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Η Ελλάδα ήταν και εί-
ναι ένας από τους πιο 
δημοφιλείς προορι-
σμούς για καλοκαιρι-
νές διακοπές, επίσης, 
προσφέρει ελκυστικές 
προτάσεις για θεμα-
τικό τουρισμό και όχι 
μόνο, όλο τον χρόνο. 
Τα 16.000 χιλιόμετρα 
ακτογραμμής, περίπου 
6.000 μεγαλύτερα και 
μικρότερα νησιά και 
νησίδες, δημιουργούν 
έναν επίγειο παράδει-
σο απίστευτου κάλους 

και συγχρόνως παρουσιάζει εξαιρετικές ευκαιρίες 
στην παγκόσμια τουριστική αγορά με σταθερή θέση 
στον τομέα αυτό. Τα πλεονεκτήματά της χώρας μας 
είναι το εισιτήριο για σημαντικές επενδυτικές κι-
νήσεις. Ξεχωριστή για την πολιτιστική κληρονομία 
της, γίνεται αυτόματα πόλος έλξης για σημαντικές 
επενδύσεις ενισχύοντας το προφίλ της Ελλάδας σε 
κάθε γωνιά της γης.

Η προώθηση όμως του τουρισμού χρειάζεται αν-
θρώπους με μεράκι και ψυχή, αλλά προπάντων αν-
θρώπους που να αγαπούν και να νοιάζονται για την 
ευημερία του τόπου τους....του τόπου μας. Κάποιοι 
από αυτούς είναι οι εκάστοτε Υπουργοί, Περιφε-
ρειάρχες, Δήμαρχοι κ.τ.λ που με βασικό τους εργα-
λείο την ελκυστικότητα του φυσικού κάλους και όχι 
μόνο (πολιτιστικά δρώμενα, θρησκευτικές εκδηλώ-
σεις, αθλητικές δράσεις, γαστρονομικές απολαύ-
σεις, καινοτομίες σε κάθε τομέα) κάνουν πραγματι-
κά θαύματα και άλλοι, που όχι μόνο δεν ανεβάζουν 
το status της περιοχής τους αλλά αντιθέτως με 
λανθασμένες κινήσεις εσωτερικά και εξωτερικά 
καθυστερούν αν δεν ματαιώνουν την εξέλιξη και 
την οικονομική ανέλιξη. 

Ας ενωθούμε λοιπόν γιατί ο στόχος είναι κοινός: 
ΕΛΛΑΔΑ, ψηλά παντού εκεί άλλωστε ανήκε και 
ανήκει διαχρονικά. 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ 

Επίγειος παράδεισος  
= ΕΛΛΑΔΑ Θρησκευτικός τουρισμός, αναζήτηση που πηγάζει εκ των 

έσω,δεν είναι μόδα,δεν είναι trend, είναι ο δρόμος που μας 
οδηγεί σε μονοπάτια που περπατώντας θα μάθουμε το τι 
και το πως, στοιχεία που χρωματίζουν την σχέση άνθρω-
πος - Θεός. Μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που καλύ-
πτει την εσωτερική ανάγκη των πιστών να ενωθούν με το 
Θείο και να έρθουν πιο κοντά στη θρησκεία τους. Αυτή η 
βαθύτερη ανάγκη οδηγεί τα βήματα χιλιάδων πιστών εδώ 
και χρονιά σε συγκεκριμένους προορισμούς όχι μόνο κατά 
τις περιόδους μεγάλων εορτών αλλά και καθημερινά σαν 
ανάπαυση ψυχής. Η χώρα μας βρίσκεται σε υψηλή θέση 
επισκεψιμότητας σε αυτό τον τομέα λόγο της ιστορικής και 
βαθιά πνευματικής της κληρονομιάς. Οι προορισμοί ποικί-
λουν και μεταλλάσσονται ανάλογα με το τι θέλει να δει και 
να βιώσει την εκάστοτε περίοδο ο επισκέπτης Ενδεικτικά 
θα αναφέρουμε: 

• Η Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους
• Τα μοναστήρια των Μετεώρων
• Το νησί της αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννη,  

η Πάτμος
• Το Βυζαντινό Μοναστικό κέντρο του Παπικού, Ροδόπη
• Οι περιοχές όπου ταξίδεψε ο Άγιος Παύλος
• Οι ιεροί χώροι και εκκλησιές αφιερωμένοι  

στην Παναγία στην Τήνο

και τόσα ακόμα γνωστά και μη που διάσπαρτα στον Ελλαδι-
κό χώρο κρατούν αγέρωχα την Ορθοδοξία και την πίστη του 
λαού αν τους αιώνες.

Τόσα σημαντικά μνημεία τέχνης άρρητα συνδεδεμένα με 
την κουλτούρα και τον πολιτισμό ενός ολόκληρου έθνους 
αναβιώνουν σε κάθε γωνιά θυμίζοντας μας παλιές δόξες,-
μνήμες αρχαίου κάλους μα και στιγμές πόνου ματωμένες 
και σκοτεινές τόσο ζωντανά σαν να είναι σημερινά. Κι είναι 
λογικό αυτό να συμβαίνει διότι το παρελθόν μας ζει μέσα 
μας,υπήρξε για να υπάρξουμε και μας αφήνει βαριά παρα-
καταθήκη και ευθύνη για το μέλλον.

Μικρού Πολυξένη - Τζένη 

Θρησκευτικός Τουρισμός 
= Εσωτερική Ανάγκη
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Μητσοτάκης για νέο ΒΟΑΚ: 
Η Κρήτη αποκτά τον δρόμο που της αξίζει.
Οι ανακοινώσεις για χρηματοδότηση, χάραξη και 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής
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Παρουσιάστηκε το σχέδιο κατασκευής για τον Βόρειο Οδι-
κό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με τον πρωθυπουργό Κυριάκο 

Μητσοτάκη να δεσμεύεται για την υλοποίηση του έργου.
Παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μί-
λησε για την κατασκευή της νέας Εθνικής Οδού στην Κρήτη. 
«Πρόκειται για το πιο σημαντικό αναπτυξιακό έργο για 
την Κρήτη αυτόν τον αιώνα» τόνισε ο πρωθυπουργός, μι-
λώντας για τον νέο ΒΟΑΚ.
Αφού αναφέρθηκε στην περίοδο που πήρε το δίπλωμα, πα-
ρατήρησε ότι μεγάλο τμήμα του συγκεκριμένου δρόμου στο 
νησί παραμένει ακόμη το ίδιο. Όπως είπε, σε σχέση με την 
υπόλοιπη χώρα η Κρήτη έμεινε πίσω και δεν απέκτησε έναν 
υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Μιλώντας για τη χρηματο-
δότηση του νέου ΒΟΑΚ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα προέρ-
χεται σε μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Ανάκαμψης -εργαλείο 
που η Ευρώπη σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να «χρηματο-
δοτεί τις υποδομές του μέλλοντος». Παράλληλα, αναμένεται 
να υπάρξουν κεφάλαια και από το ΕΣΠΑ.
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μια εκκρεμότητα που μας 
έρχεται από το παρελθόν» και η οποία πρέπει να ρυθμιστεί για 
«να πάψει η Κρήτη να είναι αναπτυξιακά ακρωτηριασμέ-
νη». Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Μητσοτάκης 
έδωσε έμφαση και στην οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι 
στον ΒΟΑΚ έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία δυστυχήματα, με 
αποτέλεσμα οι κάτοικοι του νησιού, ολόκληρες οικογένειες, 
να θρηνήσουν πολλούς νεκρούς (σ.σ. 84 νεκροί/1.000.000).
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος δεν 
θα είναι ένας «δρόμος του μέλλοντος» στα χαρτιά, καθώς 

θα διαθέτει «έτοιμες υποδομές για αυτόματη και ημι-αυτό-
ματη μετακίνηση, με φιλικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα». Ο 
πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η ενιαία χάραξη ήταν μονό-
δρομος», προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει το έργο, 
με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στον αείμνηστο  Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι είχε κάνει αρκετές συζητή-
σεις μαζί του για τη μεγάλη σημασία αυτού του έργου, χωρίς 
το οποίο όπως είπε «η Κρήτη δεν θα μπορέσει ποτέ να εκπλη-
ρώσει τη μεγάλη της αναπτυξιακή δυναμική».

Νέος ΒΟΑΚ - Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος  
που αλλάζει τα δεδομένα στο νησί
Πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού, παρουσιάστηκαν τα 
σημαντικά οφέλη από τη νέα Εθνική Οδό στην Κρήτη, καθώς 
και τα βασικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του έργου. 
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Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες ανά κατεύ-
θυνση και βοηθητική σε κάθε πλευρά, με διαχωριστική νησί-
δα στη μέση.
Ο νέος ΒΟΑΚ προβλέπεται να δημιουργήσει έως και 
150.000 νέες θέσεις εργασίας, με μεγάλο τμήμα της χρημα-
τοδότησης για τον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο να προέρ-
χεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Το μεγαλόπνοο οδικό και αναπτυξιακό έργο αναμένεται με 
την ολοκλήρωσή του να αλλάξει τις μεταφορές, τον Τουρι-
σμό και την ασφάλεια στην Κρήτη. Το νησί έχει ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε τροχαία δυστυχήματα. 
Κάθε χρόνο σε διάφορα σημεία του ΒΟΑΚ καταγράφονται θα-
νατηφόρα τροχαία. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο ΒΟΑΚ 
είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. 
Το 2018 δημοσιεύματα αναφέρονταν στις κατεστραμμένες 
πινακίδες του ΒΟΑΚ - παγίδες για τους οδηγούς.
Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα ενισχύσει επίσης τον Του-
ρισμό, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να μετακινούνται από 
τη μία άκρη του νησιού στην άλλη με ταχύτητα και ασφάλεια. 
Παράλληλα, θα βοηθήσει τις γρηγορότερες μεταφορές αγρο-
τικών προϊόντων και άλλων αγαθών.
Σημειώνεται ότι μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, στα Χανιά βρέθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών Κώστας Καραμανλής, ενώ στην εκδήλωση έχουν 
προσκληθεί ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, 
ο υφυπουργός υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο 
υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Κώστας Αχ. Καραμανλής για ΒΟΑΚ: 
Η Κρήτη θα αποκτήσει επιτέλους μια υπερσύγχρονη Εθνική 
Οδό
Παίρνοντας τον λόγο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Αχ. Καραμανλής ανέφερε ότι μόλις ολοκληρωθεί ο 
νέος ΒΟΑΚ θα συνδέει την Κίσσαμο με τη Σητεία.
Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα φθάνει σε μήκος τα 300 
χλμ., με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό να φθάνει τα 2 δισ. 
ευρώ. Όπως είπε, η νέα Εθνική Οδός στην Κρήτη και η κατα-
σκευή της αποτελεί το μεγαλύτερο οδικό έργο που χρηματο-
δοτεί αυτήν τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια 
της τοποθέτησής του άφησε αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ, επιση-
μαίνοντας ότι αυτό που παρέλαβε η κυβέρνηση ΝΔ για την 
κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ είναι μια «μολυβιά στον χάρτη». 
Και εξήγησε: «Χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, χωρίς χάραξη, 
χωρίς πλάνο χρηματοδότησης, αποσπασματικές παρεμβά-
σεις, διάσπαρτες, χωρίς συνοχή και χωρίς τις προδιαγραφές 
για να γίνει αυτό το έργο».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για πρώτη φορά ο νέος αυτοκινη-
τόδρομος έχει ξεκάθαρη χάραξη. «Γνωρίζουμε ακριβώς από 
πού θα περάσει ο ΒΟΑΚ» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε διαρκή 
συνεργασία όλο αυτό το χρονικό διάστημα με το Υπουργείο 
Πολιτισμού για την προστασία των πολλών και σημαντικών 
αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων.
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του νέου 
ΒΟΑΚ εκτίμησε ότι τα πρώτα εργοτάξια θα ανοίξουν στα τέλη 
2022, με το έργο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις αρχές 
του 2024.
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Ταμείο Ανάκαμψης:
Συνάντηση Μώραλη – Σκυλακάκη για μεγάλα έργα στον Πειραιά
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το Ταμείο Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας και οι προοπτικές που 
δημιουργεί αυτό για χρηματοδότηση σημαντικών έργων, 
που θα αναβαθμίσουν την εικόνα και θα ενισχύσουν τη 
δυναμική της πόλης.
Συνάντηση εργασίας είχε ο Δήμαρχος Πειραιά  κ. Γιάννης Μώ-
ραλης, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδω-
ρο Σκυλακάκη.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας και οι προοπτικές που δημιουργεί αυτό 
για χρηματοδότηση σημαντικών έργων, που θα αναβαθμίσουν 
την εικόνα και θα ενισχύσουν τη δυναμική της πόλης.
Ειδικότερη αναφορά έγινε στη δημιουργία του Μουσείου Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, έργο που συμπεριλήφθηκε 
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που υπέ-
βαλε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Απριλίου. 
Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, όχι 
μόνο για τον Πειραιά και την Αττική, αλλά και διεθνώς.
Επιπλέον, o Δήμαρχος Πειραιά ενημερώθηκε από τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών για τους άξονες του Σχεδίου 
και τις διαδικασίες ένταξης ώριμων έργων, που μπορούν να 
υλοποιηθούν από τους Ο.Τ.Α., με χρηματοδότηση από το Τα-
μείο Ανάκαμψης.
O Δήμαρχος Πειραιάς, κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή 
του, τόνισε:
«Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυ-
λακάκη είχαμε μια ακόμα παραγωγική συζήτηση, σχετικά με 
τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Πειραιά και τις 
μεγάλες παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, την εμ-
βληματική αυτή πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση των ευ-
ρωπαϊκών οικονομιών μετά από την υγειονομική κρίση που 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ένταξη στο Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, που εκπόνησε η Κυβέρνηση και απέστει-
λε στις ευρωπαϊκές αρχές, του έργου για τη δημιουργία του 
Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στο κτήριο του ΣΙΛΟ, στη 
χερσαία λιμενική ζώνη του Πειραιά.
Η δημιουργία του Μουσείου, με χρηματοδότηση από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, αποτελεί είδηση όχι μόνο για τον Πειραιά, 
αλλά και για την Αττική, την Ελλάδα, και διεθνώς. Το Μουσείο 
Εναλίων Αρχαιοτήτων θα αναβαθμίσει πολιτιστικά την πόλη 
μας και το λιμάνι, και θα προσελκύσει επισκέπτες από όλη τη 
χώρα και το εξωτερικό.
Η συζήτηση επεκτάθηκε και στους μηχανισμούς και τις δια-
δικασίες μέσα από τις οποίες οι Δήμοι μπορούν να εντάξουν 
ώριμα έργα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι 
που στον Δήμο Πειραιά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και βρίσκε-
ται στις άμεσες προτεραιότητές μας, καθώς πρόκειται για μια 
σημαντική χρηματοδοτική πηγή, που οφείλουμε να αξιοποιή-
σουμε, μέσα από συστηματικό σχεδιασμό.
Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. 
Σκυλακάκη, για τη στενή συνεργασία, και το ενδιαφέρον του 
για την ανάπτυξη του Πειραιά.
Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα αρ-
μόδια όργανα της Πολιτείας, διεκδικώντας όσα δικαιούται η 
πόλη μας και οι πολίτες, και πάντοτε με γνώμονα το «σήμερα» 
και το ακόμα καλύτερο «αύριο» για τον Πειραιά».
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: 
«Κοιτάξτε μας στα μάτια»

Με αφορμή την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής 
περιόδου για την Ελλάδα και την Κρήτη, ο περιφε-

ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε μήνυμά του 
τονίζει πως οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι και επιχειρη-
ματίες στον κλάδο του τουρισμού είναι έτοιμοι να υποδε-
χτούν και να φιλοξενήσουν τους πρώτους τουρίστες της 
φετινής χρονιάς στηρίζοντας το πρόγραμμα του εμβολι-
ασμού.

Ακόμη, ο Σταύρος Αρναουτάκης είχε συνάντηση με αντιπρο-
σωπεία της TUI, στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειακός 
Διευθυντής Ελλάδας και Ανατολικής Μεσογείου (Regional 
Director East Mediterranean), Ian Hay και ο γενικός διευθυ-
ντής της Robinson στην Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και Κύπρο, 
Μιχάλης Πεδιαδιτάκης.
«...Η Κρήτη κάνει το πρώτο καθοριστικό βήμα. Ανοίγει ξανά 
τις πόρτες της στους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Με σωστό προγραμματισμό, αξιοποιώντας την εμπει-

ρία της προηγούμενης χρονιάς, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα 
που προτείνουν οι ειδικοί, στηρίζοντας το πρόγραμμα του 
εμβολιασμού, το νησί μας, οι άνθρωποι του, οι εργαζόμενοι 
και επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού είναι έτοιμοι να 
υποδεχτούν και να φιλοξενήσουν τους πρώτους τουρίστες 
της φετινής χρονιάς.

Ο τουρισμός για την Κρήτη είναι συνυφασμένος με την αυ-
θεντικότητα: ευγένεια, φιλοξενία, σεβασμός στον επισκέ-
πτη, υψηλές υπηρεσίες, υπευθυνότητα, χρώματα, εικόνες, 
γεύσεις, αρώματα, εμπειρίες. Αυτές είναι οι σταθερές αξίες 
που κατοχυρώνουν την Κρήτη στην κορυφή του παγκόσμιου 
τουριστικού χάρτη.

Η ασφάλεια εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων μας.

Η φιλοξενία κομμάτι της ζωής μας.

Το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλύτερο».
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Παρεμβάσεις για να ελαφρυνθούν οι πληγέντες της 
πυρκαγιάς στην Κόρινθο ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέ-

τσας

Συγκεκριμένα ο κ. Πέτσας τόνισε ότι θα δοθεί 600 ευρώ σαν 
άμεση ανακούφιση των πληγέντων της πυρκαγιάς, ενώ ανα-
μένεται και ενίσχυση 6.000 ευρώ για οικοσυσκευές.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι αναμένεται οι περιοχές αυτές να μπουν 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να τρέξουν οι διαδικασί-
ες γρηγορότερα όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση.

Σε δηλώσεις του μετά από τη σύσκεψη του συντονιστικού 
οργάνου, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι μετά από αυτές τις δαπά-
νες κοινωνικής προστασίας που θα χορηγήσει το υπουργείο 
Εσωτερικών, θα ακολουθήσει σειρά δαπανών από τα αρμό-
δια υπουργεία σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση των 
πληγεισών περιοχών, τη στεγαστική συνδρομή, την οικιστική 
στήριξη και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελείται επίσης από τον υφυ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για Θέματα 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τους 
γενικούς γραμματείς Οικονομικής Πολιτικής Χρήστο Τρια-
ντόπουλο, Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, Αγροτικής Πολιτι-
κής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνο Μπαγι-
νέτα, και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Τα μέτρα αφορούν σε δράσεις:
α) κοινωνικής προστασίας,
β) στεγαστικής συνδρομής,
γ) αποκατάστασης των υποδομών,
δ) οικονομικής ενίσχυσης,
ε) στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και
ε) αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος  

και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ο κ. Πέτσας συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο κινητό επι-
χειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής, στην παραλία Αλεπο-
χωρίου, μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, εκπροσώπους της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Πολιτικής Προστασίας, για μία πρώτη αποτίμηση των 

καταστροφών από την πυρκαγιά, προκειμένου να δρομολο-
γηθούν, άμεσα, τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης και οι 
παρεμβάσεις που χρειάζονται στις πληγείσες περιοχές.
Όπως ανακοινώθηκε, μετά το πέρας της σύσκεψης, σημεία 
της ευρύτερης περιοχής που δεν ήταν ήδη σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, κηρύσσονται και αυτά.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε 
όλους όσοι επιχείρησαν στο πεδίο για την οριοθέτηση και 
κατάσβεση της πυρκαγιάς και αναφέρθηκε, αναλυτικά, 
στα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν.

«Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες της Πυροσβε-
στικής, αλλά και στους εθελοντές. Κατ’ εντολή του Πρω-
θυπουργού βρεθήκαμε σήμερα, εδώ, εκπρόσωποι πολλών 
υπουργείων και συναρμόδιων φορέων, προκειμένου να 
αποτιμηθεί η κατάσταση και να μπορέσουμε να είμαστε έτοι-
μοι να προβούμε σε ανακοινώσεις για την επόμενη ημέρα. 
Πρόκειται για μία ομαδική δουλειά. Το πιο σημαντικό ήταν να 
μη θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα -όπως και έγινε- καθώς 
χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του πυροσβεστικού 
σώματος και των εθελοντών, έγιναν εκκενώσεις και διευθε-
τήσεις τέτοιου χαρακτήρα, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες 
και ώστε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές ζημιές», δήλωσε 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.
Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών δρομολογεί, άμεσα, τη στεγαστική συνδρομή προς τους 
πληγέντες, καθώς και την επιδότηση ενοικίου, για φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που υπέστησαν καταστροφές.

Δρομολογείται, επίσης, η αποκατάσταση  
των υποδομών και του οδικού δικτύου,  
με τη συνδρομή των δήμων και των περιφερειών
Άμεσα είναι και τα μέτρα οικονομική στήριξης από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται: α) επιχορή-
γηση των πληττόμενων επιχειρήσεων, β) αναστολή φορο-
λογικών υποχρεώσεων τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για 
φυσικά πρόσωπα στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, γ) αναστολή διενέργειας πράξεων 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιου-
σίας των πληττόμενων, δ) απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, ε) ρύθμιση 
και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.

