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Απολογισμός πεπραγμένων 2019-2020 

Εισήγηση του Επικεφαλής της παράταξης 

«Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» 

 

Αγαπητές Συμπολίτισσες, 

Αγαπητοί Συμπολίτες, 

Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε 

το παραχθέν έργο στα μέλη της παράταξης και στο 

σύνολο των συμπολιτών μας, οι οποίοι μας 

εμπιστεύτηκαν. Ως επικεφαλής της «Ανεξάρτητης 

Συμμαχίας για την Αττική»  στην Περιφέρεια 

Αττικής, είχα δεσμευτεί ότι στόχος μου είναι η 

δράση και το ενδιαφέρον μου για ένα έργο ουσίας, 

με πυξίδα την ειλικρίνεια και τον αμέριστο 

σεβασμό σε κάθε έναν από τους συμπολίτες μου 

ξεχωριστά. 

Προκειμένου να υλοποιήσω τη δέσμευσή μου αυτή, αφουγκράστηκα με προσοχή από 

όλους εσάς τις μικρές ή μεγάλες ανάγκες της κοινότητάς μας, παράλληλα διέκρινα 

συνεργάστηκα  και βρήκα  ειλικρινή συμπαράσταση  τόσο από  τον Περιφερειάρχη 

Αττικής κ. Γιωργο Πατούλη και τους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων όσο και 

από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Κάποια αιτήματα υλοποιήθηκαν άμεσα, ενώ 

κάποια άλλα βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. 

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» είναι η παράταξη της Περιφέρειας 

Αττικής, που δημιουργήθηκε καλώντας όλους τους Βορειοηπειρώτες για πραγματική 

συμμετοχή στην ισονομία, στην ισοπολιτεία και σε όλες τις βασικές αρχές της 

δημοκρατίας. Ο βασικός λόγος δημιουργίας της Συμμαχίας ήταν και είναι η 

δημιουργία ενός δικτύου ανθρώπων της κοινότητάς μας και η απαίτηση να έχουμε 

λόγο για τα θέματα που μας αφορούν. Στόχος μας είναι να ενώσουμε την ευάριθμη 

κοινότητα των Βορειοηπειρωτών, να της δώσουμε φωνή, υπερηφάνεια, και να 

κάνουμε γνωστά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε οι 

Βορειοηπειρώτες τόσο στα πατρώα εδάφη όσο και στην Ελλάδα. 

Ο σημερινός απολογισμός για τα έτη 2019-2020 πραγματοποιείται ομολογουμένως 

σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για την χώρα, μεσούσης της παγκόσμιας 

υγειονομικής κρίσης.  Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο της πρωτοφανούς πολιτικής, 

οικονομικής και κοινωνικής πίεσης, η παράταξη συνεχίζει να σχεδιάζει το αύριο με 

αισιοδοξία. Βεβαίως όλα αυτά δεν αρκούν. Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν και να 

βελτιωθούν.  Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας.  
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Η θητεία αυτή αποτελεί για εμάς ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο θα κερδίσουμε. Να 

είστε σίγουροι, πως με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στον πολίτη, με στοχευμένες 

παρεμβάσεις, με μεθοδικότητα και συλλογικότητα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 

σκληρά. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, τον Περιφερειάρχη Αττικής και 

τους υπόλοιπους επικεφαλής των παρατάξεων στην Περιφέρεια Αττικής, όλους τους 

ειδικούς συμβούλους, τα μέλη της παράταξης, καθώς και το σύνολο των συμπολιτών 

μας, τόσο για την στήριξη και την βοήθεια που μας παρέχουν, όσο και για την 

καλοπροαίρετη κριτική και τις υποδείξεις τους.  

Έχοντας βασικό μότο ζωής το «Προχωράμε όλοι μαζί με σοβαρότητα και πολλή 

δουλειά» ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε διπλά σας.  

Σε ένα χρόνο από σήμερα ευελπιστούμε να έχουμε την δυνατότητα να πούμε πολύ 

περισσότερα και η επόμενη χρονιά να είναι πιο παραγωγική για όλους. 

 

Αγαπητές Συμπολίτισσες, 

Αγαπητοί Συμπολίτες 

Θέλω να ευχηθώ σε όλους και σε όλες Καλές Γιορτές με Υγεία, Ευτυχία, Γαλήνη 

αλλά συνάμα με Υπομονή και Κουράγιο μέχρι να περάσει αυτή η δοκιμασία με τον 

επικίνδυνο ιό, να βγούμε όλοι νικητές και να βρεθούμε ξανά δίπλα στα αγαπημένα 

μας πρόσωπα.  

 

 

Σας ευχαριστώ, 

Ο Επικεφαλής της παράταξης  

«Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» 

Ανδρέας Κούρτης 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  απολογισμός των δράσεων και έργων της παράταξης «Ανεξάρτητη Συμμαχία για 

την Αττική», δημοσιεύεται με αφορμή την ολοκλήρωση ενός έτους από την ανάληψη 

των καθηκόντων της στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο ενημέρωσης των 

συμπολιτών μας και της Βορειοηπειρωτικής μας κοινότητας. 

Από την αρχή της ίδρυσής της η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» έθεσε ως 

βασικούς της στόχους την ενότητα της Βορειοηπειρωτικής κοινότητας, την ενεργή 

και αποτελεσματική στήριξη της ιδιαίτερης πατρίδας και τη διεκδίκηση της ισότιμης 

αντιμετώπισής μας από το Ελλαδικό κράτος. Κάναμε έναν έντιμο αγώνα, με πενιχρά 

μέσα, αλλά με περίσσιο πάθος, και καταφέραμε για πρώτη φορά να εκλέξουμε 

Βορειοηπειρώτη Σύμβουλο στην Περιφέρεια Αττικής. Ένα κατόρθωμα που 

πιστώνεται στους υποψηφίους του συνδυασμού μας και στις χιλιάδες των 

συμπατριωτών μας που μας στήριξαν και πίστεψαν στον αγώνα μας.  

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και τις 

αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την 

Αττική» έβαλε τις βάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, με βασικό 

στόχο την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που αφορούν την κοινότητα μας. 

Ο απολογισμός αποτελείται από μία ουσιαστική και συνοπτική παρουσίαση των 

δράσεων και των έργων της ΑΣΑ , όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

 

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2019 - 2020 

 

 

 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019, ο 

κ. Ανδρέας Κούρτης ως επικεφαλής του 

συνδυασμού «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την 

Αττική» καταλαμβάνει μία έδρα, 

κατορθώνοντας για πρώτη φορά να εκλεγεί 

παράταξη στην Περιφέρεια Αττικής που να 

εκπροσωπεί την Βορειοηπειρωτική κοινότητα. 

