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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το θέμα της εργασίας είναι η κοινωνική σύνθεση των αιρετών οργάνων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα των αιρετών οργάνων της Νομαρχίας 

Πειραιά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 16 δήμους, αυτούς του Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη, Αίγινας, Αμπελακίων, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Κυθήρων, 

Μεθάνων, Νίκαιας, Περάματος, Πειραιά, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζήνας 

και Ύδρας και σε 2 κοινότητες, του Αγκιστριού και των Αντικυθήρων. Εξετάστηκε η 

επαγγελματική ταυτότητα των νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, 

ενώ για το νομάρχη, τους δημάρχους και τους προέδρους των κοινοτήτων, έγινε 

προσπάθεια συλλογής ορισμένων προσωπικών στοιχείων, όπως η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο. Με κινητήριο 

δύναμη τα παραπάνω στοιχεία και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση του ερωτηματολογίου, θα συμπεράνουμε ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές 

ομάδες που κερδίζουν την προτίμηση και την εμπιστοσύνη των δημοτών, για την 

διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Επίσης έγινε καταγραφή του μορφωτικού 

επιπέδου των δημοτών και της επαγγελματικής τους κατάστασης, με σκοπό την 

σύγκριση των χαρακτηριστικών τους με αυτά των δημοτικών αρχών. Εν κατακλείδι 

θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: Ποιο φύλο, ποια 

ηλικία και ποιο επάγγελμα είναι εκείνο που «κερδίζει έδαφος»; Η οικογενειακή 

κατάσταση είναι καθοριστικός παράγοντας στο να εκλεγεί κάποιος σε αιρετό αξίωμα;



Εκατόν εβδομήντα πέντε χρόνια αλλεπάλληλων αλλαγών, χρειάστηκαν να 

περάσουν για να φτάσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υφιστάμενη μορφή της. Να 

αποτελεί δηλαδή θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου που έχει ως στόχο την συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Συγκροτείται από 2 βαθμούς: την πρωτοβάθμια την οποία αποτελούν οι δήμοι και οι 

κοινότητες και την δευτεροβάθμια που την αποτελούν οι νομαρχίες. Το δήμο τον 

διοικούν ο δήμαρχος, η δημαρχιακή επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο, ενώ την 

κοινότητα ο πρόεδρος και το κοινοτικό συμβούλιο. Η νομαρχία διοικείται από τον 

νομάρχη και το νομαρχιακό συμβούλιο, ενώ οι εκλογές και για τους δύο βαθμούς 

διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια ταυτόχρονα.

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 16 δήμους 

και σε 2 κοινότητες της νομαρχίας Πειραιά, με σκοπό την καταγραφή ορισμένων 

προσωπικών χαρακτηριστικών των αιρετών οργάνων. Από την έρευνα, λοιπόν, 

διαπιστώθηκε ότι τόσο ο νομάρχης, όσο οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων 

είναι άντρες. Επίσης ανδροκρατούμενες φαίνεται ότι είναι και οι θέσεις στο δημοτικό 

συμβούλιο, αφού από το σύνολο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, 1.550 είναι 

άντρες και 740 είναι γυναίκες. Η πλειοψηφία των δημάρχων και προέδρων των 

κοινοτήτων βρίσκεται στη μέση ηλικία, είναι έγγαμοι με δύο παιδιά και έχουν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο. Εν αντιθέσει με τους πολίτες της Νομαρχίας Πειραιά, οι οποίοι 

είναι κατά 38,6% απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι και κατά 13,4% απόφοιτοι 

γυμνασίου, οι περισσότεροι δήμαρχοι έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Η ηλικία των 

δημάρχων δικαιολογεί το γεγονός ότι το 22,2% από αυτούς είναι συνταξιούχοι, ενώ 

οι μηχανικοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έρχονται δεύτεροι στις προτιμήσεις των 

ψηφοφόρων με ποσοστό 16,6%.

Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου, διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες 

προτιμούν τις γυναίκες για το δημαρχιακό αξίωμα και οι άντρες τους άντρες, ενώ 

αδιάφορο φαίνεται να είναι το φύλο των δημοτικών συμβούλων και για τα δύο 

ερωτηθέντα φύλα. Συγκεκριμένα το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αδιαφορεί 

για το φύλο των δημοτικών συμβούλων, ενώ το 37,5% απάντησε ότι επιθυμεί 

γυναίκα για το συγκεκριμένο αξίωμα. Οι γυναίκες θεωρούν ότι τα άτομα του ίδιου 

φύλου είναι δυναμικότερα και πιο δραστήρια γι’αυτό το λόγο άλλωστε μπορούν να 

προσφέρουν περισσότερα στην τοπική κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, οι άντρες 

υποστηρίζουν το φύλο τους, επειδή πιστεύουν ότι είναι δυναμικότερο από το 

γυναικείο. Ένα ακόμα στοιχείο που συμπεραίνεται από το ερωτηματολόγιο είναι ότι



οι δημότες προτιμούν να ψηφίζουν άτομα που βρίσκονται ηλικιακά μεταξύ 41 και 50 

ετών, ενώ ελάχιστοι θεωρούν ότι η κατάλληλη ηλικία για να εκλεγεί κάποιος 

δήμαρχος είναι μεταξύ 21-30 ετών και άνω των 61 ετών. Το συμπέρασμα αυτό, 

βέβαια, έρχεται σε σύγκρουση με την παραδοχή ότι η νέα γενιά μπορεί να 

ανταπεξέλθει καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Συγκεκριμένα το 20% 

απάντησε «ναι»,το 37,5% «μάλλον ναι», το 12,5% «όχι», το 2,5% «μάλλον όχι», ενώ 

το υπόλοιπο 27,5% δεν απάντησε καθόλου σε αυτή την ερώτηση. Το μορφωτικό 

επίπεδο και το προεκλογικό πρόγραμμα είναι τα δύο πρώτα κριτήρια με τα οποία οι 

δημότες επιλέγουν σε ποιόν υποψήφιο δήμαρχο θα δώσουν την ψήφο τους. Υψηλές 

παραμένουν μέχρι και σήμερα, οι μετοχές της « Τράπεζας Εξυπηρετήσεων», αφού το 

30% των ερωτηθέντων ψηφίζουν με γνώμονα τις γνωριμίες/ πελατειακές σχέσεις.

Την ευθύνη για το ποια άτομα θα ανέβουν στον δημαρχιακό θώκο, την έχουν 

καθαρά οι δημότες, αφού είναι εκείνοι που καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες και 

να αποφασίσουν για το μέλλον του δήμου. Προσόντα του συγχρόνου δημάρχου 

πρέπει να θεωρούνται η επιστημονική κατάρτιση και η τεχνοκρατική αντίληψη, 

στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τοπικής 

κοινωνίας. Ο σύγχρονος δήμαρχος δεν πρέπει να παραμένει στην απλή διαχείριση 

των ζητημάτων της καθημερινότητας, αλλά να οραματίζεται ένα δήμο με υψηλό 

επίπεδο ποιότητας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θεσμοθέτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε το 1833 και 

μέσα σε αυτά τα 175 χρόνια υπέστει αρκετές τροποποιήσεις τόσο στη δομή, όσο και 

στην ανάδειξη των οργάνων της. Σήμερα, αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου 

βίου, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων 

και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Στην τοπική αυτοδιοίκηση 

διακρίνουμε δύο βαθμίδες. Την πρωτοβάθμια, την οποία αποτελούν οι δήμοι και οι 

κοινότητες και την δευτεροβάθμια, που την αποτελούν οι νομαρχίες. Η ανάδειξη των 

τοπικών αρχών γίνεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία κάθε τέσσερα 

χρόνια. Το αιρετό αξίωμα του νομάρχη, του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας, 

καθώς και των συμβούλων, σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία έχει το δικαίωμα και την 

ευθύνη να αποφασίζει η ίδια, χωρίς εξωτερικές πιέσεις, τους αντιπροσώπους της. 

Ποιοι, όμως, πολίτες είθισται να θέτουν υποψηφιότητα στις δημοτικές και 

νομαρχιακές εκλογές; Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι των 

κοινοτήτων και οι νομάρχες; Ποια επαγγέλματα κυριαρχούν στα συμβούλια; Με ποια 

κριτήρια ψηφίζουν οι δημότες τους αντιπροσώπους τους και αν το δημαρχιακό 

αξίωμα είχε φύλο, τότε τι θα ήταν;

Η ιστορία, μέχρι σήμερα, δείχνει ότι στον δημαρχιακό θώκο αναδεικνύονται 

άντρες μεσήλικες με επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος. Μέσα από τις σελίδες που 

ακολουθούν και έχοντας ως αντικείμενο έρευνας τους δήμους και τις κοινότητες της 

Νομαρχίας Πειραιά, θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε αν το συγκεκριμένο 

«μοντέλο» τοπικής αρχής υφίσταται και στις μέρες μας. Για την εξαγωγή σαφών και 

ασφαλών συμπερασμάτων εξετάστηκε η επαγγελματική και η οικογενειακή 

κατάσταση του νομάρχη, των δημάρχων και των προέδρων των κοινοτήτων, που 

αναδείχτηκαν στις εκλογές του 2006, η ηλικιακή τους διάρθρωση καθώς και το φύλο 

που ανήκουν. Ως προς τους συμβούλους εξετάστηκε μόνο η επαγγελματική τους 

ταυτότητα και το φύλο.
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ΜΕΡΟΣ A'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του 

στην Ελλάδα το 1833 και ύστερα από μια πορεία 175 ετών έφτασε στην υφιστάμενη 

μορφή του. Ο Νόμος περί συστάσεως των δήμων δημοσιεύτηκε στις 27 Δεκεμβρίου 

του 1833 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας. Το κείμενο 

του Νόμου αυτού αποτελεί το πρώτο ελληνικό σύστημα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

κατά το οποίο το Βασίλειο της Ελλάδος διαιρείται σε δήμους, οι οποίοι αποτελούν 

τον μοναδικό εκπρόσωπο της . Οι κοινότητες που είχαν οργανωθεί επί τουρκοκρατίας 

παραγκωνίζονται εντελώς. Σκοπός της διαιρέσεως της επικράτειας είναι το να 

επιτευχθεί η οργανική ανάπτυξη του πολιτικού σώματος και των μελών του, καθώς 

και να απλουστευθεί η διοίκηση του κράτους, ώστε οι κεντρικοί φορείς να 

επαναπαυθούν στο ότι οι δημόσιοι σκοποί εκτελούνται στις νομαρχίες, για θέματα 

που αφορούν την νομαρχία, στις επαρχίες για τα επαρχιακά και στους δήμους για τα 

δημοτικά. Ουσιαστικά η Αντιβασιλεία διακηρύσσει ότι οι δήμοι αποτελούν τμήμα της 

κεντρικής διοίκησης με βασική αρμοδιότητα την πραγματοποίηση των κρατικών 

σκοπών. Την δημοτική αρχή την αποτελούν ο Δήμαρχος, οι Πάρεδροι και το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Σαφής ορισμός των δήμων δεν δίνεται. Παρόλα αυτά η 

Εισηγητική Έκθεση δέχεται τους δήμους σαν πολιτικά συστήματα. Αναγνωρίζει σε 

αυτούς τη διττή σημασία του προορισμού τους δηλ. την εκπλήρωση των κρατικών 

επιδιώξεων και την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών. Το άρθρο 7 διέκρινε τους 

δήμους σε 3 κατηγορίες. Αυτούς της πρώτης τάξεως με 10.000 κατοίκους και άνω, 

της δεύτερης τάξεως με 2.000 -  9.999 και της τρίτης τάξεως με αριθμό κατοίκων 

μέχρι 2.000. Τους δημάρχους της α’ και β’ τάξεως τους ορίζει ο Βασιλιάς ενώ της γ’ 

τάξεως ο Νομάρχης. Μπορεί να δόθηκε στους δήμους διοικητική αυτοτέλεια, αλλά 

καθιερώθηκε η αρχή της επιτηρήσεως σύμφωνα με την οποία κάθε δήμος 

υποχρεούταν να επιτηρείται από το κράτος. Η κεντρική διοίκηση αν έβλεπε αμέλεια 

από μέρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όφειλε να τους παραινεί ώστε να ασκήσουν τα 

καθήκοντά τους. Επίσης καθιερώθηκε ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων των 

Δημοτικών Συμβουλίων και ο έλεγχος σκοπιμότητας. Μαύρη σελίδα της τότε
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ιστορίας αποτέλεσε η κατάργηση του Νομαρχιακού συστήματος και η αντικατάστασή 

του από το Επαρχιακό το 1836. Το σύστημα αυτό όμως δεν κράτησε και η Βουλή το 

1845 επανάφερε το Νομαρχιακό.

Με την αλλαγή όμως του πολιτεύματος το 1862 και την ψήφιση του Συντάγματος 

το 1864, τα πράγματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλαξαν. Βασική διάταξή του 

αποτελεί η θεσμοθέτηση της άμεσης εκλογής των Δημάρχων. Το Σύνταγμα αυτό, 

ήταν το πρώτο Σύνταγμα του νεότερου Ελληνικού κράτους που αναγνώρισε το θεσμό 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περαιτέρω περιλάμβανε εγγυήσεις συνετότερης 

λειτουργίας της διαδικασίας εκλογής των οργάνων της. Στην Εθνική Συνέλευση στις 

29 Απριλίου του 1863 υποβλήθηκε σχέδιο ψηφίσματος «περί συστάσεως των δήμων», 

σύμφωνα με το οποίο θα καταργούταν κάθε μορφή κρατικής εποπτείας επί των 

αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων. Το σχέδιο τελικά δεν επικυρώθηκε. Το 

1875 ο Χαρ. Τρικούπης κατέθεσε στη Βουλή τρία σχέδια νόμων. Το «περί της 

Νομαρχιακής Επιτροπής», το «περί τροποποιήσεως του περί δήμων Νόμου» και το 

«περί κοινοτήτων». Την τύχη του σχεδίου «περί συστάσεως των δήμων» είχαν και τα 

τρία αυτά σχέδια.

Οι δήμοι κατά την απογραφή του 1890 ανέρχονταν σε 442 από τους οποίους 27 

ήταν α’ τάξεως, 356 β’ τάξεως και 59 γ’ τάξεως. Λίγα χρόνια αργότερα στις 14 

Νοεμβρίου του 1910 ο Ελ. Βενιζέλος στο προγραμματικό του λόγο βεβαίωσε ότι « η 

κυβέρνησις της ανορθώσεως θέλει επιδίωξη την εξυγίανσιν της διοικήσεως διά της 

αναπτΰξεως του κοινοτικού θεσμού, ο οποίος αποτελεί την βάσιν της α).ηθούς 

αυτοδιοικήσεως». Στις 2 Μαίου του 1911, ο Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε το 

σχέδιο Νόμου «περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων», το οποίο επικυρώθηκε από 

το Βασιλιά και έγινε Νόμος στις 14 Φεβρουάριου του 1912. Το περιεχόμενο της Τ.Α. 