Όλες οι καμένες εκτάσεις  
κηρύσσονται αναδασωτέες
Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Νίκος Ταγαράς, το Υπουργείο Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος προχωρά, άμεσα, στις αναγκαίες παρεμβάσεις για 
την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη 
κατάσταση, είτε μέσω φυσικής αναγέννησης, είτε μέσω τε-
χνητής αναδάσωσης, καθώς και στη δρομολόγηση των αντι-
διαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζονται, 
προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Δρομολογείται, επί-
σης, ειδική πολεοδομική μελέτη, με σκοπό να αποτυπωθούν 

ΦωΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝθΟ: ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣχΥΣΗΣ 
ΤωΝ ΠΛΗγΕΝΤωΝ ΑΝΑΚΟΙΝωΣΕ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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και να οριοθετηθούν τα ρέματα και οι χείμαρροι που υπάρ-
χουν στην ευρύτερη περιοχή
Παράλληλα, κλιμάκια του ΕΛΓΑ προχωρούν στην καταγρα-
φή των ζημιών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιο-
χής. Ειδική μνεία έγινε για τη στήριξη και των κτηνοτρόφων, 
ιδίως για την τροφή των ζώων τους, καθώς όλες οι δράσεις 
-συμπεριλαμβανομένης της βόσκησης- αναστέλλονται, δε-
δομένου ότι η περιοχή κρίνεται άμεσα αναδασωτέα.
Η καταγραφή των ζημιών ξεκινάει από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες των δήμων, των περιφερειών και των συναρμόδιων 
υπουργείων από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, τόσο για την 
κοινωνική προστασία, όσο και για τη στεγαστική συνδρομή. 
Όπως επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, οι 
διαδικασίες θα είναι ταχείες, βάσει του «μοντέλου» που λει-
τούργησε από την κακοκαιρία του «Ιανού», στην Καρδίτσα.
«Υπάρχουν πολλές δράσεις που πρέπει να συντονιστούν. 
Και για τον λόγο αυτόν, έχουμε θεσμοθετήσει -όπως ξέρετε- 
μέσω του νομοσχεδίου για την κρατική αρωγή, μόνιμο μηχα-
νισμό συντονισμού, ο οποίος θα δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις για μία ταχύτατη αποκατάσταση κατ’ αρχάς του φυσικού 
περιβάλλοντος, αλλά και των αποζημιώσεων σε όλους όσοι 
έχουν πληγεί. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία -σε συνεργα-
σία με τους δημάρχους και τις περιφέρειες- είναι τα ζητήμα-
τα υποδομών, οδικού δικτύου, κυρίως, από ότι καταλαβαίνω 
από την πρώτη εκτίμηση, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. 
Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα 
γίνουν οι μεταφορές πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, κατόπιν των αιτημάτων και των τεχνικών δελ-
τίων από τους δήμους και τις περιφέρειες, ώστε και αυτά να 
αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να τονί-
σω, ξανά, πόσο μεγάλη σημασία είχε η άμεση αντίδραση και 

η αυταπάρνηση των ανθρώπων, που επιχείρησαν σε ένα τόσο 
δύσκολο περιβάλλον, για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και 
να τους ευχαριστήσω, ξανά, πυροσβέστες και εθελοντές. Θα 
είμαστε δίπλα στους κατοίκους, γιατί σημασία έχει το κράτος 
να είναι δίπλα στον πολίτη στις δύσκολες στιγμές και όχι στις 
εύκολες», σημείωσε ο κ. Πέτσας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε, επί-
σης, την πληγείσα περιοχή στις Βαμβακιές και στον Σχίνο και 
επιθεώρησε τις ζημιές που έχει υποστεί το οδικό δίκτυο της 
περιοχής.
Στη σύσκεψη, στο κινητό επιχειρησιακό κέντρο της Πυρο-
σβεστικής στο Αλεποχώρι, συμμετείχαν ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης, 
κ. Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας αρμόδιος για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλ-
λοντος, κ. Νίκος Ταγαράς, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής 
Πολιτικής κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας 
Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης, ο Γενικός Γραμματέας 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. 
Κωνσταντίνος Μπαγινέτας και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Αν-
δρέας Λυκουρέντζος. Συμμετείχαν, επίσης, ο Αρχηγός του 
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολο-
κούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορίνθου, κ. Τάσος Γκιολής, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Ελευθέριος Κο-
σμόπουλος, ο Δήμαρχος Μεγάρων, κ. Γρηγόριος Σταμούλης, 
ο Δήμαρχος Λουτρακίου, κ. Γεώργιος Γκιώνης, ο Υφυπουρ-
γός Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιος Κώτσηρας και ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας, καθώς και οι 
βουλευτές Δυτικής Αττικής και Κορινθίας της Νέας Δημο-
κρατίας, κ. Αθανάσιος Μπούρας, κ. Ευάγγελος Λιάκος και κα 
Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη.
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Οι θεσμικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες των φορέ-
ων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, καθώς 
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή 
τους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, προκειμένου να υλο-
ποιήσουν άμεσα έργα υψηλής προτεραιότητας, με πολ-
λαπλασιαστικά οφέλη για τους κατοίκους, τέθηκαν στις 
συναντήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 
Στέλιου Πέτσα, την πρώτη ημέρα της τριήμερης επίσκε-
ψής του, στην Κρήτη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών ήταν η Περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, 
όπου ο κ. Πέτσας συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη, κ. 
Σταύρο Αρναουτάκη.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
και στα έργα που έχουν ήδη υποβληθεί και υλοποιούνται ή 

πρόκειται να υποβληθούν το επόμενο διάστημα. Όπως τόνισε 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, «πρόκειται για έργα 
αναπτυξιακά, αλλά και έργα, τα οποία προστατεύουν και το 
περιβάλλον και τους ανθρώπους -αντιπλημμυρικά, αρδευτι-
κά, αποχέτευσης, πράσινης αστικής ανάπλασης- με τα οποία 
αλλάζουμε την καθημερινότητα των πολιτών και  αμβλύνου-
με τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών στο μέλλον».
«Πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί ενωμένοι και για να 
φέρουμε εις πέρας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», ση-
μείωσε ο  κ. Πέτσας.
Επί τάπητος βρέθηκε, επίσης, η αποκατάσταση των ζημιών 
που προκλήθηκαν από τη θεομηνία που έπληξε το νησί, τον 
Νοέμβριο. «Περιφέρεια, Δήμοι και κεντρική Κυβέρνηση προ-
χωράμε μαζί και είμαστε δίπλα σε όλους όσοι πλήττονται. 
Όπου υπάρχουν μεμονωμένα αιτήματα από Δήμους, θα 
συνεχίσουν να ικανοποιούνται. Έχουμε ήδη προχωρήσει 
στην οριοθέτηση των περιοχών και θα προχωρήσουμε άμεσα 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Περιοδεία στην Κρήτη
«316 εκατ. ευρώ στην Κρήτη από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 

Το ποσό διευρύνεται δυναμικά»
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και στην πληρωμή των προκαταβολών», δήλωσε ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Πέτσας έκανε ξεχωριστή αναφορά στο αντιπλημμυρικό 
έργο της Περιφέρειας στον Ταυρωνίτη ποταμό -ένα έργο 
εμβληματικό όπως το χαρακτήρισε- και ανακοίνωσε ότι, το 
επόμενο διάστημα, εγκρίνεται η συμπληρωματική σύμβαση 
που απαιτείται.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι επόμενες θεσμικές πα-
ρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, με επίκεντρο τον 
νέο Εκλογικό Νόμο για τους ΟΤΑ που κατατίθεται τις επό-
μενες ημέρες, το  Νομοσχέδιο για τα Ζώα Συντροφιάς που 
βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, καθώς οι πρωτο-
βουλίες που αναμένεται να ληφθούν, το επόμενο διάστημα, 
για το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέ-
ων του Κράτους.

Όπως επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών: «Οι 
πόροι πηγαίνουν μαζί με τις αρμοδιότητες. Εάν δεν συνεργα-
ζόμαστε όλοι μαζί, δεν θα υπάρχει το αποτέλεσμα που θέλου-
με για τους πολίτες. Ο επιτελικός ρόλος που επιβάλλεται να 
έχει η Κυβέρνηση σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες πρέπει να 
κατανέμονται σωστά, προκειμένου να υπάρχουν τόσο οι 
πόροι που χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση, όσο και ο κατάλλη-
λος συντονισμός. Δεν είμαστε στην εποχή, όπου δεν υπήρχε 
υπεύθυνος και χανόμασταν μεταξύ συναρμοδιοτήτων. Είναι 
ώρα να συντονιστούμε και να φέρουμε το αποτέλεσμα που 
πρέπει για τους πολίτες».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο βουλευτής Ηρακλείου 
της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Λευ-
τέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημο-
κρατίας, κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ηρακλείου, κ. Νικόλαος Συρι-
γωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δημόσιας υγεί-
ας, κ. Λάμπρος Βαμβακάς, ο πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
πολιτισμού, κ. Κώστας Φασουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
ευρωπαϊκών θεμάτων, κ. Γιώργος Αλεξάκης, η Αντιπεριφε-
ρειάρχης παιδείας, κα Έφη Κουτεντάκη και η Γενική Διευθύ-
ντρια Περιφέρειας για θέματα δημόσιας διοίκησης, κα Μαρία 
Ραπτάκη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Επόμενος σταθμός του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε-
ρικών, στο Ηράκλειο, ήταν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Κρήτης, όπου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ, κ. 
Γιάννη Κουράκη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο βου-
λευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός 
Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλεί-
ου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μιχάλης Σταυ-
ριανουδάκης, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, κ. Μενέλαος Μπο-
κέας, ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, κ. Εμμανουήλ 
Κοκοσάλης, ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, 
ο Δήμαρχος Γόρτυνας, κ. Λευτέρης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος 
Χερσονήσου, κ. Ιωάννης Σέγκος, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιά-
δας, κ. Μανώλης Φραγκάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου, κ. Μηνάς 

Σταυρακάκης και το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της 
ΠΕΔ Κρήτης, κ. Νικόλαος Κοκκίνης.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οικονομικά θέματα της Αυτοδιοί-
κησης, θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με την κυβερνη-
σιμότητα των δήμων και τον νέο εκλογικό νόμο, καθώς και 
αναπτυξιακά θέματα, με έμφαση στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η Κρήτη 
αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς είχε φροντίσει να 
«τρέξει» γρήγορα και να εντάξει έργα, συνολικού ύψους άνω 
των 172 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». Για τον 
λόγο αυτό, όπως σημείωσε, θα υπάρξει η δέουσα ευελι-
ξία στο πλαφόν των 316 εκατ. ευρώ που έχει τεθεί στο 
«Αντώνης Τρίτσης», είτε μέσω των εκπτώσεων στο πρό-
γραμμα των έργων που θα συμβασιοποιούνται, είτε μέσα από 
συνέργειες τόσο με το ΕΣΠΑ, όσο και με το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. «Το ποσό αυτό θα αναπτύσσεται δυναμικά. Δεν πρόκει-
ται να τιμωρηθεί η Κρήτη. Εμβληματικά έργα που αφήνουν 
το αποτύπωμά τους στις τοπικές κοινωνίες και που σήμερα 
φαίνεται ότι δεν «χωρούν» στο πλαφόν, θα μπορέσουν τελικά 
να ενταχθούν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.
Ξεχωριστή αναφορά έγινε για τις οικονομικές επιπτώσεις 
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της πανδημίας και τον τουρισμό. «Σε όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας, έχουμε στηρίξει τους δήμους κατ’ επανάληψη 
με έκτακτες χρηματοδοτήσεις και θα συνεχίσουμε να το κά-
νουμε και τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών.
Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε, επίσης, στο θέμα της ναυαγοσω-
στικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών από τους 
δήμους. «Πρόκειται για μία σημαντική επιβάρυνση για την 
Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, μία από τις βασικές αρχές της Κυβέρ-
νησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι όταν μεταβιβάζο-
νται αρμοδιότητες, ή όταν ζητούνται συγκεκριμένες υποχρε-
ώσεις από τους δήμους, να μεταβιβάζονται και οι αντίστοιχοι 
πόροι», σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. 
Μάλιστα, προανήγγειλε ότι, σε συνεννόηση με το Υπουργείο 
Οικονομικών και το Υπουργείο Ναυτιλίας, πρόκειται να δοθεί 
πρόσθετο κονδύλι ύψους 8 έως 10 εκατ. ευρώ, ένα ποσό 
που αναμένεται να καλύψει σχεδόν το σύνολο της δαπάνης.  
«Με καλή διάθεση βρίσκουμε λύσεις και είμαστε εδώ για να 
κάνουμε αυτό ακριβώς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πέ-
τσας.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε, επί-
σης, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Βασίλη Λαμπρινό. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας 
Δημοκρατίας και υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυ-
γενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. 
Μάξιμος Σενετάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Αντιδήμαρχος 
τεχνικών έργων, κ. Ιωάννης Αναστασάκης, η Γενική Γραμμα-
τέας του Δήμου, κα Ευγενία Στυλιανού, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης καθαριότητας, κ. Κωνσταντίνος Βαρδαβάς, η Αντιπεριφε-
ρειάρχης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, κ. Μαρία 
Καναβάκη, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, κ. Γεώργιος Βουρεξάκης 
και το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΕΔ Κρήτης, κ. 
Νικόλαος Κοκκίνης.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα υψηλής προτεραιότητας 
για τον Δήμο Ηρακλείου που αφορούν στην αστική αναζω-
ογόνηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανακύκλωση και 
την ηλεκτροκίνηση, που μαζί με τα παραδοσιακά έργα ύδρευ-
σης και αποχέτευσης αλλάζουν, σταδιακά, την όψη της πό-

λης. «Το έργο της αστικής ανάπλασης είναι πολύ σημαντικό 
και φυσικά θα ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», 
όπως θα ενταχθούν και άλλα έργα που μειώνουν το περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα και βελτιώνουν την καθημερινότητα των 
πολιτών με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Χαίρομαι, επί-
σης, που ήδη υπήρχαν εμβληματικά έργα ενταγμένα και είμαι 
σίγουρος ότι με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στα 
χέρια μας, θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις προσδοκί-
ες του δήμου. Χαίρομαι να συνεργαζόμαστε για έργα ώριμα, 
καλά προετοιμασμένα, που μπορούν να απορροφήσουν αυτά 
τα χρήματα, καθώς είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να μι-
λάμε για τους προϋπολογισμούς των έργων, αλλά και για 
τις συμβασιοποιήσεις και την υλοποίηση, για την απορρό-
φηση δηλαδή των πόρων που έχουμε στα χέρια μας προς 
όφελος των πολιτών», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις ελλείψεις των δή-
μων σε έμψυχο δυναμικό ο κ. Πέτσας ανέφερε: «Είμαστε σε 
ένα πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού για το προσωπικό. Η Αυ-
τοδιοίκηση για εμάς αποτελεί προτεραιότητα, καθώς εί-
ναι ο πιο κοντινός παραστάτης στον πολίτη, προκειμένου 
να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Ως εκ τούτου θέλου-
με οι υπηρεσίες να είναι στελεχωμένες και όχι υποστελεχω-
μένες».

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Επόμενος σταθμός της περιοδείας του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών ήταν γραφεία της Αντιπεριφέρειας Λασιθί-
ου, όπου ο κ. Πέτσας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αγίου Νι-
κολάου, κ. Αντώνη Ζερβό. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, 
ο βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτά-
κης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. 
Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. 
Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, 
κ. Ιωάννης Γουλιδάκης, η Αντιπεριφερειάρχης για οικονομι-
κά θέματα, κ. Μαρία Χανιωτάκη, ο Δήμαρχος Σητείας, κ. Γε-
ώργιος Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Κα-
λαντζάκης και ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Ιωάννης 
Στεφανάκης.

Μετά το πέρας των συναντήσεων, ο κ. Πέτσας δήλωσε: «Εί-
μαστε ακόμα σε ανοικτή διαδικασία υποβολής των προτάσε-
ων για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μέχρι και τις 31 Μα-
ΐου. Είδαμε και κατά μόνας τα έργα που ενδιαφέρουν τον κάθε 
δήμο και απ’ ότι όλα δείχνουν θα μπορέσουμε να κινηθούμε 
πέραν των ορίων, εκμεταλλευόμενοι όλους τους βαθμούς 
ευελιξίας που προσφέρει το πρόγραμμα. Είμαι αισιόδοξος ότι 
θα μπορέσουμε να υπερβούμε τις προσδοκίες που υπάρχουν 
για μία αναπτυξιακή δυναμική που θα βοηθήσει, ιδιαίτερα, το 
Λασίθι, έναν τόπο πρωταγωνιστή τόσο στον πρωτογενή, όσο 
και στον τριτογενή τομέα. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 
έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούν να γεφυρώσουν μία 
επενδυτική «άπνοια» που είχαμε όλα τα προηγούμενα 
χρόνια λόγω της κρίσης και να φέρουν εκεί που πρέπει 
-και σε επίπεδο υποδομών- αυτόν τον πανέμορφο τόπο».
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Ψηφιακό 
Πράσινο 

Πιστοποιητικό: 
Από 1η Ιουνίου 

για τους Έλληνες 
Τι είναι και πως θα λειτουργεί
Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα διευκολύνει την 
ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε, στη δι-
άρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Ανοίγει ο δρόμος για το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19 κα-
τόπιν της συμφωνίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών 
μελών έπειτα από σχετική πρόταση που είχε κάνει η Ελλάδα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να εκ-
δίδει το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό από την 1η Ιουνίου, 
καθώς έχει ήδη περάσει με επιτυχία το τεστ προσομοίωσης.

Να υπενθυμίσουμε ότι το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό 
είναι πρακτικά η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει 
εμβολιαστεί κατά της πανδημίας, είτε έχει υποβληθεί σε δι-
αγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε τέλος έχει 
αναρρώσει από τη νόσο Covid-19. Στόχος είναι να διευκολύνει 
την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για «εργαλείο διευκόλυνσης 
και όχι διακρίσεων» είχε κάνει λόγο εξ αρχής ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Έτσι, οι Έλληνες πολίτες από την 1η Ιουνίου θα μπορούν να 
μπούνε στην Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα, gov.gr και να εκδί-

δουν το green pass χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς 
τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε τον ΑΜΚΑ τους. 
Να αναφέρουμε ότι το green pass υλοποιείται από την ΕΔΥΤΑ, 
την ΗΔΙΚΑ με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Να αναφέρουμε ότι τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά θα 
ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα περιέχουν έναν 
κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από 
τυχόν πλαστογράφηση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημι-
ουργήσει μια πύλη, μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των 
πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν παντού στην 
ΕΕ.

Τα κωδικοποιημένα προσωπικά δεδομένα που περιέχει το πι-
στοποιητικό δεν μεταβιβάζονται μέσω της πύλης, αφού αυτό 
δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής 
υπογραφής. Η Επιτροπή θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν λογισμικό το οποίο θα μπορούν να χρησιμο-
ποιούν οι αρχές για τον έλεγχο των κωδικών QR.

Όσον αφορά τα δεδομένα που θα περιέχει το πιστοποιητικό 
περιορίζονται στις απαραίτητες κύριες πληροφορίες, όπως 
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδο-
σης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/τη διαγνωστική 
εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό 
κωδικό. Τα πιστοποιητικά θα περιέχουν μόνο ένα περιορισμέ-
νο σύνολο απαραίτητων πληροφοριών.

Οι πληροφορίες αυτές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν θα 
μπορούν να διατηρούνται από τις χώρες που επισκέπτεται 
ο ταξιδιώτης. Για σκοπούς επαλήθευσης, ελέγχεται μόνο η 
εγκυρότητα και η γνησιότητα του πιστοποιητικού, μέσω της 
επαλήθευσης της αρχής έκδοσης και της υπογραφής. Όλα τα 
δεδομένα σχετικά με την υγεία παραμένουν στην αρμοδιό-
τητα του κράτους μέλους που εξέδωσε το ψηφιακό πράσινο 
πιστοποιητικό.

Τα επόμενα βήματα που θα γίνουν μέχρι το καλοκαίρι από 
πλευράς της ΕΕ είναι να δημιουργήσει η Επιτροπή την ψηφι-
ακή υποδομή που θα διευκολύνει την επαλήθευση της γνη-
σιότητας των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών, ενώ τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν την εισαγωγή των 
αναγκαίων αλλαγών στα εθνικά συστήματα μητρώων υγείας.
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την αναβάθμιση, ενίσχυση και επανεκκίνηση της Μονάδας 
Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων του 
ΟΑΕΔ ανακοίνωσαν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και ο διοικητής του Οργανι-
σμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης, στο πλαίσιο επίσκεψής τους σε 

επιχείρηση στη Μεταμόρφωση Αττικής που έχει προχωρήσει 
το τελευταίο διάστημα σε προσλήψεις προσωπικού, μέσα από 
τη συνεργασία της με τον ΟΑΕΔ.

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρή-
σεων δημιουργήθηκε το 2014 (ως Μονάδα Μεγάλων Επι-
χειρήσεων), όμως το τελευταίο διάστημα έχει διευρυνθεί 
το στελεχιακό δυναμικό της και αναπτύσσονται καινούργια 

Κ. Χατζηδάκης: Ο ΟΑΕΔ δεν δίνει  
μόνο επιδόματα,αλλά βοηθά τους ανέργους  
να βρίσκουν δουλειές
Ο ΟΑΕΔ αναβαθμίζει τη συνεργασία του με τις μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων
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εργαλεία για την προσέγγιση και εξυπηρέτηση των επιχειρή-
σεων της χώρας με προσωπικό άνω των 50 ατόμων. Στόχος 
της είναι να παρέχει εξατομικευμένες, ποιοτικές υπηρεσίες 
εξεύρεσης προσωπικού στις επιχειρήσεις –χωρίς κόστος 
για αυτές- για την κάλυψη των αναγκών τους, αξιοποιώντας 
την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών του και την 
ευρύτατη «δεξαμενή» βιογραφικών. Η συνεργασία του ΟΑΕΔ 
με μια σειρά ελληνικών επιχειρήσεων έχει ήδη προχωρήσει 
τους τελευταίους μήνες με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Οι Μεγάλες και οι Μεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν μία ιδι-
αίτερα σημαντική ομάδα- στόχο για τον ΟΑΕΔ ως βασικοί πα-
ράγοντες, ανάπτυξης, δημιουργίας και διατήρησης θέσεων 
εργασίας. Γι’ αυτό και ο Οργανισμός, στο πλαίσιο του μετα-
σχηματισμού του δρομολόγησε την επανεκκίνηση της Μονά-
δας σε νέες βάσεις.