Ο Ανδρέας Κούρτης, ως "Επιτετραμμένος 

Σύμβουλος Ελλήνων Βορειοηπειρωτών" της 

Περιφέρειας Αττικής, είναι αρμόδιος για τα 

θέματα των Βορειοηπειρωτών στην Αττική 

καθώς και για τα έργα στη Βόρεια Ήπειρο, όπου διαμένουν Έλληνες πολίτες. 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 

Σε πανηγυρικό κλίμα γίνεται η τελετή 

ορκωμοσίας του νέου περιφερειάρχη Αθηνών, 

Γιώργου Πατούλη και των επικεφαλής των 

υπολοίπων παρατάξεων στις 29 Αυγούστου 

2020 στο Ζάππειο μέγαρο. Επισημαίνεται ότι 

για πρώτη φορά σε τελετή ορκωμοσίας 

Περιφερειακής Αρχής, δόθηκε η δυνατότητα 

να απευθύνουν χαιρετισμό οι Επικεφαλής 

όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στο περιφερειακό συμβούλιο, επιλογή που 

αποδεικνύει έμπρακτα ότι προτεραιότητα του νέου Περιφερειάρχη είναι ο 

δημοκρατικός διάλογος, η σύνθεση και η συνεργασία. Ο Επικεφαλής της παράταξης 

«Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» κ. Ανδρέας Κούρτης στον χαιρετισμό του 

επισήμανε ότι πρωταρχικό μέλημα της ΑΣΑ αποτελεί η συλλογική δουλειά 

καθοδηγούμενη από ομόνοια, προκειμένου να γίνει η Αττική αυτό που της αξίζει να 

είναι: μια πρότυπη ευρωπαϊκή Περιφέρεια.  

Παρακολουθείστε τον χαιρετισμό του Επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας για 

την Αττική», κ. Ανδρέα Κούρτη στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://youtu.be/4XO6TheuXMs 

https://youtu.be/4XO6TheuXMs
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ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2020 

 

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την πρώτη σε πληθυσμό και πιο πυκνοκατοικημένη 

περιφέρεια της Ελλάδας, αφού σε αυτήν βρίσκεται το πολεοδομικό συγκρότημα της 

Αθήνας, που αποτελεί την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί 

το σημαντικότερο πόλο διαμόρφωσης του εθνικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος από 

πλευράς επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, 

επενδύσεων καινοτομίας και τεχνολογίας.  

Η παράταξη «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» στην μέχρι τώρα δράση της, 

συμμετοχή της και μέσω της λήψης σημαντικών αποφάσεων στις συνεδριάσεις του 

Περιφερειακού Συμβούλιου Αττικής,  έχει ως βασική της επιδίωξη την θεσμική 

αναβάθμιση του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου η 

Περιφέρεια Αττικής να αποτελέσει την ατμομηχανή για την ανάπτυξη όλης της 

χώρας με κεντρικό στόχο τη βελτίωση  της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΑ  

 Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού  

Συμβουλίου, του κορυφαίου θεσμικού 

οργάνου άσκησης πολιτικής στην Περιφέρεια 

Αττικής, διέπονται από τις αρχές της 

δημοκρατικής διαδικασίας, της ελευθερίας της 

έκφρασης και της διαφάνειας.   

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» 

κινήθηκε με όραμα και σχέδιο όχι μόνο για 

την κάλυψη των αναγκών του παρόντος αλλά 

και του μέλλοντος. Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία 

για την Αττική» ξεκίνησε ανεξάρτητη από 

κόμματα και οικονομικά συμφέροντα και θα 

συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Η παρουσία στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ανεξάρτητη, 

διακριτή,  υπερψηφίζει τις αποφάσεις με τις 

οποίες συμφωνεί και καταψηφίζει εκείνες με τις οποίες διαφωνεί. Παρουσιάζεται 

συνοπτικά ανά θεματική ενότητα το έργο της παράταξης «Ανεξάρτητη Συμμαχία για 

την Αττική», όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή του επικεφαλής της παράταξης 

κ. Ανδρέα Κούρτη στις συνεδριάσεις που πραγματοποιηθήκαν κατά το έτος 2019 – 
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2020 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα καθημερινά 

προβλήματα των συμπολιτών μας στην Αττική.  

Ο απολογισμός της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική» στην Περιφέρεια 

Αττικής αποτυπώνεται στους εξής άξονες: 

- Προϋπολογισμός 2021 

- Πανδημία (Κορωνοϊός) 

- Οικονομία, Επιχειρηματικότητα, Ανεργία  

- Ανάπτυξη  

- Έργα: Αντιπλημμυρικά,  Συντήρησης – Επισκευής και Ανακατασκευής, Αναπλάσεις 

- Περιβάλλον - Ενεργεια - Ανακύκλωση - Απορρίμματα 

- Κοινωνική Πολιτική 

- Αθλητισμός 

- Πολιτισμός 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της 

Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό 

έτος 2021 κατά την 26η τακτική 

συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης). Ο 

Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης 

υποστήριξε ότι το 2021 θα είναι χρονιά 

αναγέννησης κι επανεκκίνησης για όλους 

τους πολίτες της Αττικής και συνόψισε τις 

πολιτικές προτεραιότητες της Διοίκησης 

στην μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων 

προγραμμάτων και πόρων του ΕΣΠΑ, στην 

στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας 

και την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας 

στη διαχείριση της πανδημίας, στην 

υλοποίηση έργων που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος και την  προστασία των ανθρώπινων ζωών και 

περιουσιών με προτεραιότητα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, στην 

διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση μεγάλων εμβληματικών 

έργων για την Αττική. 
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Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» έχοντας ως βασικό γνώμονα την ανάπτυξη 

της Περιφέρειας Αττικής, την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας αλλά και 

την την περαιτέρω βελτίωση της ζωής των πολιτών μέσω παρεμβάσεων με έργα και 

υποδομές, ενέκρινε τον προϋπολογισμό 2021 και συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες 

παρατάξεις καθώς πιστεύει πως μόνο μέσα από ένα ρεαλιστικό σχέδιο και μέσα από 

την ενότητα και τον εποικοδομητικό διάλογο θα είναι δυνατή η διαχείριση των 

μεγάλων προκλήσεων του νέου έτους. 

 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ (ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ)                 

 Στην εποχή του Κορωνοϊού η Περιφέρεια 

Αττικής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας με πρωταρχικό 

μέλημα την προστασία της υγείας όλων των 

πολιτών και την διαρκή υποστήριξη ευάλωτων 

συνανθρώπων μας. Οι δράσεις της 

Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας βρίσκονταν στο επίκεντρο των 

συνεδριάσεων του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής. Κατά την διάρκεια των 

συνεδριάσεων καταγράφονταν απόψεις, 

προτάσεις, προβλήματα και προτείνονταν 

λύσεις. Μεταξύ των δράσεων που 

αποφασίστηκαν είναι η σύσταση 

Διαπαραταξιακής Επιτροπής Υγείας για την 

διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου  εξέτασης, ιχνηλάτησης και διεξαγωγής test 

σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.  Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε σε 

συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σχέδιο για την αντιμετώπιση της 

επιδημίας COVID-19, μέσα από την ανάπτυξη διαδικασίας διάγνωσης της ύπαρξης ή 

όχι της λοίμωξης του κορωνοϊού σε ύποπτους ασθενείς με λήψη διαγνωστικού τεστ 

στο σπίτι με απώτερο σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων αναφοράς από την 

προσέλευση μεγάλου αριθμού περιστατικών, τον περιορισμό περαιτέρω εξάπλωση 

της νόσου στη χώρα και την επιδημιολογική καταγραφή των περιστατικών, ως 

υποβοήθηση του ΕΟΔΥ. Επιπλέον δράσεις για την αποτελεσματικότερη υγειονομική 

θωράκιση των πολιτών της Αττικής αφορούν τη προμήθεια ειδών σίτισης για 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Περιφέρειας Αττικής, προμήθεια υγειονομικού 

υλικού (μάσκες, γάντια, ατομικές και επιτραπέζιες συσκευασίες αντισηπτικού υγρού) 

σε σχολεία, προσφορά ειδών ατομικής προστασίας σε δήμους και φορείς, κ.α. 