συνίσταται στην αυτοδιοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Βασικό επίτευγμα του νέου 

νόμου είναι η ύπαρξη 2 ειδών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι και οι 

κοινότητες, που είναι ισότιμες και παράλληλες διοικητικές μονάδες. Πλεονέκτημα 

του νέου Νόμου θεωρείται η σύσταση μικρότερων οργανισμών ως αντιστάθμισμα 

των μεγάλων σε μέγεθος δήμων του Νόμου του 1833, όπως επίσης και η διάθεση 

πόρων από τους οργανισμούς για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Μειονέκτημα 

θεωρείται η δημιουργία 6.000 περίπου οργανισμών που είχε ως συνέπεια, εκτός των 

άλλων, την οικονομική δυσπραγία των μικρότερων δήμων. Οι πρώτες δημοτικές και 

κοινοτικές εκλογές μετά την θέσπιση του νέου Νόμου διενεργήθηκαν στις 9 

Φεβρουάριου του 1915. Ο Δήμαρχος, οι Πάρεδροι, οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί
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Σύμβουλοι εκλέγονται άμεσα κάθε τετραετία με άμεση, καθολική ψήφο. Εξαίρεση 

της άμεσης εκλογής αποτελούσε η εκλογή του Προέδρου της κοινότητας, ο οποίος 

εκλεγόταν μεταξύ των κοινοτικών συμβούλων. Βέβαια τοπική αρχή αποτελούσε μόνο 

το Κοινοτικό Συμβούλιο και όχι ο Πρόεδρος.

Ως το δυναμικότερο Ελληνικό Σύνταγμα της μέχρι τότε εποχής, ανακυρήχθηκε το 

Σύνταγμα του 1927 κατά το οποίο «Το κράτος διαιρείται εις περιφέρειας, εντός των 

οποίων οι πολίται διαχειρίζονται απ’ευθείας τας τοπικάς υποθέσεις, ως ο Νόμος 

θέλει ορίσει. Η  κοινότης αποτελεί απαραιτήτως την πρώτη βαθμίδα των τοιούτων 

οργανισμών της τοπικής αυτοδιοικήσεως, οι οποίοι πρέπει να είναι κατ’ελάχιστον 

όριον δύο βαθμών ανεξαρτήτως των δήμων και των συνδέσμων κοινοτήτων. Το 

δικαίωνα του αποφασίζειν εις τους ανωτέρω οργανισμούς επί ζητημάτων 

υπαγόμενων εις την σφαίραν της τοπικής αυτοδιοικήσεως ανήκει απαραιτήτως εις 

αιρετά όργανα εκλεγόμενα δια καθολικής ψηφοφορίας ή και αμέσως εις το σύνολον 

των εις έκαστον εξ’ αυτών ανηκόντων πολιτών. Το κράτος ασκεί, καθώς ο Νόμος 

θέλει ορίσει, μόνον ανωτάτιρ εποπτείαν επί των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοικήσεως, μη εμποδίζουσαν την πρωτοβουλίαν και την ελευθέραν δράσις 

αυτών.» 1 Παρατηρούμε να υπάρχει μια μικρή σύγχυση ως προς την μορφή της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και στη μορφή οργανώσεως του κράτους, η οποία δεν 

προσδιορίζεται με σαφήνεια στο Σύνταγμα. Η οργάνωση άρχιζε από μεγάλες 

αυτοδιοικούμενες περιφέρειες και κατέληγε σε μικρότερες.

Οι συνεχείς τροποποιήσεις που δεχόταν ο βασικός Νόμος «περί συστάσεως 

δήμων και κοινοτήτων» οδήγησε την πολιτεία να κωδικοποιήσει τις διατάξεις που 

αφορούσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η πρώτη κωδικοποίηση έγινε το 1926, ενώ η 

ύλη του Συντάγματος του 1927 επισυνάπτεται στην κωδικοποίηση που 

πραγματοποιήθηκε το 1936 «περί κώδικος νομοθεσίας περί δήμων και κοινοτήτων». 

Σύμφωνα με τον κώδικα οι δημοτικές αρχές ήταν ο Δήμαρχος, ο οποίος 

εκπροσωπούσε τον δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν αρμόδιο για την λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τα θέματα του δήμου , οι Πάρεδροι και η Δημαρχιακή 

Επιτροπή, που είχε αποφασιστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες.. Την αρχή της 

κοινότητας αποτελούσε το Κοινοτικό Συμβούλιο, ένώ ο Πρόεδρος της κοινότητας 

ήταν εκτελεστικό όργανο.

Ι.Κλειώσης Χρήστος, (1977), Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ( Από τους ιστορικούς 
χρόνους μέχρι σήμερα), σελ.564.
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Ο κώδικας αναφερόταν και στη διοικητική εποπτεία και την διέκρινε σε έλεγχο επί 

των οργάνων και σε έλεγχο επί των πράξεων. Η κωδικοποιημένη αυτή νομοθεσία είχε 

μια μακρόχρονη πορεία, αφού δεν υπέστει καμία αλλαγή σε χρονικό διάστημα ετών. 

Η δικτατορία του Μεταξά, ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και τα χρόνια της κατοχής 

στάθηκαν τροχοπέδι στην ανάπτυξη τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και της 

χώρας. Το 1954 ο κώδικας τίθεται υπό ανανέωση. Βασικές επιδιώξεις του νέου 

κώδικα ήταν:

4  Η αρτιότερη και απλούστερη κατανομή της ύλης

4. Η εξασφάλιση μεγαλύτερης αυτοτέλειας στους δήμους και στις κοινότητες

4  Ο περιορισμός των παρεμβάσεων της κρατικής διοίκησης

4  Η δημιουργία εύρωστων οργανισμών.

Πράγματι δημιουργήθηκαν εύρωστοι οργανισμοί αφού ως δήμοι αναγνωρίζονταν 

πλέον οι πρωτεύουσες των νομών και πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 

κατοίκων, ενώ ως κοινότητες αυτές που είχαν τουλάχιστον 500 κατοίκους.

Στο Σύνταγμα του 1968 έχουμε μια πιο σαφή εικόνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Για πρώτη φορά παρατηρούμε να ορίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν 

αποκεντρωμένο όργανο του κράτους (άρθρο 120), η οποία συνίσταται από τους 

δήμους και τις κοινότητες. Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της κοινότητας, το δημοτικό και 

κοινοτικό συμβούλιο εκλέγονται μέσω καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας. Σκοπός 

της αυτοδιοίκησης είναι η προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και αναγκών των 

κατοίκων της περιφέρειας της. Η μεταπολίτευση όμως της 23ης Ιουλίου του 1974 

έθεσε σε ισχύ τον Νόμο 180/1975, ο οποίος επανέφερε τον Νόμο του 1954. Ο Νόμος 

αυτός έφερε ουσιώδεις τροποποιήσεις στην περί δήμων και κοινοτήτων νομοθεσία, 

ενώ ορισμένες διατάξεις του κατεργηθέντα Κώδικα ενσωματώθηκαν στο νέο. « Το 

1986 με τον Ν. 1622, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2130/1993, συστήθηκε δεύτερος 

βαθμός διοικητικής αποκέντρωσης, με τον καθορισμό διοικητικών περιφερειών με 

σκοπό τον προγραμματισμό και το συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης. Οι 

περιφέρειες και οι νομοί δεν αποτελούσαν νομικά πρόσωπα. Ο καθορισμός τους, η 

ονομασία τους και η έδρα τους καθοριζόταν με Διατάγματα». Τα περιφερειακά 

όργανα τα αποτελούσαν ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο οποίος είχε την ίδια 

υπηρεσιακή κατάσταση με τον νομάρχη και το περιφερειακό συμβούλιο. Ο νομάρχης 

διοριζόταν και παυόταν με Προεδρικό Διάταγμα που εκδιδόταν μετά από πρόταση 

του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ το περιφερειακό συμβούλιο είχε συμβουλευτικές και 

αποφασιστικές αρμοδιότητες.
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Από το 1994 με τους Ν. 2218/1994 και 2240/1994,οι νομοί ορίζονται ως δεύτερος 

βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Τα όργανά της είναι το νομαρχιακό συμβούλιο, η νομαρχιακή επιτροπή, ο νομάρχης, 

ενώ ως συμβουλευτικό όργανο προβλέπεται μια οικονομική και κοινωνική επιτροπή. 

Μια πολύ σημαντική αλλαγή στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης επέφερε το 

πρόγραμμα «I. Καποδίστριας», που είχε βασικό σκοπό την συνένωση δήμων και 

κοινοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν. 2539/1997, η Ελλάδα διαιρείται σε 13 

περιφέρειες, 51 νομούς, 913 δήμους και 123 κοινότητες. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται μια συνοπτική διαίρεση της επικράτειας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΝΟΜΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝ/ΤΕΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ 8 1
ΕΒΡΟΥ 13 0
ΚΑΒΑΛΑΣ 11 0
ΞΑΝΘΗΣ 7 3
ΡΟΔΟΠΗΣ 9 3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ 12 0
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 45 0
ΚΙΛΚΙΣ 11 1
ΠΕΛΛΗΣ 11 0
ΠΙΕΡΙΑΣ 13 0
ΣΕΡΡΩΝ 22 5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14 0

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8 7
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12 3
ΚΟΖΑΝΗΣ 16 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 4

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 13 3
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 13
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 8 1

ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 20 1
ΛΑΡΙΣΗΣ 28 4
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22 4
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23 3
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ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 0
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13 3
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8 1
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 6 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΙΤΩΛ/Ν ΑΝΙΑΣ 29 0
ΑΧΑΪΑΣ 21 2
ΗΛΕΙΑΣ 22 0

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18 2
ΕΥΒΟΙΑΣ 25 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11 0
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 23 2
ΦΩΚΙΔΟΣ 12 0

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 48 0
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 2
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 20
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 11 1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 14 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15 0
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 20 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 29 2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 17 1
ΣΑΜΟΥ 8 0
ΧΙΟΥ 10 0

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25 2
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 20 11

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 0
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 1
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11 1
ΧΑΝΙΩΝ 23 2

Πηγή Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

1.2 Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.2.1. ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στις 8 Ιουνίου 2006, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε ο νέος 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία « Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του
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δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Οι 

δήμοι και οι κοινότητες αποτελούν τους οργανισμούς του πρώτου βαθμού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και 

ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και 

εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Δήμοι θεωρούνται όσοι 

έχουν συσταθεί ήδη με νόμο, όσοι προέρχονται από συνένωση δήμων ή δήμων και 

κοινοτήτων ή κοινοτήτων και τέλος όσες κοινότητες έχουν πληθυσμό άνω των 4.000 

κατοίκων. Οι δήμοι, που στην έδρα τους ο πληθυσμός περνά τους 100.000 κατοίκους 

χωρίζονται σε δημοτικά διαμερίσματα. Κοινότητες θεωρούνται όσες έχουν συσταθεί 

ή διατηρηθεί με νόμο. Στους δήμους και στις κοινότητες που συστάθηκαν με το 

σχέδιο «I. Καποδίστριας», (άρθρο 1 του ν. 2539/1997), η εδαφική περιφέρεια κάθε 

ΟΤΑ που καταργήθηκε και κάθε οικισμού που προσαρτήθηκε, αποτελεί υποδιαίρεση 

της εδαφικής περιφέρειας του νέου δήμου ή κοινότητας και ονομάζεται «τοπικό 

διαμέρισμα». Τέλος τοπικά διαμερίσματα αποτελούν οι δήμοι και οι κοινότητες που 

καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τους νόμους 1416/1984 και 

1622/1986.

Ο δήμος διοικείται από τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή 

Επιτροπή. Ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων εξαρτάται αποκλειστικά από τον 

πληθυσμό του εκάστοτε δήμου. Τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων καθορίζονται 

ως εξής:

> 13 μέλη έως 5000 κατοίκους

> 17 μέλη από 5.001 -  10.000 κατοίκους

> 21 μέλη από 10.001 -  30.000 κατοίκους

> 27 μέλη από 30.001 - 60.000 κατοίκους

> 33 μέλη από 60.001 - 100.000 κατοίκους

> 37 μέλη από 100.001 -  150000 κατοίκους

> 41 μέλη από 150.001 -  500.000 κατοίκους

>  45 μέλη από 500.001 κατοίκους και άνω.

Ο Δήμαρχος δεν συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό των μελών, εφόσον δεν 

συγκαταλέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα Κοινοτικά Συμβούλια απαρτίζονται

2. Ν.3463/2006, Άρθρο 1, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Α.Φ.114
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από περιορισμένους αριθμητικά συμβούλους, λόγω του πληθυσμού. Η κοινότητα 

διοικείται από τον πρόεδρο και το κοινοτικό συμβούλιο. Οι κοινότητες με αριθμό 

κατοίκων κάτω των 2.000 εκλέγουν 9 κοινοτικούς συμβούλους, ενώ από 2.001 και 

άνω εκλέγουν 11. Εν αντιθέσει με την περίπτωση του δημοτικού συμβουλίου, στο 

κοινοτικό συμβούλιο περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της κοινότητας. Όργανα του 

δημοτικού διαμερίσματος αποτελούν το συμβούλιο του διαμερίσματος που 

απαρτίζεται από 15 μέλη και ο πρόεδρος του συμβουλίου, ενώ τα όργανα του τοπικού 

διαμερίσματος είναι το τοπικό συμβούλιο, που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη, 

ανάλογα με τον πληθυσμό και ο πρόεδρος του συμβουλίου. Τόσο το συμβούλιο του 

διαμερίσματος, όσο και το τοπικό συμβούλιο εκλέγεται κάθε 4 χρόνια, με άμεση 

καθολική και μυστική ψηφοφορία, τη μέρα που διεξάγονται οι εκλογές της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Οι εκλογές διενεργούνται κάθε 4 χρόνια και συγκεκριμένα κάθε 

δεύτερη Κυριακή του Νοέμβρη.

Δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος κοινότητας, κοινοτικός σύμβουλος, 

σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος, τοπικός σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ο 

δημότης που έχει συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας του και να έχει την ικανότητα 

να εκλεγεί. Επίσης σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί πολίτης κράτους -  μέλους της Ε.Ε., 

εφόσον πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Από την δυνατότητα όμως του 

"εκλέγεσθαι", αποκλείονται ορισμένες κοινωνικές ομάδες όπως:

-4 Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, και των 

σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.

-4 Γενικοί γραμματείς δήμων και υπάλληλοι δήμων ή κοινοτήτων, καθώς και οι 

υπάλληλοι των δημοτικών και κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδρυμάτων που έχουν 

συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι οι δήμοι ή κοινότητες.

-4 Υπάλληλοι των δήμων ή κοινοτήτων που συνενώνονται σε ένα δήμο, στο νέο 

δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.

-4 Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 

αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, στους 

δήμους ή τις κοινότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή 

Διεύθυνσης, ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών 

εκλογών.

■4 Όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης 

καταδίκης για κακούργημα, αδίκημα για παραχάραξη, κιβδηλεία,
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πλαστογραφία, δωροδοκία, εκβιασμό, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, 

καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορίας, παράνομης διακίνησης 

αλλοδαπών, εμπορίου ναρκωτικών και λαθρεμπορίας.

4  Όσοι συνδέονται με το δήμο ή την κοινότητα ή τα νομικά τους πρόσωπά, με 

συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής 

υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή 

δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των 5.000€ συνολικά ετησίως.