Η επίσκεψη του υπουργού έγινε στην επιχείρηση αρτοσκευ-
ασμάτων «Οικογένεια Στεργίου», μια 100% ελληνική επιχεί-
ρηση που είναι μέλος του Συνδέσμου ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ μας.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κω-
στής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ο ΟΑΕΔ αναβαθμίζει τη συνερ-

γασία του με τις επιχειρήσεις, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα 
στους ανέργους και τις επιχειρήσεις. Αποστολή του Οργανι-
σμού δεν είναι μόνο να δίνει επιδόματα ανεργίας αλλά κυρί-
ως να βοηθήσει έτσι ώστε οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειές 
και οι εργαζόμενοι ακόμα καλύτερες δουλειές».
Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλω-
σε: «Ο ΟΑΕΔ αλλάζει και έρχεται πιο κοντά στον κόσμο του 
επιχειρείν, γιατί δουλειά μας είναι να βρούμε δουλειά στους 
ανέργους. Μέσα από την εξωστρέφεια και τις νέες συνερ-
γασίες της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων 
Επιχειρήσεων επιδιώκουμε την αποτελεσματική σύζευξη 
προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, ώστε αφενός 
να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανέργους να ξαναβρούν τη 
θέση που τους αξίζει στην αγορά εργασίας και αφετέρου να 
βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρουν το κατάλληλο εργατι-
κό δυναμικό».

Πληροφορίες για τη Μονάδα Εξυπηρέτησης 
Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ
Αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων βιογραφικών 
στη χώρα, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων 
Επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ (ΜΕΜΜΕ) προσφέρει οργανωμέ-
νες δράσεις διαμεσολάβησης και προεπιλογής προσωπικού, 
όπως ημέρες καριέρας και στοχευμένες συνεντεύξεις, προς 
την κατεύθυνση της ανάπτυξης σταθερής και διαρκούς συ-
νεργασίας με τις επιχειρήσεις.
Επιπροσθέτως, εδώ και δυο μήνες, στην ιστοσελίδα του Ορ-
γανισμού (www.oaed.gr) δημοσιεύονται θέσεις εργασίας σε 
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με δυνατότητα υποβο-
λής βιογραφικού απευθείας από τον εργαζόμενο στο e-mail 
biografiko@oaed.gr.
Η Μονάδα Λειτουργεί κεντρικά στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ και 
υποστηρίζεται από 20 στελέχη, εξειδικευμένους συμβού-
λους εργοδοτών και ανέργων, καθώς και από το δίκτυο των 
συμβούλων των 117 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης 
(ΚΠΑ2) του Οργανισμού σε όλη τη χώρα.
Έχει ήδη συνεργαστεί με αρκετές επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
της αναζήτησης προσωπικού, μεταξύ των οποίων συγκατα-
λέγονται οι ΕΒΓΑ, VIVECHROM, FOOD PLUS, ΤΕΜΕΣ COSTA 
NAVARINO, ΑΒΑΞ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΤΡΟ, WATT & 
VOLT, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, 
INTERSPORT, ELVIAL, AMSTEL.
Για το επόμενο διάστημα η ΜΕΜΜΕ σχεδιάζει την ανάπτυξη 
νέων συνεργασιών, μεταξύ άλλων και με το Σύνδεσμο Επι-
χειρήσεων ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ μας που εκπροσωπεί 67 επιχειρή-
σεις με 7.000 εργαζομένους (Agrino, ΕΨΑ, ΛΟΥΞ, ΖΑΓΟΡΙ, 
ΜΕΒΓΑΛ, Μύλοι Θράκης, Ήλιος, Δίρφυς, Κτήμα Γεροβασιλεί-
ου, Κύκνος, Φάρμα Κουκάκη, Septona, ΜΕΓΑ, Μέλι Αττικής, 
Vitex κλπ.) οι οποίες διατηρούν την παραγωγή, την έδρα και 
την ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη 
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσε-
ων μπορούν να βρουν στοιχεία στη διεύθυνση www.oaed.gr/
memme, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (στους αριθμούς 
11320, 210 9989620) ή να αποστείλουν μήνυμα στη διεύθυν-
ση employers@oaed.gr
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Ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης 
υπέγραψε τις δύο πρώτες αποφάσεις για τη χορήγηση 
αδειών ίδρυσης υδατοδρομίων στην Ελλάδα στο Ρέθυ-
μνο και τον Βόλο, τονίζοντας πως «η Κρήτη και η Θεσ-
σαλία, με το Ρέθυμνο και τον Βόλο, μπαίνουν δυναμικά 
στο νέο δίκτυο υδατοδρομίων».
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κεφαλογιάννης σε ανάρτησή του 
στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει:
«Είχα τη χαρά να υπογράψω τις δυο πρώτες αποφάσεις 
(ΚΥΑ) για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης υδατοδρομίων στην 
Ελλάδα που αφορούν το Ρέθυμνο και τον Βόλο. Κατόπιν 
των υπογραφών που θα ακολουθήσουν από τα συναρμό-
δια Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, το Δημοτικό Ταμείο Ρεθύμνου και ο Οργανισμός 
Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία, θα λάβουν άδειες για 
την ίδρυση υδατοδρομίων, στις περιοχές Λιμένα Ρεθύμνου 
και Λιμένα Βόλου αντίστοιχα προκειμένου να προβούν στις 
προβλεπόμενες ενέργειες, για την κατασκευή των απαιτού-
μενων εγκαταστάσεων.
Το 2019, αμέσως μόλις αναλάβαμε τα καθήκοντά μας στο 

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, μετατρέψαμε την ιδέα 
της λειτουργίας ενός δικτύου υδατοδρομίων σε ένα ανα-
πτυξιακό όραμα για όλη τη χώρα.
Το 2020 θέσαμε το θεσμικό πλαίσιο, με το νόμο 4663/2020.
Tο 2021, με μεγάλη ικανοποίηση προχωράμε στην υλοποίη-
ση, βάζοντας τα πρώτα θεμέλια για τη δημιουργία του μεγα-
λύτερου δικτύου υδατοδρομίων στην Ευρώπη.
Τα οφέλη, για τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα μας, είναι 
πολλαπλά, ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει μεγαλύτερη ανά-
γκη αναπτυξιακών έργων για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του #Covid19:

• Δημιουργία θέσεων εργασίας
• Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
• Διασύνδεση μικρότερων νησιών
• Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών
• Ενίσχυση ακριτικών περιοχών
• Εμπλουτισμός του συνόλου των μεταφορών

Αυτή η Κυβέρνηση δεν μένει στα λόγια, έχει πρόγραμμα και 
βήμα- βήμα το υλοποιεί».

Προχωράν τα υδατοδρόμια 
σε Ρέθυμνο και Βόλο
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Με την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη συνα-
ντήθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναου-

τάκης. 
Η κα Ζαχαράκη επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη στο πλαί-
σιο της παρουσίας της στην Κρήτη για την ανάδειξη και την 
προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και της συμμετο-
χής της σε ειδική εκδήλωση, προσκεκλημένη του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία των εμ-
βολιασμών, η προοπτική της φετινής τουριστικής χρονιάς, 
καθώς και οι πρωτοβουλίες και δράσεις της Περιφέρειας 
Κρήτης στον τομέα της στήριξης της δημόσιας υγείας την πε-
ρίοδο της πανδημίας για την δημιουργία κλίματος ασφάλειας 
για τους επισκέπτες του νησιού καθώς και στη συνδρομή της 
στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του νησιού.
Μετά τη συνάντηση η κα Ζαχαράκη δήλωσε ότι «η Περιφέρεια 
Κρήτης έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα του εμβολιασμού και 

Συνάντηση  
Περιφερειάρχη Κρήτης  

με την Υφυπουργό 
Τουρισμού

με επιπλέον χρηματοδότηση έχει εξοπλίσει τα νοσοκομεία 
μας στο νησί σε μια σημαντική περίοδο γεμάτη προκλήσεις». 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τουριστική σεζόν. «Ενημε-
ρώθηκα από τον Περιφερειάρχη και για τα ζητήματα του 
τουρισμού. Είναι θετική η εντύπωση, ετοιμάζονται, οι άν-
θρωποι του τουρισμού και θα είναι καλύτερη από πέρυσι 
η περίοδος, με προτεραιότητα πάντα στο κομμάτι των εμ-
βολιασμών», δήλωσε η Υφυπουργός Τουρισμού.
Για «εξαίρετη συνεργασία» έκανε λόγο στις δηλώσεις του 
ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφέ-
ροντας πως αυτό που ενδιαφέρει την Κρήτη είναι η ανάπτυξη 
του ποιοτικού τουρισμού, των διαφορετικών μορφών τουρι-
σμού και εξέφρασε την πεποίθηση πως η συνεργασία θα φέ-
ρει θετικά αποτελέσματα. Ευχαρίστησε την Υπουργό για τις 
κοινές πρωτοβουλίες και λύσεις στα προβλήματα και ανα-
φέρθηκε στο εξαιρετικό αποτέλεσμα της επιμόρφωσης των 
εργαζομένων του τουρισμού, ένα πρόγραμμα που χρηματο-
δότησε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης.
«Φέτος επιμορφώσαμε μαζί με το πανεπιστήμιο μας, 45.000 
εργαζόμενους στον τουρισμό, στοιχείο που αποτελεί ένα 
ισχυρό διαβατήριο για την προώθηση του ποιοτικού τουρι-
σμού και στηρίζει τους εργαζόμενους που γνωρίζουν όλα τα 
πρωτόκολλα. Αισιοδοξούμε για την φετινή χρονιά. Χρειάζε-
ται προσοχή και να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Βλέπουμε 
τη νέα γενιά πως προχωρεί ικανοποιητικά σε αυτό. Πιστεύω 
πως όλα θα πάνε καλά», δήλωσε ο κ. Αρναουτάκης.
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H διαδικτυακή εκδήλωση στα πλαίσια της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης με θέμα: “Ψηφιακοί Πολίτες: Δια-

μόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης”, πραγμα-
τοποιήθηκε  στις 29 Μαΐου 2021 διαδικτυακά από τις 11:00 
έως τις 14:00 (ώρα Ελλάδας) και ήταν ανοικτή στο κοινό.
Η προτεινόμενη δράση έρχεται μετά την ολοκλήρωση σειράς 
ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους πολίτες σχετικά με την 
ψηφιοποίηση της καθημερινής τους ζωής και τη συμβολή 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Διαδικτυακή εκδήλωση στα πλαίσια της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης από την Περιφέρεια 

Κρήτης σε συνεργασία με το Europe Direct of Crete
της ΕΕ σ΄ αυτό. Ο σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η 
αλληλεπίδραση με το κοινό για τη λήψη ιδεών, σχολίων και 
προτάσεων για τις προτεραιότητες και τα προγράμματα της 
ΕΕ σχετικά με το ψηφιακό μέλλον. Στην περιοχή της Κρήτης, 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ενημερωμένοι πολίτες απο-
κτούν κριτική σκέψη και γίνονται πιο δραστήριοι στο ευρύτε-
ρο κοινωνικό σύνολο. Η ενεργοποίηση των πολιτών μπορεί 
να είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική, οικονομική 
και ολόκληρη ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης. Τα αποτε-
λέσματα της αλληλεπίδρασης αυτής μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ΕΕ για τη δια-
μόρφωση στρατηγικών και δράσεων, ώστε με πιο ελκυστικό 
τρόπο να μπορούν να ενισχύσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο.
Ομιλητές με πολυετή εμπειρία στη συγκεκριμένη θεματική 
έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση και θα παρουσιάσουν καλές 
πρακτικές-προγράμματα, καταθέτοντας συνάμα απόψεις για 
τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο παρακάτω 
σύνδεσμο:
https://zoom.us/j/99050575396?pwd=R2s5Ym14VEwrNVA0
elhyM3ZwdGRudz09
Πληροφορίες:

Βασιλική Μαδούλκα, Περιφέρεια Κρήτης, vmadoulka@crete.
gov.gr, τηλ. +30 2810 336330
Νικόλαος Μωραϊτάκης, Europe Direct Crete, europedirect@
crete.gov.gr, τηλ. +30 6971802921
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Βρίσκεστε σε υψόμετρο 750 μέτρων, στη σκιά του αιώ-
νιου όρους Ίδη. Στα χνάρια του Ξένιου Δία, του θεού της 

φιλοξενίας που μεγάλωσε, στο Ιδαίον Άνδρο. Σε έναν τόπο 
άγριο στην όψη, σαν τις αγέρωχες πλαγιές του Ψηλορεί-
τη και καθάριο σαν το χιόνι στην κορφή του. Ένας τόπος 
ανοιχτός και φιλόξενος σε όλους εκείνους που θέλουν να 
τον γνωρίσουν καλύτερα. Ένας τόπος που δεν είναι μόνο 
ότι φαίνεται αλλά, κυρίως, ότι μπορέσετε να ανακαλύψετε.
Με μια ιδιαίτερη ντοπιολαλιά, πλούσια ιστορία και ακόμα 
πλουσιότερη παράδοση που έρχεται από πολύ μακριά, για 
να πάει πολύ μακριά. Γιατί δεν είναι «μουσειακό είδος» 
αλλά τρόπος ζωής. Ένας τόπος που θα σας αρέσει ή δεν θα 
σας αρέσει. Ποτέ όμως δεν θα τον ξεχάσετε. Αρκεί να έχε-
τε τη διάθεση να μπείτε στη λογική του και να γίνετε μέρος 
του. Για να το πετύχετε δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά. 
Για την ακρίβεια δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Απλά 
να αφεθείτε. Απολαύστε κάθε στιγμή, χωρίς πολύ σκέψη. 
Μόνο δμε την καρδιά…
Καλώς τους. Κέρασέ τους!

Αφεθείτε σε μια 
διαφορετική 

ταξιδιωτική εμπειρία

Απόψε σας φιλοξενούν των Ανωγειώ οι τόποι, μεγάλο πράμα στη ζωή να σμίγουν οι ανθρώποι.
Αριστείδης Χαιρέτης ή Γιαλαφάτης

Με τη συμμετοχή του Νίκου Φασουλά, από το σύλλογο 
των Ανωγειανών της Αθήνας “Ιδαίον Άντρον”, έγινε 

την περασμένη εβδομάδα μια πολύ όμορφη αναπαράστα-
ση της Μάχης της Κρήτης, σε μια φωτογράφηση στο πάρκο 
“Αντώνης Τρίτσης” στην Αθήνα. Το φωτογραφικό υλικό εί-
ναι εντυπωσιακό και δείχνει ανάγλυφα πως οι Κρήτες το 
Μάϊο του 1941 με απαρχαιωμένο οπλισμό, κατσούνες και 
πέτρες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την πολεμική μηχα-
νή των αλεξιπτωτιστών του Χίτλερ, ο οποίος και αναγκά-
στηκε αργότερα να μην την ξαναχρησιμοποιήσει λόγω των 
πολλών απωλειών και του κύρους του που καταρρακώθη-
κε από τους γενναίους Κρητικούς. Η αναπαράσταση έγινε , 
με τη συνδρομή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστι-
κών Κρητικών Σωματείων, η οποία ενώνει υπό τη σκέπη 
της 283 συλλόγους σε όλη τη χώρα.
Στο ρεπορτάζ που έκανε η ιστοσελίδα zarpanews και η δη-
μοσιογράφος Ευτυχία Πενταράκη αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά: 
Στη φωτογράφιση πήραν μέρος μέλη της Ομάδας Αναβίω-
σης Ελληνικού Στρατού 1940, οι οποίοι έχουν και γερμα-
νικές στολές για την κάλυψη των αναγκών παρουσίασης. 
Μοντέλα διετέλεσαν ο χοροδιδάσκαλος Παναγιώτης Φρα-
γκάκης, ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας Βασίλης Κολυ-
δάκης. Κρητικοί ήταν ντυμένοι επίσης ο Νίκος Φασουλάς 
και ο Σπύρος Αθανασάκης και σαν Γερμανοί οι Θεοδόσης 
Νέλιος, Μίλτος Ταμβάκης και Νίκος Γαρυφαλάκης. Φωτο-

Εντυπωσιακή αναπαράσταση της Μάχης της Κρήτης, 
με τη συμμετοχή και του συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας

γράφοι ήταν οι Μανώλης Καζεράκης, Κωνσταντίνος Καζε-
ράκης και Αλέξης Τσέκας.
Ο Μανώλης Καζεράκης, φωτογράφος και μέλος της Ομο-
σπονδίας, ανέφερε: “Πάντα κατεβαίναμε στη Μητρόπολη, 
πηγαίναμε στο Σύνταγμα για κατάθεση στεφάνων, φέτος 
δεν θα γινόταν αυτό. Και σκέφτηκα να κάναμε κάτι άλλο, 
με τη βοήθεια και του προέδρου της Ομοσπονδίας. Βρήκα 
τα παιδιά που είναι μια παρέα αναβιωτών και στο Πάρκο 
Τρίτση κάναμε την αναπαράσταση. Αυτοί έχουν γνήσιες 
στολές, αλεξίπτωτα, το απαραίτητο υλικό. Μας πήρε περί-
που τρεις ώρες.”
Δείτε εδώ όλο το ρεπορτάζ και τις φωτογραφίες:https://
www.zarpanews.gr/anaviosan-ti-machi-tis-kritis-me-
foveri-anaparastasi-photos/?fbclid=IwAR3KlJMiOe
VWQUpGjjdCzfOnwF1tTx4uvAQaAMLf w6N-sPW4q-
HBsDNWG_s

ΑΝωγΕΙΑ
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Εκδήλωση στη μνήμη του Κρητικού επαναστάτη Ιωάν-
νη Βλάχου – Δασκαλογιάννη θα πραγματοποιήσει η 

Παγκρήτιος Ένωση Αττικής στις 17 Ιουνίου 2021 με την 
αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.
Σύμφωνα με τον διοργανωτή, «την Πέμπτη 17 Ιουνίου 
2021 στις 20.00, «Η Κρήτη χορεύει Πεντοζάλη από την 
μία πόλη ίσαμε την άλλη», στην οποία καλούνται να συμ-
μετέχουν χορευτικές ομάδες παρουσιάζοντας το χορευ-
τικό πρόγραμμα τους, στη Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Όλα τα χορευτικά προγράμματα που θα παρουσιαστούν, 
τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων ασφάλειας 

λόγω της πανδημίας, θα μαγνητοσκοπηθούν με ευθύνη 
των χορευτικών ομάδων  και στη συνέχεια θα προβλη-
θούν διαδικτυακά.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτα-
στικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε όλον 
τον κόσμο για την συμπλήρωση των 200 ετών από την 
Ελληνική Επανάσταση.
Οι φορείς και οι χορευτικές ομάδες που θα θελήσουν 
να συμμετέχουν, καλούνται να επικοινωνήσουν στα τη-
λέφωνα: 210 3836971 και 6932 422587 στο το email 
maridakisg@gmail.com έως 10 Ιουνίου 2021».

«Η Κρήτη χορεύει 
Πεντοζάλη από την μία 
πόλη ίσαμε την άλλη» 
Eκδήλωση με την αιγίδα 
της Περιφέρειας Κρήτης

Ο Δήμος Ανωγείων, ενημερώνει τους ασφαλιστικά 
ενήμερους του ΟΓΑ με θεωρημένα ΑΜΚΑ καθώς και 

συνταξιούχους, ότι άνοιξε το σύστημα για Αιτήσεις Αγρο-
τικής Εστίας ΟΠΕΚΑ για:

• Κοινωνικό τουρισμό – Ιαματικό τουρισμό – 
Εκδρομικό 4/ήμερο – Δωρεάν Παροχή Βιβλίων  
και εισιτηρίων θεάτρου

• Επίσης ανοικτό είναι το σύστημα για Αιτήσεις  
τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων με ανήλικα 
τέκνα για χρηματικό βοήθημα.

• Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ΚΕΠ με 
ταυτότητες και θεωρημένα ΑΜΚΑ των δικαιούχων 
ή με εξουσιοδότηση από τον Δήμο μας.

• Η προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων είναι  
από 24 Μαΐου έως και 25 Ιουνίου.

