
Εκτόξευση (!!!) του Τεχνικού Προγράμματος
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους!

2014 – 2022 

Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων
μου, το Σεπτέμβριο του 2014, ως Δήμαρχος Ελληνικού Αρ-
γυρούπολης είχα υποσχεθεί ότι θα προχωρώ πάντα σε δη-
μόσιο απολογισμό της δράσης μας προκειμένου, εσείς, οι
συμπολίτες μου, να έχετε πλήρη γνώση στα όσα συντε-
λούνται στις τοπικές μας κοινωνίες.

Παραμένοντας πιστός και σε αυτή τη δέσμευση, κατέ-
γραψα όλα όσα έγιναν στο Δήμο μας κατά τη δεύτερη θη-
τεία μας, από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και το
Σεπτέμβριο του 2022.

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του εντύπου θα διαπιστώ-
σετε και εσείς πως οι αντιξοότητες που κλήθηκε να αντιμε-
τωπίσει για μια ακόμη φορά η Τοπική Αυτοδιοίκηση δε μας
λύγισαν, δε μας πτόησαν. Αντιθέτως, υπό αρκετά δύσκολες
συγκυρίες (βλ. πανδημία, πόλεμος Ουκρανίας – Ρωσίας,
ακρίβεια, ενεργειακή κρίση κ.α.), εμείς σταθήκαμε όχι μόνο
όρθιοι, αλλά και καταγράψαμε πρόοδο και εξέλιξη.

Σε καμία περίπτωση δεν μείναμε αδρανείς. Επιλέξαμε ως
Δημοτική Αρχή, συνεχίζοντας στα θεμέλια, τις αρχές και τις
αξίες της 1ης επιτυχημένης και αναγνωρισμένης από όλους
εσάς θητείας μας, να ρίξουμε το βάρος στην καθημερινό-
τητα, στις γειτονιές μας και σε κάθε τομέα αυτής.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του 1ου βαθμού πάντα βρίσκε-
ται κοντά στον δημότη και σηκώνει το δύσκολο φορτίο,
επωμιζόμενη πολλές φορές το πολιτικό κόστος.

Από την πλευρά μας, προχωρήσαμε επιφορτισμένοι με
αυτόν τον δύσκολο ρόλο, δεν υπολογίσαμε πιθανό πολιτικό
κόστος και εισπράξαμε από εσάς την αναγνώριση σε κάθε
μας ενέργεια και κίνηση.

Να σημειωθεί η μεγάλη μας δικαίωση στη μάχη που δώ-
σαμε για το αεροδρόμιο όταν η αντιπολίτευση και πρώην δι-
οίκηση του Δήμου πολεμούσε να γίνει προσφυγικός
καταυλισμός. Όχι μόνο αποτρέψαμε το άσχημο για την πε-
ριοχή μας μέλλον αλλά κατά γενική ομολογία όλων, πλέον
είμαστε η πολιτική δύναμη που έφερε την επένδυση του
Ελληνικού και το Δήμο μας από ουραγό των εξελίξεων σε
πρωταγωνιστή, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Κυρίως και
με τη ραγδαία αύξηση της ακίνητης περιουσίας μας και τα
33 οικόπεδα εντός του αεροδρομίου και στα οποία θα γίνουν
οι υποδομές του μέλλοντός μας όπως Δημαρχείο, Μέγαρο
Ποντίων, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.

Προχωράμε με πολλή όρεξη για δουλειά, με διαφάνεια,
με αισιοδοξία, με εξωστρέφεια, με προτάσεις και υλοποιήσεις
έργων και παρεμβάσεων.

Προχωράμε μαζί, αφού ο δημότης του Ελληνικού και της
Αργυρούπολης παραμένει για εμάς σε πρώτο πλάνο!

Σας ευχαριστώ από καρδιάς!

Γιάννης Κωνσταντάτος
Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Και στα δύσκολα χρόνια
της πανδημίας... 
εμείς συνεχίσαμε 
να κάνουμε έργο

“

Αγαπητοί μου συνδημότες,“

75,2 εκ. €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Την εμπιστοσύνη σας, 
την κάναμε έργο

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα, ο δρόμος

δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Δώσαμε και δί-

νουμε έναν διαρκή αγώνα για την οικονομική εξυ-

γίανση του Δήμου μας, χτίζοντας κάθε νέα μέρα της

Διοίκησής μας τα θεμέλια για μια καλύτερη χρονιά

προς όφελος των δημοτών μας. Όπως βλέπετε και

στα αναλυτικά γραφήματα, οι κόποι μας αποδίδουν

καρπούς και έχουν ως θεαματικό αποτέλεσμα την

εκτόξευση του προϋπολογισμού των τεχνικών προ-

γραμμάτων με αλματώδη αύξηση, αγγίζοντας το 2022

τα 75 εκ. ευρώ. Σε μια διαρκή περίοδο αναταραχών,

μνημονίων, πανδημίας και κρίσης, φέραμε στο Δήμο

μας κονδύλια που ξεπερνούν τα 47 εκ. ευρώ μέσα από

μελέτες και οργανωμένη επιστημονική και τεχνική

ομάδα που δούλεψε γι’ αυτό το σκοπό.

64,9 εκ. €

35,4 εκ. €

22,3 εκ. €
19,7 εκ. €

11,0 εκ. €11,8 εκ. €

3,7 εκ. €3,7 εκ. € 3,2 εκ. €

Απολογισμός Έργου 2019 – 2022

Φέραμε στο Δήμο σε περίοδο μνημονίων, πανδημίας 
και κρίσης κονδύλια που ξεπερνούν τα 47 εκ. €

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 14,5 εκατ. €

• ΕΣΠΑ: 10,2 εκ. €

• «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: 9,3 εκ. €

• «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»: 2,6 εκ. €

• ΚΤ.ΥΠ./ΥΠΕΠΘ: 1,5 εκ. €

• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 1,2 εκ. €

• Πράσινο Ταμείο: 860.616 €

• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης:

209.856 €

• Υπουργείο Εσωτερικών: 500.716 €

• Δάνεια: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων και Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων 5,4 εκ. €

• Επιχορηγήσεις για ληξιπρόθεσμες

οφειλές  και δικαστικές αποφάσεις από

κακοδιαχείριση των προηγούμενων

δημοτικών αρχών: 1,9 εκ. €

• ΣΔΙΤ: 8,5 εκ. € για νέο φωτισμό

Που παραλάβαμε το Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου και
που το εκτοξεύσαμε!

“

Ενισχύουμε με πράξεις 
τον οικογενειακό προϋπολογισμό 

• Δωρεάν τροφεία σε παιδικούς σταθμούς 

• Δωρεάν δημοτική συγκοινωνία από 01/01/2015 

• Δωρεάν χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων από τα αθλητικά

σωματεία της πόλης, τις οποίες συντηρεί εξ’ ολοκλήρου ο Δήμος. 

• Συμβολικές χρεώσεις στα πολιτιστικά μας τμήματα 

• Μείωση κατά 75% των τελών ταφής Απαλλαγή δημοτικών

τελών για ΑΜΕΑ

• Για πρώτη φορά στην ιστορία του Σ.Π.Α.Υ. – επί Προεδρίας μας

– εξασφαλίστηκαν έργα στον Υμηττό και για τους 10 Δήμους αξίας

περί τα 20 εκ. ευρώ, απόδειξη ότι η Διοίκηση Κωνσταντάτου

έφερε και την αναγέννηση του Συνδέσμου κατά γενική ομολογία

όλων των άλλων Δήμων – Μελών του Συνδέσμου.
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Απολογισμός Έργου 2019 – 20222

Ελληνικό

Ένας Αγώνας δικαιώθηκε... ένα ταξίδι αρχίζει!

Στις εκλογές του 2014 είχαμε δηλώσει

ότι η επένδυση στο Ελληνικό είναι μονό-

δρομος για την εξέλιξη στην περιοχή

μας. Στα χρόνια που ακολούθησαν δώ-

σαμε σχεδόν μόνοι μας μια μεγάλη πο-

λιτική μάχη απέναντι σε όλους αυτούς

που υπονόμευσαν τη διαδικασία της

επένδυσης σε τοπικό και μη επίπεδο, σε

αυτούς που ήθελαν το ελληνικό προ-

σφυγικό καταυλισμό και σε αυτούς που

ψευδώς σε τοπικό επίπεδο έλεγαν ότι ο

Δήμος θα μείνει εκτός αεροδρομίου

χωρίς παραλία και χωρίς ακίνητη περιου-

σία.

Να σημειωθεί ότι τα ακίνητα που είχε

από το Δήμο Ελληνικού μέσα στο αερο-

δρόμιο, ο Δήμος δεν ήταν ποτέ ιδιοκτη-

σία του, αλλά μόνο παραχωρημένα.

Σήμερα, οχτώ χρόνια μετά, ήρθε η με-

γάλη δικαίωση αφού δε θα έχουν πλέον

παραχωρημένα οικόπεδα και ακίνητα,

αλλά ιδιοκτησίας μας. Αυξάνοντας θεα-

ματικά την περιουσία του Δήμου. 

Στις 20 Ιουλίου 2022 είχαμε μια τελική

συμφωνία στο Υπουργείο Οικονομικών

με τους όμορους Δήμους Αλίμου και

Γλυφάδας μετά από πολύωρη σύσκεψη

και την υπογραφή μνημονίου μεταξύ μας

για την κατανομή των Κοινωφελών Οικο-

πέδων εντός της επένδυσης Ελληνικού.

Η συμφωνία είναι για όλους δίκαιη και σε

καμία περίπτωση δεν υπάρχει νικητής και

χαμένος. Όσον αφορά εμάς όμως αυτά

που θέλαμε τα πήραμε με σεβασμό στα

ποσοστά που μας αναλογούν στο αερο-

δρόμιο μέσα από πνεύμα καλής θέλη-

σης από όλες τις πλευρές. 

Τα οικόπεδα διανεμήθηκαν δίκαια και θα

είναι για κοινωνικούς, αθλητικούς, πολι-

τιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

ενώ τα έσοδα του Καζίνο θα διανεμη-

θούν ανάμεσα σε μας και την Γλυφάδα

με βάση τα διοικητικά μας μερίδια στο οι-

κόπεδο του.

Άξιο αναφοράς είναι η παραλία που θα

μας αποδοθεί ως Δήμος και άλλα κρίσιμα

θέματα που διευθετήθηκαν.

Ένας Αγώνας δικαιώθηκε, το ταξίδι αρχί-

ζει της αξιοποίησης των οικοπέδων και

ανέγερσης για το νέο Δημαρχείο, Μέ-

γαρο Ποντίων, κλειστό γήπεδο Μπάσκετ,

γήπεδα ποδοσφαίρου νέο παιδικό

σταθμό, γηροκομείο, ανοιχτούς αθλητι-

κούς χώρους αρχίζει ως πρόκληση για το

μέλλον της πόλης μας. 