4  Μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι 

κεφαλαιουχικών εταιριών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο ή την κοινότητα, 

εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες υπερβαίνει το 5% του 

συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας, εταίροι προσωπικών εταιριών, καθώς και 

κοινοπρακτούντα πρόσωπα, με την συνδρομή των προϋποθέσεων της 

προηγούμενης περίπτωσης.

4  Τέλος δεν πρέπει να οφείλει χρηματικό ποσό στο δήμο ή στην κοινότητα, σε 

Ν.Π.Δ.Δ. του ίδιου δήμου, σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης 

και σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση. Σε περίπτωση που εκλεγεί είναι 

υποχρεωμένος να εξοφλήσει το χρέος του πριν εγκατασταθεί η νεοεκλεγείσα 

δημοτική αρχή.

Η εκλογή των δημοτικών αρχών γίνεται κατά συνδυασμούς. Επιτυχών θεωρείται 

ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των 

έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα. 

Δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος 

συνδυασμού. Από το σύνολο των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, 

τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στους επιλαχόντες. Οι έδρες 

που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 των δημοτικών συμβούλων είναι οι ακόλουθες:

> Για τα 13 μελή συμβούλια 8 και 5

17μελή « 10 και 7 45μελή συμβούλια 27 και 18

21μελή « 13 και 8

27μελή « 16 και 11

33μελή « 20 και 13

37μελή « 22 και 15

41μελή « 25 και 16

Οι έδρες των κοινοτικών συμβούλων έχουν ως εξής:

> Για τα 9μελή συμβούλια 5 και 4
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11μελή 7 και 4

Τον δήμαρχο τον επικουρούν αντιδήμαρχοι, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τον 

πληθυσμό του κάθε δήμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, στους δήμους με αριθμό 

κατοίκων άνω των 2.000 -  10.000 ορίζονται δυο αντιδήμαρχοι, από 10.001 -  20.000 

και σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών ορίζονται τρεις, από 20.001- 40.000 

τέσσερις και από 40.001 -  100.000 πέντε. Σε μεγαλύτερους πληθυσμιακά δήμους ο 

αριθμός των αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί 

να αυξηθεί κατά τρεις με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

1.2,2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.2218/94, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αποτελούν τον 

δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Ν.Π.Δ.Δ., 

που έχουν προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 

περιφέρειάς τους. Μεταξύ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τ.Α. δεν υφίσταται 

ιεραρχική σχέση και η Ν.Α. δεν ασκεί εποπτεία στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 

Όργανα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι ο νομάρχης, το νομαρχιακό συμβούλιο 

και η νομαρχιακή επιτροπή. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια ταυτόχρονα με την 

εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος 

νομάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού και η θητεία του είναι τετραετής. Όπως στους 

δήμους, έτσι και στις νομαρχίες, τον νομάρχη επικουρούν οι βοηθοί νομάρχες, ο 

αριθμός των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό των μελών των νομαρχιακών 

συμβουλίων. Στις Ν.Α. που το συμβούλιό τους αποτελείται από 21 μέλη, το νομάρχη 

επικουρεί ένας βοηθός, ενώ αυτές με 25 μελή και 31 μελή συμβούλια καθώς και στις 

Ν.Α. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου καθώς και στα νομαρχιακά διαμερίσματα Δράμας 

και Ξάνθης ορίζονται 2 βοηθοί. Όταν το συμβούλιο απαρτίζεται από 37 μέλη 

ορίζονται 3, ενώ στη Ν.Α. Θεσσαλονίκης και στα νομαρχιακά διαμερίσματα Αθηνών 

και Πειραιώς επικουρούν το νομάρχη 4 βοηθοί. Τετραετής είναι επίσης και η θητεία 

του νομαρχιακού συμβουλίου, που ο αριθμός των μελών του προσδιορίζεται με βάση 

τον πληθυσμό της Ν.Α. Ο αριθμός των μελών σύμφωνα με τον νόμο καθορίζεται ως

εξής:
4  21 μέλη για Ν.Α. με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους

4. 25 μέλη για Ν.Α. με πληθυσμό από 100.001 -  150.000 κατοίκους

4  31 μέλη για Ν.Α. με πληθυσμό από 150.001 -  200.000 κατοίκους
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4- 37 μέλη για Ν.Α. με πληθυσμό άνω των 200.001 κατοίκων.

Εξαίρεση των παραπάνω αποτελούν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δωδεκανήσου 

και Κυκλάδων, οι οποίες αποτελούνται από 41 και 43 μέλη αντίστοιχα.

Νομάρχης ή Νομαρχιακός Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί κάθε δημότης του δήμου 

ή της κοινότητας της περιφέρειας της Ν.Α. που έχει συμπληρώσει το 23° έτος της 

ηλικίας του και δεν παρεμποδίζεται από τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα. 

Συγκεκριμένα από το δικαίωμα του "εκλέγεσθαι" αποκλείονται οι δικαστικοί 

λειτουργοί, οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και 

οι θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. Επίσης δεν μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς, οι 

υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι των Ν.Α. στην περιφέρεια της οποίας 

υπηρέτησαν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης και γενικής 

διεύθυνσης κατά τη διάρκεια του έτους διενέργειας των εκλογών. Τέλος, δυνατότητα 

εκλογιμότητας δεν έχουν όσοι συνδέονται με τη Ν.Α. με οποιαδήποτε σύμβαση που 

έχει οικονομικό περιεχόμενο, όπως τα μέλη της διοίκησης, οι σύμβουλοι των 

εμπορικών εταιριών ή επιχειρήσεων.

Η εκλογή των αιρετών οργάνων της Ν.Α. γίνεται και εδώ κατά συνδυασμούς. 

Επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία όλων 

των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι έλαβαν έστω και μία έδρα. Από το 

σύνολο των εδρών τα 3/5 τα καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός, ενώ τα 2/5 οι 

επιλαχόντες. Οι έδρες επομένως, που αναλογούν 3/5 και 2/5 είναι αντίστοιχα οι εξής:

> Στα 21μελή συμβούλια 13 και 8

> Στα 25μελή συμβούλια 15 και 10

> Στα 31 μελή συμβούλια 19 και 12

> Στα 37μελή συμβούλια 23 και 14

> Στα 41 μελή συμβούλια 25 και 16

> Στα 43 μελή συμβούλια 26 και 17

Ο νόμος καθορίζει τον αριθμό των μελών των συμβούλων και το άτομο που θα 

κηρυχθεί νομάρχης, δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας, αλλά οι πολίτες είναι αυτοί 

που εκλέγουν τα πρόσωπα. Με ποια κριτήρια όμως επιλέγουν τους αντιπροσώπους 

τους και από ποιες κοινωνικές ομάδες προέρχονται; Στα επόμενα κεφάλαια θα 

προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα παραπάνω, μέσα από μια έρευνα για την 

κοινωνική σύνθεση των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α.
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ΜΕΡΟΣ B' 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

2.1.1 Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Νομαρχία Πειραιά είναι διοικητική διαίρεση της περιφέρειας Αττικής και με 

την νομαρχία Αθηνών ανήκουν διοικητικά στην Υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς. 

Απαρτίζεται από 16 δήμους, αυτούς του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αίγινας, Αμπελακίων, 

Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Κυθήρων Μεθάνων, Νίκαιας, Πειραιά, 

Περάματος, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζήνας και Ύδρας και 2 κοινότητες του 

Αγκιστριού και των Αντικυθήρων. Έχει συνολικό πληθυσμό 553.450 κατοίκους εκ 

των οποίων 270.984 είναι άντρες και 282.466 γυναίκες. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται ο πληθυσμός της νομαρχίας ανά ομάδα ηλικιών και φύλο:
Πίνακας 1.1

Γ .........................................

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 24.430 12.454 11.976

5-Σεπ 25.628 13.157 12.471
Οκτ-14 28.517 14.630 13.887
15-19 35.831 18.448 17.383
20-24 44.616 23.234 21.382
25-29 45.330 23.279 22.051
30-34 45.383 23.174 22.209
35-39 40.659 20.078 20.581
40-44 40.961 19.736 21.225
45-49 37.853 18.715 19.138
50-54 37.702 18.603 19.099
55-59 28.986 14.105 14.881
60-64 30.346 13.895 16.451
65-69 29.976 13.575 16.401
70-74 26.752 11.566 15.186
75-79 16.379 6.997 9.382
80-84 8.507 3.319 5.188
85+ 5.594 2.019 3.575

LΣΥΝΟΛΟ 553.450 270.984 282.466
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Τα στοιχεία που παίρνουμε από την καταγραφή του πληθυσμού ως προς το 

μορφωτικό επίπεδο είναι δυσοίωνα αφού το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στους 

απόφοιτούς γυμνασίου, δημοτικού και αναλφάβητους. Συγκεκριμένα μόλις το 15,5% 

είναι πτυχιούχοι ανώτερης/ ανώτατης σχολής ή κάτοχοι διδακτορικού ή μάστερ. Το 

32,5% είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, το 13,4% απόφοιτοι γυμνασίου, ενώ το 

38,6% απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι. Τα ποσοστά αυτά αντικατοπτρίζουν και 

την κατάσταση που επικρατεί στα ατομικά επαγγέλματα. Στον παρακάτω πίνακα 

καταγράφεται η κατανομή του ενεργού πληθυσμού ανά ομάδα επαγγελμάτων:

Πίνακας 1.2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 3.069
Αλιεία 11.163
Ορυχεία, λατομεία 201
Μεταποιητικές βιομηχανίες 33.837
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 1.256

Κατασκευές 15.975

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 40.929

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 11.844
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 29.239
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 5.201

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 12.365
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Ì
19.002

Εκπαίδευση 9.564 !
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 8.054
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 7.616
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 12.291 !

πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
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Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 19,4% του πληθυσμού ασχολείται με το εμπόριο και τις 

επισκευές και ακολουθούν εκείνοι που απασχολούνται στις μεταφορές την 

αποθήκευση και τις επικοινωνίες με ποσοστό 13,86%. Ελάχιστοι είναι αυτοί που 

ασχολούνται με τα ορυχεία και τα λατομεία, ενώ κεντρίζει την προσοχή ο μικρός 

αριθμός του πληθυσμού που ασχολείται με την αλιεία. Είναι γνωστό ότι η Ν Πειραιά 

είναι παραθαλάσσια περιοχή και αποτελείται κατά ένα μεγάλο κομμάτι της από 

νησιά. Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω πίνακα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

πράγματι το μορφωτικό επίπεδο αντικατοπτρίζεται στην επαγγελματική κατάσταση 

του πληθυσμού αφού για να ασκήσεις τα επαγγέλματα που παρουσιάζονται με 

αυξημένο ποσοστό δεν απαιτούνται γνώσεις πέραν της μέσης εκπαίδευσης.

2.1.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σε προηγούμενο κεφάλαιο επισημάνθηκαν τα κριτήρια με τα οποία θεωρητικά 

επιλέγονται τα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά πόσο όμως η 

θεωρία επαληθεύεται στην πράξη θα εξακριβωθεί με την έρευνα που θα γίνει τόσο 

στη νομαρχία, όσο στους δήμους και τις κοινότητες. Στις επόμενες ενότητες θα 

παρατεθούν τα ατομικά επαγγέλματα των αιρετών οργάνων, στα οποία θα 

στηριχθούμε για να διεξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα ως προς τα κριτήρια 

επιλογής.

Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με πληθυσμό άνω 

των 200.001 κατοίκων εκλέγουν 37μελές νομαρχιακό συμβούλιο. Στις εκλογές 

συμμετείχε το 69,23% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.Η 

επαγγελματική κατάσταση του νομαρχιακού συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Ο νομάρχης διανύει το 54° έτος της ηλικίας του και ασκεί το επάγγελμα του 

ναυπηγού. Το 1978 ξεκίνησε την πολιτική του δράση μέσα από τις οργανωμένες 

τάξεις γνωστού πολιτικού κόμματος.

Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι ασκούν τα ακόλουθα επαγγέλματα:

1) Εργοθεραπεύτρια

2) Δάσκαλος

3 ) Τραπεζικός υπάλληλος

4) Εργαζόμενος στο Νοσοκομείο "ΜΕΤΑΞΑ"

5) Ελεύθερος επαγγελματίας (ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό γραφείο)
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6) Βιοτέχνης (κατασκευή καλουπιών)

7) Υπάλληλος ΗΣΑΠ

8) Έμπορος

9) Στέλεχος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου

10) Υπάλληλος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

11) Ιατρός χειρούργος

12) Υπάλληλος ΕΥΔΑΠ

13) Δημόσιος υπάλληλος στο Πολεμικό Ναυτικό

14) Διευθύνων σύμβουλος σε οικογενειακή επιχείρηση

15) Ζωγράφος

16) Αρχιτέκτων μηχανικός

17) Οδοντίατρος

18) Επιχειρηματίας

19) Ηθοποιός

20) Οικονομολόγος

21) Αρχιτέκτων μηχανικός

22) Πυροσβέστης

23) Δάσκαλος

24) Ιατρός

25) Εργαζόμενος στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά

26) Ηλεκτρονικός μηχανικός -  τεχνολόγος

27) Ερμηνεύτρια

28) Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή 

Ύφεση και Ειρήνη

29) Επιχειρηματίας

30) Μαθηματικός

31) Διοικητική υπάλληλος

32) Μηχανολόγος και πολιτικός μηχανικός

33) Συνταξιούχος αρχιτέκτων μηχανικός

34) Αρχιτέκτων μηχανικός

35) Εργοδηγός μηχανολόγος -  μηχανικός

36) Τραπεζικός υπάλληλος

37) Ηθοποιός -  παρουσιάστρια

18



Το νομαρχιακό συμβούλιο απαρτίζεται από 12 γυναίκες και 25 άντρες. Παρατηρούμε 

ότι οι περισσότερες θέσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλιο καταλαμβάνονται από άτομα 

που είναι πτυχιούχοι ανώτερων ή ανώτατων σχολών ενώ αρκετά περιορισμένος είναι 

ο αριθμός των μελών που είναι απόφοιτοι μέσης ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η 

καταγραφή αυτή έρχεται σε σύγκρουση με όσα είδαμε στα δημογραφικά στοιχεία της 

Ν. Πειραιά όσον αφορά την εκπαίδευση. Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να 

επισημάνουμε είναι ότι η πλειοψηφία των Νομαρχιακών Συμβούλων 

δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υπέρ του ατομικού ή κοινωνικού 

χαρακτήρα, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν εκείνοι που ασχολούνται με την υγεία και 

την κοινωνική μέριμνα και τις κατασκευές. Στον πίνακα με τις ομάδες επαγγελμάτων 

είδαμε τις κατηγορίες αυτές να συγκεντρώνουν ένα μικρό μέρος του πληθυσμού, ενώ 

οι έμποροι και οι επισκευαστές που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του, 

καταλαμβάνουν μόνο μία θέση στο συμβούλιο. Στα επόμενα κεφάλαια θα 

προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η 

αντιστοιχία.
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2.2.1. Anuoc Πειραιά

Η ιστορική διαδρομή του Πειραιά είναι άρρηκτα δεμένη με την θάλασσα, στην 

οποία οφείλει την οικονομική και πολιτιστική του ανάπτυξη. Δικαιολογημένα λοιπόν 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά εμποροβιομηχανικά κέντρα. 