Μέχρι 25 Ιουνίου, 
ανοιχτό το σύστημα 

για αιτήσεις Αγροτικής 
Εστίας ΟΠΕΚΑ
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Συνάντηση με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
κ. Γιάννη Στουρνάρα στο γραφείο του, είχαν ο Πρό-

εδρος και ο Γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κρήτης κκ Γιάννης Κουράκης και Γιάννης Μα-
λανδράκης αντίστοιχα, σε προγενέστερη επίσκεψή τους 
στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης οι κκ Κουράκης και Μαλαν-
δράκης μετέφεραν στον κ. Διοικητή την πρόταση της ΠΕΔ 
Κρήτης, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδας να υποστηρίξει δρά-
σεις που αφορούν στον εορτασμό της Μάχης της Κρήτης , με 
αφορμή τη συμπλήρωση ογδόντα χρόνων από τη διεξαγωγή 
της, μέσω της έκδοσης συλλεκτικού αναμνηστικού νομί-
σματος αφιερωμένου σε αυτήν.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Προέδρος της ΠΕΔ έκα-
νε μια ιστορική αναφορά στις σκληρές συγκρούσεις που 
έγιναν απ’ άκρη σ’ άκρη στο νησί μας , αλλά και στη σημασία 
που έχει η επέτειος αυτή, τόσο για την Κρήτη, όσο και για 
ολόκληρη τη χώρα και την Ευρώπη γενικότερα, τονίζοντας 
τη σημασία απόδοσης των ανάλογων τιμών.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά και Γραμματέας της ΠΕΔ επιχειρημα-
τολόγησε αναφορικά με την αναγκαιότητα έκδοσης συλλε-
κτικού νομίσματος, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο ιστορικό 
γεγονός που έλαβε χώρα και στο Αεροδρόμιο του Μάλεμε, 
όπου δόθηκε μια από τις καθοριστικές μάχες στην Κρήτη.
Ο κ. Στουρνάρας στήριξε την πρόταση της ΠΕΔ Κρήτης και 
μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΤτΕ υποβλήθηκε το 
σχετικό αίτημά της στο Υπουργείο Οικονομικών. Επισημαί-
νεται ότι τα συλλεκτικά νομίσματα της χώρας παράγονται 

στο Νομισματοκοπείο (Διεύθυνση της ΤτΕ) για λογαριασμό 
του Ελληνικού Δημοσίου.
Παρότι το Νομισματικό Πρόγραμμα της χώρας, έτους 2021 
είναι κυρίως αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
μικών κ. Σκυλακάκης συμφώνησε και ενέκρινε το σχετικό 
αίτημα.
Έτσι , το προσεχές διάστημα, το συλλεκτικό νόμισμα θα εί-
ναι έτοιμο να τυπωθεί, προκειμένου να διατεθεί στο ευρύ 
κοινό αλλά και σε συλλέκτες, μέσω των διαδικασιών που 
προβλέπονται.
Οι κ.κ. Κουράκης και Μαλανδράκης σε κοινή τους δήλωση 
τόνισαν:
«Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
μάχες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρξε καθοριστική για 
την έκβασή του και για την τελική ήττα του ναζισμού ενώ 
παράλληλα αποτελεί, διαχρονικά, ένα σύμβολο θάρρους, 
αυτοθυσίας και αποφασιστικότητας.
Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση της πρότασης της ΠΕΔ Κρήτης 
από τους επίσημους φορείς για την έκδοση συλλεκτικού 
νομίσματος αφιερωμένου στην Μάχη της Κρήτης, αποτελεί 
ένδειξη αναγνώρισης και σεβασμού που ικανοποιεί απόλυ-
τα το κοινό αίσθημα.
Ως ΠΕΔ Κρήτης ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος Κο Στουρνάρα Γιάννη που αποδέχθη-
κε και υποστήριξε το αίτημα μας, αλλά και τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, που υιοθέ-
τησε πλήρως την πρότασή μας.»

Συλλεκτικό νόμισμα για την 
80 Επέτειο της Μάχης της Κρήτης 
Υιοθέτησε ο Στουρνάρας 
την πρόταση της ΠΕΔ Κρήτης 
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κός τουρισμός κέρδισε ένα δύσκολο στοίχημα. «Ανοίξαμε 
με αυστηρές διαδικασίες και υποδεχθήκαμε τους επισκέπτες 
της χώρας μας με ασφάλεια».
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις της νέας 
περιόδου με ένα πρωτόγνωρο επικοινωνιακό σχέδιο, όπως 
σημείωσε από το βήμα της εκδήλωσης ο γενικός γραμματέας 
του ΕΟΤ, παρουσιάζοντας τα 5 βίντεο προβολής της χώρας μας 
στο εξωτερικό, με κεντρικό μότο, «All you want is Greece».
Φέτος ο ΕΟΤ για πρώτη φορά, όπως εξήγησε ο κ. Φραγκάκης, 
πραγματοποιεί συνδιαφήμιση με 18 αεροπορικές εταιρίες 
αλλά και 76 Tour Operators, συνολικού προϋπολογισμού 10,6 
εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή ο ΕΟΤ θα τρέξει, μεταξύ άλλων, 
έξυπνες ψηφιακές καμπάνιες, συνολικού προϋπολογισμού 
12,3 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ ο κ. Φραγκάκης ανακοίνωσε ότι 
σήμερα είναι στον αέρα σε δοκιμαστική φάση η νέα διαδικτυ-
ακή πύλη του ΕΟΤ το γνωστό Visit Greece, όπου τις επόμενες 
ημέρες θα γίνει και ξεχωριστή του παρουσίαση.
Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας θα υποδε-
χτεί τους επισκέπτες της από σήμερα Παρασκευή τους ξένους 
επισκέπτες της, το πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα, απαιτεί:
• Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού
• PCR test έως και 72 ώρες πριν
• Πιστοποιητικό ανάρρωσης
• Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06
Από το βήμα της εκδήλωσης στο Σούνιο, ο κ. υπουργός ση-
μείωσε με έμφαση ότι η Ελλάδα υψώνει τείχος ασφαλείας με 
πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας, οι οποίες έχουν παρουσι-
αστεί εκτενώς, ενώ βελτιώνονται σε επιμέρους λεπτομέρει-
ες διαρκώς.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Σύστημα Στοχευμένης Δειγ-
ματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test. Παράλλη-
λα, όπως είπε, υπάρχει πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 
35 σημεία της επικράτειας στη βάση των πυλών εισόδου και 
των κρουσμάτων του 2020. Στο μεταξύ, θα εφαρμοστούν φέ-
τος νέα πρωτόκολλα δραστηριοτήτων στον τουρισμό. Τέλος, 
σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι εμβολιασμού στην επικράτεια, 
ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πλη-
θυσμού και των εργαζομένων.
Παραμένοντας στο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, ο κ. Θε-
οχάρης ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή θα ανοίξει και η 
Πύλη των Ευζώνων, γεγονός ιδιαίτερο σημαντικό για τον οδι-
κό τουρισμό και τις ελεύσεις τουριστών από την Βαλκανική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

χΑΡΗΣ θΕΟχΑΡΗΣ, 
Yπουργός Τουρισμού 
Μήνυμα ασφαλούς ανοίγματος 
του τουρισμού στέλνει  
η Ελλάδα στην παγκόσμια 
τουριστική κοινότητα
Μήνυμα ασφαλούς ανοίγματος της ελληνικής τουριστικής 
βιομηχανίας στην παγκόσμια τουριστική κοινότητα έστει-
λε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης από το βήμα 
της επίσημης εκδήλωσης, για την εκκίνηση του τουρισμού 
που έλαβε χώρα χθες στο «Cape Sounio». Με φόντο τον 
Ναό του Ποσειδώνα ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού, ση-
μείωσε ότι ο ελληνικός τουρισμός ανοίγει φέτος πανιά 
με ασφάλεια, με στόχο την επιστροφή του στην ελευθερία 
και την κανονικότητα.
«Ανοίγουμε την ελληνική τουριστική βιομηχανία, επαναφέ-
ρουμε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο προσκήνιο, 
ως τόπο ταυτόσημο με την φιλοξενία και την ασφάλεια», ση-
μείωσε ο κ. Θεοχάρης προσθέτοντας ότι το 2020 ο ελληνι-
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Πρωτοβουλίες των Υπουργείων Τουρισμού και Υποδο-
μών και Μεταφορών για την ενίσχυση του αεροπορι-

κού τουρισμού
Τηλεδιάσκεψη με θέμα την ενίσχυση του αεροπορικού του-
ρισμού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Μαΐ-
ου, ανάμεσα στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. 
Γιάννη Κεφαλογιάννη και στην Υφυπουργό Τουρισμού κυρία 
Σοφία Ζαχαράκη, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Υπηρεσί-
ας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κ. Γεωργίου Δριτσάκου.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η οποία ακολούθησε 
τεχνικές επαφές των Υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών 
και Μεταφορών, μετά από αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πιλότων και εισηγήσεις της ΥΠΑ, επισημάνθηκαν οι προκλή-
σεις και τα εμπόδια ανάπτυξης του αεροπορικού τουρισμού, 
όπως οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί περιορισμοί, οι διατυπώ-
σεις του εντύπου 731 και το ωράριο λειτουργίας των περιφε-
ρειακών αεροδρομίων.
Με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εισηγηθεί άμε-
σα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία θα αίρεται ο 
περιορισμός της υποχρεωτικής προσγείωσης αεροσκά-
φους Γενικής Αεροπορίας σε αεροδρόμιο που διαθέτει 
τελωνείο.
Επιπλέον, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα 
προχωρήσει στην τροποποίηση του εντύπου 731 με σκοπό 
τη δραστική απλούστευση της διαδικασίας δήλωσης των 
επιβατών στις πτήσεις της Γενικής Αεροπορίας.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ΥΠΑ συνερ-
γάζονται στενά με το Υπουργείο Τουρισμού για την ανάδει-
ξη των πεδίων προσγείωσης των αεροδρομίων της ΥΠΑ με 
ανταγωνιστικά τέλη, με στόχο την προσέλκυση πτήσεων της 
Γενικής Αεροπορίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Τουρισμού θα μεριμνήσει 
για την ανάδειξη των νέων υδατοδρομίων και των υδά-
τινων πεδίων που θεσμοθετήθηκαν από το Υπουργείο 
Μεταφορών το 2020 και ξεκίνησαν από φέτος να ιδρύο-
νται ανά την Ελλάδα, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο την 
ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού κάθε περιοχής και του 
«island-hopping».
Με πρωτοβουλία των δύο Υφυπουργών, δημιουργείται για 
πρώτη φορά διυπουργική ομάδα εργασίας, με σκοπό τη δρο-
μολόγηση σχετικών δράσεων και την ανάδειξη του αεροπο-
ρικού τουρισμού στη χώρα μας, που αποτελεί μια νέα ειδική 
μορφή τουρισμού.
Όπως υπογράμμισαν σχετικά με κοινή δήλωσή τους, ο κ. Κε-
φαλογιάννης και η κυρία Ζαχαράκη: «Κάνουμε σήμερα το 
πρώτο βήμα για την ουσιαστική ενίσχυση του αεροπορικού 
τουρισμού. Τα δύο Υπουργεία, κατόπιν συνεννόησης με τους 
αρμόδιους φορείς, θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες με 
σχέδιο και πολιτική προτεραιότητα, έτσι ώστε βάλουμε τη 
χώρα μας δυναμικά στο χάρτη των προορισμών του αεροπο-
ρικού τουρισμού».

Στόχος των Υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών η 
ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού και του «island-hopping»
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Μάκης Βορίδης
«Kαθολικό δικαίωμα συμμετοχής σε όλους τους Έλληνες  
του εξωτερικού χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό»

Συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη στο περιοδικό 
«Δυναμική πορεία στην Αυτοδιοίκηση» και στον δημοσιογράφο Πέτρο Σαμόλη
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Σχέδιο νόμου με ένα άρθρο, στο οποίο θα προβλέπεται η κα-
τάργηση των περιορισμών που έχουν τεθεί για την άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος του απόδημου Ελληνισμού από 
τον τόπο κατοικίας του κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσω-
τερικών Μάκης Βορίδης. Το περιοδικό «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», με αφορμή το νέο νομοσχέδιο ζήτησε 
από τον κ. Μάκη Βορίδη να μας μιλήσει για τις αλλαγές που 
προβλέπει το νέο νομοσχέδιο και στα θέματα της τηλεργα-
σίας στο δημόσιο αλλά και για το πώς κρίνει την διαχείριση 
της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 από την Κυβέρνηση.

Κύριε Υπουργέ, ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που θα 
φέρει το αναμενόμενο νομοσχέδιο για τον εκλογικό νόμο 
των ΟΤΑ και πότε να το περιμένουμε για ψήφιση στην 
Βουλή;

Το νομοσχέδιο βρίσκεται για επεξεργασία από την αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής και η βασική αλλαγή που εισάγουμε 
και βρίσκεται στον πυρήνα του είναι η μεταστροφή της 
κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην πλειονότητα των 
Δήμων της χώρας και χαρακτηρίζεται επί της ουσίας από 
αδυναμία διοίκησης που καταλήγει τελικά σε ακυβερνη-
σία. Και εξηγούμαι: με τον νόμο της απλής αναλογικής που 
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε το οξύμωρο φαινόμενο κατά 
το οποίο ο Δήμαρχος που εξελέγη, ο Δήμαρχος που ψήφι-
σαν οι δημότες και το πρόγραμμα του οποίου επικύρωσαν 
με την ψήφο τους να μην διαθέτει πλειοψηφία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και τελικά να μην μπορεί να εφαρμόσει το προε-
κλογικό του πρόγραμμα. Αυτό για το οποίο εν τέλει εξελέγη. 
Έτσι τι έχουμε; Δημάρχους να εγκλωβίζονται από μειοψηφίες 
ακόμα και ποσοστού του 1% και έργα να μένουν στο συρτά-
ρι. Και ποιος ζημιώνεται τελικά από αυτό; Ποιος πληρώνει 
τη νύφη; Ο δημότης φυσικά. Αυτήν λοιπόν την εκτρωματική 
κατάσταση που δημιούργησε η προηγούμενη Κυβέρνηση ερ-
χόμαστε με τον νέο νόμο να διορθώσουμε και να θεραπεύ-
σουμε όπως προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί. Να βάλουμε 
τέλος στην ακυβερνησία των ΟΤΑ και να αφήσουμε τις 
Δημοτικές αρχές να κάνουν την δουλειά τους χωρίς να 
χρειάζεται να μπαίνουν σε παιχνίδια μικροπολιτικών 
συναλλαγών. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκη-
ση, μια αυτοδιοίκηση που θα βελτιώνει την καθημερινότητα 
των πολιτών, μια τοπική αυτοδιοίκηση δημοκρατικότερη και 
αποτελεσματικότερη. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζουμε επίσης 
την εκλογή των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών από την 
πρώτη Κυριακή εφόσον συγκεντρώσουν ποσοστό άνω του 
43% και κατάληψη των 3/5 των εδρών, πλαφόν εισόδου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο στο 3%, κατάργηση της τέταρτης κάλπης 
για Διαμερισματικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους, δημοσι-
οποίηση των ψηφοδελτίων των συνδυασμών ένα χρόνο 
πριν τις εκλογές. 

Το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο έχει τεθεί 
ήδη σε διαβούλευση. Τι θα σημάνει η παγίωση της τηλερ-
γασίας στον Δημόσιο Τομέα; 

Η τηλεργασία συνιστά μια πρακτική που προϋπήρχε διεθνώς 
πολύ πριν την εμφάνιση της πανδημίας. Στην Ελλάδα η έλευ-
ση του κορωνοϊού δημιούργησε την ανάγκη άμεσης εφαρ-

μογής της με βασικό γνώμονα την αναχαίτιση της διασποράς 
του και την προστασία της δημόσιας υγείας. Υπό τις συνθήκες 
αυτές τέθηκε ένα πρώτο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Με 
το νέο νομοσχέδιο ερχόμαστε να εξειδικεύσουμε ουσιαστι-
κά αυτό το θεσμικό πλαίσιο έτι περαιτέρω κινούμενοι πάνω 
σε δυο βασικούς άξονες: καμία έκπτωση σε επίπεδο μισθο-
λογικών απολαβών και φυσικά καμία έκπτωση σε επίπεδο 
παρεχόμενης ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών προς τον 
πολίτη. Με σύμμαχό μας τις τεράστιες δυνατότητες που μας 
προσφέρει η τεχνολογία και την εμπειρία που κληρονομή-
σαμε από τη λειτουργία της τηλεργασίας κατά την πανδημία 
μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο έδαφος για 
την εγκαθίδρυση αυτής της μορφής εργασίας στο ελληνικό 
Δημόσιο πάντα υπό την συναίνεση των εργαζομένων. Αξίζει 
εδώ να σημειωθεί επίσης ότι στο μέλλον προβλέπεται να 
υπάρχουν θέσεις αποκλειστικά με καθεστώς τηλεργασίας οι 
οποίες θα προκηρύσσονται υπό αυτή την μορφή και θα επιλέ-
γονται και κατ’ επέκταση θα καλύπτονται από άτομα που θα 
επιθυμούν να εργάζονται από το σπίτι τους. 

Όλα δείχνουν ότι σταδιακά επανερχόμαστε στην κανονι-
κότητα μετά το παρατεταμένο lockdown. Πώς απαντάτε 
στους επικριτές της Κυβέρνησης όσον αφορά στη δια-
χείριση της πανδημίας και ποιο είναι το στοίχημα για την 
επόμενη μέρα; 

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα για την Κυβέρνηση, συνιστά η 
επίτευξη εμβολιασμού για την μεγαλύτερη μερίδα του πλη-
θυσμού τους επόμενους μήνες, κάτι για το οποίο σύσσωμος ο 
κρατικός μηχανισμός κάνει αγώνα δρόμου να επιτύχει το συ-
ντομότερο δυνατόν και όπως τα στοιχεία δείχνουν οι πολίτες 
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ανταποκρίνονται με την συμμετοχή τους. Το δεύτερο μεγάλο 
στοίχημα αποτελεί η ασφαλής επιστροφή στην κανονικότητα 
μέσα από την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας 
βήμα-βήμα σε πλήρη λειτουργία. Ήδη η άρση των περιοριστι-
κών μέτρων έχει ξεκινήσει και θα γενικευτεί με το άνοιγμα 
της εστίασης και του τουρισμού η οποία φυσικά περιμένου-
με να ενισχυθεί από την υιοθέτηση του ψηφιακού πράσινου 
πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους ξένους τουρίστες που 
θα επιλέξουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Με ολιστικό 
σχέδιο και την υπεύθυνη συμμετοχή όλων - γιατί κακά τα ψέ-
ματα μόνη της η πολιτεία δεν μπορεί να τα κάνει όλα – είμαι 
βέβαιος ότι θα κλείσουμε τις πληγές που άφησε πίσω της η 
πανδημία και θα ανακάμψουμε τόσο από οικονομικής από-
ψεως όσο και από κοινωνικής.. Απαντώντας τώρα στην ανε-
δαφική κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση, θεωρώ ότι αυτή 
γίνεται επιπόλαια καθώς τα στοιχεία διεθνώς μαρτυρούν 
ότι η χώρα μας διαχειρίζεται επιτυχώς την πανδημία. Η 
χώρα μας βρίσκεται στη 2η καλύτερη θέση ανάμεσα στις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρούσματα ανά 1 εκατ. πο-
λιτών ενώ όπως έχω ξαναπεί κανένας πολίτης δεν έμεινε 
χωρίς ιατρική περίθαλψη όταν το χρειάστηκε. Θα ήταν δε 
παράλειψή μου να μην αναγνωρίσω τα ταχύτατα αντανακλα-
στικά που επέδειξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην διαχείριση 
της πανδημίας και την αποτελεσματική συνεργασία της με την 
κεντρική εξουσία.

Κλείνοντας κ. Υπουργέ θα ήθελα το σχόλιό σας για τον 
ντόρο που έγινε τελευταία γύρω από το θέμα της ψήφου 
των απόδημων Ελλήνων. Πώς κρίνετε την στάση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και είναι εφικτή μια διακομματική συναίνεση για 
την άρση των περιορισμών που ήδη υπάρχουν;

Η θέση της Κυβέρνησής μας είναι διαχρονική και πάγια: κα-
θολικό δικαίωμα συμμετοχής σε όλους τους Έλληνες του 
εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους από τον τόπο της κατοικίας τους χωρίς κα-
νέναν απολύτως περιορισμό. Αυτό δεν μπορούσαμε να το 
πράξουμε με τον ισχύοντα νόμο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε 
τους περιορισμούς που όλοι γνωρίζουμε. Μετά την αλλαγή 
της στάσης του, όπως αυτή εκφράστηκε από την τοποθέτηση 
της αρμόδιας τομεάρχου για τον Απόδημο Ελληνισμό Θεοδώ-
ρας Τζάκρη, η Κυβέρνησή μας άδραξε την ευκαιρία να άρει 
αυτούς τους περιορισμούς φέρνοντας στην Βουλή ένα νέο 
νομοσχέδιο. Δυστυχώς όμως η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έχει τελειωμό καθώς τώρα «τα αλλάζει», υπαναχωρεί από 
την θέση της κας Τζάκρη και θέτει εκ νέου περιορισμούς στην 
ψήφο των ομογενών υποβαθμίζοντάς τους σε Έλληνες δεύ-
τερης κατηγορίας. Αποφεύγει δε προκλητικά να απαντήσει 
στο εξής απλό ερώτημα: θέλει ή όχι να ψηφίζουν οι Έλληνες 
του εξωτερικού από τον τόπο κατοικίας τους. Αναμένουμε την 
απάντησή του στην Βουλή για να εξακριβώσουν οι Έλληνες 
ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτούς, σε όποιο σημείο 
του πλανήτη κι αν βρίσκονται. 
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Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης παραχώρησε την 
Πέμπτη 27 Μαΐου συνέντευξη Τύπου με κύριο θέμα την ανα-
μόρφωση των εισαγωγικών εξετάσεων της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης. 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Βορίδης παρουσίασε 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της λειτουργίας του 
Δημόσιου Τομέα, ορίζοντας ως αφετηρία του εγχειρήματος 
αυτού τη βελτίωση της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Δη-
μόσιας Διοίκησης, που θα προέλθει μέσα από το «πάντρεμα» 
της τεχνογνωσίας της Δημόσιας Διοίκησης με τη νοοτροπία 
του ιδιωτικού τομέα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως είπε, 
συμπυκνώνονται στην επιλογή της νέας Προέδρου του Κέ-
ντρου, κ. Παρασκευής Δραμαλιώτη και του νέου Αντιπροέ-
δρου, κ. Βασίλειου Έξαρχου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός ανακοίνωσε την ενίσχυση της 
συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ με τη γαλλική Εθνική Σχολή Δημό-
σιας Διοίκησης (École Nationale d’ Administration – ENA) 
και προανήγγειλε ουσιαστικές αλλαγές στον εισαγωγικό 
διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-
τοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με στόχο την ανίχνευση της βέλτιστης 
διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των υποψηφίων 
στελεχών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι σε θέση να 
ανταπεξέλθουν στις νέες υψηλές απαιτήσεις της Δημόσιας 
Διοίκησης.
Όπως εξήγησε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, οι αλλαγές αφορούν 
στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού στο οποίο 
θα εξετάζεται η πρακτική αντιληπτική ικανότητα των υποψη-
φίων και θα δίνεται έμφαση στην επιλογή των επιχειρησιακά 
καταλληλότερων, επισημαίνοντας ότι στο πρώτο στάδιο, το 

οποίο παραμένει αμετάβλητο, η επιλογή πραγματοποιείται με 
βάση τις θεωρητικές γνώσεις.
Οι αλλαγές στο δεύτερο στάδιο συνοψίζονται 
στα παρακάτω:

• Αντικατάσταση της γραπτής και προφορικής δοκιμασίας 
σε μοντέλο επίκαιρου θέματος από γραπτή και προφορική 
δοκιμασία στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και 
Διακυβέρνηση».