Το «Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων»
αποκαλύφθηκε στο παγκόσμιο κοινό του!

Οι Πόντιοι όλου του κόσμου θα έχουν ως ση-

μείο αναφοράς τους το Ελληνικό.

Τα σχέδια του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού

Ελληνισμού Σουρμένων παρουσιάστηκαν επί-

σημα σε μια ιστορική βραδιά για την πόλη του

Ελληνικού, της Ομογένειας αλλά και για τον

Παγκόσμιο Ελληνισμό από τον Δήμαρχο Ελλη-

νικού Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο, πα-

ρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας,

της Πολιτικής Ηγεσίας, πλήθους Υπουργών,

Βουλευτών και Δημάρχων καθώς και εκπροσώ-

πων όλων των ποντιακών Σωματείων απ’ όλο

τον κόσμο που μας έβλεπαν ζωντανά.

Το Μέγαρο πρόκειται να ανεγερθεί σε χώρο του

πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, εντός της

επένδυσης. Την χρηματοδότηση έχει εξ ολο-

κλήρου αναλάβει ο Δρ. Σπύρος Λάτσης. 

Την παρουσίαση παρακολούθησαν ζωντανά

από όλες τις Ηπείρους περίπου 50.000 θεατές

(Αυστραλία, Αμερική, Καναδάς, Ρωσία, Γερμα-

νία και Ν. Αφρική). Η ολοκλήρωση του κτιρίου

μαζί με τις αδειοδοτήσεις και τις κατασκευές

αναμένεται το 2025.

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης 

33 Οικόπεδα - 164,5 στρέμματα (70%)

Δήμος Αλίμου

11 Οικόπεδα – 41,5 στρέμματα (19%)

Δήμος Γλυφάδας

7 Οικόπεδα – 32,5 στρέμματα (11%)

ΔΩΣΑΜΕ
για να γίνει η επένδυση

29
9,5

στρέμματα 
κάλυψης Γης &

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΑΣ

ΠΗΡΑΜΕ ΠΙΣΩ
μετά τη συμφωνία

164,5
109,0

στρέμματα 
κάλυψης Γης &

ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΑΣ

στρέμματα 
κτιριακής δόμησης

στρέμματα 
κτιριακής 
δόμησης
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Απολογισμός Έργου 2019 – 2022 3

Καθημερινότητα

Πρωτοπόροι στην αλλαγή οδοφωτισμού με «έξυπνα»
φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου LΕD το 2020
Σωτήρια αποδείχτηκε η στρατηγική μας

επιλογή το 2020 να αντικαταστήσουμε

το παλιό φωτισμό της πόλης με σύγ-

χρονο φωτισμό τύπου Led, σήμερα, πε-

ρισσότερο από ποτέ που ξέσπασε η

μεγάλη ενεργειακή κρίση λόγω του πο-

λέμου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εξοικονό-

μηση ενέργειας που πετυχαίνουμε είναι

70% στο φωτισμό της πόλης που αποτι-

μάται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, τα

οποία θα παρουσιαστούν προσεχώς ανα-

λυτικά και θα εκτεθούν και στο δημοτικό

συμβούλιο. 

Κι όλα αυτά τα καταφέραμε, χωρίς να

βάλει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ, σε μια επένδυση που έγινε με

κοινοπραξία με ιδιώτη, ο οποίος έβαλε

όλο το κόστος της επένδυσης και μοιρα-

ζόμαστε σήμερα τη μεγάλη διαφορά από

την εξοικονόμηση των λογαριασμών. 

Αποτέλεσμα; 

Ο Δήμος πετυχαίνει σήμερα χαμηλότε-

ρες χρεώσεις, 70% εξοικονόμηση ενέρ-

γειας και το σημαντικότερο... έχει έναν

νέο εξοπλισμό φωτισμού στην πόλη,

χωρίς να έχει βάλει ένα ευρώ ο πολίτης

από το ταμείο του!!! 

Πόσο μεγαλύτερη δικαίωση για τη δημο-

τική αρχή που πρόβλεψε και εφάρμοσε

πολιτικές που είναι υπέρ των πολιτών;

Αναβάθμιση του Ηλεκτροφωτισμού 
στις Αθανασίου Διάκου και Μιλήτου 
Αργυρούπολης

Πετύχαμε να φωτίσουμε τους δύο

μεγάλους δρόμους της πόλης μας,

αφού το έργο νέου αναβάθμισης του

φωτισμού τους ξεκίνησε το 2009 και

σταμάτησε λόγω θανατηφόρου ατυ-

χήματος. Έκτοτε εγκαταλείφθηκε

μέχρις ότου με υπομονή και επιμονή

ξεπεράσαμε τις τεχνικές και νομικές

δυσκολίες και το ολοκληρώσαμε με

ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα! 

Τα νούμερα συγκλονιστικά!

#5.391 
νέοι σύγχρονοι 
λαμπτήρες LED 
έχουν αντικαταστήσει τους
παλαιούς ενεργοβόρους

#1.2 εκατ. 
το συνολικό οικονομικό 
όφελος για το ταμείο 
του δήμου μας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Έξυπνης Πλατφόρμας

12μηνη Κατανάλωση 
σε κιλοβατώρες 
προ εφαρμογής Led 

5 εκ. 
12μηνη Κατανάλωση 
σε κιλοβατώρες 
με εφαρμογή Led 

1 εκ. 

Νέα οδοσήμανση 
στην πόλης μας

Κέντρο Προσωρινής 
Φιλοξενίας Αδέσποτων
Ζώων & Πάρκο Σκύλων

Συνολικά 10 αδέσποτα ζώα πλέον απο-

λαμβάνουν καθημερινή φροντίδα στο

Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αδέσπο-

των Ζώων που δημιουργήσαμε στο

Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Πρόκει-

ται για έναν χώρο σύγχρονο και ασφαλή

για τους μικρούς τετράποδους φίλους

με όμορφες ζωγραφιές που θα τους φι-

λοξενεί μέχρι να υιοθετηθούν από κά-

ποια οικογένεια που θα τα περιβάλλει με

αγάπη. Όλα τους είναι αξιολάτρευτα, με

τα δικά τους μοναδικά χαρίσματα και ζη-

τούν την αγάπη και φροντίδα μας.

Πρότυπο πάρκο σκύλων
Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους της

χώρας που σχεδιάσαμε στα οικογενει-

ακά πάρκα μας ειδικούς χώρους για να

παίζουν οι τετράποδοι φίλοι μας. 

Περισσότερες από 2.000 πινακίδες νέας οδοσήμανσης τοποθετήθηκαν στην

πόλη μας, δίνοντας μια νέα αισθητική στους κατοίκους και στους επισκέπτες

μας. Παράλληλα λύθηκε και ένα τεράστιο πρόβλημα που χρόνιζε στις γει-

τονιές μας, αφού σε πολλές από αυτές, έλειπαν πινακίδες ή ήταν φθαρμέ-

νες, αφού στην Αργυρούπολη οι τελευταίες μπήκαν το 2000!

Πρότυπο Πάρκο Σκύλων 
στο Οικογενειακό Πάρκο 
της Ανεξαρτησίας (208)
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Αλλάξαμε ριζικά τον στόλο 
και προμηθευτήκαμε νέα μηχανήματα έργου

Το 2014 παραλάβαμε έναν Δήμο με ανύπαρκτο

μηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοκίνητα κατε-

στραμμένα. Την τριετία αυτή, σε συνέχεια και

της προηγούμενης θητείας μας, αλλάξαμε ρι-

ζικά τον στόλο και προμηθευτήκαμε νέα μηχα-

νήματα έργου. Δίχως αυτά δεν μπορεί να γίνει

οργανωμένη και σύγχρονη αποκομιδή απορ-

ριμμάτων και καθαρισμός της πόλης.

Πλέον διαθέτουμε:

• 2 νέα JCB

• 1 Κλαδοτεμαχιστής

• 5 απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων

• 33 νέα αυτοκίνητα

• 5 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία

• 4 νέα απορριμματοφόρα

• 1 Καδοπλυντήριο

• 1 Γερανοφόρο 16μετρο

• 1 Αλατιέρα

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Σύγχρονος και Νόμιμος 
Σταθμός Μεταφόρτωσης

Καθαριότητα

Ένα από τα σημαντικότερα έργα της διοίκησης μας ολοκλη-

ρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και είναι η κατασκευή σύγχρονου

και νόμιμα αδειοδοτημένου σταθμού Μεταφόρτωσης, ίσως

του πρώτου που έγινε από Δήμο στην Αττική.

Στο ειδικό κοντέινερ τα απορριμματοφόρα αδειάζουν και συμ-

πιέζουν τα σκουπίδια στη νταλίκα προκειμένου να μεταφερ-

θούν στη χωματερή δίχως όχληση ή περιβαντολλογική

συνέπεια και κυρίως με ασφάλεια για τους εργαζόμενους μας.

Νοικοκυρεύουμε τη διαχείριση απορριμμάτων με σύγχρονο και

νόμιμο τρόπο. Ένα τεράστιο έργο για την πόλη μας και το μέλ-

λον της.

Επιτέλους, μετά από δεκαετίες ο δήμος μας 
απόκτησε έναν σύγχρονο Σταθμό Μεταφόρτωσης 
στα πρότυπα των σύγχρονων Ευρωπαϊκών πόλεων.

“

Καθαρή Πόλη
Νέοι πράσινοι κάδοι 

Από την αρχή της θητείας μας θέσαμε ως στόχο

την αλλαγή όλων των πράσινων κάδων της πόλης

μας κάτι που υλοποιήθηκε με 1400 κάδους που

τοποθετήθηκαν στην πόλη μας.

Ενώ το 2022 επεκτάθηκε και το σύστημα υπό-

γειων κάδων σε 40 ακόμα σημεία στην πόλη μας.

Να σημειωθεί επίσης ότι οι μπλε κάδοι δεν είναι

του Δήμου αλλά της εταιρείας ανακύκλωσης η

οποία δυστυχώς μας δυσκολεύει πολύ στην προ-

μήθεια και αντικατάσταση των παλιών κάδων.
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Ένα τεράστιο και διαρκές έργο για τα παιδιά μας!
Τα παιδιά μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε και γι’ αυτό φροντίζουμε να τους παρέχουμε σχολικές μονάδες άρτιες και ασφαλείς. Με συστηματική συν-

τήρηση όλων των σχολικών μας μονάδων και πλήρη ανακαίνιση όλων των παιδικών σταθμών και προαυλίων των νηπιαγωγείων μας, κάθε χρόνο φροντί-

ζουμε για την έγκαιρη προετοιμασία τους.