Πληθυσμιακά αγγίζει τους 181.933 κατοίκους εκ των οποίων οι 87.362 είναι άντρες 

και οι 94.571 γυναίκες. Κατηγοριοποιώντας τις ηλικίες παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι δημότες είναι μεταξύ 25 και 29 ετών, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν 

όσοι είναι μεταξύ 20-24 και 30-34.

Πίνακας 1.3

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 7.410 3.775 3.635

5-Σεπ 7.718 3.924 3.794
Οκτ-14 8.720 4.479 4.241
15-19 11.502 5.864 5.638
20-24 14.763 7.526 7.237
25-29 14.974 7.584 7.390
30-34 14.708 7.460 7.248
35-39 13.056 6.380 6.676
40-44 13.327 6.270 7.057
45-49 12.693 6.043 6.650
50-54 12.979 6.334 6.645
55-59 9.930 4.736 5.194
60-64 10.095 4.525 5.570
65-69 9.870 4.357 5.513
70-74 8.959 3.734 5.225
75-79 5.971 2.446 3.525
80-84 3.194 1.178 2.016
85+ 2.064 747 1.317

ΣΥΝΟΛΟ 181.933 87.362 94.571
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που αντλήσαμε 

από την Ε.Σ.Υ.Ε., παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών το 

καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι ενιαίων και τεχνικών λυκείων, ενώ αμέσως μετά
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ακολουθούν οι απόφοιτοι δημοτικού και οι αναλφάβητοι. Συγκεκριμένα το 20,3% 

είναι πτυχιούχου ανώτερης/ ανώτατης σχολής, κάτοχοι μάστερ ή διδακτορικού, το 

36,3% είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, το 12% είναι απόφοιτοι γυμνασίου, ενώ 

το ποσοστό των αποφοίτων δημοτικού και των αναλφάβητων αγγίζει το 31,4%. 

Επίσης και εδώ τα σκήπτρα τα κατέχουν όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με το 

εμπόριο και τις επισκευές ενώ ακολουθούν οι απασχολούμενοι στις μεταφορές, στην 

αποθήκευση και στις επικοινωνίες. Διόλου ευκαταφρόνητος είναι και ο αριθμός του 

πληθυσμού που ασχολείται με την μεταποιητική βιομηχανία, πράγμα που επαληθεύει 

τον χαρακτηρισμό του Πειραιά εμποροβιομηχανικό κέντρο! Ελάχιστοι για μια ακόμα 

φορά είναι οι αλιείς και οι εργαζόμενοι στα ορυχεία και τα λατομεία.

Πίνακας 1.4

! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ !
1 Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 244 !
■ Αλιεία 130 !
■ Ορυχεία, λατομεία 52 !
; Μεταποιητικές βιομηχανίες 9.822 ;
\ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
1 αερίου και νερού 437 ]
] Κατασκευές 4.518 ;

1 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
1 αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και 
ί ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 13.574 1
ί Ξενοδοχεία και εστιατόρια 4.141 Ì
1 Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 11.363 ί
1 Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 2.378 ί

! Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
! εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
1 δραστηριότητες 5.355 ί
; Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική 
! κοινωνική ασφάλιση 6.283 !
1 Εκπαίδευση 3.822 !
! Υγεία και κοινωνική μέριμνα 3.267 !
■ Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
! του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 2.715 !
! Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
; οικονομικής δραστηριότητας 3.674 !

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
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2.2.2. 01 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1835 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Το 1835 ο πληθυσμός του Πειραιά μπορεί να πλησίαζε τους 300 κατοίκους, 

αριθμός απαραίτητος για τη συγκρότηση δήμου, αλλά δεν τον ξεπερνούσε γεγονός 

που στεκόταν τροχοπέδι στην ανακήρυξή του σε δήμο. Η αμφιβολία όμως αν διέθετε 

ή όχι τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί δήμος, δεν φαίνεται να 

εμπόδισε τους οικιστές του να ζητήσουν από την Κυβέρνηση να ικανοποιήσει ένα 

σημαντικό αίτημα τους. Στη 1/10/1835 με τη δημοσίευση του Βασιλικού 

Διατάγματος «περί σχηματισμού των δήμων της επαρχίας της Αττικής», ορισμένοι 

κτηματίες και κάποιοι κάτοικοι, υπέβαλαν στη Βασιλική Γραμματεία επί των 

Εσωτερικών αίτηση με την οποία ζητούν να παρακάμψει η Κυβέρνηση το κριτήριο 

του πληθυσμού και να κηρύξει τον Πειραιά δήμο. Επίσης ζητούν την άδεια να 

συνέλθουν την μέρα που έχει προσδιοριστεί για να εκλέξουν σύμφωνα με τον Νόμο 

την δημοτική αρχή. Το αίτημα έγινε τελικά δεκτό και ο Πειραιάς ανακηρύχθηκε 

δήμος γ'τάξεως. Οι πρώτες δημαιρεσίες ορίστηκαν για τις 14 Δεκεμβρίου 1835 και 

στις 23/12/1835 συγκροτήθηκε η πρώτη δημοτική αρχή.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι σύμφωνα με τον νόμο εκλέγονταν άμεσα, ενώ ο 

δήμαρχος επιλεγόταν από τον βασιλιά ανάμεσα σε τρεις υποψηφίους που πρότεινε η 

Εκλογική Συνέλευση. Πρώτος δήμαρχος ορίστηκε ο Κυριάκος Σερφιώτης γνωστός 

έμπορος και πλοιοκτήτης της εποχής εκείνης. Γεννήθηκε στην Ύδρα στα μέσα της 

δεκαετίας του 1790 και ήταν γιος του καπετάν Αντώνη Σερφιώτη ονομαστού 

ωκεανοπλόου. Η δημαρχιακή του θητεία διήρκεσε από το 1835-1841. Τον Σερφιώτη 

διαδέχτηκε ο εφέτης Πέτρος Ομηρίδης ( 1841-1845), ο οποίος γεννήθηκε στη Χίο το 

1784 και ήταν γόνος αξιωματούχων του Βυζαντίου. Επόμενος δήμαρχος διορίστηκε ο 

Υδραίος Αντώνιος Θεοχάρης (1845-1848). Εργαζόταν ως δημοτικός εισπράκτορας 

και δεν είχε κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, προσόν σημαντικό για να εκλεγεί την εποχή 

εκείνη κάποιος δήμαρχος. Παρόλα αυτά διορίστηκε στα 30 του χρόνια και είναι ο 

μοναδικός μέχρι σήμερα δήμαρχος που ανέλαβε τα καθήκοντα σε τόσο μικρή ηλικία. 

Το 1848 τον διαδέχτηκε ο Ομηρίδης (έως το 1854) και αυτόν με τη σειρά του τον 

διαδέχτηκε ο Λουκάς Ράλλης που αποτέλεσε τον τελευταίο διορισμένο από τον 

βασιλιά δήμαρχο. Γεννημένος στη Χίο το 1794, ήρθε στον Πειραιά και ασχολήθηκε 

με την βιομηχανία.

Ο πρώτος δήμαρχος εκλεγμένος άμεσα από το λαό ήταν ο Δημήτριος 

Μουτζόπουλος η θητεία του οποίου κράτησε από το 1866-1874. Γεννήθηκε στη
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Στεμνίτσα της Γορτυνίας το 1812. Μ ε την έλευσή του στον Πειραιά ασχολήθηκε με 

το εμπόριο και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς 

παράγοντες της περιοχής. Είχε στην κατοχή του ιστιοφόρα καθώς και ένα από τα 

πρώτα τραπεζιτικά γραφεία. Επόμενος αιρετός δήμαρχος εξελέγει ο Τρύφων 

Μουτζόπουλος (1874 -  1883), νεότερος αδερφός του Δημήτριου Μουτζόπουλου. 

Γεννήθηκε το 1818 στη Στεμνίτσα και συνεργάστηκε με τον αδερφό του. Για τη 

δημαρχιακή θητεία 1883-1887 εξελέγει ο καταγώμενος από τη Σμύρνη Αριστείδης 

Σκυλίτσης, ανηψιός του Πέτρου Ομηρίδη. Διακρίθηκε στον επιχειρηματικό χώρο και 

ίδρυσε τα πρώτα υαλουργεία. Την περίοδο 1887-1895 δήμαρχος διατέλεσε ο 

Θεόδωρος Ρετσίνας, γεννημένος το 1836 στο Άργος, ο οποίος ίδρυσε με τα αδέρφια 

του κλωστοϋφαντουργική εταιρία. Ο Ρετσίνας αποτέλεσε έναν από τους πρώτους 

οικιστές του Πειραιά. Το 1895 επανεξελέγει ο Τρύφων Μουτζόπουλος του οποίου η 

θητεία διήρκεσε έως το 1903.

Πρώτος δήμαρχος που εξελέγει τον 20° αι. ήταν ο Παύλος Δαμαλάς (1903- 

1907). Ήταν γιος του δημάρχου Ερμουπόλεως και της κόρης του Λουκά Ράλλη. 

Γεννήθηκε το 1850 και ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο. Τον διαδέχτηκε ο 

Δημοσθένης Ομηρίδης Σκυλίτσης ( 1907-1914), ο οποίος γεννήθηκε το 1855. 

Υιοθετήθηκε σε μικρή ηλικία από τον θείο του Π. Ομηρίδη και κληρονόμησε όλη την 

περιουσία του σε κινητά και ακίνητα. Μακροχρόνια ήταν η θητεία του Αναστάσιου 

Παναγιωτόπουλου, ο οποίος ήταν ο πρώτος δήμαρχος με το Ν. ΔΝΖ/ 1912 « περί 

δήμων και κοινοτήτων». Γεννήθηκε στην Ολυμπία το 1860 αλλά έφυγε νωρίς από τον 

τόπο του για να βρει μια καλύτερη ζωή στον Πειραιά. Εκεί ασχολήθηκε ως 

τραπεζίτης και διατέλεσε δήμαρχος από το 1914-1925. Τον διαδέχτηκε ο γιος του 

Τάκης Παναγιωτόπουλος (1925-1931) που γεννήθηκε το 1890 και σπούδασε 

Νομική. Επόμενος ήταν ο Μιχαήλ Ρινόπουλος (1932-1934). Διδάκτωρ Νομικής και 

γεννημένος το 1879 στον Πειραιά αποτέλεσε έναν δήμαρχο με μόρφωση, ικανότητες, 

πείρα και κύρος. Μικρή χαρακτηρίζεται η θητεία του Αθανάσιου Μιαούλη που 

ανέλαβε τα δημαρχιακά καθήκοντα τον Απρίλιο του 1934 και τα παρέδωσε το 

Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου λόγω θανάτου. Ήταν δισέγγονος του Ανδρέα Μιαούλη 

και γεννημένος στον Πειραιά το 1868. Μετά τον θάνατό του ανέλαβε ο Σωτήριος 

Στρατήγης (1934-1938), ο τελευταίος αιρετός δήμαρχος της προπολεμικής περιόδου. 

Γεννήθηκε το 1877 στον Πειραιά, ήταν γόνος γνωστής οικογένειας και εργαζόταν ως 

μαιευτήρας γυναικολόγος. Το 1938 με απόφαση του Υπουργείου Διοικήσεως 

Πρωτευούσης απολύθηκαν ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο και διορίστηκε
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δήμαρχος ο επιλεγμένος από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου Μιχαήλ Μανούσκος. 

Μετά την εισβολή των Γερμανών, διορίστηκε δήμαρχος για λίγες μέρες ο δικηγόρος 

Εμμανουήλ Σαουνάτσος και ακολούθησε ο διορισμός του Σωτήριου Στρατήγη. 

Στην περίοδο της Κατοχής δήμαρχοι διατέλεσαν ο βιομήχανος Κωνσταντίνος 

Τσιάκος και ο γυμνασιάρχης Χαρίλαος Αντωνάτος. Την πρώτη μεταπολεμική αρχή 

διόρισε στις 21/1/1945 η Κυβέρνηση του Ν.Πλαστήρα με δήμαρχο τον γιατρό Παύλο 

Ντεντιδάκη. Στις 21/6/1945 διορίστηκε ο 42χρονος δικηγόρος Αλέξανδρος Φοίφας, 

που δημάρχευσε έως τον Ιούνιο του 1946. Τον διαδέχτηκε ο 63χρονος δικηγόρος 

Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος. Το Αύγουστο του 1950 τα ινία του δήμου ανάλαβε ο 

59χρονος αρεοπαγίτης Ευάγγελος Κολοκούρης και αυτός με την σειρά του τα 

παρέδωσε τον Ιούνιο του 1951 στον Γεώργιο Ανδριανόπουλο.

Πρώτος δήμαρχος της μεταπολεμικής περιόδου εκλέχθηκε ο Γεώργιος 

Ανδριανόπουλος (1951-1955). Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1903, σπούδασε Νομική, 

αλλά έγινε γνωστός με την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο, μέσα από την ομάδα 

του Ολυμπιακού. Τον διαδέχτηκε ο Δημήτριος Σαπουνάκης (1955-1959), ο οποίος 

γεννήθηκε το 1895 στα Σαπουνέικα Κυνουρίας και όταν εγκαταστάθηκε στον 

Πειραιά άνοιξε υφασματεμπορικό κατάστημα. Για την επόμενη δημαρχιακή θητεία 

(1959-1964) εκλέχθηκε ο Παύλος Ντεντιδάκης. Γεννημένος στην Κρήτη και γόνος 

γνωστής εύπορης οικογένειας, πριν αναλάβει τα δημαρχιακά καθήκοντα, διατέλεσε 

βουλευτής Πειραιώς και νήσων σε 7 βουλευτικές περιόδους καθώς και Υπουργός 

Δημόσιας Τάξης. Ο Γεώργιος Κυριακάκος ήταν ο επόμενος δήμαρχος του Πειραιά 

για την περίοδο 1964-1967. Γεννημένος το 1905 στην Λακωνία, σπούδασε Ιατρική 

και εργάστηκε ως γιατρός χειρούργος. Κατά της 17ης Απριλίου ο Κυριακάκος 

απολύθηκε και διορίστηκε ο γιατρός Χαράλαμπος Ζηλάκος. Μετά την απόλυσή του 

ανέλαβε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Λεούσης μετά από αυτόν ο εφέτης 

Βασίλειος Ζέππος. Ύστερα από την πτώση της δικτατορίας εκλέχθηκε ο Τάσος 

Βουλοδήμος. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1904 και ήταν γιος γνωστού καθηγητή 

μαθηματικών και συγγραφέα. Έχοντας ως παράδειγμα τον πατέρα του σπούδασε 

μαθηματικά και διατέλεσε βουλευτής Πειραιώς και νήσων. Το 1979 επανεξελέγει ο 

Γεώργιος Κυριακάκος και το 1983 τον διαδέχτηκε ο δίχρονος Ιωάννης 

Παπασπύρος (1983-1986). Ασχολήθηκε με το εμπόριο και διατέλεσε και εκείνος 

βουλευτής. Οι επόμενες εκλογές ανέδειξαν δήμαρχο τον Α. Ανδριανόπουλο (1987- 

1989), ανιψιό του Γεώργιου Ανδριανόπουλου. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1946, 