• Εισαγωγή γραπτής δοκιμασίας σε ξένη γλώσσα.

• Γραπτή δοκιμασία σε Φάκελο Επίκαιρου Θέματος, με 
επιλογή θεματικής ενότητας.

Αναφορικά με τη γραπτή δοκιμασία σε Φάκελο Επίκαιρου 
Θέματος, η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ διευκρίνισε ότι οι εξετα-
ζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μία από, συνολικά, 
τέσσερις θεματικές ενότητες, προσθέτοντας ότι οι αλλαγές 
θα εφαρμοστούν από την επόμενη εξεταστική διαδικασία. 
Παράλληλα, ο κ. Βορίδης προανήγγειλε την ενσωμάτωση 
των συγκεκριμένων αλλαγών σε νομοθετική πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία θα εισαχθεί στη Βουλή 
προς ψήφιση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Τέλος, ο κ. Βορίδης προανήγγειλε τη συγκρότηση ενός μη-
χανισμού επιβράβευσης, την οποία τοποθέτησε χρονικά 
στα τέλη του τρέχοντος έτους προκειμένου, όπως είπε, να 
ανατραπεί η κουλτούρα εξισωτισμού που εγκαθιδρύθηκε 
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη Δημόσια Διοίκηση. 
Αποσαφήνισε μάλιστα ότι το όφελος για τους παραγωγικούς 
υπαλλήλους θα είναι πρωτίστως οικονομικό.

ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: «Αναβαθμίζουμε την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου τα στελέχη της να 
ανταπεξέλθουν στις νέες υψηλές απαιτήσεις της»
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Σε εγρήγορση η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενό-
ψει τουριστικής περιόδου για άμεσες παρεμβά-
σεις σε θέματα καθημερινότητας.

Σύσκεψη -μέσω τηλεδιάσκεψης- των μελών της Επιτρο-
πής Καθημερινότητας της Π.Ε. Κέρκυρας υπό την Περι-

φερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Μαΐου 2021.

Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε η ενημέρωση για τις 
εν εξελίξει εργασίες, όπως και ο προγραμματισμός εκεί-
νων που έπονται και αφορούν στην καθημερινότητα ενόψει 
της τουριστικής περιόδου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυ-
ρας, Μελίτα Ανδριώτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έρ-
γων & Υποδομών, Μανώλης Ορφανουδάκης, ο Εκτελεστι-
κός Διευθυντής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δημήτρης 
Μήλιος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Νίκος 
Μουζακίτης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, 
Γιάννης Αρμενιάκος και υπηρεσιακά στελέχη.

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί 

στην Κέρκυρα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοι-
νώνεται ότι το τελευταίο διάστημα μεταξύ άλλων έχουν γίνει:

• Καθαρισμός τάφρων και φρεατίων στην Ε.Ο. Λευκίμμης 
και τοποθέτηση καινούργιων προστατευτικών σχαρών

• Καθαρισμός πυκνής παρόδιας βλάστησης στην 
Περιφερειακή Οδό Γαστουρίου-Αχιλλείου-Περάματος 
(κάθοδος Αχιλλείου – San Stefano)

• Καθαρισμός, απόφραξη και εκβάθυνση αγωγών στην 
Κοινότητα Νυμφών

• καθαρισμός παρόδιας πυκνής βλάστησης και 
εκβάθυνση αντιπλημμυρικών αγωγών στην Κοινότητα 
Χωροεπισκόπων

•  Καθαρισμός αρδευτικού αγωγού και απομάκρυνση 
πεσμένου δέντρου στην Κοινότητα Κληματιάς

• Προσωρινή, αλλά πολύ ουσιαστική, παρέμβαση 
αποκατάστασης μεγάλης καθίζησης που προέκυψε λόγω 
των χρόνιων προβλημάτων από υπόγεια ύδατα στην 
περιοχή Περάματος κοντά στο ξενοδοχείο «Αίολος»

• Απόφραξη και καθαρισμός ρεμάτων στις περιοχές Άγιος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙωΝ ΝΗΣωΝ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ γΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Γεώργιος και Άη Λιάς των Κοινοτήτων Αρμενάδων και 
Καββαδάδων

• Δημιουργία χαντακιού λόγω διαρροής υδάτων από 
την δεξαμενή, που δημιουργούσε ολισθηρότητα στο 
οδόστρωμα και πάγο, στην Άνω Κορακιάνα

• Κοπή 10 μεγάλων δέντρων στην ευρύτερη περιοχή 
της Δασιάς, τα οποία δημιουργούσαν επικίνδυνη κλίση 
προς το οδόστρωμα και εμπόδιζαν την διέλευση πεζών, 
λεωφορείων και οχημάτων. Επιπλέον αποκατάσταση σε 
άκρως επικίνδυνη λακκούβα

• Καθαρισμός του κεντρικού άξονα της Βόρειας 
Κέρκυρας, Γιατρόνες-Τρουμπέτα έως Σιδάρι, από 
κλαδιά και χόρτα που δυσκολεύουν την ορατότητα 
και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την οδική 
ασφάλεια

•  Καθαρισμός, πλησίον οδοστρώματος, από πυκνή 
βλάστηση και φερτά υλικά (που δημιουργούσαν πρόβλημα 
ορατότητας), ο οποίος ήταν αναγκαίος για την ασφαλή 
διέλευση οχημάτων και πεζών, στην Ε.Ο. Λευκίμμης 
(έναντι «Ξυλεία Βεντούρα»)

• Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου από φερτά 
υλικά και πυκνή βλάστηση, για την αντιμετώπιση 
πλημμυρικών φαινομένων στο οδόστρωμα, επικίνδυνα, 
λόγω ολισθηρότητας, για πεζούς και οχήματα στην Ε.Ο. 
Λευκίμμης (έναντι «Jumbo»)

• Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στην περιοχή 
Τσάρου και κατασκευή συστήματος απορροής ομβρίων 
υδάτων επί της Ε.Ο. Λευκίμμης (πλησίον «Φυτώριο 
Καραμέτου»), το οποίο δημιουργούσε πλημμυρικά 
φαινόμενα

• Καθαρισμός νησίδας στην Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας, 
στο ύψος του Ποταμού, από πυκνή βλάστηση, η οποία 
δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα ορατότητας και 
επικινδυνότητα στα διερχόμενα οχήματα

• Καθαρισμός σωληνωτού ομβρίων στην περιοχή της 
Παλαιοκαστρίτσας

• Καθαρισμός ρείθρων επί της Επαρχιακής Οδού 
Δουκάδων-Σκριπερού

• Αποκατάσταση ορατότητας με κοπή δέντρων και 
καθαρισμός πυκνής βλάστησης, η οποία προκαλούσε 
επικινδυνότητα στο οδόστρωμα στους Γαρδελάδες

• Άμεση κατασκευή θεμελίου σε στρώσεις και επι 
του οποίου στηρίχθηκε τοιχίο, για την αντιμετώπιση 
κατάπτωσης του κατάντη πρανούς του δρόμου στην 
περιοχή Τρουμπέτα και προς Καστελάνους Γύρου μετά 
την διασταύρωση Λατομεία

• Πλήρης καθαρισμός και διαπλάτυνση των υπαρχουσών 
τάφρων στην περιοχή Τρουμπέτα-Λατομεία

• Αποκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου στον δρόμο 
εντός οικισμού στην περιοχή του Αρίλλα, καθώς είχε 
δημιουργηθεί άνοιγμα στο σωληνωτό του δρόμου με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για πεζούς και οχήματα
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• Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχίου στην στροφή του 
Περάματος απέναντι από το Δημοτικό Γηροκομείο, το 
οποίο είχε καταρρεύσει πλήρως με την μεγάλη νεροποντή 
του Δεκεμβρίου 2020

• Καθαρισμός παρόδιας τάφρου στην περιοχή Χρυσηίδας, 
η οποία δημιουργούσε πλημμυρικά φαινόμενα στην 
ευρύτερη περιοχή

• Καθαρισμός τάφρου και γεφυριού στην περιοχή μετά 
την γέφυρα Κάιζερ, το οποίο προκαλούσε πλημμυρικό 
φαινόμενο και ολισθηρότητα στην περιοχή

• Εκσκαφή και καθαρισμός σωληνωτού οχετού που 
καταλήγει στη θάλασσα στη περιοχή μετά την γέφυρα 
Κάιζερ και κατασκευή φρεατίου στα ανάντη του δρόμου, 
προκειμένου να περισυλλέγονται τα όμβρια νερά και 
να οδηγούνται στο σωληνωτό και κατ’ επέκταση στην 
θάλασσα, προς αποφυγή μεγάλης ολισθηρότητας, 
καθίζησης και διάβρωσης του οδοστρώματος.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται ν’ αναλάβει δράση 
συνεργείο εργολάβου προκειμένου να προχωρήσει σε επού-
λωση λακκουβών με τοποθέτηση ψυχρής ασφάλτου από το 
Μπαρμπάτι μέχρι την Παλαιά Περίθεια, ενώ ένα δεύτερο 
συνεργείο, εξάλλου, θα κινηθεί -με το ίδιο αντικείμενο- στη 
Νότια Κέρκυρα και ειδικότερα στην περιοχή του Κάβου.

 Έχει ήδη ξεκινήσει, εξάλλου, ο καθαρισμός από χόρτα κλαδιά 
στην Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας από τη διασταύρωση της Εκά-
της με κατεύθυνση προς Παλαιοκαστρίτσα, ενώ την επόμενη 
εβδομάδα έχει προγραμματιστεί αντίστοιχη δράση  στην Ε.Ο. 
Λευκίμμης, τόσο στην περιοχή από San Stefano έως Τρία 
Γεφύρια, όσο και στην περιοχή από Μπενίτσες έως Μωρα-
ΐτικα.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν 
χαρακτήρα άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων καθημερι-
νότητας, καθώς οριστικές λύσεις θα δοθούν μόλις συμ-
βασιοποιηθούν οι μεγάλες εργολαβίες που αφορούν στην 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κέρκυρας.

Όσον αφορά στις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε δι-
άφορες περιοχές του νησιού (Βελονάδες, κόμβος Ρόδας, Άγι-
ος Ιωάννης Σιδαρίου κ.α.), οι υπηρεσίες βρίσκονται εν ανα-
μονή της επιλογής του αναδόχου μέσω της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να 
συμβασιοποιηθούν οι τρεις εργολαβίες των 60.000€ έκα-
στη (για Βορρά, Νότο και Μέση Κέρκυρα). Τα χρήματα αυτά 
«θα λύσουν τα χέρια» της Περιφερειακής Αρχής προκειμέ-
νου να μπορεί να προχωρεί άμεσα στις απαραίτητες παρεμ-
βάσεις και αποκαταστάσεις βλαβών και προβλημάτων στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης.
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Σε Εθνικό Προενταξιακό Κέντρο μετατρέπεται η δομή φι-
λοξενίας προσφύγων του δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα. 

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ενημέρωσε 
το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας στη σημερινή του συνε-
δρίαση, ότι είναι σ΄ εξέλιξη σχετικές συζητήσεις του δήμου 
με το αρμόδιο υπουργείο.
Όπως είπε, από πλευράς του δήμου τίθενται τρεις προϋ-
ποθέσεις:

1 Να υπάρχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ένταξης
2 να μειωθεί σημαντικά ο σημερινός αριθμός των 

φιλοξενουμένων και
3 η χρονική διάρκεια να είναι δυο έτη, διότι προχωρά η 

«διπλή ανάπλαση».
Ο επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης», Νάσος Ηλιόπουλος, 
ανέφερε ότι «δεν είναι καλή η κατάσταση στη δομή, πρωτί-
στως μ έυθύνη της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργεί-
ου», προσθέτοντας ότι ο δήμος Αθηναίων οφείλει να διεκ-
δικήσει ενταξιακές πολιτικές για τους φιλοξενουμένους και 
πιο ανθρώπινες συνθήκες στη δομή.
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο επικεφαλής της, Νίκος Σο-
φιανός , επισήμανε πως το καθεστώς της δομής του Ελαιώνα 
«λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια ως προσωρινή δομή, με βάση 

Τρεις όροι Μπακογιάννη για να γίνει 
Εθνικό Προενταξιακό Κέντρο στον Ελαιώνα

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που ανανεώνουν την 
προσωρινή χρήση της, εφαρμόζοντας σαν μορφή ένταξης 
προσφύγων τα κοντέινερ και την άθλια κατάσταση που συ-
νεχίζει να υπάρχει με το στοίβαγμα σε σκηνές, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες πανδημίας».
Επίσης ζήτησε να ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο «για 
το πώς προέκυψε αυτή η συμφωνία, τι σημαίνει αυτή η συμ-
φωνία για τη λειτουργία της δομής του Ελαιώνα και αν θα 
συνεχίσει και την επόμενη δεκαετία η κατάσταση. να γίνεται 
η ένταξη και η παραμονή των αιτούντων άσυλο με όρους κο-
ντέινερ και με όρους που υποτίθεται ήταν έκτακτοι όταν φτιά-
χτηκε».

Στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας πα-
ραδόθηκε το ιστορικό Πάρκο ΦΙΞ στα Πατήσια, με 

την ολοκλήρωση των εντατικών εργασιών ανάπλασης 
που υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, με την υποστήριξη 
της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και της FIX Hellas, μέσω 
του Athens Partnership και του προγράμματος «Υιοθέ-
τησε την πόλη σου».
Ένας χώρος στενά συνδεδεμένος με την ιστορία της μπύ-
ρας στην Ελλάδα, αφού εκεί δημιουργήθηκε στις αρχές 
του 20ού αιώνα ένα από τα πρώτα εργοστάσια ζυθοποιίας 
και παγοποιίας, πλέον μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο 
και αειφόρο αστικό πάρκο που φιλοδοξεί να αποτελέσει 
ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
Με έκταση 7.500 τ.μ., στη συμβολή των οδών Πατησί-
ων και Καυτατζόγλου στα Πατήσια, το Πάρκο ΦΙΞ εί-
ναι ένας πολύτιμος πνεύμονας πράσινου σε μία από τις 
πλέον πυκνοδομημένες αλλά και ζωντανές περιοχές της 
πρωτεύουσας. Βασικός στόχος της ανάπλασης ήταν η με-
τατροπή του πάρκου σε έναν χώρο συνάντησης και ανα-
ψυχής για όλες τις ηλικίες, αναβαθμίζοντας την ποιότητα 
ζωής και προσφέροντας μια νέα διέξοδο στην καθημερι-
νότητα των κατοίκων της πόλης.
Στο πλαίσιο της ανάπλασης του πάρκου, αποκαταστάθη-

καν, επίσης, οι διαδρομές και αντικαταστάθηκε ο αστικός 
εξοπλισμός. Τα 27 παγκάκια του μάλιστα αποτελούν μία 
μόνιμη εντυπωσιακή υπαίθρια έκθεση, καθώς φιλοτεχνή-
θηκαν από σπουδαστές των τμημάτων Γραφιστικής και 
Καλών Τεχνών του ΑΚΤΟ, υπό την καθοδήγηση έμπειρων 
εικαστικών, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας που 
διατηρεί η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με τον εκπαιδευτικό ορ-
γανισμό.
O Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, κ. Dejan 
Beko, ανέφερε σχετικά: «Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η 
υλοποίηση πρωτοβουλιών ουσιαστικής προσφοράς προς 
την κοινωνία είναι συστατικό στοιχείο του εταιρικού σκο-
πού μας να “Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και 
αύριο”.».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, δή-
λωσε σχετικά: «Στην Αθήνα, είναι σε εξέλιξη μία μεγάλη 
προσπάθεια να επαναφέρουμε στην καθημερινή ζωή των 
Αθηναίων και των επισκεπτών της πόλης, τον δημόσιο 
χώρο που εδώ και χρόνια έχει εγκαταλειφθεί. Το πάρκο 
ΦΙΞ είναι ένα από τα εμβληματικά σημεία της πόλης που 
εντάσσεται πλέον στους σύγχρονους ρυθμούς της Αθήνας 
και ταυτόχρονα διατηρεί όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πρωτεύουσα..».

Ένας πνεύμονας πρασίνου στα Πατήσια 
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
Αίτηση υπέβαλε την Δευτέρα 31 Μαΐου η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την χρηματοδότηση της προϋπολογι-
σμού 10.472.034,61 ευρώ αναβάθμισης του Διοικητηρί-
ου της Π.Ε. Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, από το “Αντώνης 
Τρίτσης”.

Το έργο αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του 
εν λόγω κτηρίου, του μεγαλύτερου δημόσιου κτηρίου της 
Καλαμάτας, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, η μελέτη εκτέλεσης εργασιών εσωτερικών διαρ-
ρυθμίσεων -επισκευών, ενεργειακής αναβάθμισης και στατι-
κής ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού αφορά το πιο πάνω 
επταώροφο κτήριο συνολικής επιφάνειας 8931.60τ.μ.(χωρίς 
το υπόγειο).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Θέματα που αφορούν την υλοποίηση της ΣΔΙΤ για την δι-
αχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που ο 
περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας είχε την Πέμπτη 27 
Μαΐου, με στελέχη της ΤΕΡΝΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Στην εν λόγω σύσκεψη, στην οποία μετείχαν επίσης στελέ-
χη της Περιφέρειας, ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου 
Σταύρος Αργειτάκος, υπηρεσιακοί παράγοντες, όπως επίσης 
τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, 
η τροποποίηση της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων), το θέμα των συνοδών έργων -καθώς πλέον η 
άδεια για την πρόσβαση στις μονάδες αποτελεί αρμοδιότητα 
του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και όχι των ΟΤΑ-, κα-
θώς επίσης η δυνατότητα για έναρξη υποδοχής απορριμμά-
των από τον ερχόμενο Ιούλιο.

Συνάντηση του περιφερειάρχη Π. Νίκα με τα Επιμελητή-
ρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνάντηση με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων των 
5 Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε ο πε-
ριφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας σήμερα Παρασκευή 28 
Μαΐου, στην Τρίπολη.

Στην ωριαία και πλέον συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε εξαι-
ρετικό κλίμα, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, διαπιστώθηκε 

σύμπτωση απόψεων σε όλα τα ζητήματα που συζητήθηκαν.

Συγκεκριμένα, η θεματολογία της συνάντησης περιελάμβανε 
το θέμα του νέου ΕΣΠΑ και τον ρόλο των Επιμελητηρίων σχε-
τικά με το οποίο συμφωνήθηκε να υπάρξουν κοινές δράσεις 
και κοινή πορεία.

Εξ άλλου, συμφωνήθηκε ότι η περιοχή της Μεγαλόπολης θα 
πρέπει να έχει διακριτό ρόλο ως προς τις προτεραιότητες των 
χρηματοδοτήσεων.

Εξετάστηκε επίσης και το θέμα των ενισχύσεων με 
40.000.000 ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2021 των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων που έπληξε η πανδημία, με τον περι-
φερειάρχη να δηλώνει ότι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματο-
δότηση για όσους επιχειρηματίες δικαιωθούν στις ενστάσεις 
που υπέβαλαν.

Παράλληλα, ο Π. Νίκας τόνισε ότι επιβάλλεται να συνεχιστεί 
η στήριξη των επιχειρήσεων, τόσο με οριζόντια δράση από τις 
Περιφέρειες, όσο και κεντρικά από την πολιτεία.
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Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, Προέδρου 
της Επιτροπής Υγείας και Α’ Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ, 

Γ. Πατούλη πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα των 13 
Επιτροπών Καταγραφής Θεμάτων Υγείας της ΕΝΠΕ

Γ. Πατούλης: «Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 
ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών και 
επένδυση στην πρόληψη, τα κλειδιά για την αποτελεσμα-
τικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας»

Ενεργότερο ρόλο των Περιφερειών στη διαχείριση της 
υγειονομικής κρίσης προτείνουν οι επιστήμονες

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, Προέδρου 
της Επιτροπής Υγείας και Α’ Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ, Γ. 
Πατούλη πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα των 13 
Επιτροπών Καταγραφής Θεμάτων Υγείας της ΕΝΠΕ, με τη 
συμμετοχή και του Υπ. Υγείας Β. Κικίλια, του Προέδρου 
της ΕΝΠΕ Απ. Τζιτζικώστα και επιστημόνων

Την ανάγκη να ενισχυθεί το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και 
να πολλαπλασιαστούν οι δράσεις πρόληψης σε περιφερεια-

κό επίπεδο, μέσα και από την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο την αποτελεσματικό-
τερη καταπολέμηση της πανδημίας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Υγείας της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη διαδικτυακή ημε-
ρίδα των 13 Επιτροπών Καταγραφής Θεμάτων Υγείας της 
ΕΝΠΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του, 
ο κ. Πατούλης διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο 
οι Περιφέρειες να αναλάβουν ουσιαστικότερες αρμοδι-
ότητες κι ευθύνες για την προάσπισης δημόσιας υγείας. 
Προς την ίδια κατεύθυνση, οι επιστήμονες που συμμετεί-
χαν στην ημερίδα, πρότειναν με βάση και τη διεθνή εμπει-
ρία,  ενεργότερο ρόλο των Περιφερειών στην διαχείρι-
σης της υγειονομικής κρίσης.