Σχολεία – Παιδικοί Σταθμοί

Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής 
για την Πρόσβαση και Εξυπηρέτηση ΑμεΑ 

Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εμπόδια εξασφαλίζουμε ίση προσβασιμό-
τητα και εξυπηρέτηση στους μαθητές των σχολείων της πόλης μας με
την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ. 
Παράλληλα, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για σηματοδότηση και διαρρύθ-
μιση τόσο εντός όσο και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα επιτρέπει
στα παιδιά μας την εύκολη πρόσβαση στο σχολείο.

Προσεισμικός Έλεγχος 
και συστήματα πυρασφάλειας

Προσεισμικό έλεγχο και συστήματα πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία

της πόλης εξασφάλισε η δημοτική αρχή, μέσα από ένα έργο 1 εκατ.

ευρώ, μετά από συντονισμένες προσπάθειες ειδικευμένης επιστημονι-

κής ομάδας, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτης».

Προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια 
των μαθητών μας
Παράλληλα, δώσαμε προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια των μαθη-

τών μας. Ήταν προσωπική δέσμευση του Δημάρχου στους συλλόγους

γονέων πως οι μαθητές μας θα έχουν ασφαλή οδική πρόσβαση στα σχο-

λεία τους και αυτό έγινε πράξη αφού εγκρίθηκε με την έκδοση ΦΕΚ η

Μελέτη Οδικής Ασφάλειας.

Ένα τεράστιο έργο που χρειάστηκε δύο χρόνια να εξασφαλίσουμε τις

απαραίτητες γραφειοκρατικές εγκρίσεις και με την άμεση υλοποίηση του

θα αλλάξει τα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται 66 σχολικές μο-

νάδες του Δήμου μας με τα ανάλογα φανάρια, διαβάσεις και σηματο-

δοτήσεις υψηλού κινδύνου και προσοχής.

Νέα αίθουσα 
στο 13ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης

Οι αυξανόμενες ανάγκες

των παιδιών μας στην

προσχολική ηλικία και

στα νήπια μας έφεραν

στην υλοποίηση μιας

ακόμα προεκλογικής

εξαγγελίας ότι θα γίνουν

περισσότερα βρεφικοί

σταθμοί και νηπιαγω-

γεία. Στο πνεύμα αυτό

τοποθετήσαμε την νέα

αίθουσα στο 13ο Νηπια-

γωγείο Αργυρούπολης.

Ο «Polifimos» στη μάχη κατά του εκφοβισμού

Ριχνόμαστε στη μάχη κατά του bullying με στόχο να προστατεύσουμε και τα

παιδιά που είναι θύματα εκφοβισμού αλλά και αυτούς που το πραγματοποι-

ούν, όχι για να τους στοχοποιήσουμε και να τους ποινικοποιήσουμε αλλά να

αναζητήσουμε τους λόγους όπου αυτά παιδιά λειτουργούν επιθετικά απέ-

ναντι στους συμμαθητές τους και να προσπαθήσουμε και αυτά να τα βοη-

θήσουμε ψυχολογικά. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη και λειτουργούμε μια πλατφόρμα που για 1η φορά

θα εφαρμοστεί σε Δήμο της χώρας μας. Μια κοινή πρωτοβουλία μας με τον

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Πρώτη πιλοτική εφαρ-

μογή του προγράμματος ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2022.

Αισθητήρες ποιότητας αέρα, κίνησης, φωτεινότητας, θερμοκρασίας και υγρασίας στα Δημοτικά
Πέραν των κλασικών εργασιών συντήρησης που επιτελούμε προχωρήσαμε δυναμικά σε μία πρωτοποριακή παρακολούθηση ενδοκτιριακών περιβαλλοντι-

κών συνθηκών στα δημοτικά μας πιλοτικά, αρχής γενομένης από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού. Στα πλαίσια του πιλοτικού έργου εγκαταστάθηκαν: 

• Δύο ασύρματοι μετρητές ενέργειας στους κεντρικούς ηλεκτρολογικούς πίνακες. 

• Αισθητήρες ποιότητας αέρα, κίνησης, φωτεινότητας, θερμοκρασίας και υγρασίας σε τρεις αίθουσες του σχολείου.
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Χωρίς να θέλουμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε πετύχει στο μέγιστο βαθμό το

όραμά μας για μια όμορφη πόλη σε όλες τις γειτονιές της, εντούτοις την

τριετία αυτή έγινε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για την αισθητική αναβάθμιση της

πόλης μας:

• Με παγκάκια ευρωπαϊκού τύπου στις πλατείες μας

• Με αγάλματα και άλλα έργα τέχνης σε διάφορους δημόσιους χώρους

• Με αναβάθμιση τηλεματικής στην δημοτική συγκοινωνία ώστε να ενημε-

ρώνονται σε πραγματικό χρόνο οι πολίτες για τις διαδρομές

• Με ξύλινο εξοπλισμό στο βουνό και τις πλατείες μας όπου απολαμβάνουν

οι πολίτες τα πικ νικ τους.

• Αλλά και ίντερνετ σε όλα τα πάρκα τις πλατείες και τα κτίρια του Δήμου μας

Καθημερινότητα

Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές 
που ομορφαίνουν την πόλη μας

Security Περιπολία για
περισσότερη ασφάλεια

Ειδική ομάδα φύλαξης περιπολεί πλέον την πόλη μας. Ανταποκρινόμενοι στο

πάγιο αίτημα σας για περισσότερη ασφάλεια προσλάβαμε εταιρεία φύλα-

ξης που με αυτοκίνητα και δικό της προσωπικό περιπολεί πλέον στους δρό-

μους, στις πλατείες, τα πάρκα και τα δημοτικά κτίρια μας ώστε αν εντοπίσουν

παραβατικές συμπεριφορές να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία. Στόχος

μας είναι να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών μας και μα

μειώσουμε βανδαλισμούς και καταστροφές. Να σημειωθεί ότι σε καμία πε-

ρίπτωση δεν παρεμβαίνουν την ώρα των περιστατικών αλλά περιορίζονται

σε προφορικές συστάσεις και ειδοποιούν την αστυνομία.

Επέκταση δικτύου 
φυσικού αερίου 
στην πόλη μας

Πιστοί στις δεσμεύσεις μας

μετά από αλλεπάλληλες επα-

φές με την Διοίκηση του Φυσι-

κού Αερίου πετύχαμε άριστη

οργάνωση και συνεργασία με

αποτέλεσμα την επέκταση του

δικτύου κατά 70%. Έργα υποδο-

μής που αναβαθμίζουν την ποι-

ότητα ζωής των κατοίκων μας.

Τακτικός οδοκαθαρισμός 
τόσο με προσωπικό 

όσο και με μηχανήματα έργου.

Καθαρίζουμε και ασπρίζουμε τα φρεάτια και τις εσοχές

Περιποιούμαστε 
τους χώρους πρασίνου
και ιδιαίτερα στο βουνό
δεν έχει γίνει ξανά ποτέ

στην ιστορία του 
τέτοια παρέμβαση 

καθαρισμού.
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Γωνίες Ανακύκλωσης 
σε όλη την πόλη μας!

Όπως είχαμε δεσμευτεί σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ εγκαινιάσαμε τις Γωνίες

Ανακύκλωσης στις γειτονιές μας.

Περιλαμβάνουν 4 ρεύματα για συγκέντρωση γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού

και μεταλλικών και περιμένουμε την δική σας συνεργασία και συμβολή για

μια πόλη πιο καθαρή και φιλική στο περιβάλλον.

Καθημερινότητα

Το Φυτώριο μας, 
ένας μικρός παράδεισος

Το 2014 που αναλάβαμε την Διοίκηση δεν υπήρχε Φυτώριο στον Δήμο μας

και είχαμε τεράστιο πρόβλημα με τις ανάγκες δεντροφύτευσης της υπηρε-

σίας πρασίνου. Με αγάπη και πολύ μεράκι ξεκινήσαμε τη δημιουργία δικού

μας Φυτώριου που σήμερα αριθμεί περισσότερα από 1000 δένδρα δασικά

και 3.000 για τις πλατείες και τα πάρκα του Δήμου μας. Ήδη πολλά έχουν αρ-

χίσει να φυτεύονται ενώ το Φυτώριο είναι ανοιχτό και για τους πολίτες αν επι-

θυμούν δωρεάν προμήθεια φυτών.

Novoville: Οι δημότες 
γίνονται πολύτιμοι 
συνεργάτες μας

Τη δυνατότητα να γίνουν οι πολίτες

μέρος της προσπάθειας που κατα-

βάλλουν οι δημοτικές μας υπηρεσίες

για τη βελτίωση της καθημερινότη-

τας και της ποιότητας ζωής δίνει ο

Δήμος μας, μέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας επικοινωνίας, καταγρα-

φής και παρακολούθησης αιτημάτων

καθημερινότητας δημοτών και διά-

δρασης Δήμου-δημότη, «Νovoville». 

Η επίλυση των ζητημάτων καθημερι-

νότητας του δημότη και επισκέπτη

του Δήμου, καθώς και η απλοποίηση

της επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και

δημοτών, βρίσκεται στην κορυφή

των προτεραιοτήτων της δημοτικής

αρχής. Όραμα και στόχος μας είναι η

δημοτική αρχή να ακούει, να επιλύει

και να ενημερώνει άμεσα για την επί-

λυση των προβλημάτων που συναν-

τούν οι δημότες και επισκέπτες στον

Δήμο μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος μας ξεκί-

νησε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας Νovoville. Η πλατ-

φόρμα Novoville προσφέρει στους

πολίτες τη δυνατότητα αποστολής

αιτημάτων, μέσω δωρεάν εφαρμο-

γής για κινητά τηλέφωνα, για τη δι-

ευθέτηση ζητημάτων που αφορούν

στη λειτουργία της πόλης. 

Ο δημότης ή επισκέπτης του Δήμου

έχει τη δυνατότητα να δηλώνει σε

πραγματικό χρόνο ζητήματα που συ-

ναντά στην καθημερινότητά του,

όπως π.χ. θέματα καθαριότητας και

σκουπιδιών, εγκαταλελειμμένα οχή-

ματα, θέματα ηλεκτροφωτισμού,

οδοστρώματος, κ.α., μέχρι και έκτα-

κτα περιστατικά που απαιτούν την

δημοτική συνδρομή. Κάθε πολίτης

μπορεί να στείλει άμεσα, χωρίς κό-

στος και χωρίς να τηλεφωνήσει ή να

επισκεφτεί το Δήμο όλα τα αιτήματα

που τον αφορούν.

