθαρισμού 

της παραλίας του σχινιά, με την οποία 
εγκαινιάστηκε παρουσία του υπουργού 
Κωστή Χατζηδάκη, η συνεργασία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργει-
ας με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασί-
ου Κ. Λασκαρίδη, με στόχο την προώ-
θηση της εκστρατείας «Ελλάδα Χωρίς 
Πλαστικά Μίας Χρήσης».

  στον καθαρισμό της παραλίας της 
Βάρκιζας από αποτσίγαρα, που έγι-
νε με τη στήριξη της ΕΡΤ στην πρωτο-
βουλία της ομάδας κολύμβησης «We-
swim», καλώντας το κοινό να υιοθετήσει 
έναν υγιή και υπεύθυνο τρόπο ζωής.

  στο διήμερο καθαρισμό του πευκο-

δάσους και της περιοχής του πάρ-
κου σχινιά, που πραγματοποιήθηκε 
με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττι-
κής, σε συνεργασία με την ομάδα «Όλοι 
Μαζί Μπορούμε» του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣΚΑΙ και την πολύτιμη στή-
ριξη πλήθους εθελοντών και φορέων. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και 
ενημέρωση, με ειδικά φυλλάδια, των 
λουόμενων, για τη λήψη των αναγκαί-
ων μέτρων προστασίας του πάρκου.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλω-
σης στήριξε τις παραπάνω δράσεις και 
αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα και 
νέες πρωτοβουλίες, με στόχο την έγκυ-
ρη ενημέρωση των πολιτών για την ορθή 
διαχείριση των απορριμμάτων, την ανα-
κύκλωση και την προστασία του περιβάλ-
λοντος, αναδεικνύοντας τη σημασία της 
υπεύθυνης στάσης κάθε πολίτη ξεχωρι-
στά, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Επισημαίνεται ότι η δράση στον σχινιά 
ήταν η αφετηρία της εκστρατείας «Ελ-
λάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης».
Άμεσα, ξεκινά η ενημέρωση των πολιτών 
μέσω ψηφιακών δράσεων σε σχετική 

ιστοσελίδα όπως και στα social media, 
όπου παρουσιάζονται και οι εναλλακτι-
κοί τρόποι, δηλαδή τα καθημερινά εναλ-
λακτικά προσωπικά μας αντικείμενα για 
την καθημερινότητά μας, όπως π.χ. κύπελ-
λα και δοχεία πολλαπλών χρήσεων.

τα 9 είδη Πλαστικών Μιας Χρήσης:
1. Δοχεία τροφίμων από φελιζόλ
2.  Δοχεία ποτών από φελιζόλ και τα καπά-

κια / καλύμματά τους
3.  Κυπελλάκια από φελιζόλ και τα καπάκια 

/ καλύμματά τους
4.  Μπατονέτες
5.  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, 

κουτάλια)
5.  Πιάτα
6. Καλαμάκια
7.  Αναδευτήρες ποτών
8.  Ράβδοι που στηρίζουν μπαλόνια.

ό εόαν 
αναλαμβανει 

την εγκυρη 
ενημερωση  

των Πόλιτων 
για την όρθη 

διαχειριση των 
αΠόρριμματων, 
την ανακυκλωση 

και την 
Πρόστασια τόυ 

Περιβαλλόντόσ

1

2

ο ΕοαΝ στην πρώτη γραμμή  
για μια “Ελλάδα  

χωρίς πλαστικά μιας χρήσης”  
και αποτσίγαρα στις παραλίες

3

1.  Συμμετοχή του ΕΟΑΝ στον εθελοντικό καθαρισμό του πευκοδάσους του Σχινιά, στις 26 και 27 Ιουνίου
2. Η δράση «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης»
3. Δράση «We-swim», παραλίες καθαρές, χωρίς αποτσίγαρα 
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