Στην ημερίδα, που είχε πάνω από 180 συμμετοχές, απεύ-
θυναν χαιρετισμούς ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας και ο 
Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απ. Τζιτζικώστας. Συμμετείχαν Περιφερειάρχες, 

Διαδικτυακή ημερίδα 
των 13 Επιτροπών Καταγραφής 
θεμάτων Υγείας της ΕΝΠΕ
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τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΠΕ, μέλη της Επιτροπής Υγείας της 
ΕΝΠΕ, τα μέλη των Επιτροπών Υγείας των 13 Περιφερειών, 
εκπρόσωποι του ΕΔΔΥΠΠΥ και του ΙΣΑ.

Τοποθετήσεις έγιναν από τον Παθολόγο - Λοιμωξιολόγο, 
Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας ΕΚΠΑ Γιώργο Σαρόγλου, 
την Πνευμονολόγο και Πρόεδρο ΚΕ.ΣΥ. Μίνα Γκάγκα και τον 
Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Πα-
τρών Απόστολο Βανταράκη.

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων της χαρτογράφησης των υγειονομικών συνθηκών 
και αναγκών, αλλά και των δεδομένων και ελλείψεων των 
Περιφερειών, όπως καταγράφηκαν από τις  Επιτροπές Κα-
ταγραφής Θεμάτων Υγείας στο σύνολο των Περιφερειών 
της χώρας, μέσω τηλεδιασκέψεων.

Οι τηλεδιασκέψεις με τις Επιτροπές Υγείας ξεκίνησαν στις 25 
Ιανουαρίου 2021, με πρωτοβουλία του κ. Πατούλη, ξεκινώ-
ντας από την Περιφέρεια Ηπείρου και ο πρώτος κύκλος ολο-
κληρώθηκε στις 6 Απριλίου 2021, με την τηλεδιάσκεψη που 
οικοδεσπότης ήταν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στόχος η 
πλήρης αποτύπωση όλων των θεμάτων και αναγκών που 
άπτονται την υγεία και η διαμόρφωση ενός τελικού κει-
μένου προτάσεων, το οποίο θα επιδοθεί στην κυβέρνηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Χαιρετίζοντας την ημερίδα ο Υπ. Υγείας Β. Κικίλιας τόνισε 
ότι διανύουμε μία δύσκολη περίοδο με το υγειονομικό προ-
σωπικό να υφίσταται τεράστια πίεση. Είμαστε στη διάθεση 
σας για κάθε συνεργασία στην προσπάθεια διαχείρισης της 
πανδημίας. Υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνου-
με, το διάλογο και τις συνέργειες σημείωσε και πρόσθεσε 
πως μόνο με ενότητα δυνάμεων θα επιτευχθεί η επιστροφή 
στην κανονικότητα.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απ. Τζιτζικώστας συνεχάρη τον κ. 
Πατούλη για την πρωτοβουλία επισημαίνοντας: «Τώρα είναι 
μια ευκαιρία για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εφαρμογής 
μίας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Σ άυτό το πλαίσιο εύχο-
μαι οι προτάσεις και τα συμπεράσματα από τη σημερινή Ημε-
ρίδα, να αποτελέσουν τη βάση ενός διαλόγου για αυτόν το 
θεσμικό μετασχηματισμό».

Αναγκαία η συνεργασία κεντρικής διοίκησης 
και Περιφερειών επισημαίνουν οι επιστήμονες 
Στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών και 
γενικότερα της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια διαχείρισης 
της πανδημίας αναφέρθηκαν οι επιστήμονες που συμμετεί-
χαν στην Ημερίδα. Ειδικότερα ο Παθολόγος-Λοιμωξιολό-
γος κ. Σαρόγλου επεσήμανε πως με βάση τη διεθνή εμπει-
ρία, οι Περιφέρειες μπορούν να έχουν συγκεκριμένο ρόλο 
τόσο στη διαχείριση της πανδημίας όσο και στη μετά-covid 
εποχή. Όπως ανέφερε μπορούν να συμβάλλουν, μεταξύ άλ-
λων, στην προτεραιοποίηση της εμβολιαστικής διαδικα-
σίας ή και στην επιλογή κατηγοριών πολιτών όπου συνί-
σταται ο κατ όίκον εμβολιασμός, στην επίβλεψη πιθανών 
ανεπιθύμητων παρενεργειών από τους εμβολιασμούς σε 

συνεργασία με τους ιδιώτες ιατρούς, στην ιχνηλάτηση 
του ιού με ταχείες επιτόπιες εξετάσεις. Σε ότι αφορά την 
επόμενη μέρα της πανδημίας υπογράμμισε την ανάγκη κλι-
νικής παρακολούθησης όσων έχουν νοσήσει από το πρω-
τοβάθμιο σύστημα υγείας. «Είναι αναγκαία η συνεργασία 
κεντρικής κυβέρνησης και Περιφερειών για τη διαμόρ-
φωση μίας συλλογικής υπευθυνότητας επανεκκίνησης 
των δραστηριοτήτων ανάλογα με τον κίνδυνο μεταδοτι-
κότητας».   

Από την πλευρά της η Πνευμονολόγος και Πρόεδρος ΚΕ.
ΣΥ κα Γκάγκα τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι πολύ σημαντικό 
το ότι οι Περιφέρειες και η ΕΝΠΕ αφενός συμμετείχαν τόσο 
ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μαζί με το υπουρ-
γείο και τους υγειονομικούς σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας 
αλλά επιπλέον, μιλούν και για την χαρτογράφηση της υγεί-
ας. Τι χρειαζόμαστε; Χρειαζόμαστε κίνητρα για τους για-
τρούς -και τους υγειονομικούς γενικά-,  χρειαζόμαστε 
καλά οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη 
παντού, με τη συνεργασία του δημόσιου και των ιδιωτών, 
χρειαζόμαστε ψηφιακή διασύνδεση όλων των δομών 
υγείας -που γίνεται αυτή τη στιγμή-. Χρειαζόμαστε ακόμα 
περισσότερα κέντρα αποκατάστασης και ιδρύματα χρονί-
ως πασχόντων κι ένα σύστημα που να επιτρέπει και να 
βοηθά εποχιακές μετακινήσεις προσωπικού σε περιοχές 
με εποχιακή επιβάρυνση, πράγμα που γίνεται σε άλλες 
χώρες. Και κυρίως χρειαζόμαστε συνεργασίες και διάλογο 
με τους ασθενείς και τους πολίτες, με την κάθε περιφέρεια 
που ξέρει τα δικά της θέματα».

Ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου 
Πατρών Απόστολος Βανταράκης υπογράμμισε, μεταξύ άλ-
λων, πως σ έ́να πιθανό λειτουργικό μοντέλο στο επίπεδο δι-
αχείρισης και αντιμετώπισης της πανδημίας, κεντρικό ρόλο 
πρέπει να έχουν οι Περιφέρειες, με αποκέντρωση στη 
χρηματοδότηση και ρόλο στην επιτήρηση και στη διαδι-
κασία ιχνηλάτησης και απομόνωσης στην κοινότητα.  «Η 
πανδημία COVID-19 οδήγησε σε συγκέντρωση αρμοδιοτή-
των σε ορισμένες χώρες εις βάρος της τοπικής αυτονομίας 
και έχει εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την ευημερία. Η 
κεντρική διαχείριση είναι επαρκής όταν η πανδημία εί-
ναι στην αρχή της με μικρή διασπορά και είναι ανεπαρκής 
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όταν στην κοινότητα υπάρχει μεγάλη διασπορά. Μέχρι 
σήμερα αντιμετωπίστηκε κυρίως νοσοκομειοκεντρικά 
και όχι με άξονα τις δράσεις στην κοινότητα. Η αργή απο-
κλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη διασπορά, τη 
συνεχή τροφοδότηση περιστατικών από την Κοινότητα 
και την έλλειψη πραγματικών μέτρων στην κοινότητα. Θα  
πρέπει να εξεταστούν τα ζητήματα της χωρικής διάστα-
σης και διαφορετικότητας των επιπτώσεων του COVID-19 
και να διασφαλιστεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση διακυ-
βέρνησης για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλή-
σεων που σχετίζονται με την πανδημία. Αυτό δεν μπορεί 
να γίνει χωρίς την ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών 
σε όλα τα επίπεδα. Οι επιδημίες λύνονται στην Κοινότητα και 
όχι στα Νοσοκομεία», επισήμανε.

Οι παρουσιάσεις των επιστημόνων 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Γ. Πατούλης: «Οι Περιφέρειες διέθεσαν εκατοντάδες εκα-
τομμύρια ευρώ για την καλύτερη θωράκιση του συστήματος 
υγείας»

Στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως από 
την αρχή της κρίσης τα στελέχη και το προσωπικό των Περι-
φερειών αλλά και της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, βρέ-
θηκαν στην εμπροσθοφυλακή της μάχης κατά του κορο-
νοϊού. Σ άυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε, προτεραιότητα είναι 
η εντατικοποίηση της συνεργασίας με την κεντρική διοίκηση,  
η ενίσχυση των μηχανισμών των Περιφερειών αλλά και η 
αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας που αποκτήθηκε 
για την επόμενη μέρα της πανδημίας. «Χάρη στην κινητο-
ποίηση της αυτοδιοίκησης, παρά τα λιγοστά μέσα που εί-
χαμε στη διάθεσή μας, έχοντας το βάρος της έλλειψης του 
απαραίτητου προσωπικού, πετύχαμε σε αυτή την κρίση να 
μην αισθανθεί κανένας πολίτης μόνος». Σε ότι αφορά τις 
δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, σημείωσε πως διατέθηκαν 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την καλύτερη θωράκιση 
του συστήματος υγείας. Μεταξύ άλλων εστίασε στη διάθεση 
πάνω από 200 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόσληψη 
και μισθοδοσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 
που στελεχώνει τις δημόσιες μονάδες υγείας της Αττικής 
αλλά και την ενίσχυση με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό τα 
νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ και τον ΕΟΔΥ,  στην παροχή άλλων 
250 εκατομμύριων ευρώ μέσω του ΠΕΠ Αττικής για τη στή-
ριξη της μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά 
και στις πρωτοβουλίες πρόληψης κι έγκαιρης ιχνηλάτησης 
των κρουσμάτων , μέσα από τη διενέργεια στοχευμένων 
ελέγχων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κοινωνικές 
δομές και πολίτες όλων των ηλικιών, σε συνεργασία με τον 
ΙΣΑ και άλλους επιστημονικούς φορείς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
«Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα αποσυμ-
φορήσει τα νοσοκομεία»

Με στόχο να αναλάβουν οι Περιφέρειες αρμοδιότητες κι ευ-
θύνες προάσπισης δημόσιας υγείας, αλλά και για να έχουν 
ένα πιο ενεργό και πιο ουσιαστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια 

και αφού υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπι-
κού των Περιφερειών αλλά και αποκέντρωσης αρμοδιοτή-
των ο κ. Πατούλης προχώρησε στις παρακάτω προτάσεις, 
με βάση και το διάλογο που έγινε και με τις επιτροπές 
Υγείας των 13 Περιφερειών:

1 Aναδιοργάνωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας, 
με κατηγοριοποίηση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας υγείας και υπηρεσιών Δημόσιας 
υγείας.

 Στο πλαίσιο αυτό ο  Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη 
εκπόνησης μελετών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ώστε να προσδιοριστούν τα 
επιδημιολογικά αποτυπώματα της κάθε περιφέρειας.

 Ιδιαίτερα εστίασε στην ανάγκη ύπαρξης δικτύου 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο, θα 
βοηθούσε στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, 
επισημαίνοντας «Σε πολλές περιφέρειες συναντούμε 
σήμερα έλλειψη αξιόπιστης πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, η οποία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα, θα μπορούσε να αποτελέσει το φίλτρο για 
περιστατικά που δεν θα απασχολούν τα εξωτερικά 
ιατρεία των νοσοκομείων».

 Επίσης τόνισε πως θα πρέπει να αναπτυχθεί και να 
υιοθετηθεί συντονισμένη στρατηγική για τη δημόσια 
υγεία σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο θα είναι 
μακρόπνοο και να έχει ως βάση μια σφαιρική εικόνα και 
αντίληψη που θα περιλαμβάνει την μετά Covid-19 εποχή, 
προβλέποντας αναδυόμενες απειλές που ίσως αφήσει 
πίσω της η πανδημία, αλλά και διαχρονικά ζητήματα 
Δημόσιας Υγείας.

2 Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των Περιφερειών, 
μέσω της προώθησης ενός νέου νομοθετικού 
πλαισίου για τη δημόσια υγεία, που θα προωθεί την 
αποκέντρωση και την ενδυνάμωση της περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης

 Ο κ. Πατούλης εστίασε στη σημασία να υπάρξει 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειών με ενίσχυση του ρόλου τους,  
που θα επιτρέπει την πιο ενεργό συμμετοχή τους στην 
αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών Δημόσιας υγείας. 
«Προϋπόθεση είναι η αναπροσαρμογή του νομοθετικού 
πλαισίου έτσι ώστε να συμμετέχουν με συγκεκριμένο 
ρόλο και αρμοδιότητες στη διαχείριση κρίσεων – όπως 
της πανδημίας COVID-19 – οι Περιφέρειες, οι δήμοι και 
οι επιστημονικοί φορείς υγείας» ανέφερε και πρόσθεσε 
πως απαραίτητα είναι αφενός η ανασύσταση σε κάθε 
Περιφέρεια του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιας 
Υγείας και αφετέρου η  Σύσταση Ιατρικών Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας σε κάθε περιφέρεια, καθώς και η 
συμμετοχή στα ΔΣ των Νοσοκομείων εκπροσώπων 
της Περιφέρειας, καθώς και στα ΔΣ των ΥΠΕ.

3 Σύνδεση και διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας με τη δημόσια υγεία των 
περιφερειών.
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Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε, προτείνεται:

•	 H	αξιοποίηση	του	ιατρικού	δυναμικού	(κρατικού	κ	
ιδιωτικού), ώστε να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα κατ’ οίκον διαχείρισης και φροντίδας 
περιστατικών covid, ιδιαίτερα για κλινήρη άτομα 
και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά και άλλα 
προβλήματα υγείας

•	 Η	ενίσχυση	των	δράσεων	πρόληψης	και	προαγωγής	
υγείας στην κοινότητα, με δράσεις προσυμπτωματικού 
ελέγχου σε συνεργασία με Δήμους και τις 
Διευθύνσεις των Περιφερειών και Τριτοβάθμια 
πρόληψη για τα χρόνια νοσήματα, με Επιδημιολογική 
επαγρύπνηση για κρίσιμα νοσήματα. 

•	 H	εμπλοκή	των	επαγγελματιών	υγείας	των	
Περιφερειών στη διαχείριση των εμβολιασμών.

•	 Άμεση	είναι	τέλος	η	ανάγκη	εμβολιασμού	του	
προσωπικού των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειών.

4 Διεύρυνση και οριοθέτηση των συνεργασιών με 
Εθνικούς	φορείς	(ΕΟΔΥ,	Υπουργείο	Υγείας,	Πολιτική	
Προστασία κλπ), αλλά και με το δίκτυο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, ιδιαίτερα για τον έγκαιρο 
εντοπισμό, ιχνηλάτηση και φροντίδα κρουσμάτων 
Covid-19 στην κοινότητα και σε ευάλωτες δομές, αλλά 
και συνολικά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας σε 
περιφερειακό επίπεδο.

5 Θέσπιση συστήματος επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας με 
στόχο τη συνολική ενημέρωση και ενδεχομένως τον 
εντοπισμό και υιοθέτηση καλών πρακτικών. Χρήσιμο 
προς την κατεύθυνση αυτή βήμα θα ήταν η Δημιουργία 
διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στα μέλη 
των Επιτροπών Καταγραφής σε όλες τις Περιφέρειες να 
ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους αφορούν και 
τις κοινές δράσεις που αναπτύσσονται στον τομέα της 
υγείας.

6 Άμεση στελέχωση των Περιφερειών και  ενίσχυση 
των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών.

Σ΄ αυτό το σημείο ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως  οι 
Περιφέρειες θα πρέπει να στελεχωθούν επαρκώς και με 
εξειδικευμένο προσωπικό για να προσφέρουν στην κοινωνία 
και τους πολίτες και να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση 
των αυξημένων αρμοδιοτήτων που έχουν προκύψει λόγω 
της πανδημίας.

«Οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Περιφερειών θα πρέ-
πει να ενισχυθούν με στελεχιακό δυναμικό με σκοπό την 
υποβοήθηση του έργου τους ως προς τη διενέργεια ελέγχων 
τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των μέτρων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
και των ωφελούμενων στις Δομές Κοινωνικής Φροντίδας 
και τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» τόνισε και πρό-
σθεσε πως  πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον εξοπλισμό 
των υγειονομικών υπαλλήλων των Περιφερειών με μέσα 

ατομικής προστασίας, την πρόβλεψη κατάλληλων ασφα-
λών χώρων για την εκτέλεση της εργασίας τους αλλά και 
-απαραιτήτως- για τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό 
τους, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί, από τη φύση της 
δουλειάς τους, έρχονται σε επαφή με πολίτες κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους.

«Απαιτείται η δημιουργία μηχανισμού έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας»
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως οι  δήμοι και οι περιφέρει-
ες θα πρέπει επίσης να έχουν άμεση συμμετοχή σε ένα νέο 
κέντρο εθνικού συντονισμού κατά των πανδημιών και τόνι-
σε πως προτεραιότητά είναι η συνέχιση της παροχής ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης και δημόσιων υπηρεσιών στις 
κοινωνίες μας, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα αφεθεί στο 
περιθώριο.

Στη συνέχεια εστίασε στην ανάγκη δημιουργίας ενός μηχα-
νισμού έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας , ως ανα-
γκαίο εργαλείο για τον εξορθολογισμό της κατανομής των 
εθνικών και τοπικών - περιφερειακών κονδυλίων με στόχο:

1. Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου 
πρόληψης της υγείας, στις βασικές νόσους που 
προκαλούν τη θνητότητα του πληθυσμού

2. τη χρηματοδότηση της αγοράς ιατρικού εξοπλισμού

3. τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων μονάδων 
υγείας

Καταλήγοντας ο κ. Πατούλης και ανακεφαλαιώνοντας τις 
επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στην 
ημερίδα επεσήμανε μεταξύ άλλων, την ανάγκη αντιμετώπι-
σης της πανδημίας όχι μόνο σε επίπεδο νοσοκομειακής νο-
σηλείας αλλά σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, με άξονα την κοινό-
τητα. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη συνεργασίας κεντρικής 
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας πως  
χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν η χωρική διάσταση των επι-
πτώσεων του COVID-19 και να διασφαλιστεί μια πολυεπίπεδη 
προσέγγιση διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση διαφόρων 
προκλήσεων που σχετίζονται με πανδημία.

Επίσης σημείωσε πως μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία άλ-
λων χωρών όπου πανδημία COVID-19 οδήγησε σε συγκέ-
ντρωση αρμοδιοτήτων εις βάρος της τοπικής αυτονομίας και 
έχει εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά την πρό-
σβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την ευημερία
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Δημήτρης Παπαστεργίου – Πρόεδρος ΚΕΔΕ : Η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση ανοίγει τα φτερά της σε νέους τομείς χτίζο-

ντας το «πράσινο» μέλλον της Ελλάδας

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή Δημάρχων και αυτοδι-
οικητικών ολοκληρώθηκε σήμερα, το Διεθνές διαδικτυακό 
Συνέδριο με θέμα: «Καινοτόμος χρηματοδότηση έργων ενερ-
γειακής απόδοσης» που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δή-
μων Ελλάδας (δείτε εδώ ολόκληρο το συνέδριο).

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση και η ανταλλαγή 
πληροφοριών για το έργο Prodesa – Ανάπτυξη έργων ενερ-
γειακής αποδοτικότητας στη Νότια Αττική που αφορά στην 
καινοτόμο χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση δη-
μοτικών κτιρίων και οδοφωτισμού. Η μεταφορά και η διά-
χυση της εμπειρίας θα συμβάλλει στην ταχύτερη αξιοποίηση 
όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για να προχωρήσει η 
ενεργειακή «πράσινη» μετάβαση σε κάθε Δήμο της Ελλάδας. 
Το έργο εφαρμόστηκε ήδη σε επτά Δήμους της Αττικής και 
χρηματοδοτείται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρό-
κειται για τους Δήμους: Αλίμου-συντονιστή εταίρο του έρ-
γου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Παλαιού Φαλήρου και 
Αμαρουσίου.

Τον συντονισμό του διαδικτυακού συνεδρίου που διήρκεσε 
επτά ώρες και έδωσε την ευκαιρία για ενημέρωση και ανταλ-
λαγή απόψεων συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Καφαντάρης.

Κυβερνητική εκπροσώπηση
Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσω-

τερικών Στέλιος Πέτσας, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων, Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανου-
δάκης.

Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου:  Η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση οραματίζεται και δημιουργεί το «πράσινο» 
μέλλον των πόλεών μας.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημή-
τρης Παπαστεργίου ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου 
επεσήμανε τον νέο και οραματικό ρόλο που έχει αρχίσει να 
παίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αναπτυξιακή εξέλιξη της 
Ελλάδας. Με έργα όπως το Prodesa, η  Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, βάζει τις βάσεις για την καινοτόμο εξεύρεση πόρων ώστε 
να αλλάξει την ενεργειακή λογική προς ένα βιώσιμο μέλλον 
με κτίρια, γειτονιές, πόλεις που θα έχουν θετικό ενεργειακό 
αποτύπωμα.

Παράλληλα τόνισε ότι με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
δηλαδή το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το Ταμείο Ανά-
καμψης και το νέο ΕΣΠΑ η αυτοδιοίκηση έχει μια μοναδική 
ευκαιρία για να ωριμάσει και να πραγματοποιήσει έργα που 
θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας από τα δημο-
τικά κτίρια και τη δυνατότητα βοήθειας ανθρώπων που την 
έχουν ανάγκη.