Η αποστολή αιτημάτων είναι δυνατή

μέσω της δωρεάν εφαρμογής

Novoville για “έξυπνες” κινητές συ-

σκευές με λογισμικό Apple iOS και

Google Android. 

Επέκταση του Δικτύου
Υπογειοποιημένων κάδων
στην πόλη 

Υλοποιώντας τις προεκλογικές μας

δεσμεύσεις υλοποιήσαμε ένα μεγα-

λόπνοο έργο επέκτασης δικτύου

υπογειοποιημένων κάδων για την

δημιουργία πράσινων γωνιών ανακύ-

κλωσης συνολικού προϋπολογισμού

2.152.640,00 ευρώ και αυξάνει θεα-

ματικά τα υπόγεια σημεία που κατα-

σκευάσαμε από την προηγούμενη

θητεία μας.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

θέτει υψηλούς στόχους στην διαχεί-

ριση των Αστικών Απορριμμάτων και

προωθεί την εφαρμογή ενός μοντέ-

λου διαχείρισης Διαλογής στην Πηγή

(ΔσΠ) με έμφαση στην αποκεντρω-

μένη διαχείριση.

Δημιουργεί 15 Πράσινες Γωνιές, απο-

τελούμενες από 73 υπόγειους και

ημιυπόγειους κάδους, τεσσάρων,

πέντε και έξι ρευμάτων για αλουμί-

νιο, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί,

βιοαπόβλητα, κ.α.

Ενταχθήκαμε στο Πρόγραμμα Εκτέ-

λεσης Έργων Περιφέρειας Αττικής

για την «Προμήθεια και εγκατάσταση

συστημάτων ανακύκλωσης για την

βελτίωση περιβάλλοντος των συν-

θηκών ζωής της πόλης στον Δήμο

Ελληνικού – Αργυρούπολης».
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Μεγάλα Forum: Ο Δήμος μας πρωταγωνιστής της Αυτοδιοίκησης

Ελληνικό: Πρωτεύουσα των επενδύσεων 
– Η Ελλάδα αλλάζει
Στο Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης

Θεοδωράκης» προσήλθαν από

τους όμορους Δήμους αλλά και

από όλη την Ελλάδα επίτιμοι

προσκεκλημένοι του Δημάρχου

Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννη

Κωνσταντάτου, μπροστά στους

οποίους ξετυλίχτηκε το όραμα

και το σχέδιο για την ανάπλαση

του Ελληνικού από τα στόματα

των ίδιων των επενδυτών, Ελ-

λήνων και ξένων. 

Η εκδήλωση συνδύασε την πα-

ράδοση, με την ανάπτυξη και το

μοντέρνο στοιχείο, ενώ είχε και

μουσική έκπληξη. 

Τα φώτα χαμήλωσαν, στην με-

γάλη ψηφιακή οθόνη εμφανί-

στηκαν παλιές εικόνες του

Ελληνικού και στη μέση της σκη-

νής με παραδοσιακή στολή ντυ-

μένος ένας λυράρης. 

Με μουσικά ακούσματα ποντια-

κής λύρας (κεμπετζές) σήμανε η

έναρξη της εκδήλωσης.

Παρόντες μεταξύ άλλων, ο Μη-

τροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος,

ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώ-

νης Σαμαράς, ο υπουργός Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις

Γεωργιάδης, Υπουργοί, Βουλευ-

τές, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι

και εκλεκτοί καλεσμένοι από τον

επιχειρηματικό κόσμο.

Ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Ελ-

ληνικού – Αργυρούπολης Γιάν-

νης Κωνσταντάτος είπε πως

“σήμερα για πρώτη φορά στην

ιστορία αυτού του έργου,

Δήμος, Κυβέρνηση, Επενδυτές

και Επιχειρηματικός κόσμος θα

συζητήσουμε για το Ελληνικό

που βρίσκεται πλέον ένα βήμα

από την έναρξή του“.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετι-

σμού του έκανε μια σύντομη

αναφορά στο ιστορικό της

πόλης και στη διαδρομή της

επένδυσης λέγοντας πως στή-

ριξε το έργο εξ αρχής, μίλησε

στους συνδημότες του γι’ αυτό

κι εκείνοι τον εμπιστεύθηκαν

εκλέγοντάς τον.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες και

στην πολεμική που δέχθηκε όλα

αυτά τα χρόνια, στους πρόσφυ-

γες και μετανάστες που πέρα-

σαν από αυτό, στην προσπάθεια

κάποιων να μετατραπεί σε

hotspot και κατέληξε λέγοντας

πως το μέλλον του Ελληνικού

δεν ήταν αυτό. 

“Σήμερα το Ελληνικό είναι η

πρωτεύουσα των επενδύσεων”,

αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και

πως φτάσαμε ως εδώ”.

H εμβληματική επένδυση 
του Ελληνικού και ο ρόλος της
στη μεταμνημονιακή Ελλάδα 
ήταν το αντικείμενο 
της εκδήλωσης.

“

3 Οκτωβρίου 2019

«11 Δήμοι, Μια Αποστολή: 
Η Αναγέννηση του Υμηττού μας»

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλι-

ούπολης παρουσιάστηκε επί-

σημα το όραμα για τον Υμηττό.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης

Κωνσταντάτος τόνισε επανει-

λημμένα το σύνθημα ότι οι έν-

τεκα δήμοι έχουν μια και μόνη

κοινή αποστολή, να αναγεννή-

σουν τον Υμηττό και να τον κά-

νουν προσιτό σε όλες τις

κατηγορίες πολιτών ακόμη και

στις ευπαθείς κινητικά ομάδες.

Παρουσίασε τους πέντε άξονες

που θα κινηθεί, τα πρώτα σχέδια

με εικόνες και παραδείγματα και

ζήτησε την αρωγή των Υπουρ-

γείων Εσωτερικών και Περιβάλ-

λοντος καθώς και των

βουλευτών προκειμένου ο Υμητ-

τός να πάει στους πολίτες.

«Αφού οι Αθηναίοι δεν πάνε στο

βουνό, ήρθε η ώρα να πάει το

βουνό στους Αθηναίους», είπε

χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο της νέας Διοίκησης

του ΣΠΑΥ που φέρει και την προ-

σωπική υπογραφή του Προ-

έδρου του και Δημάρχου

Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννη

Κωνσταντάτου παρουσιάστηκε

σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου

Προστασίας και Ανάπτυξης Υμητ-

τού, παρουσία του Υπουργού

Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικά-

κου, του Υπουργού Περιβάλλον-

τος και Ενέργειας Κωστή

Χατζηδάκη, του Γενικού Γραμμα-

τέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου

Χαρδαλιά, του Γενικού Γραμμα-

τέα του Υπουργείου Εσωτερικών

Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του Γε-

νικού Γραμματέα Υπουργείου

Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπα-

κογιάννη, του Γενικού Γραμμα-

τέα Φυσικού Περιβάλλοντος και

Υδάτων Κωνσταντίνου Αραγώση,

καθώς και βουλευτών του Νό-

τιου Τομέα, εθελοντικών οργα-

νώσεων, φορέων και πολιτών.

Οργάνωση & Εξοπλισμός 
Εθελοντικών Ομάδων

#9 Δράσεις ευαισθητοποίησης 
μαθητών για το περιβάλλον

Οργάνωση ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων

Ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης

“

23 Ιανουαρίου 2020

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hard Rock 
όταν τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος 

στο φουαγιέ του «Μίκης Θεοδωράκης» 
μπροστά από το σακάκι του John Lennon 
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Μεγάλα Forum: Ο Δήμος μας πρωταγωνιστής της Αυτοδιοίκησης

1ο Forum με 10 Προτάσεις για την σωτηρία των Δασών

Ο ΣΠΑΥ δείχνει τον Δρόμο
Το πρώτο του Forum διοργά-

νωσε την Τρίτη 16 Νοεμβρίου ο

Σύνδεσμος Προστασίας και Ανά-

πτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) με θέμα

«Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των

Δασών μας – Η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση στο Επίκεντρο της Πολιτι-

κής Προστασίας». Σκοπός του

Forum που έλαβε χώρα στο Συ-

νεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

«Μίκης Θεοδωράκης» στην Αργυ-

ρούπολη ήταν να αναζητηθεί η

φόρμουλα και τα εργαλεία

εκείνα μέσα από τα οποία θα

αναδειχθεί η αυτοδιοίκηση ως

πραγματικό κύτταρο της Πολιτι-

κής Προστασίας για τη διαφύ-

λαξη του δασικού πλούτου της

πατρίδας μας.

Τα πάνελ των ομιλητών πλαι-

σίωσαν Υπουργοί και Υφυπουρ-

γοί με αρμοδιότητες συναφείς

με το έργο που θέλει να επιτε-

λέσει ο ΣΠΑΥ στην προσπάθεια

πολιτικής προστασίας του Υμητ-

τού καθώς επίσης και Δήμαρχοι

– μέλη του Συνδέσμου. Συγκλο-

νιστικές ήταν οι τοποθετήσεις

των Δημάρχων από τις πληγεί-

σες περιοχές όπως του Δημάρ-

χου Αρχαίας Ολυμπίας κ.

Γεώργιου Γεωργιόπουλου, του

Δημάρχου Γορτυνίας κ. Ευστά-

θιου Κούλη και του Δημάρχου

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας

Άννας κ. Γεώργιου Τσαπουρ-

νιώτη στους οποίους ο ΣΠΑΥ με

τους 11 Δήμους του θα σταθεί

αρωγός.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δή-

μαρχος Ελληνικού Αργυρούπο-

λης Γιάννης Κωνσταντάτος

παρουσίασε το δεκάλογο «Σω-

τηρίας των Δασών μας» και κα-

τάφερε να αποσπάσει από τους

παριστάμενους εκπροσώπους

της Κεντρικής Πολιτικής σκηνής

εκτός από ευμενή σχόλια για τη

δράση και τον προγραμματισμό

του ΣΠΑΥ επί θητείας του και πο-

λιτικές δεσμεύσεις ότι η κεν-

τρική εξουσία θα σταθεί αρωγός

στα όσα σημαντικά εκτέθηκαν.

«Αυτά που θέλουμε να κάνουμε 
σε όλη την Ελλάδα ως πολιτική 
προστασία τα έχετε κάνει εσείς
ήδη στον Υμηττό ως ΣΠΑΥ», είπε 
ο Υπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης, 
επιβεβαιώνοντας με αυτή τη
φράση ότι το επιτυχημένο 
μοντέλο του ΣΠΑΥ επιθυμεί να 
το εφαρμόσει σε όλη την Ελλάδα.