σπούδασε πολιτικές επιστήμες, ενώ εξελέγει και αυτός βουλευτής πριν τη
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δημαρχιακή του θητεία. Παραιτήθηκε και τον διαδέχτηκε ο δημοτικός σύμβουλος και 

γιατρός Γεώργιος Στρατηγός. Γεννήθηκε το 1927 στα Κύθηρα και η δημαρχιακή 

του θητεία διήρκεσε από το 1989-1990. Το 1991 έως το 1998 το δημαρχιακό αξίωμα 

κατείχε ο 40χρονος Στέλιος Λογοθέτης. Σπούδασε στη Σχολή Μεταλλειολόγων 

Μηχανικών και αργότερα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Η θητεία του έληξε 

αφήνοντας στους δημότες τις χειρότερες εντυπώσεις. Επόμενος δήμαρχος εξελέγει ο 

53χρονος μαιευτήρας γυναικολόγος Χρήστος Αγραπίδης (1999-2006). Ύστερα από 

55 χρόνια ένας ακόμα αθλητής του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά καλαθοσφαιριστής, 

εξελέγει δήμαρχος. Ο Παναγιώτης Φασούλας εκλέχθηκε δήμαρχος το 2006 και 

διατελεί τα χρέη δημάρχου ως σήμερα. Πριν την εκλογή του ως δήμαρχος είχε 

διατελέσει και τα καθήκοντα βουλευτή.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι όλοι οι δήμαρχοι ήταν άνθρωποι με κύρος, γνωστά 

ονόματα στην τοπική κοινωνία και ηλικίας άνω των 40. Μόνο ένας, όπως 

επισημάναμε παραπάνω κατόρθωσε να γίνει δήμαρχος σε μικρή ηλικία. Ένα ακόμα 

σημείο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αι. το 

μεγαλύτερο μέρος των αιρετών ασχολούνταν με το εμπόριο, την βιομηχανία είτε ήταν 

τραπεζίτες, ενώ από τις επόμενες δεκαετίες οι περισσότεροι ήταν πτυχιούχοι 

Πανεπιστημίου, κυρίως γιατροί. Αυτό ίσως να οφείλεται στο χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο που κυριαρχούσε μέχρι το 1950, ας μην ξεχάσουμε ότι ο 18ος και 19ος αι. 

είναι σημαδεμένοι από σημαντικά ιστορικά γεγονότα ( τουρκοκρατία, δικτατορία, 

Κατοχή), και στο ότι οι πλειοψηφία των δημάρχων που εκλέγονταν μέχρι τότε είχαν 

έρθει στον Πειραιά για να βρουν μια καλύτερη ζωή και δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη 

μόρφωση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αρκετοί ήταν εκείνοι που κάποιο 

συγγενικό τους πρόσωπο είχε ήδη εκλεγεί δήμαρχος στο παρελθόν και ότι τα 

τελευταία 45 περίπου χρόνια οι περισσότεροι αιρετοί πριν εκλεγούν δήμαρχοι είχαν 

διατελέσει βουλευτές.

2.2.3 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο δήμοι με πληθυσμό από 150.001 -  500.000 κατοίκους 

εκλέγουν δημοτικό συμβούλιο με 41 μέλη, όσα εκλέγονται επομένως και στο δήμο 

Πειραιά που ο πληθυσμός του αγγίζει τους 181.933 κατοίκους. Στις κάλπες προσήλθε 

το 64,18% των ενεργών δημοτών.
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Ο δήμαρχος γεννήθηκε το 1963 και έγινε γνωστός στο πειραϊκό κοινό μέσα από 

την ενασχόληση του στην καλαθοσφαίριση στην ομάδα του Ολυμπιακού. Το 2000 

εκλέχθηκε βουλευτής στην Α' Πειραιά, καθώς και το 2004.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ασκούν τα ακόλουθα επαγγέλματα:

1) Ερμηνεύτρια

2) Παιδίατρος

3) Χρυσοχόος

4) Τηλεπαρουσιάστρια

5) Πιλότος Ολυμπιακής Αεροπορίας

6) Επιχειρηματίας

7) Μηχανολόγος

8) Μηχανολόγος μηχανικός

9) Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος σε επιχείρηση

10) Ναυτιλιακός σύμβουλος

11) Υπάλληλος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

12) Υπάλληλος Υπουργείου Εξωτερικών

13) Επιχειρηματίας

14) Γ.Γ. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά

15) Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομίας

16) Στέλεχος ναυτιλιακής επιχείρησης

17) Βετεράνος ποδοσφαιριστής

18) Δικηγόρος

19) Δικηγόρος

20) Έμπορος

21) Τηλεοπτική παραγωγός

22) Ολυμπιονίκης

23) Ιατρός

24) Ηλεκτρονικός μηχανικός

25) Στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού

26) Στέλεχος επιχειρήσεων

27) Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

28) Οπτικός

29) Οικονομολόγος

30) Οικονομολόγος
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31) Ιατρός

32) Υπάλληλος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

33) Συνταξιούχος

34) Δικηγόρος

35) Βετεράνος ποδοσφαιριστής

36) Ιατρός

37) Αρχιτέκτων πολεοδόμος

38) Ιδιωτική υπάλληλος

39) Συνταξιούχος

40) Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
«

41) Επιχειρηματίας

Το δημοτικό συμβούλιο απαρτίζεται από 8 γυναίκες και 33 άνδρες. Γεγονός είναι, ότι 

ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ασχολείται με το εμπόριο, τις επισκευές, τις 

μεταφορές, την αποθήκευση και τις επικοινωνίες, στο δημοτικό συμβούλιο, η 

κατηγορία επαγγέλματος που συγκεντρώνει τους περισσότερους συμβούλους είναι η 

παροχή υπηρεσιών υπέρ ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα. Αμέσως μετά 

ακολουθούν όσοι εργάζονται στη Δημόσια Διοίκηση ή είναι συνταξιούχοι και τρίτοι 

έρχονται οι επιχειρηματίες. Ένα ακόμα στοιχείο που μπορούμε να διακρίνουμε για 

την κοινωνική σύνθεση του συμβουλίου και έχοντας ως κινητήριο δύναμη τα 

επαγγέλματα, είναι ότι οι περισσότεροι από τους μισούς συμβούλους είναι 

πτυχιούχοι ανώτατης σχολής. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τα 

δημογραφικά στοιχεία, αφού οι καταγραφές του πληθυσμού δείχνουν να υπερισχύουν 

όσοι έχουν ολοκληρώσει την μέση εκπαίδευση είτε είναι απόφοιτοι του δημοτικού ή 

αναλφάβητοι.
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2.3.1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Η περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη αναγνωρίστηκε ως κοινότητα το 1925 και 21 

χρόνια αργότερα, το 1946, ως δήμος. Συνορεύει με τους δήμους Αθηναίων, 

Αιγαλέου, Ταύρου, Πειραιά, Μοσχάτου και Νίκαιας. Ενώ πριν λίγα χρόνια 

αποτελούσε έναν από τους πιο ρυπογόνους δήμους, σήμερα αποτελεί τον ταχύτερα 

αναπτυσσόμενο δήμο του Νομού Αττικής. Πληθυσμιακά αγγίζει τους 15.422 

κατοίκους εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι άντρες.
Πίνακας 1.5

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ I
0-4 745 389 356 j

5-Σεπ 743 374 369 j
Οκτ-14 802 415 387 j
15-19 1.016 511 505 ;
20-24 1.223 661 562 ;
25-29 1.456 839 617 j
30-34 1.352 784 568 j
35-39 1.170 652 518 j
40-44 1.172 576 596 j
45-49 1.071 538 533 j
50-54 878 441 437 j
55-59 737 359 378 j
60-64 745 330 415 i
65-69 803 323 480 ;
70-74 724 296 428 ;
75-79 423 166 257 ·
80-84 226 87 139 ;
85+ 136 50 86 i

ΣΥΝΟΛΟ 15.422 7.791 7.631 j

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.
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Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από το σύνολο του πληθυσμού το 10,65% 

είναι κάτοχοι διδακτορικού, μάστερ ή πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής, το 

29,2% είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, το 11% γυμνασίου και τέλος το 36,8% 

είναι απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι. Ως προς τη επαγγελματική ενασχόληση 

των δημοτών, παρατηρούμε ότι υπερισχύουν όσοι ασχολούνται με τις μεταποιητικές 

βιομηχανίες, γεγονός που θεωρείται φυσιολογικό αφού ο δήμος ανήκει στη 

βιομηχανική ζώνη. Αμέσως μετά ακολουθούν οι έμποροι και επισκευαστές. Ας μην 

ξεχνάμε ότι εκεί βρίσκεται και κεντρική λαχαναγορά πράγμα που δικαιολογεί το 

μεγάλο ποσοστό των εμπόρων.

Πίνακας! .6

! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ !
! Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 35 !
! Αλιεία 5 !
1 Ορυχεία, λατομεία 10 !
! Μεταποιητικές βιομηχανίες 1.818 !
] Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
■ αερίου και νερού 30 !
■ Κατασκευές 539 !

ί Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
] αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και 
! ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 1.500 ]
! Ξενοδοχεία και εστιατόρια 318 ;
1 Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 736 ;
\ Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 90 ;

] Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
1 εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
1 δραστηριότητες 303 ί
I Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική 
1 κοινωνική ασφάλιση 402 ί
1 Εκπαίδευση 173 ί
! Υγεία και κοινωνική μέριμνα 181 ί
! Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
! του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 223 j
■ Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
! οικονομικής δραστηριότητας 263 !

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν αυτές οι κοινωνικές τάξεις 

αντιπροσωπεύονται στο δημοτικό συμβούλιο επαρκώς, αφού εν συγκρίσει με τα
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υπόλοιπα επαγγέλματα, αυτές οι δύο κατηγορίες συγκεντρώνουν ένα διόλου 

ευκαταφρόνητο μέρος του πληθυσμού. Είναι προφανές ότι τα επαγγέλματα αυτά δεν 

απαιτούν τόσο πνευματική εργασία όσο χειρονακτική, επομένως δεν απαιτείται και 

υψηλή μόρφωση. Όπως, όμως, είδαμε στα παραπάνω συμβούλια η πλειοψηφία των 

συμβούλων ήταν κάτοχοι πτυχίου. Σε περίπτωση που συμβεί και εδώ το ίδιο, τότε θα 

υπάρχει πλήρης αντίθεση μεταξύ των αιρετών οργάνων και των δημογραφικών 

στοιχείων.

2.3.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ

Σύμφωνα με τον Κώδικα δήμοι με πληθυσμό από 10.001-30.000 κατοίκους 

έχουν 21μελές δημοτικό συμβούλιο. Στις κάλπες προσήλθε το 71,98% των ενεργών 

δημοτών. Η καταγραφή των επαγγελμάτων των συμβούλων θα μας βοηθήσει να 

δώσουμε μια απάντηση στο παραπάνω ερώτημα και να δούμε κατά πόσο οι δημότες 

προτιμούν να τους αντιπροσωπεύουν άτομα με κύρος και μόρφωση και όχι άνθρωποι 

της ίδιας κοινωνικής τάξης.

Ο δήμαρχος γεννήθηκε το 1954, σπούδασε και εργάζεται ως Πολιτικός 

Μηχανικός. Το 1982 εκλέγεται πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος και το 1994 

δήμαρχος. Το 1998 επανεξελέγεται δήμαρχος και μετά από μια οκταετή παύση 

εκλέγεται ξανά το 2006.

Η επαγγελματική ταυτότητα των δημοτικών συμβούλων είναι η ακόλουθη:

1) Πολιτικός μηχανικός

2) Ελεύθερος επαγγελματίας

3) Μηχανολόγος

4) Έμπορος στη λαχαναγορά

5) Οδοντίατρος

6) Ιδιωτικός υπάλληλος

7) Έμπορος

8) Οικιακά

9) Ιατρός

10) Ελεύθερος επαγγελματίας
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11) Συνταξιούχος

12) Καθηγητής αγγλικών

13) Ιδιωτικός υπάλληλος

14) Επιχειρηματίας

15) Ιδιωτικός υπάλληλος

16) Οικιακά

17) Μεταλλειολόγος μηχανικός

18) Επιχειρηματίας

19) Έμπορος

20) Ιδιωτικός υπάλληλος

21) Επιχειρηματίας

22) Επιχειρηματίας

Παρατηρούμε από την καταγραφή των ατομικών επαγγελμάτων των δημοτικών 

συμβούλων, ότι οι περισσότεροι ανήκουν στον επιχειρηματικό κόσμο, γεγονός που 

έρχεται σε αντίθεση με τα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά η πλειοψηφία 

του πληθυσμού εργάζεται με τις μεταποιητικές βιομηχανίες και δυστυχώς δεν έχει 

εκλεγεί εκπρόσωπος αυτού του επαγγέλματος. Η κατηγορία των εμπόρων που 

έρχεται δεύτερη σε σειρά στα δημογραφικά έχει 2 εκπροσώπους, ενώ όσοι 

ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών καταλαμβάνουν έναν διόλου ευκαταφρόνητο 

αριθμό θέσεων. Ο αριθμός των γυναικών συμβούλων δεν δόθηκε από τον δήμο, 

αλλά είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο, αφού τόσες φορές 

εμφανίζεται η ενασχόληση με τα οικιακά.

2.4.1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η Αίγινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αργοσαρωνικού μετά την 

Σαλαμίνα και απέχει 16 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Κατοικείται από 12.716 

κατοίκους εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι άντρες.
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Πίνακας 1.7

Ì ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
i 0-4 530 256 274
i 5-Σεπ 632 330 302
ί Οκτ-14 693 379 314
i 15-19 747 406 341
i 20-24 838 445 393
i 25-29 950 488 462
i 30-34 955 495 460
i 35-39 892 407 485
i 40-44 882 451 431
i 45-49 821 409 412
i 50-54 826 417 409
i 55-59 726 347 379
i 60-64 788 380 408
j 65-69 805 407 398
j 70-74 754 372 382
j 75-79 455 207 248
j 80-84 251 115 136
j 85+ 171 72 99
! ΣΥΝΟΛΟ 12.716 6.383 6.333

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Το μορφωτικό επίπεδο είναι και σε αυτό το δήμο χαμηλό αφού το 50,3% του 

πληθυσμού είναι απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι. Το αμέσως μεγαλύτερο 

ποσοστό της τάξης του 24,3% το συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι λυκείου (ενιαίου- 

τεχνικού), ενώ τρίτοι έρχονται όσοι έχουν τελειώσει το γυμνάσιο με ποσοστό 12,9%. 