Η ΑΣΑ έχοντας ως βασικό γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών 

ενέκρινε τις συγκεκριμένες δράσεις και συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες παρατάξεις 
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καθώς πιστεύει πως η υγειονομική κρίση θα ξεπεραστεί μόνο με εποικοδομητικό 

διάλογο και αγαστή συνεργασία. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ 

Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή 

της πανδημίας βρίσκεται και αγωνίζεται 

καθημερινά δίπλα στους επιχειρηματίες που 

επλήγησαν από τον Κορωνοιό. Με την εκτενή 

προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής και τη 

στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

επιτεύχθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή της προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ στο 

πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Αττικής που πλήττονται από την 

πανδημία του Covid-19. Ειδικότερα 

προστίθενται ΚΑΔ όπως παραγωγή ζάχαρης, 

κακάο, σοκολάτας, βύνης, χονδρικό εμπόριο 

λουλουδιών και φυτών, φρούτων και 

λαχανικών, κρέατος και προϊόντων κρέατος και εκμετάλλευση περιπτέρων. Το 

πρόγραμμα από τα 200 εκατ. ευρώ αυξήθηκε στα 250 εκατ. ευρώ, με το επιπλέον 

ποσό να προορίζεται για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν 

από 0-9 υπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενων. Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε 

στη μείωση του ανώτατου ορίου  χρηματοδότησης από 50.000 σε 40.000 ευρώ, 

προκειμένου να ανατροφοδοτηθεί η πρόσκληση και να δοθεί η δυνατότητα σε 

επιπλέον τουλάχιστον 800 επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα.. Έπειτα από τις 

συναντήσεις του Επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική» κ. 

Ανδρέα Κούρτη με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, τον Πρόεδρο του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και με τον 

Πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Καπνοπωλών Περιπτερούχων Αθήνας κ. 

Θεόδωρο Μάλλιο, δικαιώθηκαν οι προσπάθειες της ΑΣΑ για την στήριξη 

περισσότερων δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυσης Πολύ Μικρών και Μικρών 

Επιχειρήσεων».  

Η  «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό 

των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία και 

στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις υπόλοιπες 

παρατάξεις. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Η Αττική είναι ο σημαντικότερος κόμβος 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη 

αποτελεί κεντρικό στόχο και βασική 

προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη 

σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 

Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενό του, μεταξύ 

άλλων, είναι η επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη της περιφέρειας, η προώθηση της 

επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα 

βιώσιμης ανάπτυξής. Επιπλέον, αποφάσεις της 

Περιφέρειας Αττικής αφορούν την ανάπτυξη 

νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/ υπηρεσιών ή 

μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη 

αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, επικέντρωση 

των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός - Τουρισμός - 

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με σκοπό την μεγιστοποίηση της 

ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Αττικής.  

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» έχοντας ως βασική επιδίωξη να προσφέρει 

ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο σε όλους τους κατοίκους της Αττικής, ενέκρινε τις 

συγκεκριμένες δράσεις και συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες παρατάξεις καθώς 

επιθυμεί  να συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της επιλογής της Περιφέρειας 

Αττικής ως μίας περιοχής με σημαντικές ευκαιρίες προσέλκυσης νέων επενδύσεων.  

 

ΕΡΓΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

Η Περιφέρεια Αττικής στήριξε έμπρακτα την 

υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και 

υποδομών που σηματοδοτούν την 

αναπτυξιακή επανεκκίνηση για την Αττική 

και στοχεύουν στην ασφάλεια και τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 

πολιτών. Η Περιφέρεια Αττικής σε άμεση 

συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και 

τους δήμους της Αττικής πραγματοποίησε 

μια σειρά έργων αναμόρφωσης και 

ανανέωσης για την αποκατάστασή 

ελλείψεων που προέκυψαν ανά τα χρόνια, με 
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απώτερο στόχο την αναβάθμιση της Αττικής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

έχοντας ως βασικό στόχο την προάσπιση της ασφάλειας και την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών ενέκρινε την υλοποίηση σημαντικών έργων για την 

Περιφέρεια Αττικής, όπως: εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης τοπικών φθορών, 

συντήρηση και αναβάθμιση του οδοφωτισμού των κύριων οδικών αξόνων, βελτίωση 

οδικού δικτύου, ανάπλαση πλατειών, επούλωση λάκκων, αντικατάσταση 

πλακοστρώσεων, δεντροφυτεύσεις, διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου, 

επισκευή και συντήρηση σχολείων, συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων, 

κατασκευή  παιδικών χαρών και  εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού,  

ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις οδοστρώματος, διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών 

και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, δημιουργία υποδομών ηλεκτροφωτισμού,  

δημιουργία δικτύου άρδευσης, επισκευές πλακοστρώσεων κεντρικών νησίδων, έργα 

αποχετευτικού δικτύου, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.  

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» έχοντας ως προτεραιότητα τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη μετατροπή της Περιφέρειας Αττικής,  σε 

Περιφέρεια πρότυπο ώστε οι κάτοικοί της να ζουν σε ένα υγιές και λειτουργικό 

περιβάλλον, ενέκρινε τις συγκεκριμένες δράσεις και συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες 

παρατάξεις. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Η προστασία του περιβάλλοντος και της 

ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί βασική 

προτεραιότητα για την  Περιφέρεια Αττικής. 

Στο πλαίσιο ανάπτυξής ενός μοντέλου 

ορθολογικής και φιλικής διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών πόρων, μαζί με τους δήμους, 

την Κεντρική Διοίκηση και πρωταγωνιστές 

τους πολίτες η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να 

μετατραπεί η σε υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης 

και μία «Πράσινη» Περιφέρεια – Πρότυπο. Τα 

περιβαλλοντικά θέματα, η διαχείριση των 

απορριμμάτων, η αξιοποίηση των υδάτινων 

πόρων, η πράσινη αλλά και η γαλάζια 

οικονομία βρίσκονται στον βασικό πυλώνα της 

Περιφέρειας Αττικής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έχοντας ως βασικό στόχο 

την διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος ενέκρινε 

την υλοποίηση σημαντικών έργων για την Περιφέρεια Αττικής, όπως: προώθηση 

μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο των Περιφερειακών ή 

και παγκόσμιων προβλημάτων για το κλίμα και το περιβάλλον σε συνεργασία με 

άλλες Περιφέρειες ή φορείς, προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της 
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Περιφέρειας, προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, γνωμοδότηση επί των 

μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και στρατηγικών μελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της 

κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης, έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, 

χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση μεγάλων εμβληματικών έργων και δράσεων, 

διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου, λειτουργική και ενεργειακή 

αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου, εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης των πολιτών στην χρήση των εναλλακτικών οικολογικών τρόπων 

μετακίνησης, εκδηλώσεις με έγκριτους και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους φορείς 

για ενημέρωση πολιτών για την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, των 

συσκευασιών και των οργανικών αποβλήτων, εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, 

προγραμμάτων και μελετών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

της κλιματικής αλλαγής, ημερίδες ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή. 