“

16 Νοεμβρίου 2021

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Ενέργειας και ΣΠΑΥ

Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας (19/5/2020)

μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλον-

τος κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Προέδρου του

Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

και Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης κ.

Γιάννη Κωνσταντάτο για την ανάπτυξη του Υμητ-

τού.

Με την υπογραφή του μνημονίου πλέον μπαίνει

σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο σχέδιο που πα-

ρουσιάσαμε για την αναγέννηση του Υμηττού

μας».

Χαρακτήρισε επίσης την ημέρα ως ιστορική για

τον ΣΠΑΥ και τους 11 δήμους που τον απαρτίζουν

καθώς θα πιστοποιηθούν 110 χιλιόμετρα μονο-

πατιών που θα ενώσουν όλους τους δήμους πε-

ριμετρικά του Υμηττού, θα αναδείξουν τον

φυσικό του πλούτο και τα πολιτιστικά του μνη-

μεία, και θα προωθηθούν οι εναλλακτικές μορ-

φές τουρισμού, όπως η ορεινή πεζοπορία, η

ποδηλασία και ο επιστημονικός τουρισμός για τη

μελέτη της χλωρίδας και της πανίδας.

«Στόχος μας είναι να μπορεί κάποιος να μπαίνει

π.χ. από τη Γλυφάδα και να μπορεί με ασφάλεια

να περπατήσει και να βγει στου Ζωγράφου αν

θέλει και να ξέρει ότι από αυτά τα μονοπάτια που

είναι πλέον πιστοποιημένα θα βρει όλα όσα χρει-

άζεται για να κάνει ασφαλή διαδρομή και ουσια-

στικά να αθληθεί, να ψυχαγωγηθεί, να το χαρεί.

Επίσης, έχει σημασία για μένα προσωπικά, αλλά

και για τον Σ.ΠΑ.Υ., η διαδικασία της ηλεκτροκί-

νησης ως φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολο-

γίας. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι πολύς

κόσμος θέλει να ανέβει στο βουνό αλλά χρει-

άζεται και βοήθεια.

Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε μια μεγάλη εταιρία

που εδρεύει στην περιοχή μας εδώ και πενήντα

χρόνια, την COSMOCAR, την οποία και ευχαριστώ

θερμά, η οποία μας παρείχε τεχνικές συμβουλές

σε θέματα ηλεκτροκίνησης ποδηλάτων και αξιο-

ποίησής τους σε ειδικές διαδρομές του Υμητ-

τού».

Κλείνοντας τέλος τόνισε: “Mέσα από αυτή την

προσπάθεια χαράζουμε την στρατηγική ανάτα-

ξης και ανάπτυξης του Υμηττού με αυστηρά πε-

ριβαλλοντικά πρότυπα και με την υποστήριξη

του κράτους να πραγματοποιήσουμε έργα και

παρεμβάσεις που θα κάνουν τον Υμηττό σημείο

αναφοράς σε όλη την Ελλάδα“.
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Ανακαίνιση Δημαρχείου
Εξωτερική - Εσωτερική

Καθημερινότητα

Σε εξέλιξη το τεράστιο
έργο ομβρίων υδάτων 

Αποπεράτωση 
Ιερού Ναού 
Αγίας Βαρβάρας

Με πρωτοβουλία του

δημάρχου της πόλης

Γιάννη Κωνσταντάτου

και την ευγενική χορη-

γία του κ. Θανάση Μαρ-

τίνου, ολοκληρώθηκε

η αποπεράτωση του

Μητροπολιτικού ιστορι-

κού ναού της Αγ. Βαρ-

βάρας στην

Αργυρούπολη. Με το

πέρας των εργασιών, ο

Ιερός Ναός της Αγίας

Βαρβάρας θα είναι αν-

τάξιος της ιστορίας και

της ιερότητας του ονό-

ματος που φέρει.

Επέκταση ελεγχόμενης
στάθμευσης και 
στην Αργυρούπολη

Ένα από τα πιο πετυχημένα

μέτρα για να προστατεύσουμε

τις γειτονιές μας που είχαμε

εξαγγείλει και υλοποιήσαμε

στο Ελληνικό, ήταν αυτό της

ελεγχόμενης στάθμευσης, που

έδωσε πολλές λύσεις στους

κατοίκους. Το μέτρο επεκτείνε-

ται το επόμενο διάστημα, στις

γειτονιές της Αργυρούπολης,

πέριξ του Μετρό, καθώς και

στην περιοχή του Άνω Ελληνι-

κού κάτω από τη Λ. Βουλιαγμέ-

νης αφού ολοκληρωθούν οι

διαδικασίες υλοποίησης των

μελετών.

Νέο Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Δημοτών Αγίας Παρασκευής
– Ελαιώνα – Κάτω Ελληνικού

Στο νέο γραφείο που λειτουργεί ως παράρτημα της Διοίκησης οι κάτοικοι θα

διευκολύνονται για την υποβολή υποδείξεων, προτάσεων, παρατηρήσεων

κ.λ.π., με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας ζωής της

τοπικής κοινωνίας και παρέχονται  συμβουλές  σε αυτούς για την καλύτερη

αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Θα μπορούν να ενημερώνονται για

την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων από τον Δήμο και θα πληροφο-

ρούνται για το πώς θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλευτική στήριξη  από

τις αρμόδιες  υπηρεσίες του Δήμου, σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο.

Επίσης, με τη λειτουργία του νεοσύστατου γραφείου, καλούνται οι κάτοικοι

του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της

ταυτότητας της πόλης. 

Με την υιοθέτηση του  μοντέλου του “αστικού βελονισμού”, δηλαδή με μι-

κρές, στοχευμένες, ήπιες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία της πόλης, θα μπο-

ρούμε να επιφέρουμε βελτίωση σε μεγάλη κλίμακα.

Η κατασκευή αντιπλημμυρικών

έργων σε διάφορους δρόμους του

Δήμου μας ήταν μια ακόμα προ-

εκλογική μας δέσμευση. Οι οδοί

του Δήμου που πραγματοποιείται

το έργο είναι: Αθανασίου Διάκου,

Κολοκοτρώνη, Πελοποννήσου,

Κωνσταντινουπόλεως, Μικράς

Ασίας, Τριπόλεως, Λασκάρεως, Κύ-

πρου, Μάρκου Μπότσαρη στην Αρ-

γυρούπολη. Το ύψος της δαπάνης

του έργου φτάνει τα 1,5 εκ. ευρώ

και οι παρεμβάσεις θα θωρακίσουν

την πόλη μας στο μέγιστο βαθμό

απέναντι στις πλημμύρες και τα

φυσικά φαινόμενα. Ζητάμε την κα-

τανόηση του κόσμου για την όποια

ταλαιπωρία υφίσταται αλλά πρό-

κειται για έργα πνοής και ουσίας, τα

οφέλη των οποίων θα τα δουν οι

πολίτες στις πρώτες βροχοπτώ-

σεις.

Το Δημαρχιακό Μέγαρο κάθε πόλης είναι η βιτρίνα της. Και εμείς το 2014 πα-

ραλάβαμε ένα ερείπιο που έμπαζε νερά ενώ στην εξωτερική του όψη φαι-

νόντουσαν τα σίδερα και τα φθαρμένα μπετά. Οχτώ χρόνια μετά, το

Δημαρχείο ανακαινίστηκε εσωτερικά και εξωτερικά ριζικά. Έγινε ένα βιοκλι-

ματικό κτίριο που εξοικονομεί ενέργεια ώστε να το χαίρονται και οι εργαζό-

μενοι του αλλά και οι δημότες που το επισκέπτονται με μια μοντέρνα όψη

που δίνει και έναν άλλο αέρα στη Λ. Κύπρου. Να σημειωθεί ότι το προσεχές

διάστημα θα αναπλαστεί και ο περιβάλλοντας χώρος ενώ μόλις κατασκευα-

στεί το νέο Δημαρχείο εντός του αεροδρομίου και παύσει τη λειτουργία του,

το εν λόγω κτίριο θα μετατραπεί σε πολυχώρο πολιτισμού.

Το γραφείο βρίσκεται στη Λ. Βουλιαγμένης 602Α & Ιμέρας,

στην Αργυρούπολη (2ος όροφος). 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932135620 

- Χαρά Λαμπρινού, Εντεταλμένη Χωρική Σύμβουλος 

των περιοχών Αγίας Παρασκευής, Ελαιώνα και Κάτω Ελληνικού.

Τα πρώτα 100 στρέμματα του νέου πάρκου στο Ελληνικό (2.000 στρεμμά-

των) λειτούργησαν το Δεκέμβριο του 2021 και είναι ελεύθερο για τους δη-

μότες μας που ήδη το απολαμβάνουν. Αυτό που εμείς λέγαμε ότι θα είναι

ανοιχτό και δημόσιο όταν όλοι οι άλλοι έλεγαν ψέματα στο λαό της πόλης,

ότι δε θα γίνει πάρκο, κι αν θα γίνει θα είναι κλειστό.

Experience Park 
στο The Ellinikon
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Αθλητισμός

Συντήρηση – Ανακατασκευή – Αναβάθμιση 
σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Και σε αυτή τη θητεία δώσαμε προτεραιότητα στη συντήρηση και στην ανακατασκευή των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Αναβαθμίσαμε όλες τις ανοι-

χτές αθλητικές εγκαταστάσεις, τα γήπεδα ποδοσφαίρου με νέο χλοοτάπητα, το κλειστό του Μπάσκετ με νέο γήπεδο. Άθλος θεωρείται η επισκευή του Κο-

λυμβητηρίου που ήταν έτοιμο να κλείσει. Με πρωτοβουλία και παρέμβαση της Διοίκησης επιδιορθώθηκε μια ζημιά 20ετίας. Να σημειωθεί δε ότι όλα τα

ανοιχτά γήπεδα που χρησιμοποιούν τόσο οι ομάδες μας (όπως ΑΗΣΕ, Ερμής, ΑΟΝΑ) πιστοποιήθηκαν με νέα αποδυτήρια και τάπητες για άρτια όχι μόνο για

τις προπονήσεις αλλά και τους αγώνες τους καθώς και όλες οι ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου στις οποίες έγιναν αλλαγές στο φωτισμό, στα

δάπεδα και στις κερκίδες.