Τέλος ένα μικρό μέρος του πληθυσμού το 12,4% το καταλαμβάνουν οι κάτοχοι 

διδακτορικού ή μάστερ και οι πτυχιούχοι ανώτερων και ανώτατων σπουδών. Της, 

σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του πληθυσμού που αφορούσε τα ατομικά 

επαγγέλματα των δημοτών, παρατηρούμε ότι το 18,63% ασχολούνται με της 

κατασκευές, το 17,02% με το εμπόριο και της επισκευές, ενώ το 14,97% με τα 

ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Το μεγάλο ποσοστό της τελευταίας κατηγορίας 

οφείλεται στο ότι η Αίγινα αποτελεί έναν κοντινό νησιωτικό προορισμό για 

αποδράσεις. Πιο συγκεκριμένα η επαγγελματική κατάσταση του δήμου καταγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1.8
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 230
Αλιεία 152
Ορυχεία, λατομεία 8
Μεταποιητικές βιομηχανίες 235

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 27
Κατασκευές 824

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 753
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 662
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 429
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 73

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 146

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 258
Εκπαίδευση 193
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 80
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 164

Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 189

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.4.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Λόγω του πληθυσμού, οι δημότες, εκλέγουν 21 δημοτικούς συμβούλους, για τους 

οποίους το ατομικό τους επάγγελμα καταγράφεται στη συνέχεια, στις εκλογές ψήφισε 

το 67,9% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Το συμβούλιο 

αποτελείται από 2 γυναίκες και 19 άντρες, παρόλο που πληθυσμιακά είναι σχεδόν 

ισάριθμοι.
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Ο δήμαρχος γεννήθηκε το 1946 και σπούδασε Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός, ενώ σήμερα έχει την δική του τεχνική και κατασκευαστική εταιρία.

Τα ατομικά επαγγέλματα των δημοτικών συμβούλων είναι η εξής:

1) Συνταξιούχος

2) Πολιτικός μηχανικός

3) Φοροτεχνικός

4) Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

5) Συνταξιούχος

6) Υπάλληλος ΙΚΑ

7) Επιχειρηματίας

8) Πολιτικός Μηχανικός

9) Επιχειρηματίας

10) Συνταξιούχος

11) Οικοδόμος

12) Ναυτικός

13) Συνταξιούχος

14) Δικηγόρος

15) Ιατρός

16) Επιχειρη ματίας

17) Φαρμακοποιός

18) Επιχειρη ματίας

19) Νομαρχιακός υπάλληλος

20) Επιχειρηματίας

21) Δικηγόρος

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι εργάζονται στις κατηγορίες 

«Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Χαμηλά, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, 

είναι και τα ποσοστά εκείνων που κατέχουν κάποιο τίτλο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, εφόσον 8 είναι οι πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Στο 

συμπέρασμα αυτό, καλό είναι να κρατηθεί μια μικρή επιφύλαξη, λόγω της 

ανακριβής δήλωσης επαγγέλματος των συνταξιούχων. Ύστερα από έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι και οι δύο γυναίκες είναι εντεταλμένες δημοτικές σύμβουλοι, η 

μία μάλιστα είναι υπεύθυνη κοινωνικής πρόνοιας και η άλλη υπεύθυνη
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πολιτιστικών. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι γυναίκες αιρετές, τουλάχιστον στον δήμο 

Αίγινας δεν είναι παραγκωνισμένες, αλλά αντιθέτως έχουν καίριες θέσεις.

2.5.1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

Ο δήμος Αμπελακίων Σαλαμίνας είναι ένας από τους πιο ιστορικούς δήμους 

της χώρας μας. Στην περιοχή που είναι σήμερα χτισμένα τα Αμπελάκια ήταν 

χτισμένη η Σαλαμίνα, εκεί που πραγματοποιήθηκε η ομώνυμη Ναυμαχία. Σε 

πληθυσμό 6.552 κατοίκων, οι 3.222 είναι άντρες, ενώ υπερτερούν οι γυναίκες με 

αριθμό 3.330. Κατηγοριοποιώντας τις ηλικίες παρατηρούμε ότι ελάχιστο 

προβάδισμα έχουν όσοι είναι μεταξύ 30-34 ετών και έρχονται δεύτεροι αυτοί που 

είναι μεταξύ 50-54 ετών.

Πίνακας 1.9

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 251 126 125

5-Σεπ 338 185 153
Οκτ-14 332 184 148
15-19 386 203 183
20-24 424 210 214
25-29 447 224 223
30-34 490 242 248
35-39 435 220 215
40-44 428 199 229
45-49 405 213 192
50-54 489 231 258
55-59 366 159 207
60-64 455 217 238
65-69 471 233 238
70-74 421 191 230
75-79 217 100 117
80-84 115 54 61
85+ 82 31 51

ΣΥΝΟΛΟ 6.552 3.222 3.330
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, η συντριπτική πλειοψηφία του 48,1% έχουν γνώσεις 

δημοτικού ή είναι αναλφάβητοι, ενώ το 27,3% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης. Περιορισμένοι είναι οι απόφοιτοι Γυμνασίου και οι κάτοχοι 

διδακτορικού, μάστερ η πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής με ποσοστά 14,8% και 

0,98% αντίστοιχα. Παρατηρούμε, λοιπόν ότι όσοι τελειώνουν το Δημοτικό δεν 

σταματούν στο Γυμνάσιο, εν αντιθέσει προχωρούν στο Λύκειο ( Ενιαίο ή Τεχνικό). 

Το επίπεδο αυτό έχει αντίκτυπο και στην επαγγελματική κατάσταση του δήμου, αφού 

το 14,1%) εργάζονται στη μεταποιητική βιομηχανία, το 14,%> με το εμπόριο και τις 

επισκευές, ενώ το 12,8% απασχολούνται στη δημόσια διοίκηση ή είναι συνταξιούχοι.

Πίνακας 1.10

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 30
Αλιεία 48
Ορυχεία, λατομεία 2
Μεταποιητικές βιομηχανίες 284
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 10

Κατασκευές 146

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 282

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 89
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 323
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 30

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 90
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 257

Εκπαίδευση 76
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 34
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 69
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 240

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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2.5.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

Ο δήμος, όπως είδαμε και παραπάνω, κατοικείται από 6.552 κατοίκους και 

σύμφωνα με το νόμο η δημοτική αρχή απαρτίζεται από 17μελές δημοτικό συμβούλιο 

και τον δήμαρχο. Στις εκλογές ψήφισε το 82% των ενεργών δημοτών. Η παρουσία 

των γυναικών συμβούλων είναι σημαντική, αφού έχουν εκλεγεί 6 γυναίκες και 11 

άντρες.

Ο δήμαρχος ασχολείται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ η 

επαγγελματική κατάσταση των δημοτικών συμβούλων είναι η εξής:

1) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

2) Συνταξιούχος αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού

3) Επιχειρηματίας

4) Επιχειρηματίας

5) Επιχειρηματίας

6) Δημόσιος υπάλληλος

7) Οικιακά

8) Οικιακά

9) Συνταξιούχος αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού

10) Μαθηματικός

11) Ιδιωτικός υπάλληλος

12) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

13) Επιχειρηματίας

14) Ιδιωτικός υπάλληλος

15) Επιχειρηματίας

16) Οικιακά

17) Ιδιωτικός υπάλληλος

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι αναπτύσσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ αμέσως μετά ισάριθμος αριθμός συμβούλων 

προέρχεται από τις κατηγορίες παροχής υπηρεσιών, δημόσιας διοίκησης και 

υποχρεωτικής ασφάλισης. Τον ίδιο αριθμό συμβούλων με τις παραπάνω κατηγορίες 

κατέχουν και όσοι δεν δήλωσαν επάγγελμα, όσοι επομένως ασχολούνται με τα 

οικιακά.. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών ασχολείται με το εμπόριο, 

κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν έχει εκλεγεί από αυτή την κατηγορία.
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2.6.1. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Η Δραπετσώνα πρωτοκατοικήθηκε περίπου το 1830, μάλλον από νησιώτες. 

Μέχρι το 1950 ήταν υποβαθμισμένη και είχε πολλά προβλήματα κυρίως διαβίωσης. 

Σήμερα έχει προγραμματιστεί η ριζική ανάπλαση της περιοχής και επιδιώκεται να 

γίνει ένα ναυτιλιακό κέντρο στα πρότυπα εκείνου του Λονδίνου. Ο αριθμός των 

κατοίκων της φτάνει τους 13.335 και τα σκήπτρα με αριθμό 6.880 τα κατέχουν οι 

γυναίκες. Όπως θα δούμε και στον πίνακα που ακολουθεί η μέση ηλικία είναι τα 40,5.
Πίνακας_1.11

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 540 271 269

5-Σεπ 541 269 272
Οκτ-14 745 401 344
15-19 865 450 415
20-24 987 525 462
25-29 994 512 482
30-34 1.001 529 472
35-39 949 471 478
40-44 969 453 516
45-49 962 483 479
50-54 906 455 451
55-59 669 320 349
60-64 748 319 429
65-69 822 338 484
70-74 828 355 473
75-79 460 187 273
80-84 209 78 131
85+ 140 39 101

ΣΥΝΟΛΟ.................... 13.335 6.455 6.880

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Από το σύνολο του πληθυσμού μόνο το 10% είναι κάτοχοι μάστερ, διδακτορικού 

ή πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής, ενώ αρκετά υψηλό ποσοστό της τάξης 

του 30,4% εμφανίζουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τον μεγαλύτερο 

πληθυσμό συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι Δημοτικού και οι αναλφάβητοι με ποσοστό 

46% και τρίτοι έρχονται οι απόφοιτοι Γυμνασίου με 13,6%. Οι περισσότεροι δημότες 

εργάζονται στις μεταποιητικές βιομηχανίες και ακολουθούν οι απασχολούμενοι στο 

εμπόριο και στις επισκευές με ποσοστά 17,15% και 16,74% αντίστοιχα. Όπως θα
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εξακριβώσουμε στον πίνακα 1.12 κανείς δεν απασχολείται στα ορυχεία και λατομεία, 

ενώ ελάχιστοι εργάζονται στην αλιεία, στην γεωργία και την κτηνοτροφία.

Πίνακας 1.12

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ !
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 20 ϊ
Αλιεία 10 ί
Ορυχεία, λατομεία 0 ί
Μεταποιητικές βιομηχανίες 850 ί
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου και νερού 35 !

Κατασκευές 325 :

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 830 j

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 287 !
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 701 !
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί 106 !

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές
δραστηριότητες 298 !
Δημόσια διοίκηση και άμυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 412 !

Εκπαίδευση 133 j
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 175 ;
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 217 ί
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας 557 j

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.6.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Με πληθυσμό 13.335 κατοίκους, οι δημότες εκλέγουν, σύμφωνα με το νόμο, 

21μελές δημοτικό συμβούλιο, χαμηλό ήταν το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές, 

αφού ψήφισε μόνο το 58,72% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.
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Ο δήμαρχος είναι πτυχιούχος μηχανικός και ασκεί το επάγγελμα, ενώ τα ατομικά 

επαγγέλματα των δημοτικών συμβούλων είναι τα ακόλουθα:

1) Πολιτικός μηχανικός

2) Φοροτεχνικός

3) Ασφαλιστής

4) Τραπεζικός υπάλληλος

5) Επιχειρηματίας

6) Διοικητικό στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας

7) Δημόσιος υπάλληλος

8) Ιατρός

9) Ιδιωτικός υπάλληλος

10) Συνταξιούχος

11) Ιατρός

12) Ιατρός

13) Καθηγητής β'βάθμιας εκπαίδευσης

14) Δικηγόρος

15) Αστυνομικός

16) Δημόσιος υπάλληλος

17) Επιχειρηματίας

18) Επιχειρηματίας

19) Οικιακά

20) Δικηγόρος

21) Αστυνομικός

Οι περισσότεροι σύμβουλοι ασχολούνται με την δημόσια διοίκηση και άμυνα ή 

είναι συνταξιούχοι. Αμέσως μετά ακολουθούν αυτοί που ασχολούνται με τις 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και οι επιχειρηματίες. Παρόλο που υπάρχουν 

αντιπρόσωποι από αρκετά επαγγέλματα, βλέπουμε ότι από την κατηγορία που 

συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, δηλαδή τις μεταποιητικές 

βιομηχανίες, δεν υπάρχει κάποιος δημοτικός σύμβουλος.
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Δ ή μ ο ς  Κ ε ρ α τ σ ι ν ΐ ο υ

2.7.1. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ο δήμος ιδρύθηκε στις 18/1/1934, μετά την άφιξη προσφύγων από την Σμύρνη, 

με την ονομασία αρχικά Δήμος Ταμπουρίων. Μετονομάστηκε δύο φορές ακόμα, 

μέχρι να καταλήξει το 1947 ως δήμος Κερατσινίου. Η περιοχή ήταν αγρότοπος αλλά 

αστικοποιήθηκε έντονα μετά την δεκαετία του 1950. Σήμερα ο πληθυσμός του φτάνει 

τους 78.474 κατοίκους, η πλειοψηφία των οποίων έχει κυρίως ρίζες από τη Μικρά 

Ασία, τον Πόντο και την Κωνσταντινούπολη. Αναλυτικά ο πληθυσμός κατά ομάδες 

ηλικιών είναι ο εξής:
Πίνακας 1.13

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 3.934 2.061 1.873

5-Σεπ 4.036 2.065 1.971
Οκτ-14 4.297 2.166 2.131
15-19 5.204 2.601 2.603
20-24 6.080 3.099 2.981
25-29 6.539 3.166 3.373
30-34 6.686 3.313 3.373
35-39 6.136 2.987 3.149
40-44 6.120 2.965 3.155
45-49 5.354 2.715 2.639
50-54 4.950 2.458 2.492
55-59 3.802 1.844 1.958
60-64 4.060 1.847 2.213
65-69 4.110 1.882 2.228
70-74 3.501 1.478 2.023
75-79 2.018 860 1.158
80-84 975 376 599
85+ 672 219 453

ΣΥΝΟΛΟ 78.474 38.102 40.372
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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Όπως και στους παραπάνω δήμους, έτσι και εδώ οι περισσότεροι δημότες είναι 

απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι με ποσοστό 39,8%. Ενθαρρυντικό είναι το 

γεγονός ότι μεγαλύτερο εμφανίζεται το ποσοστό των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης 

έναντι των αποφοίτων γυμνασίου με 33,1% και 14% αντίστοιχα. Τέλος, 

περιορισμένος είναι και εδώ ο αριθμός των πτυχιούχων ή των κατόχων διδακτορικού 

ή μάστερ με ποσοστό 13,9%. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος των δημοτών εργάζεται στο 

εμπόριο και τις επισκευές, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθούν οι εργαζόμενοι στις 

μεταποιητικές βιομηχανίες. Τρίτοι έρχονται οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, στην 

αποθήκευση και στις επικοινωνίες. Η αναλυτική κατανομή του πληθυσμού στις 

κατηγορίες επαγγελμάτων καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας_1.14

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 87
Αλιεία 143
Ορυχεία, λατομεία 24
Μεταποιητικές βιομηχανίες 5.261
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 194

Κατασκευές 2145

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 5.749

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1431
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 4674
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 626

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 1705
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2387

Εκπαίδευση 1222
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1050
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 947
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 2076

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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2.7.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Σύμφωνα με τον Νόμο οι δήμοι με πληθυσμό από 60.001 -  100.000 κατοίκους 

εκλέγουν 33 δημοτικούς συμβούλους. Χαμηλό είναι και εδώ το ποσοστό συμμετοχής 

στις εκλογές, αφού αγγίζει το 57,7%. Η επαγγελματική κατάσταση των αιρετών 

οργάνων είναι η ακόλουθη:

Ο δήμαρχος γεννήθηκε το 1950 και εργάζεται ως φοροτεχνικός. Ασχολήθηκε με τα 

κοινά σε ηλικία 36 ετών, όταν εκλέχθηκε πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος, ενώ το 

1988 έκανε την εμφάνιση του ως δήμαρχος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν τις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες:

1) Ιατρός

2) Καθηγητής

3) Επιχειρηματίας

4) Δημόσιος υπάλληλος

5) Επιχειρηματίας

6) Συνταξιούχος

7) Δημόσιος υπάλληλος

8) Εκτελωνιστής

9) Επιχειρηματίας

10) Ιατρός

11) Ιατρός

12) Δικηγόρος

13) Δικηγόρος

14) Δημόσιος υπάλληλος

15) Συνταξιούχος Πολεμικού Ναυτικού

16) Συνταξιούχος στρατού

17) Ιατρός

18) Επιχειρηματίας

19) Επιχειρηματίας

20) Δημόσιος υπάλληλος

21) Δικηγόρος

22) Ιατρός

23) Πολιτικός μηχανικός

24) Μικροβιολόγος
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25) Φαρμακοποιός

26) Τεχνικός δομικών έργων

27) Σύμβουλος επικοινωνιών

28) Υπάλληλος ΟΤΕ

29) Δημόσιος υπάλληλος

30) Φαρμακοποιός

31) Ιδιωτικός υπάλληλος

32) Έμπορος

33) Ασφαλιστής

Το δημοτικό συμβούλιο απαρτίζεται από 10 γυναίκες, η πλειοψηφία των οποίων είναι 

πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής, και 23 άντρες. Από τα παραπάνω 

διαπιστώνουμε ότι τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν τους περισσότερους 

δημοτικούς συμβούλους είναι αυτά που σχετίζονται με την υγεία, τη δημόσια 

διοίκηση ή είναι άτομα συνταξιοδοτημένα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι 

επιχειρηματίες, ενώ ελάχιστοι είναι οι εκπρόσωποι από τον κλάδο των εμπόρων 

καθώς και από αυτών των μεταφορών και επικοινωνιών που συγκεντρώνουν την 

πλειοψηφία του πληθυσμού.