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» έχοντας ως γνώμονα μια καλύτερη 

κοινωνία και ένα πιο καθαρό περιβάλλον ενέκρινε τις συγκεκριμένες δράσεις και 

συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες παρατάξεις καθώς πιστεύει πως ο δρόμος για τη 

βελτίωση της καθημερινότητας μας, και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική, οικονομική 

και περιβαλλοντική ανάπτυξή περνά μέσα από τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

συνθηκών. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στην Περιφέρεια Αττικής έχει διαμορφωθεί, 

ένα συνεκτικό πλαίσιο άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

συμμετοχή της Περιφέρειας και των Δήμων 

στην υλοποίηση οριζόντιων προγραμμάτων 

κοινωνικής φροντίδας. Η Περιφέρεια 

Αττικής, στο πλαίσιο της κοινωνικής 

πολιτικής της υλοποίησε στοχευμένες 

παρεμβάσεις – προγράμματα από Ιδίους 

Πόρους και στοχευμένες δράσεις για την 

παιδική προστασία, τη στήριξη της τριτης 

ηλικίας, τη στήριξη των ευάλωτων και 

ειδικών ομάδων του πληθυσμού, την 

ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών 

των εξαρτημένων, την πρόληψη της διάδοσης νοσημάτων και την προστασία της 

δημόσιας υγείας, την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Στόχος της Περιφέρειας 

Αττικής είναι να ενισχύσει το δίχτυ προστασίας των ευάλωτων συμπολιτών μας αυτή 

τη δύσκολη περίοδο αξιοποιώντας στο μέγιστο ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία 

προκειμένου κανένας πολίτης να μη νιώθει μόνος. 
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Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» έχοντας ως γνώμονα την αντιμετώπιση 

των αρνητικών φαινομένων της οικονομικής κρίσης, τη πρόληψη και αντιμετώπιση 

φαινομένων όπως η ακραία φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός ενέκρινε τις 

συγκεκριμένες δράσεις και συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες παρατάξεις καθώς θεωρεί 

αναγκαία τη στήριξη των συνανθρώπων μας. 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Οι αθλητικές δραστηριότητες απαρτίζουν έναν 

σημαντικό τοµέα του έργου της Περιφέρειας 

Αττικής καθώς αποτελούν εναν απο τους 

κυριότερους κοινωνικούς θεσμούς και ένα από 

τα χρησιμότερα εργαλεία ικανοποίησης των 

σωματικών, κοινωνικών και ψυχολογικών 

αναγκών. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της 

Περιφέρειας στον τομέα Αθλητισμού 

συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή σε 

προγράμματα αθλητικών φορέων της 

περιφέρειας και των δήμων, η υλοποίηση 

αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Πολιτισμού και την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς 

συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έχοντας ως βασικό στόχο τη προώθηση του 

αθλητισμού ενέκρινε την υλοποίηση σημαντικών αθλητικών δράσεων, όπως: 

συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε Αθλητικές Δράσεις για το έτος 2020, στήριξη 

διεθνών αγώνων ορεινής ποδηλασίας, προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής 

άσκησης μέσω αθλητικών δράσεων, ανάπτυξη διακρατικών δικτύων στον τομέα του 

αθλητισμού όπως η συμμετοχή στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 

διοργάνωση Παγκόσμιων Σχολικών Αγώνων Αθλητικής και Ολυμπιακής Παιδείας, 

διοργάνωση Αγώνων Δρόμου Υγείας. 

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» έχοντας ως γνώμονα την  καλλιέργεια 

αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες 

παρατάξεις καθώς θεωρεί αναγκαία την άθληση και την αναψυχή όλων των πολιτών, 

ανδρών και γυναικών. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις απαρτίζουν έναν 

σημαντικό τοµέα του έργου της Περιφέρειας 

Αττικής με βασικό στόχο την προώθηση µε κάθε 

τρόπο των πολιτιστικών αξιών, τη συνεργασία µε 

τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς και την 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των 

πολιτών της Περιφέρειας Αττικής.  Το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έχοντας ως 

βασικό στόχο τη προώθηση του πολιτισμού 

ενέκρινε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων για 

την Περιφέρεια Αττικής, όπως: πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρονών 

από το 1821, πρόγραμμα πολιτιστικών 

εκδηλώσεων για την εορταστική περίοδο 

Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς 2020-2021, διεξαγωγή διαδικτυακών – live 

streaming – παραστάσεων για παιδιά στα σχολεία,  υλοποίηση εκδηλώσεων υπό 

μορφή μουσικοθεατρικού αναλογίου και συναυλίας για την ανάδειξη της 

Φιλελληνικής Μουσικής, εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας, θεατρικές, 

χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, διαλέξεις, συζητήσεις, ζωγραφική και δράσεις 

οικολογικού ενδιαφέροντος για παιδιά και μεγάλους, συνδιοργάνωση προγράμματος 

σειράς συναυλιών με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 

Εισήγηση ΑΣΑ για πολιτιστικές εκδηλώσεις 1821 

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία 

πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821, στο πλαίσιο  συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στον 

εορτασμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821. Ο επικεφαλής 

της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική»  κ. Ανδρέας Κούρτης θα εισηγηθεί 

πρόταση στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής για τη διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με γενικό 

τίτλο: «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ και ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821» και υπότιτλο: «1821 – 

2021: Η Βόρειος  Ήπειρος σήμερα, μετά από μια πορεία 200 χρόνων. Σεβόμαστε την 

Ιστορία μας - Τιμούμε τους Ήρωες μας -  Δεν ξεχνάμε τη Πατρίδα μας». Βασικός 

στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για 

την μεγάλη συνεισφορά των Βορειοηπειρωτών στην Ελληνική Επανάσταση του 

1821, η ενημέρωση για την ιστορική εξέλιξη της Βορείου Ηπείρου από το 1821 μέχρι 

σήμερα, η προβολή και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού της  Βορείου Ηπείρου, η 

ενημέρωση για τη σημαντική συνεισφορά των μεγάλων Ηπειρωτών και 

Βορειοηπειρωτών Ευεργετών στην Ελλάδα αλλά και όλον τον κόσμο. 
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Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση της 

πολιτιστικής ζωής, την πολιτιστική ταυτότητα και την συμβολή των εν λόγω 

εκδηλώσεων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας 

Αττικής συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες παρατάξεις καθώς θεωρεί αναγκαία την 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχαγωγίας, αναψυχής και πολιτισμού στους 

κατοίκους και στους επισκέπτες της Αττικής. 

 

 

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

Στην Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος των 

Βορειοηπειρωτών. Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί μια οργανωμένη δομή εξουσίας  

και αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδείξουμε τα ζητήματα που μας 

αφορούν και να διεκδικήσουμε την εκπόνηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για 

τους Βορειοηπειρώτες που διαμένουν στην Αττική αλλά και στην Βόρειο Ήπειρο. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΑ 

Στις 31 Μαΐου 2019 πραγματοποιείται η 

γενική συνέλευση της ολομέλειας της 

«Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική» 

στην Αθήνα, όπου τα μέλη και οι υποψήφιοι 

της ΑΣΑ συζητούν για το αποτέλεσμα και τις 

τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις των 

περιφερειακών εκλογών  στην Αττική. Στη 

γενική συνέλευση, εν όψει του τελικού γύρου 

των περιφερειακών εκλογών, αποφασίστηκε ομοφώνως η στήριξη στην παράταξη 

“Νέα Αρχή για την Αττική” και στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο 

Πατούλη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του επικεφαλής, κ. Ανδρέα Κούρτη με 

το σύνολο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της παράταξης. Ο κ. 