Αναφέρθηκε στο θέμα της νέας λογικής για παραγωγή «πρά-
σινης» ενέργειας που θα καταναλώνεται σε τοπικό επίπεδο 
και το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης που σε συνεργασία με 
την Γ.Γ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλεξάνδρα Σδούκου, 
φαίνεται ότι κερδίζουν οι Δήμοι.

ΚΕΔΕ: Διεθνές διαδικτυακό Συνέδριο «Καινοτόμος 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης»
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Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ,  
Δημήτρη Παπαστεργίου:
Το πρόγραμμα Prodesa που έτρεξε σε έξι Δήμους της Αττι-
κής είναι μια μοναδική ευκαιρία που πρέπει να χρησιμοποι-
ήσουμε ως πιλότο για να επεκτείνουμε την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των δημοτικών κτιρίων και ηλεκτροφωτισμού στο 
επόμενο διάστημα. Οι Συμβάσεις Ενεργειακής απόδοσης 
είναι ένα σημαντικό εργαλείο που αξιοποιήθηκαν από τους 
Δήμους που πήραν μέρος στο πρόγραμμα και μπορούμε να τις 
χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπα και οδηγό  για να τρέξουμε 
τις διαδικασίες για το Ταμείο Ανάκαμψης που περιέχει τέτοια 
έργα με μεγάλους πόρους. Παράλληλα θα μας βοηθήσει και 
στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα τρία χρηματοδο-
τικά εργαλεία που διαθέτουμε, «Αντώνης Τρίτσης», Ταμείο 
Ανάκαμψης και νέο ΕΣΠΑ πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε για 
πάμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επόμενη μέρα. Μετά την 
αντιμετώπιση της καθημερινότητας, τώρα ήρθε η ώρα για 
οραματικές δράσεις και η ώρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να ανοίξει τα φτερά της βγαίνοντας μπροστά για να συμβάλ-
λουμε στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από την κλι-
ματική αλλαγή. Είναι μονόδρομος η εξοικονόμηση ενέργειας 
για να βοηθηθούν συνάνθρωποί μας που το έχουν ανάγκη. Για 
να γίνει αυτό πρέπει να πάμε σε ενεργειακά αυτόνομα, ακόμη 
και παθητικά, να μπορούν δηλαδή να παράγουν ενέργεια. Ξε-
κινώντας από τα κτίρια μπορούμε να επεκταθούμε στις γει-
τονιές και μετά στις πόλεις μας. Οι Δήμοι πρέπει να δώσουν 
το παράδειγμα του «παραγωγού – καταναλωτή» ενέργειας».

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας: 
Είμαστε κρίκοι στην ίδια αλυσίδα – Προστατεύουμε το 
κοινό μας σπίτι, το περιβάλλον

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας 
αναφέρθηκε στους πόρους που υπάρχουν για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση για ενεργειακά έργα που θα συμβάλλουν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων για την Αυτοδιοίκηση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών στάθηκε στο παρά-
δειγμα του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο 
δίνει στους δήμους και τις περιφέρειες όλης της χώρας τη 
δυνατότητα να υλοποιούν έργα υψηλής προτεραιότητας 
που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Συγκε-
κριμένα, ο κ. Πέτσας πέραν των  έργων αστικής αναζωο-
γόνησης με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για τις 
τοπικές κοινωνίες και των έργων βιώσιμης ανάπτυξης, 
αναφέρθηκε ειδικά στην πρόσκληση ΑΤ03 τουπρογράμματος 
«ΑντώνηςΤρίτσης» για δράσεις αξιοποίησης των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας, ιδίως για τις υποδομές διαχεί-
ρισης υδάτων και λυμάτων, με την αντικατάσταση του υφι-
στάμενου ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού με φωτοβολταϊκά 
μικρής κλίμακας. Όπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών, μέχρι στιγμής στην πρόσκληση ΑΤ03 του προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης» έχουν υποβληθεί προτάσεις 
από 55 διαφορετικούς δήμους, συνολικού ύψους 175 
εκατ. ευρώ. Έχουν ήδη ενταχθεί τρεις προτάσεις, συνολικού 
ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, δύο προτάσεις από τον δήμο Κιλε-
λέρ και τον δήμο Εμμανουήλ Παππά έτυχαν ήδη της θετικής 
αξιολόγησης της επιτροπής και θα ενταχθούν τις επόμενες 
ημέρες, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι 
εντάξεις και άλλων έργων, ιδίως των ΔΕΥΑ από διάφορες 
περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ο κ. Πέτσας τόνισε τη δυνα-
τότητα που υπάρχει για συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.
«Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα σας, προκειμένου να στηρί-
ζουμε οποιαδήποτε καινοτόμο πρωτοβουλία. Η Κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει τη 
βούληση και ότι μπορεί να προχωράει σε σημαντικές με-
ταρρυθμιστικές τομές. Είμαστε, εδώ, σύμμαχοι στην ίδια 
προσπάθεια, κρίκοι στην ίδια αλυσίδα, προκειμένου να βελ-
τιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, να φροντίζουμε 
και να προστατεύουμε το κοινό μας σπίτι, το περιβάλλον», 
υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.
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Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου της Αθήνας με τη 
UNICEF και την συμμετοχή της ελληνικής πρωτεύου-

σας στο παγκόσμιο πρόγραμμα του Ταμείου των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα Παιδιά, υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος 
Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης και ο Εκπρόσω-
πος του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα κ. Luciano 
Calestini.

Ο κ. Μπακογιάννης παρέλαβε από τον κ. Calestini την επίση-
μη σφραγίδα της Υποψήφιας Πόλης Φιλικής προς τα Παιδιά 
καθιστώντας την Αθήνα την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας 
στο παγκόσμιο πρόγραμμα, που έχει στόχο να θέσει στο επί-
κεντρο τις ανάγκες των παιδιών και των νέων και να αναπρο-
σαρμόσει προς αυτή την κατεύθυνση υπηρεσίες, παροχές, 
προγράμματα και δημόσιους χώρους.

Η Αθήνα έγινε 
η πρώτη 

υποψήφια 
«Πόλη φιλική 

προς τα παιδιά» 
στην Ελλάδα

Με κατευθυντήριες αρχές την Διεθνή Σύμβαση για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού (CRC) και τους Παγκόσμιους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ο Δήμος Αθηναίων και το νεο-
σύστατο Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα θα συνεργαστούν 
για το βέλτιστο συμφέρον και την ευημερία των παιδιών και 
των νέων που ζουν στον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο της 
Ελλάδας.

Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και επι-
κοινωνίας, συλλογής δεδομένων, και προγραμματισμού 
δράσεων για παιδιά και νέους, το πρόγραμμα στοχεύει στη:

• Μείωση της παιδικής φτώχειας μέσω στοχευμένων 
παρεμβάσεων

• Προώθηση της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών φροντίδας 
παιδιών

• Προώθηση της προσβασιμότητας τόσο σε δημόσιους 
χώρους όσο και σε χώρους εκπαίδευσης

• Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων παιδιών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας ή βίαιης συμπεριφοράς εντός 
των κοινοτήτων τους

• Προώθηση της εκπαίδευσης μέσω της διαρκούς 
ανάπτυξης ικανοτήτων

• Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων και της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων

• Προώθηση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων

• Προώθηση της υγιεινής διατροφής με έμφαση στην 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας

• Προώθηση της ισότητας των φύλων

• Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Το Πρόγραμμα "Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά" είναι μια 
πρωτοβουλία της UNICEF η οποία υλοποιείται ήδη σε 47 χώ-
ρες ανά τον κόσμο συνδέοντας δήμους, φορείς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ιδιωτικό 
τομέα, ακαδημαϊκό χώρο, μέσα ενημέρωσης και, το σημαντι-
κότερο, παιδιά και νέους με σκοπό να κάνουν τις πόλεις και 
τις κοινότητές τους πιο φιλικές προς αυτά.

Η υποψηφιότητα του Δήμου Αθηναίων σηματοδοτεί την έναρ-
ξη του προγράμματος στην χώρα με πέντε ακόμα δήμους να 
προστίθενται στον μηχανισμό τους επόμενους μήνες.
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Οι νέες Τεχνολογίες επιτρέπουν πια σε μία «Έξυπνη Πόλη» 
που τις χρησιμοποιεί, μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, άμε-

ση επικοινωνία και αποτελεσματική πληροφόρηση τόσο των 
Δημοτών όσο και του Δήμου. Στην πράξη δεν υπάρχει τομέ-
ας της καθημερινότητάς μας, που δεν έχει άμεσα οφέλη και 
συνέργειες από την εγκατάσταση και ανάπτυξη των νέων τε-
χνολογιών.

Μια «έξυπνη πόλη» ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και ψη-
φιακές υπηρεσίες σε ευρύτερους τομείς δραστηριοτήτων 
που περιλαμβάνουν την οικονομία, την κινητικότητα, το πε-
ριβάλλον, τη διαβίωση, τους κατοίκους και την διακυβέρνη-
ση. Οι συγκεκριμένοι τομείς εμφανίζουν επιμέρους πεδία 
λειτουργιών, στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή ψηφιακές 
υπηρεσίες και συστήματα νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας 
στην αποδοτικότητα και την αειφορία των πόλεων.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, σχεδιάζοντας στρατηγικά, εκπονεί 
σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» έχοντας ως στόχο να καταστή-
σει την πόλη φιλικότερη προς τον πολίτη και ελκυστικότερη 
προς τον επισκέπτη.

Σχέδιο Ψηφιακής στρατηγικής 
του Δήμου Μυλοποτάμου

Με την προετοιμασία της Στρατηγικής για την έξυπνη πόλη, ο 
Δήμος Μυλοποτάμου θα είναι έτοιμος να διεκδικήσει πολύτι-
μους πόρους από το ΕΣΠΑ και από Τομεακά Προγράμματα για 
ζητήματα, όπως:

• Δωρεάν (κοινωνικό) wi-fi για τους Δημότες και τους 
επισκέπτες σε επιλεγμένα σημεία του Δημου

• Έξυπνη διακυβέρνηση και εξυπηρέτηση πολιτών,

• Έξυπνα γεωχωρικά – πολεοδομικά δεδομένα και 
περιουσία του Δήμου,

• Εφαρμογές Τουριστικής Προβολής,

• Έξυπνη οικονομία με οδηγό την καινοτομία και την 
νεανική επιχειρηματικότητα,

• Έξυπνη προστασία περιβάλλοντος
Βασικός στόχος του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου για 
τη «Έξυπνη Πόλη» είναι η στάθμιση της υπάρχουσας κατά-
στασης, η ανάλυση συναφών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και η χάραξη μιας σειράς από δράσεις αναφοράς 
που μπορούν να ξεδιπλωθούν σε χρονικό διάστημα σύντομο, 
με αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα απόδοσης. Η υλοποίηση αυ-
τού του Σχεδίου εκτός της ενίσχυσης της Καινοτομίας, λόγω 
συγκοινωνούντων παραγόντων, θα επηρεάσει άκρως θετικά 
και σημαντικά, και άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας και 
ζωής με προφανή τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος μας καλεί τους Δημότες να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον 
επόμενο διαδικτυακό σύνδεσμο, ζητώντας μόλις λίγα λε-
πτά από τον χρόνο τους.

Η αξιολόγηση και οι προτάσεις -παρατηρήσεις που θα προκύ-
ψουν από το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, θα ενσωμα-
τωθούν στα τελικά κείμενα που θα προκύψουν, κατόπιν αξι-
ολόγησής τους από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Δήμου για τη Στρατηγική της «έξυπνης 
πόλης».
Σύνδεσμος ερωτηματολογίου: 
https://bit.ly/35y0u9u
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Σαν επιτροπή τουρισμού έχουμε τους εξής πρωταρχικούς 
στόχους για το 2021.

α) Την προβολή και τη διαφήμιση του δήμου μας στο 
εξωτερικό και την Ελλάδα.

β) Την προσέλκυση επισκεπτών που ήδη παραθερίζουν 
στην Κρήτη για μονοήμερες επισκέψεις σαν εκδρομή, 
δεδομένου ότι ο δήμος μας βρίσκεται στο κέντρο της 
Κρήτης και η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη καθώς 
υπάρχουν πολλοί λόγοι, τους οποίους παραθέτω 
παρακάτω που αξίζει να επισκεφτούν το Μυλοπόταμο, 
αλλά και για μονοήμερες ή διήμερες διανυκτερεύσεις 
εφόσον δεν έχουν έρθει με οργανωμένα γκρουπ.

γ) Άλλος ένας βασικός στόχος μας είναι η ώθηση των 
τουριστών από τις μεγάλες παραλιακές τουριστικές 
μονάδες του δήμου να επισκεφτούν τον ημιορεινό και 
ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου και όλα τα αξιοθέατα που 
διαθέτουν οι περιοχές αυτές.

Οι δράσεις που υλοποιούμε αυτή την περίοδο για  την επίτευ-
ξη των στόχων μας είναι οι κάτωθι:

Προκειμένου να προβάλλουμε και να διαφημίσουμε την 
επαρχία μας έχουμε δημιουργήσει ανάλογο λογότυπο του 
δήμου «MYLOPOTAMOS CRETE» για να διαχωρίσουμε το 
Μυλοπόταμο από τις άλλες ομώνυμες περιοχές της Ελλάδας 
και για να γίνεται αναγνωρίσιμο στον κυκεώνα πληροφορι-
ών που κατακλύζει το διαδίκτυο. Επίσης όλες οι οδικές εί-
σοδοι του δήμου μας θα σηματοδοτηθούν με ταμπέλες που 
θα φέρουν το λογότυπο αυτό καθώς και QR code έτσι ώστε 
ο επισκέπτης να ξέρει που εισέρχεται και να λαμβάνει μέσω 
του QR code πληροφορίες σχετικές με την περιοχή του Μυλο-
ποτάμου στην οποία βρίσκεται.

Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη δημιουργία θεματικών video και 
φωτογραφιών όσων αφορά τα αξιοθέατα και τις δραστηρι-
ότητες που παρέχει η περιοχή του Μυλοποτάμου σαν προο-
ρισμός .

Επίσης έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημι-
ουργία πολυσέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου σε τρείς δι-
αφορετικές γλώσσες το οποίο θα διανέμεται σε ξενοδοχεία 
και τουριστικά γραφεία. Το φυλλάδιο αυτό θα παρέχει πληρο-
φορίες όσων αφορά την ιστορία και τον πολιτισμικό πλούτο 
,του Μυλοποτάμου, τον εμπλουτισμένο καθοδηγητικό χάρτη 
του δήμου καθώς και όλες τις ανάλογες ψηφιακές διευθύν-
σεις με σημαντικές πληροφορίες για τον επισκέπτη. Πέρα 
από την έντυπη μορφή του θα υπάρχει και σε ψηφιακή ώστε 
να είναι η βάση για τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του 
δήμου μας η οποία θα έχει αμιγώς τουριστικό, ενημερωτικό 
και προωθητικό χαρακτήρα.
Προχωράμε ήδη στην ανάθεση σε ειδικούς στη διαχείριση της 
προβολής του δήμου μας στα social media.
Με τη λήξη της καραντίνας έχουμε προγραμματίσει σειρά 
σεμιναρίων και ομιλιών από ειδικούς σε θέματα τουρισμού 
για την επιμόρφωση των επαγγελματιών του τουρισμού του 
δήμου μας.
Μια καινοτόμος ιδέα πάνω στην οποία δουλεύω αυτό το δι-
άστημα και θα την παρουσιάσω στην επιτροπή τουρισμού 
είναι η ενίσχυση τουρισμού και γενικότερα επισκεπτών τους 
χειμερινούς μήνες στο δήμο μας και θα ονομάζεται «ΓΙΝΕ 
ΑΓΡΟΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΜΥΛ/ΜΟ». Αυτή η δρά-
ση αφορά τους χειμερινούς μήνες του 2021 και τις επόμενες 
χειμερινές περιόδους και το πρόγραμμά της έχει ως εξής: 
Προκαθορισμένες ημερομηνίες κάθε μήνα της χειμερινής πε-
ριόδου, η οποία θα ξεκινάει από την τελευταία εβδομάδα του 
Οκτώβρη και θα τελειώνει την τελευταία του Μάρτη, θα δεχό-
μαστε στο Μυλ/μο επισκέπτες από μεγάλα αστικά κέντρα της 
Ελλάδας και της Κρήτης καθώς και από το εξωτερικό και θα 
τους δίνουμε τη δυνατότητα βάσει του προγράμματος «ΓΙΝΕ 
ΑΓΡΟΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΜΥΛ/ΜΟ» να συμμετέ-
χουν στην ελαιοσυγκομιδή και στην παραγωγή ελαιολάδου, 
στην παραγωγή τυριού, θα τους μάθουμε να ξεχωρίζουν και 
να περισυλλέγουν τα άγρια βρώσιμα χόρτα, τα βότανα, θα μά-

Στόχοι της Επιτροπής Τουρισμού 
του Δήμου Μυλοποτάμου για το 2021
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θουν παραδοσιακές συνταγές μαγειρέματος, θα κάνουν μα-
θήματα κεραμικής και φυσικά να τους δείξουμε τις ομορφιές 
και τις ιδιαιτερότητες της επαρχίας μας το χυμένα .
Ήδη έχω έρθει σε επαφή με οικογένειες που έχουν ελαιώ-
νες, με αγρότες, με ιδιοκτήτες ελαιουργείων, τυροκομείων, 
αγροτουριστικών μονάδων και ξενώνων , με κεραμίστες, 
με μάγειρες και απλής νοικοκυρές οι οποίοι είναι πρόθυμοι 
να συνεισφέρουν στη δράση αυτή. Οι συμμετέχοντες εκτός 
από την εμπειρία και τη γνώση που θα αποκομίζουν θα επι-
βραβεύονται με τα προϊόντα που θα παράγουν οι ίδιου .Όπως 
γνωρίζουμε εμείς οι μεγαλύτεροι το μάζεμα της ελιάς και 
γενικότερα οι αγροτικές ομαδικές εργασίες (τρυγάς, θέρος) 
παλιότερα ήταν ένα γλέντι, μια χαρά και μια ευκαιρία για κοι-
νωνικότητα κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μάθει κάθε 
επισκέπτης. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους κατοίκους 
των πόλεων και τα παιδιά τους, να έρθουν σε επαφή με την 
φύση και να νιώσουν την ενεργεία του Ψηλορείτη και των 
ανθρώπων του. Ουσιαστικά αυτό που πάμε να υλοποιήσουμε 
είναι η ιδέα του αγροτουρισμού υπό την αιγίδα και τον συντο-
νισμό της επιτροπής τουρισμού του δήμου Μυλ/μου. Η δράση 
αυτή λειτουργεί πολύ στο εξωτερικό όπου είχε προσωπική 
εμπειρία ,εδώ μας βοηθούν πολύ οι καλές κλιματολογικές 
συνθήκες, και η μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που έχου-
με.
Έχουμε πολλούς μικρούς και μεγαλύτερους ξενώνες σε όλη 
την έκταση του Μυλ/μου, σχεδόν σε κάθε χωριό και οικισμό, 
που έχουν προδιαγραφές να λειτουργήσουν ανά πάσα στιγμή 
και την χειμερινή περίοδο .
Όπως ανάφερα παραπάνω θα γίνει  προκαθορισμένες ημέρες 
κάθε μήνα έτσι ώστε να έχει χαμηλό κόστος για τον επισκέπτη 
όσων αφορά στις μεταφορές, τη διαμονή κλπ, διότι θα δημι-
ουργηθούν γκρουπ επισκεπτών.
Ο Μυλοπόταμος προσφέρεται ιδανικά και για χειμερινές 
διακοπές διότι διαθέτει μεγάλο ορεινό όγκο. Είναι μια επαρ-
χία με πολλούς νέους ανθρώπους και χωριά που παραμένουν 
ζωντανά και το χειμώνα σε αντίθεση με άλλους προορισμούς 
αμιγώς καλοκαιρινούς. Όσων αφορά τον εσωτερικό τουρι-
σμό μπορούμε να καταφέρουμε να τον προσελκύσουμε διότι 
όπως είπα προηγουμένως βρισκόμαστε στο κέντρο της Κρή-
της ανάμεσα σε δυο λιμάνια και δυο αεροδρόμια άρα υπάρχει 
συχνή αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση. Επομένως αν 
προσελκύσουμε τον εσωτερικό τουρισμό θα είναι μια πολλή 
καλή αρχή για δωδεκάμηνο τουριστικό προορισμό. Από την 
άλλη ως προς την προσέγγιση μαζικού τουρισμού  από το 

εξωτερικό για τους χειμερινούς μήνες είναι θέμα κατάλλη-
λου σχεδιασμού της περιφέρειας, του συλλόγου ξενοδόχων 
και του υπουργείο τουρισμού. 
Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να επισκεφτεί 
το Μυλοπόταμο οποιαδήποτε εποχή είναι πολλοί, κάποιοι 
από αυτούς είναι το ότι διαθέτει περίπου 900 ξενώνες οι 
οποίοι είναι απλωμένοι σε όλη τη γεωγραφική περιφέρεια 
του δήμου , σχεδόν σε όλα τα χωριά του υπάρχουν ταβέρνες 
και παραδοσιακά καφενεία, η περιοχή μας φημίζεται για τη 
φιλοξενία της, υπάρχουν υπέροχες παραλίες, πολυτελή ξενο-
δοχεία. Να ενημερώσουμε τους αναγνώστες σας ότι το 2021 
θα λειτουργήσει ξενοδοχείο  HILTON RESORT με παγκόσμια 
στάνταρτς ποιότητας , στο Πάνορμο κάτι που από μόνο του 
είναι μεγάλη διαφήμιση για την περιοχή και  πόλος έλξης  
τουρισμού. Επίσης ο δήμος μας διαθέτει γραφικές παραλι-
ακές ταβέρνες  με παροχές υψηλής ποιότητας , δύο κέντρα 
καταδύσεων, θαλάσσια σπορ, καραβάκια για μίνι κρουαζιέ-
ρες. Επίσης να θυμίσουμε ότι ο Ψηλορείτης έχει ανακηρυχτεί 
παγκόσμιο γεωπάρκο της Unesco το 2015 ,και όλη η γεω-
γραφική ενότητα  του Μυλοποτάμου συμπεριλαμβάνεται στο 
γεωπάρκο -οικομουσείο της Unesco (www.psiloritisgeopark.
gr). Σαν δήμος διαθέτουμε πολλούς αρχαιολογικούς τόπους, 
δύο πολύ γνωστά σπήλαια (Μελιδονίου, Ζωνιανών), φαράγ-
για, μουσεία καθώς και εμβληματικά μοναστήρια (Βώσακος, 
Δισκούρι) και πολλές βυζαντινές και παλαιοχριστιανικές εκ-
κλησίες. Στο Μυλοπόταμο υπάρχουν χωριά τα οποία από μόνα 
τους είναι πόλος έλξης και τουριστικοί προορισμοί (Μελιδό-
νι, Μαργαρίτες, Αξός, Ζωνιανά, Πάνορμο, Μπαλί, Σίσσες). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι το νοτιότερο χιονοδρομικό κέντρο 
ορειβατικού σκι στην Ευρώπη βρίσκεται στο δήμο μας στο 
Λιβαδιώτικο Αόρι. Επίσης να τονίσουμε ότι στο δήμο μας γί-
νονται αξιοσημείωτες πολιτιστικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο 
όπως τα Ταλλαία, η γιορτή τυριού στα Ζωνιανά, γιορτή κίτρου 
στο Γαράζο και πλήθος θεατρικών παραστάσεων. Επίσης ο 
δήμος μας συνορεύει με αξιόλογους τουριστικούς και ιστο-
ρικούς προορισμούς όπως είναι τα Ανώγεια, το Αρκάδι και η 
Αρχαία Ελεύθερνα όπου ο επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει 
ερχόμενος στο Μυλοπόταμο.
Ο Μυλοπόταμος είναι παράδεισος για τους φυσιολάτρες, 
για τους ορειβάτες, για τους περιπατητές, για τους λά-
τρεις της ορεινής ποδηλασίας, για τους εξερευνητές, για 
τους λάτρεις του καλού φαγητού και της παράδοσης. Ένας 
μεγάλος Έλληνας ηγέτης είπε ότι το Ρέθυμνο είναι η ψυχή 
της Κρήτης, εγώ θα προσθέσω ότι ο Μυλοπόταμος είναι η 
καρδιά της.
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Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι  επαναλειτουργεί το Δη-
μοτικό Κολυμβητήριο, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β /́1872/ 
08.05.2021 και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος test COVID-19 
(self-test, rapid test ή PCR) με συχνότητα μια φορά την 
εβδομάδα. Δεν απαιτείται η διενέργεια ελέγχου COVID-19 
για όσους αθλούμενους διαθέτουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού και έχουν περάσει 14 ημέρες από την 
ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

2. Υποχρεωτική χρήση μάσκας, με εξαίρεση τη χρήση της 
από τους αθλούμενους κατά τη διάρκεια της άσκησης.