2.8.1. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ο δήμος Κορυδαλλού ανήκει Γεωγραφικά στη Δυτική Αττική, ενώ διοικητικά 

υπάγεται στον Πειραιά. Είναι μία πόλη που τα ίχνη της εμφανίζονται στους 

προϊστορικούς χρόνους και στην ελληνική μυθολογία., αφού σύμφωνα με το μύθο 

εδώ κατοικούσε ο Προκρούστης. Μέχρι το 1931 άνηκε στο δήμο Αθηναίων, ενώ το 

1934 αποτέλεσε κοινότητα. Το 1946 αναγνωρίστηκε δήμος και έχει φτάσει σήμερα 

να αριθμεί 70.710 κατοίκους. Σύμφωνα με την κατάταξη των ηλικιών που ακολουθεί 

το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού συγκεντρώνεται στις τάξεις 20-24 και 30-34.
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πίνακας 1.15

! ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 3.089 1.559 1.530

! 5-Σεπ 3.256 1.709 1.547
! Οκτ-14 3.619 1.864 1.755
! 15-19 4.799 2.469 2.330
! 20-24 6.265 3.254 3.011
! 25-29 5.997 3.180 2.817
! 30-34 6.296 3.264 3.032
! 35-39 5.413 2.701 2.712
! 40-44 5.631 2.781 2.850
! 45-49 5.001 2.542 2.459
! 50-54 4.818 2.399 2.419
! 55-59 3.479 1.758 1.721
! 60-64 3.587 1.700 1.887
! 65-69 3.260 1.467 1.793
! 70-74 2.912 1.290 1.622
! 75-79 1.789 796 993
! 80-84 908 350 558
I 85+ 591 215 376
! ΣΥΝΟΛΟ 70.710 35.298 35.412

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι απόφοιτοι του 

δημοτικού ή οι αναλφάβητοι με ποσοστό 37,86%, ενώ δεύτεροι έρχονται οι 

απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης με ποσοστό 32,77%. Εν αντιθέσει με τους δήμους που 

είδαμε παραπάνω, εδώ παρατηρούμε ότι οι απόφοιτοι γυμνασίου κατέχουν μικρό 

ποσοστό της τάξης του 13,61% και τρίτοι με 15,76% είναι οι κάτοχοι διδακτορικού ή 

μάστερ και οι πτυχιούχοι ανώτερης/ανώτατης σχολής. Από την άλλη πλευρά, 

βλέπουμε ότι τα ινία στην επαγγελματική σύνθεση των δημοτών τα κατέχουν οι 

έμποροι και οι επισκευαστές με ποσοστό 21,7%, αμέσως μετά αυτοί που ασχολούνται 

με την μεταποιητική βιομηχανία (17,5%), τις μεταφορές, την αποθήκευση και τις 

επικοινωνίες με 12,41%.
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Πίνακας_1.16

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 77
Αλιεία 15
Ορυχεία, λατομεία 25
Μεταποιητικές βιομηχανίες 4.647
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 176

Κατασκευές 1.842

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 5.817

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1.396
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 3.324
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 676

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 1.501
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2.395

Εκπαίδευση 1.433
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1.048
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 1.010
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 1.407

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.8.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Το δημοτικό συμβούλιο με βάση τον πληθυσμό αποτελείται από 33 μέλη και 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2006 απαρτίζεται από 10 γυναίκες 

και 23 άντρες. Η επαγγελματική ιδιότητα των συμβούλων και του δημάρχου είναι η 

εξής:3 Ο δήμαρχος, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα σε ηλικία 53 ετών, είναι 

πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. και εργάζεται ως υπάλληλος στον ΟΤΕ.

3. Ο δήμος Κορυδαλλού δεν έδωσε αναλυτική κατάσταση των επαγγελμάτων των 

συμβούλων.
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Στο παρελθόν διατέλεσε για 6 χρόνια δημοτικός σύμβουλος.

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες -  

επιστήμονες είναι 12, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με 

11 εκπροσώπους του επαγγελματικού κλάδου. Ελάχιστοι είναι όσοι απασχολούνται 

στον ιδιωτικό τομέα και οι γιατροί, συγκεκριμένα 4 από κάθε ομάδα, ενώ ακόμα 

λιγότεροι είναι οι βιοτέχνες οι οποίοι εκπροσωπούνται από δύο συμβούλους. Το 

μορφωτικό επίπεδο είναι αρκετά ικανοποιητικό, αφού δεκαέξι από τους συμβούλους 

είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιποι δευτεροβάθμιας.

2.9.1. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Τα Κύθηρα βρίσκονται στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου, εκεί που βρίσκεται ο 

Κάβο Μαλιάς. Προήλθε από την συνένωση των 13 κοινοτήτων του νησιού, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν.2539/1997και μαζί με την κοινότητα των Αντικυθήρων 

αποτελούν την επαρχία Κυθήρων. Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1/1/1999 και 

σήμερα έχει πληθυσμό 3.532 κατοίκους, ενώ οι ομάδες ηλικιών με τους 

περισσότερους δημότες είναι μεταξύ 35 και 44 ετών.
Πίνακας 1.17

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 186 91 95

5-Σεπ 180 83 97
Οκτ-14 154 78 76
15-19 177 85 92
20-24 172 78 94
25-29 222 96 126
30-34 242 118 124
35-39 268 118 150
40-44 262 131 131
45-49 199 92 107
50-54 211 105 106
55-59 182 92 90
60-64 184 103 81
65-69 217 117 100
70-74 255 125 130
75-79 193 105 88
80-84 125 63 62
85+ 103 66 37

ΣΥΝΟΛΟ 3.532 1.746 1.786
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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To 47,1% του πληθυσμού είναι απόφοιτοι δημοτικού και με μεγάλη διαφορά 

ακολουθούν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 25,9%. Το 

14,3% είναι απόφοιτοι γυμνασίου και τέλος το 12,7% είναι κάτοχοι διδακτορικού ή 

μάστερ και πτυχιούχοι ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης. Το επάγγελμα που 

συγκεντρώνει τους περισσότερους δημότες και συγκεκριμένα το 18,6% είναι οι 

κατασκευές, ενώ για πρώτη φορά διαπιστώνουμε ότι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η 

Θήρα και η δασοκομία απασχολεί αρκετούς εργαζόμενους με ποσοστό 15,2%.

Πίνακας 1.18

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 198
Αλιεία 41
Ορυχεία, λατομεία 1
Μεταποιητικές βιομηχανίες 49
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 8

Κατασκευές 242

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 116

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 104
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 70
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 23

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 47
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 118

Εκπαίδευση 56
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 64
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 32
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 129

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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2.9.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

Συμφώνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δήμοι με πληθυσμό έως 5.000 

κατοίκους εκλέγουν 13μελές δημοτικό συμβούλιο, εξαιρετικά χαμηλό είναι το 

ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές. Η αποχή αγγίζει το 61,06%!

Ο δήμαρχος είναι φιλόλογος και εξελέγει στο αξίωμα σε ηλικία 50 ετών. Σπούδασε 

Ιστορία και Αρχαιολογία, ενώ απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο μάστερ στην Αγγλία.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν τις εξής επαγγελματικές ιδιότητες:

1) Δημόσιος υπάλληλος

2) Υπάλληλος ΟΤΕ

3) Επιχειρηματίας

4) Επιχειρηματίας

5) Αυτοκινητιστής

6) Υπάλληλος ΔΟΥ

7) Ιατρός

8) Ξυλουργός

9) Εστιάτορας

10) Ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων

11) Αρχιτέκτων μηχανικός

12) Συνταξιούχος

13) Καθηγητής Πανεπιστημίου

Στο συμβούλιο υπάρχει μόνο 1 γυναίκα και 12 άντρες. Οι περισσότεροι 

δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα και στη δημόσια διοίκηση ή είναι 

συνταξιούχοι. Από τον κλάδο των κατασκευών, που αποτελείται το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού, υπάρχουν μόνο 2 αντιπρόσωποι, ενώ από την γεωργία και την 

κτηνοτροφία παρατηρούμε να μην υφίσταται κανένας εκπρόσωπος. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι το μορφωτικό επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό αφού για τα 

επαγγέλματα που ασκεί η πλειοψηφία των δημοτικών σύμβουλων δεν χρειάζονται 

πανεπιστημιακές γνώσεις.
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2.10.1. ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ

Ο δήμος Μεθάνων συστάθηκε με το Β.Δ. της 28ηι= Απριλίου 1834, ως δήμος της 

επαρχίας Καλαυρείας. Κατατάχθηκε στη Γ'τάξη με πληθυσμό 1.349 κατοίκους και 

έδρα τα Μέθανα. Βρίσκεται στο Σαρωνικό κόλπο, ανατολικά της Πελοποννήσου και 

νοτιοδυτικά του Πειραιά. Κύριες οικονομικές δραστηριότητες των δημοτών είναι ο 

τουρισμός και γεωργία. Ο πληθυσμός του αγγίζει όπως 1.965 κατοίκους, ενώ όπως 

παρατηρούμε οι περισσότεροι δημότες είναι ηλικιωμένοι και μεταξύ των ηλικιών 

60-74.
Πίνακας_1.19

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 66 45 21

5-Σεπ 75 44 31
Οκτ-14 86 45 41
15-19 75 39 36
20-24 77 49 28
25-29 107 50 57
30-34 107 48 59
35-39 120 64 56
40-44 118 62 56
45-49 97 41 56
50-54 129 69 60
55-59 127 56 71
60-64 165 87 78
65-69 197 100 97
70-74 193 100 93
75-79 110 59 51
80-84 60 34 26
85+ 55 21 34

ΣΥΝΟΛΟ 1.964 1.013 951
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Το μορφωτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά χαμηλό αφού η συντριπτική πλειοψηφία της 

τάξης του 66,4% είναι απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι. Το γεγονός αυτό κατά 

πάσα πιθανότητα οφείλεται στον μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων. Αμέσως μετά έρχονται
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οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης με ποσοστό 16,5%, οι απόφοιτοι γυμνασίου με 

10,8% και οι κάτοχοι μάστερ ή οι πτυχιούχοι με 6,3%. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

Μέθανα είναι ο μόνος δήμος στη Νομαρχία Πειραιά που δεν υπάρχει κάτοικος που να 

κατέχει διδακτορικό. Πράγματι, όπως αναφέραμε στην αρχή , η οικονομία των 

Μεθάνων στηρίζεται στη γεωργία και αυτό αποδεικνύεται με το 24,64% του 

πληθυσμού που συγκεντρώνεται σε αυτόν τον κλάδο. Ακολουθούν με μικρότερα 

ποσοστά οι κατηγορίες μεταφορές- αποθήκευση- επικοινωνίες και οι κατασκευές με 

13,4% και 13% αντίστοιχα. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική μέριμνα, ενώ ακόμα πιο περιορισμένος 

είναι ο αριθμός εκείνων που ασχολούνται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού 

και φυσικού αερίου.
Πίνακας 1.20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 138
Αλιεία 41
Ορυχεία, λατομεία 3
Μεταποιητικές βιομηχανίες 14
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 2

Κατασκευές 73

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 56

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 45
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 75
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 5
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 17
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 38

Εκπαίδευση 9
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 9
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 22
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 13

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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2.10.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕ0ΑΝΩΝ

Ο μικρός αριθμός των κατοίκων, ο οποίος δεν περνάει τους 5.000 κατοίκους, 

περιορίζει τους δημοτικούς συμβούλους σε 13. Το ποσοστό συμμετοχής των δημοτών 

στις εκλογές, ανέρχεται στο 77,8%. Οι εκλογές ανέδειξαν 3 γυναίκες και 10 άντρες η 

επαγγελματική ιδιότητα των οποίων είναι η εξής:

1) Συνταξιούχος

2) Επιχειρηματίας

3) Οικιακά

4) Ιδιωτικός υπάλληλος

5) Υπάλληλος ΟΤΕ

6) Αγρότης

7) Ιατρός

8) Ναυτικός

9) Τελωνιακός

10) Πολιτικός μηχανικός

11) Δημοσιογράφος

12) Ιδιωτικός υπάλληλος

13) Αγρότης

Ο δήμαρχος είναι οικονομολόγος.

Παρατηρούμε ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει αντιπροσώπους από αρκετά 

επαγγέλματα, ενώ υπάρχουν και αγρότες, που εκτός από το ότι είναι ένα σημαντικό 

κομμάτι του πληθυσμού, αποτελούν και την κυριότερη οικονομική πηγή του δήμου. 

Επίσης ένα επιπλέον σημείο που πρέπει να επισημάνουμε είναι το σχετικά χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο, αφού όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε τα περισσότερα από 

παραπάνω επαγγέλματα για να ασκηθούν δεν χρειάζονται ειδικευμένες γνώσεις.