Πατούλης σε συνάντηση του με τον κ. Κούρτη, δεσμεύτηκε για έμπρακτη και 

ουσιαστική στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής προς τους ελληνικούς δήμους της 

Βορείου Ηπείρου, με έργα υποδομής, υλικοτεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία. 

Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε ότι θα σταθεί αρωγός στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις της 

εν Ελλάδι βορειοηπειρωτικής κοινότητας. 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΑ  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΟΥΛΙΑΡΕΤΕΣ  

Στις 28 Οκτωβρίου 2019 ο επικεφαλής της  

«Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική» 

κ. Ανδρέας Κούρτης καταθέτει στεφάνι 

στο μνημείο του νεκροταφείου των 

Ελλήνων Πεσόντων στο χωριό 

Βουλιαράτες της Δερόπολης τιμώντας 

τους Πεσόντες του Έπους του '40 και το 

Ιστορικό "ΟΧΙ".  

Έχουν εντοπιστεί 130 σημεία στην αλβανική επικράτεια όπου υπάρχουν τάφοι των 

Ελλήνων πεσόντων του Έπους του '40. Μέχρι τώρα έχουν ενταφιαστεί στα δύο 

νεκροταφεία -της Κλεισούρας και των Βουλιαρατών- τα οστά άνω των 1.300 

Ελλήνων πεσόντων. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ 

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Συμμαχία 

για την Αττική» κ. Ανδρέας Κούρτης στις 28 

Οκτωβρίου 2019 παρέστη στην δοξολογία και στην 

επιμνημόσυνη δέηση που τελέσθηκε στη μνήμη του 

Κωνσταντίνου Κατσίφα στο χωριό Βουλιαράτες. Η 

ΑΣΑ συμπαρίσταται με κάθε τρόπο στου Έλληνες 

της Αλβανίας που διαβιούν στα πατρώα εδάφη και 

στους εκεί πολιτικούς τους εκφραστές. Η ΑΣΑ 

καταγγέλλει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του 

πορίσματος της δολοφονίας του Κωνσταντίνου 

Κατσίφα. Η ΑΣΑ θα συνεχίζει να τονίζει,  ότι η 

Ελλάδα οφείλει να είναι αλληλέγγυα προς τον 

Ελληνισμό της Αλβανίας και να προστατεύσει τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα 

των ομοεθνών. Η δε Αλβανία οφείλει να γίνει κοινωνός των κοινών ευρωπαϊκών 

αξιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ‘’ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ’’ 

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη 

Συμμαχία για την Αττική» κ. Ανδρέας 

Κούρτης στις 17 Αυγούστου 2019 παρέστη 

στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που 

διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Λειβαδιάς ‘’ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ’’ του δήμου 

Φοινίκης στον προαύλιο χώρο του. Στο τέλος 

της εκδήλωσης ο κ. Κούρτης απένειμε 

τιμητική πλακέτα στον  σύλλογο του 

Μετσόβου,  «Των Εν Ιωαννίνοις Μετσοβιτών» για το πλούσιο κοινωνικό και 

πολιτιστικό του έργο. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΕΕΕΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη 

Αττικής, Γιώργο Πατούλη 

πραγματοποίησε ο Επικεφαλής της 

Παράταξης «Ανεξάρτητη Συμμαχία για 

την Αττική» κ. Ανδρέας Κούρτης στην 

Περιφέρεια Αττικής στις 23 Νοεμβρίου 

2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο 

Αντιπρόεδρος της ΔΕΕΕΜ – 

ΟΜΟΝΟΙΑ Γιώργος Τζομάκας, η αν. 

Εκπρόσωπος Τύπου της ΔΕΕΕΜ – 

ΟΜΟΝΟΙΑ Άννα Τσίμου και το μέλος 

του Γενικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Πάντος. Από την πλευρά του  Περιφερειάρχη 

παραβρέθηκαν στη συνάντηση η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Φανή 

Καλογήρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Ελληνική Εθνική Μειονότητα με έμφαση στο μη σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους από την αλβανική κυβέρνηση, στην έλλειψη 

εκπαιδευτικών αλλά και υγειονομικών υποδομών, αλλά και στα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη συνταξιοδοτική και ασφαλιστική τους υγειονομική κάλυψη. 

Επιπρόσθετα τα μέλη της αντιπροσωπείας επισήμαναν στον κ. Πατούλη ότι πρέπει να 

δρομολογηθεί μία σωστή και ακριβής απογραφή του πληθυσμού τους, την ανάγκη 

στήριξης σε αθλητικές τους δραστηριότητες αλλά και τη σημασία να αναβιώσει το 

«αντάμωμα» των Βορειοηπειρωτών, μία εκδήλωση με συμβολική και ουσιαστική 

σημασία.  
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Ο κ. Πατούλης επικαλούμενος και τις συχνές επισκέψεις που έχει πραγματοποιήσει 

σε περιοχές της Β. Ηπείρου, υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της μειονότητας παραμένει ενεργό και θερμό και τους 

διαμήνυσε τη δέσμευση του ότι θα είναι στο πλευρό τους  και θα τους παρέχει 

πολιτική στήριξη για την επίλυση των ζητημάτων τους. Κατά τη συζήτηση ο κ. 

Πατούλης τόνισε ότι θα εξεταστούν οι τρόποι να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα δωρεάν 

ιατρικών εξετάσεων για τους κατοίκους των περιοχών της Β. Ηπείρου και εστίασε 

στην εκδήλωση για το αντάμωμα των Βορειοηπειρωτών, επισημαίνοντας ότι η 

Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλλει στην αναβίωση της εκδήλωσης,  η οποία, όπως 

ανέφερε είναι ένας τρόπος να ξαναζωντανέψουν οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα 

των Ελλήνων της Β. Ηπείρου. 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

 

ΧΑΙΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο επικεφαλής της 

«Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική»,  κ. 

Ανδρέας Κούρτης, στην πρώτη κοπή πίτας των 

εργαζομένων της Περιφέρειας οπού 

πραγματοποιήθηκε από ιδρύσεως της, με 

πρωτοβουλία του ίδιου του Περιφερειάρχη Αττικής  

Γιώργου  Πατούλη. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2020 στο 

ξενοδοχείο  Royal Olympic Hotel. Ο κ. Κούρτης 

ευχήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους χρόνια 

πολλά και καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και 

ελπίδα. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 

Στις 27 Ιανουάριου 2020 ο επικεφαλής της 

«Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την 

Αττική», κ. Ανδρέας Κούρτης, απέστειλε 

επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο 

Μητσοτάκη σχετικά με τις συντάξεις των 

Βορειοηπειρωτών. Η επιστολή 

κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη 

Βρούτση και στους Βουλευτές του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου.  

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή της ΑΣΑ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://apenadi.blogspot.com/2020/02/diavaste-tin-epistoli-tis-asa-ston-prothypourgo-

kyriako-mitsotaki.html  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» 

πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση στην 

αίθουσα του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών στις 5 Φεβρουαρίου 

2020, με αποκλειστικό θέμα τις συντάξεις 

των Βορειοηπειρωτών. Η συνεδρίαση 

πραγματοποιήθηκε παρουσία της τριμελούς 

επιτροπής Βορειοηπειρωτών για το 

συνταξιοδοτικό, του αντιπροέδρου της Ομόνοιας και δεκάδων μελών της Συμμαχίας. 