3. Τα αποδυτήρια θα παραμείνουν κλειστά.

4. Η επιτρεπόμενη χωρητικότητα της μεγάλης πισίνας ανά 

ΙΛΙΟΝ: Ανοίγει και πάλι 
το κολυμβητήριο του 
Δήμου Ιλίου στο ΕΚΑ

διαδρομή ορίζεται στα 4 άτομα ή 32 συνολικά.

5. Η επιτρεπόμενη χωρητικότητα της μικρής πισίνας ορίζεται 
στα 12 άτομα συνολικά.

6. Οι προπονήσεις θα γίνονται χωρίς την παρουσία θεατών.

7. Τα ιατρικά έγγραφα που απαιτούνται (Καρδιολόγος – 
Δερματολόγος – Γυναικολόγος) θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών είναι απαραίτητη για 
την προστασία της υγείας όλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στη Γραμματεία του Κολυμβητηρίου στο τη-
λέφωνο 210 5716910, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 
– 22:00. Περισσότερα για το κολυμβητήριο και τη λειτουργία 
του στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου:

https://www.ilion.gr/kolimvitirio-iliou/

Ο Δήμαρχος Ιλίου 
Νίκος Ζενέτος

Η 19η Μαΐου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως ημέρα 
μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Είναι η ημέρα που οι Έλληνες του Πόντου, ένα μαρτυρικό 
κομμάτι του ελληνισμού, θυμούνται το ολοκαύτωμα των 
προγόνων τους και διεκδικούν ακόμα και σήμερα απόδοση 
δικαιοσύνης και παγκόσμια αναγνώριση.

Μήνυμα Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου 
για την Ημέρα Μνήμης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου - 19 Μαΐου, 2021

Η λυσσαλέα μανία των Νεότουρκων Οθωμανών, που 
προχώρησαν στον ξεριζωμό του Ποντιακού Ελληνισμού 
από τις πατρογονικές τους εστίες, αποτελεί ένα διαρκές 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η επίσημη αναγνώριση 
του από τη διεθνή κοινότητα θα αποτελέσει τη νομοτελει-
ακή συνέχεια  της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρ-
μενίων.

Κάθε γενιά σηκώνει το δικό της φορτίο. Η σημερινή γενιά 
των Ελλήνων, μέσα σε όλες τις αντιξοότητες, έχει επωμι-
σθεί και το βάρος της ευθύνης να αξιοποιήσει στον χρόνο 
όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του ελ-
ληνισμού.

Γιατί ο ελληνισμός είναι μία και αδιαίρετη έννοια, στοιχείο 
έμπνευσης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και του πολι-
τισμού μας, η ολοκλήρωση του οποίου θα πραγματωθεί με 
την αναγνώριση και της γενοκτονίας των Ποντίων.
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Την αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου Ιλίου και του 3ου 
ΓΕΛ Ιλίου σε Πρότυπα αποφάσισε το Υπουργείο Παι-

δείας, καταδεικνύοντας έτσι το υψηλό επίπεδο της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου, αφού 
για την μεταρρύθμιση αυτή απαιτούνται συγκεκριμένα 
ποιοτικά κριτήρια.

Πρόκειται για μια απόφαση που καθιστά τα δύο σχολεία 
κέντρα εφαρμογής και διάχυσης καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών, ενθαρρύνοντας την δημιουργικότητα και 
την καινοτομία, με ευέλικτες διοικητικές δομές και λει-
τουργία προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ποιό-
τητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 
για το 1ο Γυμνάσιο και το 3ο ΓΕΛ Ιλίου, που στοχεύει 
στην  αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου σχολεί-
ου και δίνει νέα προοπτική στην εκπαίδευση των μαθη-
τών της πόλης μας. Η επιλογή μόνο των δύο σχολείων 
του Δήμου Ιλίου από όλη την Αττική, καταδεικνύει το 
υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτικών, αλλά και συνολικά 
των σχολείων μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον 
προϊστάμενο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Γ΄ Αθήνας Ευθύμιο Αλεξανδρή για την καθοριστική 
συμβολή του στην απόφαση. Ο χαρακτηρισμός των δύο 
σχολείων ως Πρότυπα, θα αποτελέσει την αρχή μιας 
συνολικής εθνικής προσπάθειας έτσι ώστε όλα τα δη-
μόσια σχολεία της χώρας να λειτουργούν με τρόπο που 
θα τα καθιστά πρότυπα».

Σε Πρότυπα 
αναβαθμίζονται δύο 
σχολεία της Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης 
στον Δήμο Ιλίου

Υπεγράφη η απόφαση ένταξης για την κατασκευή 
του 8ου Γυμνασίου Ιλίου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020, από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-
τούλη, τον δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο και τον δι-
ευθύνοντα	 σύμβουλο	 Κτιριακών	 Υποδομών	 (ΚτΥπ)	
Θανάση Γιάνναρη. 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.965.000 
ευρώ ενώ η Περιφέρεια μέσω του ΠΕΠ Αττικής, χρημα-
τοδοτεί 30 σχολικές υποδομές συνολικού προϋπολογι-
σμού 62,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση το 8ο Γυμνάσιο πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023 και θα απο-
τελείται από ένα τριώροφο κτίριο συνολικής δόμησης 
1.127 τ.μ. με επιφάνεια κάτοψης 375.μ..Το κτίριο θα πε-
ριλαμβάνει: χώρους διοίκησης υγιεινής και αποθήκευ-
σης, ιατρείο-αναρρωτήριο εργαστήριο, μηχανοστάσιο, 
ανελκυστήρα και τις ανάλογες αίθουσες διδασκαλίας.
Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο κ. Πατούλης αναφέρ-
θηκε στην προτεραιότητα της Περιφέρειας ως προς την 
θωράκιση των σχολικών κτιρίων και την ασφάλεια των 
μαθητών. «Η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών, η 
δημιουργία νέων καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση 
των σχολικών μονάδων αποτελούν βασικές προτεραι-
ότητες μας. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Δήμους, με 
τα εμπλεκόμενα υπουργεία και με τα στελέχη της ΚτΥπ 
Α.Ε. για να επιτευχθεί μια αναπτυξιακή επανεκκίνηση 
και να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομών», τόνι-
σε, σημειώνοντας πως «με την παρούσα πράξη αποδει-
κνύουμε έμπρακτα ότι η συνεργασία Αυτοδιοίκησης και 
Κεντρικής Διοίκησης αποδίδει αποτελέσματα».
Την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ένα αίτημα δε-
καετιών γίνεται πραγματικότητα εξέφρασε ο δήμαρχος 
Ν. Ζενέτος.
Την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας κράτους και 
Αυτοδιοίκησης στο «να δουλέψουν ευσυνείδητα και 
με ταχύτητα σε όφελος των πολιτών», επισήμανε ο Θ. 
Γιάνναρης χαρακτηρίζοντας «εξαιρετική» τη συνερ-
γασία της Υπηρεσίας με την Περιφέρεια, όπως και την 
στήριξη του υπουργού, κ. Καραμανλή. «Με τον έμπειρο 
και δημιουργικό δήμαρχο, τον κ. Ζενέτο, εδώ στο Ίλιον, 
τον Ιούνιο, ξεκινά η δημοπράτηση ακόμα μιας νέας σύγ-
χρονης σχολικής μονάδας η οποία σύντομα, θα γεμίσει 
με παιδικές φωνές και πρόσωπα που είναι το μέλλον 
μας», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Με κονδύλια 2 εκατ. 
ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής 
η ανέγερση του 8ου 
γυμνασίου Ιλίου
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Στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Κινη-
τικότητας	(ΣΒΑΚ),	ο	Δήμος	Φυλής	θα	προχωρήσει,	

την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, σε διαδι-
κτυακή διαβούλευση, μέσω του ηλεκτρονικού συνδέ-
σμου Α’ Διαβούλευση Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Φυλής.

Η εκπόνηση ΣΒΑΚ είναι υποχρεωτική για τους Δή-
μους, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κι-
νητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών 
στον αστικό και περιαστικό ιστό, προς διασφάλιση 
καλύτερης ποιότητας ζωής.

Το ΣΒΑΚ Φυλής θα οργανώσει το σύστημα μετακινή-
σεων στο Δήμο, με έμφαση στις μορφές βιώσιμης κι-
νητικότητας, όπως η πεζοπορία και το ποδήλατο.

Επιμέρους στόχοι του είναι ο περιορισμός της χρήσης 
του ΙΧ, η συνδυασμένη χρήση των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς, η επέκταση της χρήσης ελαφρών προ-
σωπικών	ηλεκτρικών	οχημάτων	 (Ε.Π.Η.Ο.),	η	προώ-
θηση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, η οργάνω-
ση της στάθμευσης και η οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα 
για τα εμποδιζόμενα άτομα και τα ΑΜΕΑ.

Πρόκειται για αναγκαίο και σημαντικό εργαλείο σχε-
διασμού για τα επόμενα χρόνια.

Καλούνται οι κοινωνικοί φορείς και οι συνδημότες 
μας να λάβουν μέρος στη διαβούλευση, με στόχο την 
ευρύτερη δυνατή καταγραφή απόψεων.

Πρόσκληση σε διαβούλευση για τη σύνταξη 
Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του 
Δήμου Φυλής

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
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Την τρίτη, τους τελευταίους δύο μήνες, επίσκεψή του 
στο Δημαρχείο Ζεφυρίου, με αντικείμενο τον περιο-

ρισμό της παραβατικότητας σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι, 
πραγματοποίησε, το πρωί της Τετάρτης 26 Μαϊου 2021, ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Ο Υπουργός είχε προαναγγείλει την επίσκεψη, στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 23 Μαρτίου 
2021. Στην πρώτη επίσκεψή του, στις 3 Μαρτίου 2021, είχε 
ζητήσει από τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ την εκπόνηση ενός 
Επιχειρησιακού Σχεδίου με βασικό στόχο της εξάλειψη του 
εμπορίου ναρκωτικών από την περιοχή.  Βασική παράμετρος 
του σχεδίου που εφαρμόζεται, ήδη, είναι η αυξημένη καθημε-
ρινή αστυνομική δραστηριότητα σε όλη την εδαφική περιφέ-
ρεια του Δήμου Φυλής, από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων και των απόλυτα εξειδικευμένων, όπως 
των ΤΑΕ, των ΟΠΚΕ, της Δίωξης Ναρκωτικών, των ΕΚΑΜ και 
των ΜΑΤ. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση, διεξάγονται εξει-
δικευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε διαφορετικά, κάθε 
φορά σημεία. Σημαντική παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι 
το συντονισμό όλων των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν 
διατεθεί κατευθύνει, καθημερινά, ανώτερος αξιωματικός της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Εκφράζοντας την 
πολιτική βούληση του Υπουργείου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 
έχει δηλώσει, σε όλους τους τόνους, ότι θα ενισχύσει τις 
αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής κι ότι θα απαγορεύσει οποιαδήποτε μετακίνηση προ-
σωπικού από το Δήμο Φυλής, κάτι με το οποίο συμφώνησαν 
και οι παριστάμενοι ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ. Έχει, 
επίσης, καταστήσει σαφές ότι το σχέδιο θα έχει όση διάρκεια 
απαιτηθεί κι ότι τα αποτελέσματά του θα αξιολογούνται σε 
καθημερινή βάση. «Οι αστυνομικές υπηρεσίες θα βρίσκονται, 
καθημερινά, στην περιοχή μέχρι να μπορέσουν να αναπνεύ-
σουν οι κάτοικοι. Θα διαρκέσει μέχρι να φέρει τα αποτελέ-
σματα που προσδοκούμε», έχει δηλώσει.

Στη σύσκεψη, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στατιστικά στοι-
χεία από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου, από τα 
οποία διαπιστώθηκε πρόοδος στη, λεγόμενη, βαριά παρα-
βατικότητα, όπως το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων και η 
οπλοχρησία, αλλά και στα ελαφρύτερα αδικήματα, όπως οι 
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ηχορύπανση 
και η διατάραξη κοινής ησυχίας. Ειδικά στο εμπόριο ναρκω-
τικών γνωστοποίηθηκε η σύλληψη 14 εμπόρων και η κατά-
σχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Παράλληλα, απο-
φασίστηκε η διάθεση μιας ακόμα ΟΠΚΕ για το Ζεφύρι και τα 
Άνω Λιόσια, η εντατικοποίηση των ελέγχων στα λεωφορεία 
και στο προαστιακό και η ενίσχυση των υπολοίπων δυνάμε-
ων που επιχειρούν σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια. Στη σύσκεψη 
παρευρέθηκαν, από πλευράς Δήμου, ο Δήμαρχος Χρήστος 

Παππούς, ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος και η Πρό-
εδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ταξιαρχία Λαθουράκη, ενώ 
από πλευράς ΕΛ.ΑΣ αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δυτικής Ατ-
τικής και επιτελικών υπηρεσιών. Κατά την αναχώρησή του ο 
Υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα επανέλθει κι ότι η εξάλειψη του 
εμπορίου ναρκωτικών από την περιοχή αποτελεί προσωπικό 
στοίχημα για τον ίδιο και τους συνεργάτες του.

Τρίτη επίσκεψη χρυσοχοϊδη  
στο Ζεφύρι μέσα σε δύο μήνες
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Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη 
είχε στο Υπουργείο ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λά-

μπρος Μίχος.
Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση για την ένταξη ορα-
ματικών έργων του δήμου στο νέο ΕΣΠΑ και ο υπουργός 

υπήρξε θερμός υποστηρικτής των αιτημάτων του δήμου 
επιδοκιμάζοντας την ετοιμότητά του που είναι ισχυρή προ-
ϋπόθεση χρηματοδότησης.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιδήμαρχος πόλης 
κ. Γιάννης Πουλάκης.

Συμμετοχή του δήμου Αγίας Βαρβάρας στο νέο ΕΣΠΑ

Άναψαν οι πυλώνες φωτισμού του Δημοτικού Αθλη-
τικού Κεντρου «Ευα Χριστοδουλου», στο Αλσος Αι-

γάλεω, παρουσία του Δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα και 
αθλητών από συλλόγους της πόλης μας.
Μετά από πολλά χρόνια, πραγματοποιηθηκε η αντικατά-
σταση των τεσσάρων πυλώνων φωτισμού και το έργο ολο-
κληρώθηκε με την τοποθέτηση των λαμπτήρων φωτισμού 
LED καθιστώντας το αθλητικό κέντρο λειτουργικό και άρ-
τια αναβαθμισμένο για να υποστηρίξει αθλητικές δραστη-
ριότητες και κατά τις βραδινές ώρες.
Ο Δήμος Αιγάλεω με σχέδιο και προγραμματισμό, προχω-
ράει στην βελτίωση και αναβάθμιση των αθλητικών χώρων 
της πόλης μας.

Έγινε «μέρα» στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Εύα χριστοδούλου» 
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Πρωτοπόρος εμφανίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου, καθώς 
σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, γίνεται ο πρώτος Δήμος 

στη χώρα που ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο οι 
κάτοικοι της πόλης θα μπορούν να κάνουν κράτηση θέσης 
σε άμεσο χρόνο, μέσω εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της καινοτόμου εφαρμογής 
έγινε από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστήμιου Θεσ-
σαλίας, μέλη της οποίας συνεργάστηκαν στενά όλη αυτή την 
περίοδο με τα στελέχη του Δήμου Χαϊδαρίου.

Τα δρομολόγια της πιλοτικής γραμμής, τα οποία και ξεκινούν 
σήμερα, θα ενταχθούν στη Δημοτική Συγκοινωνία Χαϊδα-
ρίου, συνδέοντας την περιοχή του Δάσους με το κεντρικό 
Χαϊδάρι και τον Σταθμό Μετρό Αγία Μαρίνα, ενώ η διαδικασία 
κράτησης είναι απλή και δωρεάν για τους δημότες, οι οποίοι 
σε πραγματικό χρόνο θα μπορούν να βλέπουν από το κινητό 
τους που βρίσκεται το λεωφορείο.

Τα δρομολόγια ξεκινούν από την Πλατεία Ελευθερίας κάθε 
40 λεπτά, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και θα 

ΔΗΜΟΣ χΑϊΔΑΡΙΟΥ: για πρώτη φορά 
online κράτηση θέσης σε λεωφορείο

ΔΗΜΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡγΟΥ

ΕΚΠΡΟΣωΠΟΣ ΤΟΥ W.O of UCLG 
O ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ακολουθούν την διαδρομή Πλατεία Ελευθερίας – Πλάτωνος 
– Κύπρου – Κουνέλια – Προφήτης Ηλίας – ‘Ανοιξη – Χρ. Περ-
ραιβού – Χρυσοστόμου Σμύρνης – Χίου – Μετρό Αγία Μαρίνα 
– Αττίκ – Πλαστήρα – Χρ. Περραιβού – ‘Ανοιξη – Προφήτης 
Ηλίας – Κουνέλια – Κύπρου – Λεωφόρος Αθηνών 1 – Λεω-
φόρος Αθηνών 2 – Ηρώων Πολυτεχνείου – Πλατεία Ελευ-
θερίας.

Με απόφαση της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, 
κ. Νικόλαος Μελετίου, Τακτικός Εκπρόσωπος 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ηνωμένων Πόλεων & Το-
πικών Αρχών
Την Τετάρτη,  19 Μαΐου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Παπαστερ-
γίου, Δημάρχου Τρικκαίων και υπό πλήρη απαρτία, όρι-
σε με απόφαση του  τακτικό εκπρόσωπο  της ΚΕΔΕ στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Ηνωμένων Πόλεων & Τοπικών 
Αρχών (World Organization of United Cities and Local 
Governments – UCLG), τον κ. Νικόλαο Μελετίου, Δήμαρχο 
Ασπροπύργου και μέλος Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.  
 «Ευχαριστώ θερμά το Δ.Σ., τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και 
Δήμαρχο  Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, για την 
μεγάλη τιμή αυτή που μου έκαναν, ορίζοντας με τακτι-
κό εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ στον μεγαλύτερο οργανισμό 
τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στον κόσμο. 
Δεσμεύομαι και εγώ λοιπόν, να εκπροσωπήσω, να υπε-
ρασπιστώ και να ενισχύσω τη φωνή των τοπικών και πε-
ριφερειακών κυβερνήσεων της Χώρας , περιφρουρώντας 
τις ελπίδες,  τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας  και  αναζη-
τώντας ένα μέλλον διακυβέρνησης όπου τα ιδανικά μας 
θα αποτελέσουν μια ζωντανή πραγματικότητα. Πάνω απ’ 
όλα, ευχαριστώ τους δημότες Ασπροπύργου, που με εξέ-
λεξαν για τέταρτη συναπτή φορά Δήμαρχο της πόλης μας. 
Δίχως την εντολή τους δεν θα είχα τύχει αυτής της τιμής», 
δήλωσε μετά την συνεδρίαση ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, 
κ. Μελετίου.
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