Τοποθετήθηκε νέο δάπεδο 

στο γήπεδο Μπάσκετ Αργοναυτών Νέος Χλοοτάπητας στο Γήπεδο Σουρμένων
Κερκίδες και νέος Χλοοτάπητας 

στο Α΄ Στάδιο Αργυρούπολης

Ανακατασκευή Γηπέδου Σουρμένων 7X7 Γήπεδο Μπάσκετ Ερμή, ΑΟΝΑ, Σπετσών Νέο γήπεδο Μπάσκετ Κομνηνών

Γήπεδο Ερμή
Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ 

στο Μετρό Αργυρούπολης

Υπαίθριο Γυμναστήριο Καλλισθενικής Γυμναστι-

κής στην πλατεία 25ης Μαρτίου & Αγ. Βαρβάρας

Μετά από 20 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου τα προβλήματα ήταν πολλά και

γι’ αυτό άρχισαν εντατικές εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης ώστε να μην υπάρξουν προβλή-

ματα στην ομαλή λειτουργίας του αλλά κυρίως να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή ποιότητα

προς τους αθλούμενους μας. Είχε ήδη προηγηθεί η Ανακαίνιση των αποδυτηρίων και το έργο συ-

νεχίζεται.

Ριζική ανακαίνιση στο Δημοτικό μας Κολυμβητήριο

Με αφορμή τα πολλά περιστατικά βίας και το τρα-

γικό συμβάν στην πόλη μας, με πρωτοβουλία μας

σε συνεργασία με την Κίνηση Γυναικών Ελληνικού

Αργυρούπολης και τον Αθλητικό Οργανισμό διορ-

γανώθηκε το σεμινάριο “STAY AWAY” το οποίο

αποτελεί μια εξειδικευμένη θεματική ενότητα

στον τομέα της αυτοάμυνας αποκλειστικά εστια-

σμένη στις γυναίκες. Από τις πρώτες κιόλας ημέ-

ρες το σεμινάριο έτυχε θερμής ανταπόκρισης και

μεγάλης προσέλευσης με δεκάδες γυναίκες να το

παρακολουθούν.

Σύγχρονος Χώρος Γυμναστικής για γυναίκες

και μαθήματα αυτοάμυνας
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Πολιτισμός

Ριζική Αναβαθμίση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1976 με 500

τίτλους βιβλίων. Σήμερα, μετά από ενέργειες της

δημοτικής αρχής, έχει εκσυχρονιστεί και αναβαθ-

μιστεί και  αριθμεί περίπου 35.000 τίτλους, οι

οποίοι προέρχονται είτε από αγορά είτε από δω-

ρεές των κατοίκων του Δήμου μας. 

Επίσης δημιουργήθηκε νέα πτέρυγα με βιβλία

μόνο για παιδιά, σε ένα φιλικό και δημιουργικό

χώρο ώστε από μικρή ηλικία να αγαπήσουν την

γνώση και την μάθηση.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη  διαθέτει ηλεκτρονικό κα-

τάλογο ο οποίος ανανεώνεται και εμπλουτίζεται

συνεχώς ενώ είναι διαθέσιμος στο Internet μέσω

της ολοκληρωμένης δια-δικτυακής πλατφόρμας

OpenABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοικοι του Δήμου

Ελληνικού - Αργυρούπολης και όσοι εργάζονται

στον Δήμο. 

Η εγγραφή γίνεται με την Αστυνομική Ταυτότητα

του χρήστη και έναν λογαριασμό (ΔΕΗ, ΟΤΕ) για

εξακρίβωση της διεύθυνσης.

Ο αναγνώστης δανείζεται μέχρι δυο τίτλους βι-

βλίων για 20-25 ημέρες και έχει δικαίωμα ανανέ-

ωσης για 10 ημέρες ακόμα.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη 8:00-15:00 και κάθε Παρασκευή 8:00-20:00 

ως δανειστική και ως αναγνωστήριο, ενώ υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα βιβλία ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο και να δείτε αν είναι διαθέσιμα ή ήδη δανεισμένα: https://libraryellarg.openabekt.gr/

Τοίχος Ηρώων 
για τα 200 χρόνια

Ο Δήμος μας τίμησε τους Ήρωες της Ελ-

ληνικής Επανάστασης δημιουργώντας

τον τοίχο της «Ελευθερίας» με τοιχο-

γραφίες και προσωπογραφίες των σπου-

δαίων Ηρώων μας. Επίσης σχεδίασε και

υιοθέτησε επετειακό λογότυπο: «1821-

2021: 200 χρόνια Ελευθερίας».

«Κάρτα του Δημότη» 
Η «κάρτα του δημότη» προσδίδει
οφέλη στους κατόχους της αφού θα
τύχουν αρχικά ελεύθερης εισόδου
αλλά και δυνατότητα κράτησης
θέσης σε πολιτιστικά δρώμενα (όπως
θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές,
συναυλίες, κινηματογραφικές προ-
βολές και λοιπές εκδηλώσεις).
Η «κάρτα» παρέχεται δωρεάν σε
όλους τους δημότες που είναι εγγε-
γραμμένοι στα δημοτολόγια του
Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και
που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την
απόκτησή της. 
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,
αφού ελέγξει την εγκυρότητα των
στοιχείων, θα εγκρίνει την αίτηση και
έτσι θα αποστέλλεται εκ νέου ενημέ-
ρωση στη δηλωθείσα διεύθυνση
email για να παραλάβει ο κάτοχος
την κάρτα του.
Σε δεύτερο χρόνο ο Δήμος θα κάνει
καταγραφή των συμβεβλημένων επι-

χειρήσεων με την κάρτα του δημότη
και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπο-
λης προς ενημέρωση των κατόχων
τη λίστα με τα καταστήματα και τις
προσφορές – εκπτώσεις αυτών.
Η «Κάρτα του Δημότη» έχει ως στόχο
την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και αποτελεί μια ακόμη
καινοτομία του Δήμου για τους κα-
τοίκους της περιοχής.

Με ιστορικό κειμήλιο η ανακαινισμένη 
Θεατρική Σκηνή στην Ολυμπίας

Ανακαινίσαμε τη Θεατρική Σκηνή στην Ολυμπίας

και της δώσαμε ιστορική αξία και συνέχεια αφού

τοποθετήσαμε τα καθίσματα που βρισκόντουσαν

στο Κολλέγιο Pierce στη Σμύρνη το 1875. 

Το έπιπλο αυτό, το οποίο κοσμεί πλέον ως ιστο-

ρικό κειμήλιο την αίθουσα του νέου μας θεάτρου,

διασώθηκε από την καταστροφή και βρέθηκε το

1935 στο Κολλέγιο Pierce το οποίο λειτουργούσε

στο Ελληνικό. 

Το 2019 με προσωπικές ενέργειες του Δημάρχου

διαφυλάχτηκε προκειμένου να τοποθετηθεί στο

νέο θέατρο που θα φέρει το όνομα «Νίκος Κούρ-

κουλος». 

Εκεί που καθόντουσαν οι Σμυρνοπούλες το 1875,

και αργότερα οι μαθήτριες και μαθητές των προ-

σφύγων το 1935, θα κάθονται τα παιδιά μας και οι

θεατές μας αποδεικνύοντας ότι η ιστορία όχι μόνο

δε σταματάει αλλά συνεχίζεται μέσα από τις μνή-

μες για τις αλύτρωτες πατρίδες και την ιστορική

μνήμη που έχει ο λαός μας χιλιάδες χρόνια τώρα.

Τα εγκαίνια του θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2022.

Βασική προϋπόθεση είναι να κατατεθεί ηλεκτρονικά αίτηση
στο σύνδεσμο https://noiazomaielliniko.intellisoft.gr.
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Ανάπλαση Πλατειών και Παιδικών Χαρών

Ευχάριστη διέξοδος εντός πόλης για όλους
Η σημερινή εικόνα από τις πλατείες και τις παιδικές χαρές στο Ελληνικό και την Αργυρούπολη δε θυμίζει σε τίποτα την κατάσταση στην οποία τις παραλά-

βαμε. Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζουμε την ανακαίνιση σε όλες τις παιδικές χαρές που εμείς κατασκευάσαμε και με τη χρήση τους παρουσιάζουν φθο-

ρές, ενώ έχουμε συνολικά αναπλάσει 18 πλατείες στη θητεία μας. Αναπλάστηκαν, φωτίστηκαν και τοποθετήθηκαν νέα πιστοποιημένα όργανα αποτελώντας

σημεία συνάντησης και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Φυσικά η προσπάθεια της δημοτικής αρχής δεν σταματάει ποτέ. 

Πλατεία Κεφαλλονιτών «Ανδρέα Λασκαράτου» Παιδική Χαρά Χρυσοστόμου Σμύρνης Πλατεία Βάρναλη

Παιδική Χαρά για βρέφη Παιδική Χαρά Ομήρου και Κολοκοτρώνη

Παιδική Χαρά για βρέφη Κολοκοτρώνη
Πλατεία «Δημήτρη Ευσταθιάδη» 

(Μετρό Αργυρούπολης)

Παιδική Χαρά Πλατεία Ανεξαρτησίας 

(πρώην 208)

Παιδική Χαρά Σκιάθου Ελληνικό

Οι γειτονιές των Σουρμένων επέστρεψαν στα παιδιά μέσω του πρωτοποριακού Ευρω-

παϊκού προγράμματος Living Streets. Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ήταν ο μο-

ναδικός δήμος στην Αττική, ο οποίος μαζί με άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις υλοποίησαν

το πρόγραμμα. Δώσαμε την ευκαιρία στους δημότες μας και κυρίως στα νέα παιδιά να

βιώσουν το ανθρώπινο πρόσωπο της πόλης μας. Οι δράσεις ήταν πολυήμερες και πραγ-

ματοποιήθηκαν στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Ελληνικό, ενώ πεζοδρομήθηκε

κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και η οδός Χρυσάνθου Τραπεζούντος μεταξύ των

οδών Λ. Ιασωνίδου & Αθαν. Διάκου. Με παραδοσιακά παιχνίδια δρόμου, δράσεις ανα-

κύκλωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δημιουργική απασχόληση, μουσικά συγ-

κροτήματα, και πολλές άλλες εκπλήξεις, ζωντάνεψαν οι γειτονιές του Ελληνικού.

Living 
Streets 
στις 
γειτονιές 
των 
Σουρμένων

Παιδική Χαρά Αβέρωφ Παιδική Χαρά Δωδεκανήσου Αργυρούπολη 

Παιδικές χαρές 
και πλατείες
που μεταμορφώθηκαν
σε όμορφους χώρους
αναψυχής
για όλους 
τους συμπολίτες μας

“
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Πανδημία – Κοινωνική Πολιτική

Στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης 
είμαστε όλοι μια οικογένεια!
O Δήμος μας έγκαιρα και αποτελεσματικά όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού ήταν από τους πρώτους πανελλαδικά που όχι μόνο ακολούθησε άμεσα

τις οδηγίες της πολιτείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊου, αλλά πολλές από τις ιδέες και λύσεις που εφάρμοσε η ομάδα κρίσης υπό την προεδρία

του δημάρχου Γ. Κωνσταντάτου έγιναν σημείο πανελλαδικής αναφοράς από τα ΜΜΕ και από άλλους δήμους.