Τη συνεδρίαση χαιρέτισε και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, κ. 

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της απόλυτης ισότητας των 

Βορειοηπειρωτών στο συνταξιοδοτικό. Στην συνεδρίαση αποφασίστηκε η δημιουργία 

τριμελούς επιτροπής, από μέλη της ΑΣΑ, προκειμένου να συνδράμει τον αγώνα για 

τη διεκδίκηση ισότητας στο συνταξιοδοτικό θέμα και διαδήλωση διαμαρτυρίας για το 

συνταξιοδοτικό.

 

 

 

https://apenadi.blogspot.com/2020/02/diavaste-tin-epistoli-tis-asa-ston-prothypourgo-kyriako-mitsotaki.html
https://apenadi.blogspot.com/2020/02/diavaste-tin-epistoli-tis-asa-ston-prothypourgo-kyriako-mitsotaki.html
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 

Συνάντηση με τον περιφερειάρχη 

Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη  

πραγματοποίησε ο επικεφαλής της 

«Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική» 

και εντεταλμένος περιφερειακός 

Σύμβουλος Ελλήνων Βορειοηπειρωτών,  

κ. Ανδρέας Κούρτης στις 9 Φεβρουαρίου 

2020 με κεντρικό θέμα συζήτησης τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

Έλληνες Βορειοηπειρώτες. Ο κ. Κούρτης αναφέρθηκε στο δικαίωμα των 

Βορειοηπειρωτών για πλήρη σύνταξη και στη προσβλητική και αντισυνταγματική 

αντιμετώπιση των Ασφαλισμένων υπερηλίκων Ομογενών από την Αλβανία.  Ο κ. 

Πατούλης σημείωσε πως οι Βορειοηπειρώτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

τρόπο ισότιμο με όλους τους άλλους Έλληνες και δεσμεύτηκε να  στηρίξει την 

προσπάθεια που καταβάλλουν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΑ ΣΤΗ ‘’ΒΕΡΓΙΝΑ’’ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Συνέντευξη του επικεφαλής της 

«Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την 

Αττική», Ανδρέα Κούρτη και της 

Παναγιώτας Αγκόλη-Σέββα,  

Υποψήφιας Περιφερειακής 

Συμβούλου, στις 12 Φεβρουαρίου 

2020 στη ‘’ΒΕΡΓΙΝΑ’’ 

Τηλεόραση και τον 

δημοσιογράφο κ. Στέργιο 

καλόγηρο. με κεντρικό θέμα 

συζήτησης τη δρομολογούμενη διαδήλωση διαμαρτυρίας της παράταξης ΑΣΑ στην 

πλατεία Κλαυθμώνος για τις συντάξεις των Βορειοηπειρωτών. 

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=ciL_ag83ES4&pbjreload=10&fbclid=IwAR3Ons

FA1USww4yGNhkLw6AyuJAsGB7FyqrZ06l0kTxOWxYqTZB6zdUItVY 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΣΑ για το 

συνταξιοδοτικό και τα επιδόματα στην 

Πλατεία Κλαυθμώνος στις 15 Φεβρουαρίου 

2020. Χιλιάδες Βορειοηπειρώτες 

συγκεντρώθηκαν, και ακολούθως 

πορεύτηκαν προς τη Βουλή των Ελλήνων 

όπου και κατατέθηκε το ψήφισμα. Η 

διαδήλωση, έστειλε ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι δεν είναι ανεκτή καμία 

αδικία στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και στην πολιτική των επιδομάτων, αλλά κυρίως, 

δεν είναι ανεκτή η περιθωριοποίηση της κοινότητάς και οποιοδήποτε πλήγμα της 

εθνικής ταυτότητας και υπερηφάνειας.  

Διαβάστε την κεντρική ομιλία του επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την 

Αττική», Ανδρέα Κούρτη στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://apenadi.blogspot.com/2020/02/i-omilia-tou-epikefalis-tis-asa-sti-sygkentrwsi-

diamartyrias.html 

Παρατίθενται βίντεο από την σχετική εκδήλωση διαμαρτυρίας: 

https://www.facebook.com/251363172425965/videos/804885799989701 

https://www.facebook.com/251363172425965/videos/134323407776732 

https://www.facebook.com/251363172425965/videos/213810766416549 

https://www.facebook.com/251363172425965/videos/2259267371041181 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το 

συνταξιοδοτικό των Βορειοηπειρωτών 

στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Αθηνών, παρουσία του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κ. Γιάννη Βρούτση. Ο επικεφαλής της 

«Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την 

Αττική», Περιφερειακός Σύμβουλος και 

μέλος του Επαγγελματικού 
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Επιμελητηρίου, Ανδρέας Κούρτης έθεσε στον Υπουργό το ζήτημα της αδικίας και 

της ρατσιστικής διάκρισης εις βάρος των Βορειοηπειρωτών και υπενθύμισε στον κ. 

Βρούτση την προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για 

τη διόρθωση της αδικίας του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) σε βάρος της 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης, 

εμμένοντας σε μια σκληρή γραμμή, παρέπεμψε τη διόρθωση της αδικίας στο μέλλον 

με κάποια τροπολογία, χωρίς να προσδιορίζει τον χρόνο, αλλά κυρίως και τον βαθμό 

στον οποίο θα υπάρξει διόρθωση. Τέλος, δεν έκανε καμία αναφορά για το επίδομα 

ανασφάλιστων υπερήλικων Βορειοηπειρωτών. Ούτε για την ψηφισμένη τροπολογία 

που δεν εφαρμόζεται, αλλά, ούτε για το γεγονός πως τους τελευταίους μήνες το 

εναπομείναν επίδομα δεν έχει καταβληθεί σε πολλούς Βορειοηπειρώτες. Ο πρόεδρος 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 

υποστήριξε το αίτημα των Βορειοηπειρώτων για απάλειψη των άδικων, εις βάρος 

τους, ρυθμίσεων του νόμου Κατρούγκαλου.  

Παρατίθενται βίντεο από τη σχετική συζήτηση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Αθηνών: 

https://www.facebook.com/Agnadevodas/videos/1023587064683934 

https://www.facebook.com/Agnadevodas/videos/627163984729563 

https://www.facebook.com/Agnadevodas/videos/185643662848386 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ "ΕΣΤΙΑ ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ" 

ΣΤΗΝ ΑΣΑ 

Ευχαριστήρια επιστολή έστειλε ο 

Σύλλογος "Εστία Δερόπολης" και 

η πρόεδρος κα. Ολγα Παππά - 

Παγούνα προς την «Ανεξάρτητη 

Συμμαχία για την Αττική» και 

τον επικεφαλής της, κ. Ανδρέα 

Κούρτη στις 3 Απριλίου 2020, για 

την αποστολή σχολικών ειδών 

προς τους μαθητές της Δρόπολης 

την περίοδο των εορτών. Ανάλογη ενέργεια έγινε και προς τους μαθητές του Δήμου 

Φοινικαίων, μέσω του Συλλόγου "Άγιος Κοσμάς". 

 

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2019 - 2020 

 

 

 23 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΟΠΟΛΗΣ 

 Η Περιφέρεια Αττικής μέσω της ΑΣΑ στις 

7 Απριλίου 2020 στέλνει υγειονομικό υλικό 

για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού στους 

Δήμους Φοινικαίων και Δρόπολης για την 

Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Βορείου 

Ηπείρου. Είχαν προηγηθεί οι δυο επιστολές 

των Δημάρχων Φοινικαίων και Δερόπολης, 

Χρήστου Κίτσιου και Δημήτρη Τόλη, προς 

την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και η 

επιστολή του επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική» και 

εντεντελμένου συμβούλου για τα ζητήματα των Βορειοηπειρωτών στην Περιφέρεια 

Αττικής, Ανδρέα Κούρτη.  Η αποστολή υγειονομικού υλικού περιλάμβανε για τον 

Δήμο Δρόπολης 200 αντισηπτικά, 3000 μάσκες και 2000 γάντια και για τον Δήμο 

Φοινικαίων 200 αντισηπτικά, 3000 μάσκες και 2000 γάντια. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΔΣΝΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΑ 

Ικανή ποσότητα υγειονομικού 

υλικού αλλά και αντισηπτικές 

συσκευασίες για την προστασία 

των Ομογενών της Βορείου 

Ηπείρου προσέφερε η Περιφέρεια 

Αττικής σε συνεργασία με τον 

ΕΔΣΝΑ στις 21 Απριλίου 2020, 

ανταποκρινόμενη άμεσα στο 

αίτημα του Γενικού Πρόξενου της 

Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Λ. 

Κακίση, του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου, αρμόδιο για ζητήματα των 

Ελλήνων Βορειοηπειρωτών Α. Κούρτη, αλλά και του πρώην βουλευτή και Προέδρου 

της Ένωσης Συγγενών Πεσόντων στο Αλβανικό Μέτωπο Γ. Σούρλα. 
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Από την Περιφέρεια Αττικής-ΕΔΣΝΑ δόθηκαν 

14.000 μάσκες προστασίας, 10.000 γάντια και 

600 επιτραπέζιες συσκευασίες αντισηπτικού 

υλικού τα οποία μέσω του Γενικού Προξενείου 

της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο,  διανεμηθηκαν 

σε ομογενείς της Βορείου Ηπείρου που 

κατοικούν στο Αργυρόκαστρο, στους Αγίους 

Σαράντα και στη Χειμάρρα. Ο εντεταλμένος 

περιφερειακός σύμβουλος, αρμόδιος για 

ζητήματα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών κ. 

Κούρτης ευχαρίστησε τον κ. Πατούλη για την άμεση ανταπόκριση της Περιφέρειας  

στο αίτημα να σταλθεί υγειονομικό υλικό στους ομογενείς Βορειοηπειρώτες, 

επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία πρωτοβουλία ουσιαστικής αλληλεγγύης. 

 

ΔΩΡΕΑ 250 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΩΝ 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Αθηνών στα πλαίσια της κοινωνικής 

του δράσης, παρέδωσε στην Ένωση 

Χειμαρριωτών 250 συσκευασίες 

αντισηπτικού υγρού. Ο κ. Ανδρέας 

Κούρτης, μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του επιμελητηρίου και 

περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με 

την «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την 

Αττική» στις 1 Ιουλίου 2002, παρέδωσε 

τα αντισηπτικά στα γραφεία της Ένωσης Χειμαρριωτών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, 

Θοδωρής Γκούμας, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του επιμελητηρίου και ευχαρίστησε 

τον πρόεδρο κ. Χατζηθεοδοσίου καθώς και τον κ. Κούρτη. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΟ  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

Δυναμική συγκέντρωση εκατοντάδων 

Βορειοηπειρωτών πραγματοποιήθηκε στις 

10 Οκτωβρίου 2020 στο τελωνείο 

Μαυροματίου, με αίτημα την άμεση 

επαναλειτουργία του μεθοριακού  σταθμού, 

καθώς το παρατεταμένο κλείσιμο λόγω των 

περιοριστικών μέτρων του Κορωνοϊού 

επιφέρει τεράστια οικονομική ζημιά στη 
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Θεσπρωτία και δε λαμβάνεται καμία μέριμνα για την Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

και τις ανάγκες της, κυρίως για την ιατρική περίθαλψη των υπερηλίκων, στην άλλη 

πλευρά των συνόρων.  Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» από την πρώτη 

στιγμή στήριξε το δίκαιο αίτημα να συνεχίσει την λειτουργία το τελωνείο στο 

Μαυρομάτι. Στη συγκέντρωση, την «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική», 

εκπροσώπησε το μέλος της, Κωνσταντίνος Γεροντάτης. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ»  

Συνάντηση με την Πρόεδρο του 

Πολιτιστικού Συλλόγου «Άγιος 

Κοσμάς» κα. Ανέτα Γκούντη 

πραγματοποίησε την Παρασκευή 23 

Οκτωβρίου 2020 ο Επικεφαλής της 

παράταξης «Ανεξάρτητη Συμμαχία για 

την Αττική» κ. Ανδρέας Κούρτης στην 

Περιφέρεια Αττικής.  Στην συνάντηση 

συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον 

σύλλογο, την αναβίωση και τη διατήρηση των παραδόσεων της περιοχής καθώς και η 

ανάπτυξη της υπαίθρου και ειδικά της περιοχής του Αγίου Κοσμά και της ευρύτερης 

ορεινής περιοχής. Η Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τον κ. Κούρτη για τις 

δράσεις και τις ενέργειες του συλλόγου, αναφέρθηκε στους στόχους στην έως τώρα 

δραστηριότητά του και στην περαιτέρω πορεία του ενώ συμφώνησαν ότι θα πρέπει να 

ενταθούν οι προσπάθειες για την περιφρούρηση του πολιτισμού αλλά και την 

ανάδειξη των τοπικών εθίμων. 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟ 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΠΥΡΡΟ ΔΗΜΑ  

Τιμητική πλακέτα απένειμε ο 

Επικεφαλής της παράταξης 

«Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την 

Αττική» κ. Ανδρέας Κούρτης στον 

Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα για τη 

προσφορά του στον ελληνικό 

αθλητισμό στις 2 Νοεμβρίου 2020. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης κ. 

Κούρτης συνεχάρη θερμά τον 

επιτυχημένο αθλητή για τη συνολική 

του προσφορά όλα αυτά τα χρόνια, εξήρε το έργο του στην ολυμπιακή ιστορία του 
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ελληνικού αθλητισμού ως τον μοναδικό έως σήμερα Έλληνα αρσιβαρίστα με τρία 

χρυσά κι ένα χάλκινο ολυμπιακά μετάλλια και δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος που 

τιμά έναν άνθρωπο που κάνει περήφανο τον αθλητισμό, υπερήφανη την Ελλάδα και 

υπερήφανους όλους τους Βορειοηπειρώτες.  