• Τέθηκε σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή
15415 για την καταγραφή των αιτημάτων και
των αναγκών των κατοίκων.

• Κατά τη διάρκεια του lockdown οι υπηρεσίες
του κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου,
συνεχίστηκαν με κατ' οίκον παραδόσεις.

• Παρασχέθηκαν είδη πρώτης ανάγκης και φαρ-
μακευτικής περίθαλψης, σε κατοίκους που δεν
μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.

• Καταγράφηκαν οι κάτοικοι του δήμου που δεν
μπορούσαν ή δεν επιτρεπόταν να μετακινη-
θούν από τις οικίες τους, όπως επίσης και οι
άποροι και οικονομικά αδύνατοι κάτοικοι του
δήμου που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν.

• Δημιουργήθηκε το “Βοήθεια στο Σπίτι Plus”,
μέσω του οποίου εφαρμόστηκε το επιχειρη-
σιακό σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσης και
υλοποιήθηκε το πρόγραμμα συσσιτίου της πε-
ριφέρειας, με την παροχή 800 μερίδων καθη-
μερινά.

• Δημιουργήθηκε και συνεχίζει τη λειτουργία της
η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήρι-
ξης.

• Σε συνεργασία με εξειδικευμένο κέντρο παρέ-
χεται ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα άνω
των 60 ετών καθώς και στους φροντιστές τους.

• Τεστ κορωνοϊού σε όλους τους εργαζομένους
στους παιδικούς σταθμούς.

• Ο Δήμος μας προμηθεύτηκε έγκαιρα μάσκες σε
τρία μεγέθη τις οποίες μοίρασε σε όλους τους
μαθητές μαζί με ένα μπουκαλάκι αντισηπτικό.

• Εφάρμοσε με απόφαση δημοτικού συμβουλίου
μέτρα ελάφρυνσης και στήριξης των επαγγελ-
ματιών της πόλης μας

• Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία χιλιάδων συμ-
πολιτών μας αναφορικά με την μετακίνηση
τους σε εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Αττική
ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό το αίτημά μας, να
δημιουργηθεί MEGA εμβολιαστικό Κέντρο στο
Ελληνικό.

Την αγκαλιά του για τους ανθρώπους εκεί-

νους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα

σπίτια τους και την πατρίδα τους, λόγω του

πολέμου στην Ουκρανία, άνοιξε ο Δήμος μας.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος έστειλε

επιστολή τόσο στο υπουργείο Εξωτερικών,

όσο και στην Πρεσβεία της Ουκρανίας στην

Αθήνα, με την οποία γνωστοποίησε την πρό-

θεση του Δήμου να φιλοξενήσει έναν αριθμό

οικογενειών με τα παιδιά τους και να τους πα-

ρέχει και τα αναγκαία. Ο Δήμος έθεσε στη διά-

θεση των οικογενειών από την Ουκρανία, τον

ξενώνα που έχει, ενώ με προσωπική του πα-

ρέμβαση, η Lamda Development μίσθωσε χώ-

ρους για φιλοξενία των Ουκρανών.

Παράλληλα, ο Δήμος έτρεξε δράση αλλη-

λεγγύης με συγκέντρωση ειδών πρώτης

ανάγκης. 

Μεριμνήσαμε επίσης, τα κωφά και βαρήκοα

παιδιά από την Ουκρανία να φοιτήσουν στο

Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων του

Δήμου μας, στην Αργυρούπολη. Από την

πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκαν από το υψηλού

επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό και τους

μαθητές και εισέπραξαν αγάπη, αλληλεγγύη

και εντάχθηκαν στη μάθηση.

Ανοίξαμε την αγκαλιά μας 
σε οικογένειες 
από την Ουκρανία 

Μνημόνιο συνεργασίας 
με τον Δήμο Νέας Σμύρνης 
σε πολεοδομικά θέματα

Υπερτοπικές Συνεργασίες

Στο μεταβατικό στάδιο της σύστασης ΥΔΟΜ, ο

Δήμος μας θα παρέχει διοικητική υποστήριξη και

εκπαίδευση στους υπαλλήλους του Παλαιού Φα-

λήρου μέχρι να αναλάβουν πλήρως τις υποθέσεις

τους γεγονός πολύ σημαντικό αφού δείχνει πως η

αυτοδιοίκηση όταν θέλει μπορεί να συνεχιστεί αρ-

μονικά προς όφελος των πολιτών μας.

Ένας ακόμα Δήμος, αυτός της Σάμης Κεφαλονιάς,

υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Ελ-

ληνικού Αργυρούπολης ώστε να στηριχθεί σε διά-

φορες ανάγκες και δράσεις του. Ακόμη ένας

Δήμος που εμπιστεύεται την τεχνογνωσία και

επάρκεια μας.

Υποστήριξη στην ΥΔΟΜ 
του Παλαιού Φαλήρου

Μνημόνιο συνεργασίας
με έναν ακόμα Δήμο… 
τον Δήμο Σάμης Κεφαλονιάς

Ο Δήμος μας παρέχει διοικητική στήριξή και τε-

χνική εκπαίδευση στην νεοσύστατη πολεοδομία

Νέας Σμύρνης.

Στο πλαίσιο της καλής αυτοδιοικητικής σχέσης και αλληλοϋποστήριξης ο Δήμος μας στάθηκε αρωγός και υπέρμαχος σε συνεργασίες υπερτοπικές

συμβάλλοντας στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών προς όφελος των συμπολιτών μας. Είμαστε ευτυχείς που ενισχύουμε άλλους Δήμους αν-

ταλλάσσοντας καλές πρακτικές.

800 οικογένειες 
εξυπηρετήθηκαν 
ημερησίως στην καραντίνα
από το «Βοήθεια στο Σπίτι»
του Δήμου, μέσα από 
μια άριστη οργάνωση 
των υπηρεσιών μας.

“
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Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

Είμαστε περήφανοι για τους εθελοντές μας!
Από το 2015, ο Δήμος μας απέκτησε την δική του

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβε-

σης, η οποία γεννήθηκε ως αναγκαιότητα, μετά

την καταστροφική φωτιά στον Υμηττό της 17ης

Ιουλίου 2015.

Με διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς για την

προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας

Περιουσίας, δεκάδες εθελοντές κάθε ηλικίας αν-

ταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την προστασία του

βουνού μας.

Λειτουργούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού

Αργυρούπολης, εντάσσονται στον σχεδιασμό και

τις δράσεις του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

και βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με τον 8ο

Πυροσβεστικό Σταθμό και τις Εθελοντικές Ομάδες

των όμορων Δήμων.

Είναι άνθρωποι που τρέχουν στην πρώτη γραμμή

και τις τελευταίες περιόδους σε ακραία καιρικά

φαινόμενα όπως χιόνια και πλημμύρες.

Εθελοντισμός

Ο Σ.Π.Α.Υ. στις δόξες του με 17 εκ. € στα ταμεία του!
Δύο συνεχείς διετείς θητείες είναι Πρόεδρος

του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης

Υμηττού, ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπο-

λης, Γιάννης Κωνσταντάτος καθώς οι συνάδελ-

φοί του – μέλη του ΣΠΑΥ, τον εξέλεξαν

παμψηφεί για πρώτη φορά στις εκλογές της

19ης Νοεμβρίου 2019 και τον επανεξέλεξαν

στις εκλογές της 7ης Δεκεμβρίου 2021.

Οι Δήμοι που είναι μέλη του Συνδέσμου ανα-

γνώρισαν στο πρόσωπο του Γιάννη Κωνσταντά-

του ουσιαστικά το έργο που έχει επιτελέσει

τόσο στο δήμο του όσο και στον Υμηττό.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως στα 26 χρόνια από

την ίδρυση του ΣΠΑΥ εκλέγεται για πρώτη φορά

Δήμαρχος από το Δήμο Ελληνικού – Αργυρού-

πολης σ΄ αυτή την τιμητική θέση που όμως είναι

και πολύ ουσιαστική αφού αφορά στην προ-

στασία όλου του Υμηττού.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης από

την αρχή της πρώτης του θητείας εφήρμοσε

καινοτόμες πρακτικές για την προστασία του

βουνού εγκαθιστώντας υδροβόλα, κάμερες

θερμικής ανίχνευσης, πυροσβεστικό όχημα και

εθελοντική ομάδα για τη φύλαξη του βουνού.

Όλα αυτά αποτελούν εχέγγυα προς τους συ-

ναδέλφους του ότι από τη θέση του προέδρου

του ΣΠΑΥ θα φροντίσει κατά τον ίδιο τρόπο όλο

τον ορεινό όγκο του Υμηττού.

Silver Βραβείο “Ανταπόκριση 
σε Έκτακτες Ανάγκες”

Διακρίσεις - Αναγνώριση των Καλών Πρακτικών του Δήμου μας

Στην κατηγορία «Ασφάλεια» που αφορούσε «Δρά-

σεις & Έργα για την πρόληψη, παρακολούθηση,

έλεγχο, και προστασία σε καταστάσεις έκτακτης

ανάγκης» ο Δήμος κέρδισε το Χρυσό βραβείο για

το πρόγραμμα «Ασπίδα για το βουνό μας». 

Άλλη μια Χρυσή Διάκριση για τον Δήμο μας ήταν η

ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη του Πολυεπί-

πεδου Ενιαίου Διαδημοτικού Χάρτη. 

Το Χάλκινο βραβείο αφορούσε το επιτυχημένο Ευ-

ρωπαϊκό Πρόγραμμα Living Streets «Βάλε χρώμα

στη ζωή σου!» και διακρίθηκε στην κατηγορία «Κοι-

νωνική Ευθύνη».

Στην κατηγορία «Bravo Governance» ξεχώρισε το

«Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ελληνι-

κού Αργυρούπολης».  Στην κατηγορία «Bravo Soci-

ety» διακρίθηκε με το χρυσό βραβείο η

«Προαγωγή της Ψυχικής και Σωματικής Υγείας των

Γυναικών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης». 

Την αντιπροσωπεία του Δήμου αποτέλεσαν ο Δή-

μαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, οι Αντιδήμαρχοι

Βασίλης Κρητικός και Κωνσταντίνος Μηνόπουλος,

ο Γενικός Γραμματέας Αντώνης Αντωνόπουλος.