 

ΜΠΑΡΑΖ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1821 

Αλλεπάλληλες συναντήσεις με 

Πολιτιστικούς και Χορευτικούς 

Συλλόγους από την Ελλάδα και από την 

Βόρειο Ήπειρο πραγματοποίησε ο  

Επικεφαλής της παράταξης 

«Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» 

κ. Ανδρέας Κούρτης στα πλαίσιο 

διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 

της Περιφέρειας Αττικής για τον 

εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.  Ο κ. Κούρτης 

πραγματοποίησε λεπτομερή και ουσιαστική ενημέρωση στους προέδρους των 

πολιτιστικών συλλόγων σχετικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 1821 και τις 

προτάσεις της ΑΣΑ προκειμένου να συμμετάσχουν στα πολιτιστικά φεστιβάλ και 

ιστορικά και εκπαιδευτικά οδοιπορικά που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Αθήνα 

όσο και τη Βόρειο Ήπειρο. 
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«Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» 

Τι σχεδιάζουμε 

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η πανδημία της νόσου του Κορωνοϊού 2019 (COVID-19) έχει επιφέρει μεγάλες 

επιπτώσεις στο σύνολο της ζωής στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες του 

κόσμου. Η πρωτόγνωρη και πέρα από κάθε πρόβλεψη υγειονομική κρίση, έχει ήδη 

αρχίσει να αφήνει τα αποτύπωμά της στις κοινωνίες. Κατανοούμε ότι η χώρα μας, 

όπως και η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πόλεμο με έναν 

αόρατο και ύπουλο εχθρό και στηρίζουμε την προσπάθεια της Πολιτείας, του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και όλων των συνάνθρωπών μας. 

Πιστεύουμε όμως, ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα, να 

προετοιμαστούμε και να σχεδιάσουμε με ποιους τρόπους και με τι εργαλεία και 

εφόδια θα επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας. 

Σε μια περίοδο οξυμένης οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης, η 

στήριξη των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα 

μας. Η αντιμετώπιση της φτώχειας, η προώθηση της απασχόλησης, η προάσπιση των 

ανθρώπινων αξιών, ήταν, είναι και θα παραμείνουν στο επίκεντρο της Κοινωνικής 

Πολιτικής της παράταξής μας για ένα μέλλον καλύτερο για την κοινότητά μας.  

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» συνέδραμε και στάθηκε αρωγός στα μέλη 

της κοινότητας όλο αυτό το χρονικό διάστημα καθοδηγούμενη από το αίσθημα της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και το καθήκον για στήριξη των συμπολιτών μας και 

ευελπιστεί και υπόσχεται να κάνει πολλά περισσότερα μόλις επιστρέψουμε στην 

κανονικότητα και αντιμετωπίσουμε ολοκληρωτικά τη φονική πανδημία. 
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Η επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος για τους Βορειοηπειρώτες αποτελεί 

πρωταρχικό μέλημα για την «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική».  

Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» υπόσχεται πως θα συνεχίσει ακούραστα 

τον αγώνα για τις συντάξεις των Βορειοηπειρωτών μέχρι την τελική δικαίωση, χωρίς 

ΚΑΝΕΝΑΝ άλλο συμβιβασμό που θίγει τα δικαιώματα μας, μέχρι να πάρουμε όσα 

αδίκως μας στερούν. 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την εφαρμογή της τροπολογίας του επιδόματος των 

ανασφαλίστων υπερηλίκων Βορειοηπειρωτών μέχρι να αποκατασταθεί η αδικία. 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην εφαρμοστεί, κατ’ εξαίρεση για τους ομογενείς 

από την Αλβανία, η απαίτηση διαμονής 40 ετών στην Ελλάδα, για να θεμελιωθούν 

δικαιώματα πλήρους εθνικής σύνταξης. 

Το βασικό μας μότο ήταν και θα είναι: ΚΑΝΕΝΑΣ διαχωρισμός των 

Βορειοηπειρωτών, από τους Ελλαδίτες Έλληνες σε κανέναν συνταξιοδοτικό νόμο. 

Η βασική μας επιδίωξη ήταν και θα είναι: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ από την κυβέρνηση και 

την Βουλή των Ελλήνων, την ανάγκη προστασίας της ελληνικότητάς μας και η  

αναγνώριση και η γνωστοποίηση της ιστορικής μας συμμετοχής και συμβολής στον 

εθνικό κορμό. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 

Οι αδικίες και οι προκλήσεις που διαπράττονται εις βάρος της Εθνικής Ελληνικής 

Μειονότητας, βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος της «Ανεξάρτητης 

Συμμαχίας για την Αττική». Η ΑΣΑ σε αγαστή συνεργασία με εκπροσώπους 

Βορειοηπειρωτικών οργανώσεων και άλλων φορέων τόσο στην Ελλάδα όσο και την 

Αλβανία, θα συνεχίσει να διεκδικεί την προστασία των στοιχειωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των ομοεθνών μας, ώστε  να αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους, να 

διαφυλάσσουν το θρήσκευμά τους, τις παραδόσεις τους, τα ήθη και έθιμά τους.  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

Επιπλέον, βασικός στόχος της ΑΣΑ είναι η οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και 

εκπαιδευτική ανάπτυξη της κοινότητας του Ελληνισμού της Αλβανίας. Επιδιώκουμε 

να μην αφεθεί η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η Βόρειος Ήπειρος, να ερημώσει  και γι αυτό 

θα συνεχίσουμε διεκδικούμε: 
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1. Τη προάσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας από την Ελληνική 

πολιτεία, ως η μητροπολιτική χώρα του έθνους μας και ως η χώρα της οποίας είμαστε 

πολίτες με συγκεκριμένες ενέργειες: 

α. Η θεσμική συνεργασία των Ελληνικών αρχών με τους δύο 

αναγνωρισμένους Ελληνικούς Δήμους από την Αλβανία και με τους φορείς 

των περιοχών  

β. Η συχνή και τακτική επίσκεψη των περιοχών αυτών από τους αρμόδιους 

αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης 

γ. Κάλυψη των έκτακτων αναγκών και αναγκαίων υποδομών, από τις 

προξενικές αρχές της Ελλάδας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της 

Αλβανίας και τις εκεί τοπικές αρχές 

2. Τη διατήρηση και την αύξηση της επιρροής της Ελληνικής κοινότητας στην 

Αλβανία στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, ως το μόνο πρακτικά εφικτό 

μέσο ύπαρξης και ανάπτυξης του Ελληνισμού στην ιδιαίτερη πατρίδα μας για ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για τα χωριά μας. 

Οι διεκδικήσεις μας θα γίνουν πράξη μόνο με αγώνα και με ενότητα. Κι αυτό 

προσπαθεί να κάνει αυτή η Συμμαχία: να ενώσει όλες τις δυνάμεις των 

Βορειοηπειρωτών και να αγωνιστούμε ενωμένοι σαν μια γροθιά με ξεκάθαρους 

κανόνες, ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες, συλλογικά, ενωμένοι για έναν κοινό 

σκοπό. Με πράξεις. Με ευθύνη. Με ομοψυχία. 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών της 

κοινότητάς μας αλλά και των συμπολιτών μας θα συνεχίσουμε τη προβολή των 

ζητημάτων-προβλημάτων που αφορούν την κοινότητα μας, μέσω συνεντεύξεων τόσο 

στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο καθώς και μέσω άλλων ενεργειών 

(ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις, κ.α.). 
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«Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας 

Πιστεύουμε πως ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά για την κοινότητά 

μας και την ιδιαίτερη πατρίδα μας 

Πιστεύουμε πως όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά για εμάς 

και τις επόμενες γενιές 

Είμαστε περήφανοι Βορειοηπειρώτες! 

 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ 

ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 15-17 

(γραφεία παράταξης: 4Ος όροφος) 

Τηλέφωνο: 213  20 63 568 

Email: info@anexartitisymmaxia.gr 

Site: anexartitisymmaxia.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/anexartitisymmaxia 

 