Εμείς, ως Διοίκηση, τους ανθρώπους που έχουν καρδιά και
μεράκι δεν τους ξεχνάμε. Αντιθέτως, τους φροντίζουμε παρέ-
χοντάς τους τα απαραίτητα μέσα προστασίας και τους τιμούμε
αποδεικνύοντας ότι και μετά τα συμβάντα τους θυμόμαστε και
αναγνωρίζουμε την αξία τους και τις ενέργειές τους.

“

Τα 17 εκ. που εξασφαλίσαμε 

για τον βουνό μας είναι από:

•
Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για «Δράσεις

Θωράκισης και Ανάδειξης Υμηττού» με ποσό

χρηματοδότησης 5.744.107,10€ και για «Ψηφιακή

Σύγκλιση» με ποσό χρηματοδότησης 4.834.105,58€. 

•
Το Ταμείο Ανάκαμψης για «Εργασίες ειδικών δα-

σοτεχνικών έργων για τον καθαρισμό των

δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και για τη συν-

τήρηση του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής

όρους Υμηττού, αρμοδιότητας ΣΠΑΥ» με ποσό χρη-

ματοδότησης 5.977.699,54€.

•
Το Πράσινο Ταμείο για «Προμήθεια & Εγκατά-

σταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόλη-

ψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης & Διαχείρισης Δασικών

Πυρκαγιών – Πυροπροστασία ΣΠΑΥ» με ποσό χρη-

ματοδότησης 99.596,80€.

Η σωστή δουλειά, η καλή
οργάνωση και δομή, οι
ολοκληρωμένες μελέτες
φέρνουν στο ταμείο του
Συνδέσμου χρήματα για
έργα και παρεμβάσεις

“

Δύο χρυσά και ένα χάλκινο
στα Best City Awards 2022

Δύο ακόμα βραβεία 
στα Bravo Sustainability 
dialogue & awards 2022

Ο Δήμος μας αποτελεί τον μοναδικό φορέα τοπι-

κής αυτοδιοίκησης ο οποίος κατάφερε ανάμεσα

σε συμμετέχοντες με μεγάλη εμπειρία και εξειδί-

κευση να ξεχωρίσει για το επαγγελματικό του

έργο και την επιστημονική του προσέγγιση, στο

ιδιαίτερα ευαίσθητο και δύσκολο αντικείμενο της

Πολιτικής Προστασίας και της Πυρασφάλειας. 

Tο βραβείο παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ-

λοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλης Κρη-

τικός μαζί με τον επικεφαλής τηλεπικοινωνιών της

Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Πυρόσβε-

σης Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, κ. Σπύρο

Μανίκα.
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Εξωστρέφεια

1ος Σταθμός: Norwalk
Στο πρώτο Μνημείο Γενοκτονίας των
Ελλήνων Ποντίων που έχει τοποθετηθεί
σε δημόσιο χώρο στην Αμερική, σε
πάρκο του Norwalk ένα χρόνο πριν, τον
Απρίλιο του 2021, τελέστηκε φέτος η εκ-
δήλωση Μνήμης.

2ος Σταθμός: Βοστώνη
Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης
πραγματοποίησε συνάντηση με τον
Πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου Πα-
ναγία Σουμελά Βοστώνης κ. Γιώργο
Γιαλτουρίδη, μέλη του Συλλόγου, ενώ
ακολούθησε και επίσκεψη στο ιστορικό
αμερικανικό πλοίο USS Constitution,
που συνέβαλε στην Ελληνική Επανά-
σταση του 1821. (φωτό 2)

3ος Σταθμός: Rhode Island
Κατατέθηκε ψήφισμα για την αναγνώ-
ριση της Ποντιακής Γενοκτονίας από

τον Πολιτειακό Γερουσιαστή του Rhode
Island Λεωνίδα Ραπτάκη, το οποίο και
υπερψηφίστηκε, στο Κοινοβούλιο της
Πολιτείας του Rhode Island. 
Συγκινητική και τιμητική η στιγμή όταν
έγινε αναφορά στην παρουσία του Δη-
μάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης
Γιάννη Κωνσταντάτου, οι Γερουσιαστές
όρθιοι χειροκρότησαν το Δήμαρχο απο-
δίδοντας τιμή στην πόλη. (φωτό 3)

4ος Σταθμός: Νέα Υόρκη
Από το Bowling Green, στο κέντρο της
Νέας Υόρκης ο Δήμαρχος απηύθυνε
χαιρετισμό στην εκδήλωση για την
έπαρση της Ελληνικής Σημαίας για την
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
που τέτοια ημέρα τιμάται από όλους
τους Έλληνες. «Δεν ξεχνώ! Μεγάλη
συγκίνηση για τις στιγμές που αξιώθηκα
να ζήσω ανάμεσα στους Ομογενείς
μας», δήλωσε.

Σημαντική πολυήμερη επίσκεψη, με ιστο-

ρικό πρόσημο, πραγματοποίησε στις ΗΠΑ

ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης

Γιάννης Κωνσταντάτος, συνοδευόμενος

από τους Αντιδημάρχους Φώτη Ιασωνίδη

και Κορίνα Θεοδώρου. Προσκεκλημένος

της Ομογένειας και των Ποντιακών Σωμα-

τείων της Αμερικής, το διάστημα 14 έως

19 Μαΐου 2022 συμμετείχε σε εκδηλώ-

σεις με αφορμή την επέτειο της Γενοκτο-

νίας των Ποντίων που διοργάνωσαν οι

Ομογενείς και τα Ποντιακά Σωματεία σε

πόλεις και πολιτείες της Αμερικής όπως

το Ρόουντ Άιλαντ, η Βοστώνη, η Φιλα-

δέλφεια και η Νέα Υόρκη. 

Κορυφαία στιγμή και ύψιστη τιμή για την

πόλη του και την ιστορία της χαρακτη-

ρίστηκε όταν το Κοινοβούλιο της Πολι-

τείας του Rhode Island, παρουσία του,

ψήφισε για την Γενοκτονία των Ελλή-

νων του Πόντου. Εκτενής αναφορά

έγινε και στο Μέγαρο Παγκόσμιου Πον-

τιακού Ελληνισμού Σουρμένων που θα

ανεγερθεί στο Ελληνικό, ένα προσω-

πικό όραμα του Δημάρχου Γιάννη Κων-

σταντάτου που βαίνει προς υλοποίηση.

1 2

3 4

Διοίκηση στο πλευρό των δημοτών και των εργαζομένων

Υπερασπιστές της δημόσιας περιουσίας μας 
και δικαίωση για τις ενέργειές μας

Δικαιωθήκαν στους δικαστικούς αγώνες για τη

μονιμοποίηση τους εργαζόμενοι του Δήμου

μας, αφού στο πλευρό τους έμπρακτα είχαν

τη Διοίκηση μας. Έτσι σε καίριους τομείς λει-

τουργίας όπως η καθαριότητα, οι παιδικοί

σταθμοί, ο αθλητισμός πετύχαμε τη μονιμο-

ποίηση 37 εργαζομένων. Για μια ακόμη φορά

είμαστε υπερήφανοι για τη φιλεργατική διοί-

κησή μας. Θα στηρίξουμε και τους εργαζόμε-

νους για τους οποίους είναι σε εξέλιξη τα

ένδικα μέσα.

Iστορική στιγμή για το Δήμο η επίσκεψη 
του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου στις Η.Π.Α.

Δικαίωση του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και

της Διαπαραταξιακής Επιτροπής από την απόφαση

του Δικαστηρίου του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών στις διεκδικήσεις του Δήμου Γλυφάδας

Ως απαράδεκτη απέρριψε το Πολυμελές Πρωτο-

δικείο Αθηνών – την όντως απαράδεκτη- αγωγή

του Δήμου Γλυφάδας και προσωπικά του Δημάρ-

χου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, με την

οποία διεκδικούσε εκτάσεις του Δήμου Ελληνικού

Αργυρούπολης εντός του πρώην αεροδρομίου,

ανάμεσα στις οποίες και το ιστορικό γήπεδο των

Σουρμένων.

Η Δικαιοσύνη απέρριψε την αγωγή και η Διαπαρα-

ταξιακή Επιτροπή του Δήμου αισθάνεται απόλυτα

δικαιωμένη και συγχαίρει τη Νομική Υπηρεσία του

Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για την άψογη

διεκπεραίωση της υπόθεσης και την απόκρουση

της αγωγής.

Ο Δήμος Γλυφάδας – όπως και ο Δήμος Αλίμου (το

2017) – επεδίωξε αλλαγή των ορίων των δύο

Δήμων και απέτυχε, όπως απέτυχαν και στην προ-

σφυγή που έκαναν κατά του Φορέα Διαχείρισης

Κοινοχρήστων Χώρων Μητροπολιτικού Πόλου Ελ-

ληνικού – Αγίου Κοσμά στο ΣτΕ.

Πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν οι

Δήμαρχοι των όμορων Δήμων, Αλίμου και Γλυφά-

δας, ότι οι προκάτοχοί τους εδώ και 80 χρόνια, ου-

δέποτε είχαν ανάλογες αξιώσεις ή διεκδικήσεις εις

βάρος του Δήμου μας, απλούστατα γιατί το δίκαιο

και το νόμιμο είναι από την πλευρά του Δήμου Ελ-

ληνικού Αργυρούπολης.

Πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους τους φιλό-

δοξους δημάρχους των όμορων Δήμων, πως κάθε

φορά που θα επιχειρούν να υφαρπάξουν εκτάσεις

ή να αλλάξουν τα διοικητικά μας όρια θα έχουν τα

ίδια αποτελέσματα. Πόσες χιλιάδες ευρώ θα ξο-

δέψουν ακόμα οι δημότες τους, κι εμείς, για να

αποδεικνύουμε κάθε φορά το αυτονόητο;

Σεβαστείτε επιτέλους τα όρια του Δήμου Ελληνι-

κού Αργυρούπολης όπως τα είχαν σεβαστεί και οι

προκάτοχοί σας και ελάτε από κοινού να εργα-

στούμε για τα συμφέροντα των τοπικών μας κοι-

νωνιών και την ευρύτερη ανάπτυξη και όχι την

απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων του λαού του

Ελληνικού και της Αργυρούπολης.

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή

Στηρίξαμε 
τη μονιμοποίηση
των εργαζομένων
στο Δήμο μας

Στους δίκαιους αγώνες
πάντα μπροστά, πάντα
εκεί, πάντα μαζί!

“

Η Ομογένεια αγκάλιασε το Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης 
διότι είναι εκείνος που έφερε το Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων 
το οποίο θα είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο στο Ελληνικό, 
όχι μόνο για τους Πόντιους των Σουρμένων αλλά και για όλη την Ομογένεια.

“

Ιστορική ομιλία του Δημάρχου στο κέντρο της Νέας Υόρκης στις 19 Μαΐου παρουσία των Ομογενών
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