2.11.1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η Νίκαια πριν ανακηρυχθεί δήμος, αποτέλεσε συνοικισμό με την ονομασία Νέα 

Κοκκινιά, η οποία θεμελιώθηκε τον Ιούνιο του 1923 από τους πρόσφυγες της Μικράς 

Ασίας. Μετά από όχρόνια ο οικισμός μετατρέπεται σε δήμο και αποκτά τη σημερινή 

του ονομασία. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του δήμου είναι αστικοποιημένο και
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πυκνοκατοικημένο, διακατέχεται έντονα μέχρι σήμερα από το μικρασιατικό στοιχείο. 

Στο δήμο κατοικούν 95.798 δημότες ,εκ των οποίων υπερτερούν οι γυναίκες κατά 

σημαντικό βαθμό. Οι ομάδες ηλικιών με των μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων είναι 

μεταξύ 20 και 44 ετών.

Πίνακας_1,2J_

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 4.353 2.214 2.139

5-Σεπ 4.511 2.331 2.180
Οκτ-14 5.096 2.629 2.467
15-19 6.133 3.063 3.070
20-24 7.532 3.675 3.857
25-29 7.869 3.931 3.938
30-34 7.922 4.020 3.902
35-39 7.124 3.451 3.673
40-44 7.050 3.370 3.680
45-49 6.573 3.220 3.353
50-54 6.675 3.283 3.392
55-59 5.156 2.595 2.561
60-64 5.250 2.392 2.858
65-69 5.213 2.322 2.891
70-74 4.582 1.956 2.626
75-79 2.531 1.067 1.464
80-84 1.334 479 855
85+ 894 305 589

ΣΥΝΟΛΟ 95.798 46.303 49.495
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο παρατηρούμε ότι και σε αυτό το δήμο είναι χαμηλό, 

αφού το 40,6% είναι απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι. Ακολουθούν με ελάχιστα 

μικρότερο ποσοστό οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης με 31,96%, οι απόφοιτοι 

γυμνασίου με 13,96% και τέλος οι κάτοχοι διδακτορικού ή μάστερ και οι πτυχιούχοι 

ανώτερων και ανώτατων σχολών με 13,69%. Όπως συμβαίνει και στους παραπάνω 

δήμους τα επαγγέλματα με τους περισσότερους δημότες είναι το εμπόριο και οι 

επισκευές, οι μεταποιητικές βιομηχανίες και οι μεταφορές-αποθήκευση- επικοινωνίες 

με ποσοστά 22,39%, 19,48% και 11,24% αντίστοιχα.
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Πίνακας 1.22

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 98
Αλιεία 33
Ορυχεία, λατομεία 19
Μεταποιητικές βιομηχανίες 7.301
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 207

Κατασκευές 2.748

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 8.389

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1.662
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 4.210
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 818

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 1.974
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3.143

Εκπαίδευση 1.526
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1.496
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 1.459
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 2.386

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.11.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Σύμφωνα με το νόμο δήμοι με πληθυσμό από 60.001-100.000 κατοίκους 

εκλέγουν 33μελές δημοτικό συμβούλιο, που στην προκειμένη περίπτωση αποτελείται 

από 7 γυναίκες και 26 άντρες. Στις κάλπες προσήλθε το 51,42% των εγγεγραμμένων 

στους εκλογικούς καταλόγους. Οι επαγγελματικές ταυτότητες των συμβούλων είναι 

οι ακόλουθες:
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1) Ηλεκτρολόγος

2) Τορναδόρος

3) Έμπορος

4) Συνταξιούχος δάσκαλος

5) Έμπορος κοσμημάτων

6) Αρχιτέκτονας

7) Οικοδόμος

8) Οικιακά

9) Συνταξιούχος,

10) Ιατρός καρδιολόγος

11) Κοινωνιολόγος

12) Φαρμακοποιός

13) Ξυλουργός

14) Έμπορος

15) Συνταξιούχος

16) Βιοτέχνης

17) Πυρηνική ιατρός

18) Ιατρός παθολόγος

19) Μαθηματικός

20) Έμπορος

21) Φαρμακοποιός

22) Φαρμακοποιός

23) Έμπορος

24) Έμπορος

25) Ηθοποιός

26) Γ εωπόνος

27) Χημικός -  μηχανικός

28) Πολιτικός μηχανικός

29) Οδοντίατρος

30) Συνταξιούχος

31) Ιατρός ορθοπεδικός

32) Τραπεζικός

33) Ιατρός παιδοχειρουργός

Ο δήμαρχος εργάζεται ως εκπαιδευτικός ( μηχανολόγος -  ηλεκτρολόγος)
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Όπως είδαμε και στο δήμο Μεθάνων, υπάρχουν αντιπρόσωποι από πολλούς 

κλάδους επαγγελμάτων, με αυτούς της υγείας / κοινωνικής μέριμνας και 

εμπορίου να υπερισχύουν. Τα ινία τα κατέχει ο τομέας της υγείας με ποσοστό 

30,3% και το εμπόριο με 21,2%. Επίσης οι πτυχιούχοι τουλάχιστον ανώτερης 

εκπαίδευσης, κατέχουν τις περισσότερες θέσεις στο δημοτικό συμβούλιο, ενώ 

περιορισμένες κατέχουν οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν 

σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2.12.1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Το Πέραμα συγκροτήθηκε σε μικρή κοινότητα-οικισμό γύρω στα 1926 -  1927 

με την άφιξη προσφύγων από την περιοχή της Πόλης και του Πόντου. Το 1928 

εγκαθίστανται τα πρώτα Ναυπηγεία και γι’αυτό οι άνθρωποι που κατοίκησαν την 

περιοχή είχαν ειδικές εμπειρίες και γνώσεις στη Ναυπηγοξυλουργική τέχνη. Σήμερα 

η ανάπτυξη του δήμου συνδέεται με στις δραστηριότητες στην 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη που αντικατέστησε την προαναφερθείσα τέχνη. Ο 

πληθυσμός του στις μέρες στις φτάνει στις 26.684 κατοίκους και το μεγαλύτερο 

μέρος του ανήκει στις ομάδες ηλικιών μεταξύ 20 και 44 ετών.
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Πίνακας 1.23

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 1.303 677 626

5-Σεπ 1.472 749 723
Οκτ-14 1.645 850 795
15-19 1.989 1.034 955
20-24 2.468 1.308 1.160
25-29 2.177 1.137 1.040
30-34 2.124 1.072 1.052
35-39 2.048 988 1.060
40-44 2.099 1.038 1.061
45-49 1.850 974 876
50-54 1.779 928 851
55-59 1.174 582 592
60-64 1.260 611 649
65-69 1.137 510 627
70-74 1.006 408 598
75-79 633 270 363
80-84 336 148 188
85+ 184 68 116

ΣΥΝΟΛΟ 26.684 13.352 13.332
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό αφού σχεδόν, οι μισοί κάτοικοι είναι απόφοιτοι 

δημοτικού ή αναλφάβητοι. Το ποσοστό τους αγγίζει το 47,8%, ενώ εκείνο των 

αποφοίτων λυκείου (ενιαίου ή τεχνικού), φτάνει το 27,7%. Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο επίπεδα, αλλά ακόμα μεγαλύτερη είναι αυτή των 

κατόχων διδακτορικού, μάστερ ή πτυχιούχων που το ποσοστό τους ανέρχεται μόλις 

στο 9,3%. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των αποφοίτων λυκείου 

υπερβαίνει τον αριθμό των αποφοίτων γυμνασίου, το ποσοστό των οποίων είναι της 

τάξης του 15,2%. Τα ποσοστά αυτά αντικατοπτρίζονται και στα επαγγέλματα που 

ασκούν οι δημότες και αυτό αποδεικνύεται με το ποσοστό του 22,5% που κατέχουν οι 

εργαζόμενοι στις μεταποιητικές βιομηχανίες, του 17,1% των εμπόρων και των 

επισκευαστών και του 16,8% αυτών που ασχολούνται με την αποθήκευση, τις 

μεταφορές και τις επικοινωνίες. Τα υπόλοιπα επαγγέλματα ακολουθούν με αισθητά 

χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα οι επισκευές με ποσοστό 8,03%.
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Πίνακας 1.24

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 18
Αλιεία 30
Ορυχεία, λατομεία 36
Μεταποιητικές βιομηχανίες 2.244
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 42

Κατασκευές 801

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 1.676

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 507
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1.703
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 157

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 480
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 827

Εκπαίδευση 313
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 358
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 319
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 465

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.12.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Ο δήμος Περάματος, λόγω των 26.684 κατοίκων του, διοικείται από 22 

δημοτικούς συμβούλους και τον δήμαρχο. Στις εκλογές συμμετείχε το 65,6% των 

ενεργών δημοτών.

Ο 38χρονος δήμαρχος ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και για κάποιο χρονικό 

διάστημα διατέλεσε πρόεδρος των νέων δικηγόρων.
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Τα ατομικά επαγγέλματα των δημοτικών συμβούλων είναι τα ακόλουθα:

1) Λογιστής

2) Επιχειρηματίας

3) Υπάλληλος ΔΕΗ

4) Υπάλληλος τραπέζης

5) Καθηγητής μαθηματικών

6) Δημοτικός υπάλληλος

7) Εργολάβος οικοδομών

8) Βιοτέχνης (επισκευές πλοίων)

9) Δημόσιος υπάλληλος

10) Ηλεκτρονικός

11) Ελεύθερος επαγγελματίας

12) Πολιτικός μηχανικός

13) Δημοτικός υπάλληλος

14) Καθηγητής λογιστικής

15) Πολιτικός επιστήμονας

16) Ιατρός

17) Ελεύθερος επαγγελματίας

18) Λογιστής

19) Υπάλληλος εθνικής άμυνας

20) Συνταξιούχος

21) Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

22) Ιατρός

Το δημοτικό συμβούλιο απαρτίζεται από 3 γυναίκες και 19 άντρες. Οι δύο από αυτές 

είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ μία είναι δημοτικός υπάλληλος. Οι κατηγορίες 

που συγκεντρώνουν τους περισσότερους συμβούλους είναι αυτή της δημόσιας 

διοίκησης, άμυνας, κοινωνικής ασφάλισης και αυτή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας . Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος σύμβουλος που να ασχολείται με τις 

μεταφορές, την αποθήκευση και τις επικοινωνίες, οι οποίες έρχονται δεύτερες σε 

σειρά με τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων δημοτών. Αρκετοί από τους 

συμβούλους όπως φαίνεται είναι πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής, ενώ 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κανένας δεν είναι απόφοιτος δημοτικού, εν αντιθέσει 

με τα δημογραφικά.

59



2.13.1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Ο Πόρος χωρίζεται από την νοτιοανατολική ακτή της Πελοποννήσου από ένα 

στενό κανάλι περίπου 200m. Αυτή η τοποθεσία έκανε στο παρελθόν ευάλωτο το νησί 

στις πειρατικές επιθέσεις. Παρέμεινε σχεδόν ακατοίκητο μέχρι τον ερχομό των 

Ελλήνων προσφύγων από την Μικρά Ασία το 1921. Σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή του 2001 έχει 4.282 κατοίκους και καθώς βλέπουμε στον πίνακα, οι 

ομάδες ηλικιών με τους περισσότερους κατοίκους είναι μεταξύ 20 και 29 ετών.

Πίνακας 1.25

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 173 80 93

5-Σεπ 191 100 91
Οκτ-14 207 100 107
15-19 260 169 91
20-24 523 422 101
25-29 433 308 125
30-34 277 136 141
35-39 256 143 113
40-44 248 122 126
45-49 231 116 115
50-54 238 107 131
55-59 198 106 92
60-64 253 105 148
65-69 258 115 143
70-74 242 128 114
75-79 166 74 92
80-84 77 27 50
85+ 51 23 28

ΣΥΝΟΛΟ 4.282 2.381 1.901
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Τα πράγματα ως προς το μορφωτικό επίπεδο είναι σε καλύτερη κατάσταση εν 

συγκρίσει με τους υπόλοιπους δήμους, παρόλο που και εδώ οι απόφοιτοι δημοτικού 

και οι αναλφάβητοι συγκεντρώνουν ποσοστό 40,2%. Αρκετά όμως υψηλά είναι τα 

ποσοστά τόσο των κατόχων διδακτορικού ή μάστερ και πτυχιούχων ΑΕΙ και TEI με 

20,9%, όσο και των απόφοιτων λυκείου με 28,7%. Μπορούμε εύκολα να 

συμπεράνουμε από το χαμηλό ποσοστό της τάξης του 12,2% των απόφοιτων 

γυμνασίου, ότι οι μαθητές που αποφοιτούν από αυτό προχωρούν στο μέση 

εκπαίδευση. Ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού ασχολείται επαγγελματικά με 

την δημόσια διοίκηση , την άμυνα και την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (31%),
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ενώ αμέσως μετά με ποσοστό 14,46% έρχονται όσοι απασχολούνται στα ξενοδοχεία 

και τα εστιατόρια. Ακολουθούν οι έμποροι και οι επισκευαστές με ποσοστό 11,34%.
Πίνακας 1.26

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 84
Αλιεία 69
Ορυχεία, λατομεία 1
Μεταποιητικές βιομηχανίες 43
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 8

Κατασκευές 139

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 181

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 231
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 121
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 33

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 36
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 495

Εκπαίδευση 66
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 23
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 36
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 31

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.13.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ο πληθυσμός του δήμου επιτρέπει στους κατοίκους να εκλέγουν 13μελές 

δημοτικό συμβούλιο και από τις εκλογές του 2006 αναδείχτηκαν 3 γυναίκες και 10 

άντρες, στις εκλογές ψήφισε το 70,95% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς 

καταλόγους.
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Ο δήμαρχος εξελέγει σε ηλικία 43 ετών και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο 

χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων. Πριν την εκλογή του στο δημαρχιακό αξίωμα 

είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος.

Οι σύμβουλοι ασκούν τα εξής επαγγέλματα:

1) Οικιακά

2) Έμπορος

3) Υπάλληλος ΙΚΑ

4) Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος

5) Συνταξιούχος εμπορικού ναυτικού

6) Κτηματίας

7) Δικαστική υπάλληλος

8) Δάσκαλος

9) Επιχειρηματίας

10) Συνταξιούχος πολεμικού ναυτικού

11) Συνταξιούχος πολεμικού ναυτικού

12) Ιδιωτικός υπάλληλος

13) Φαρμακοποιός.

Όπως είδαμε και στον πίνακα 2.26 οι περισσότεροι δημότες εργάζονται στη δημόσια 

διοίκηση ή είναι συνταξιοδοτημένοι. Στο δημοτικό συμβούλιο οι απασχολούμενοι σε 

αυτή την κατηγορία κατέχουν το 46,1% των θέσεων. Δύο από τις αιρετές γυναίκες 

δραστηριοποιούνται στον δημόσιο τομέα, ενώ μία δηλώνει οικιακά. Σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι οι υπόλοιπες θέσεις του συμβουλίου καλύπτονται από εργαζόμενους 

σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους και από τον οικονομικά ανενεργό 

πληθυσμό. Οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι είναι άτομα με κύρος, επί 

παραδείγματι απόστρατοι του πολεμικού ναυτικού, δημόσιοι και δικαστικοί 

υπάλληλοι.
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2.14.1 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού κόλπου και το 

πλησιέστερο στις ακτές της Αττικής. Σύμφωνα με την μυθολογία το όνομα της το 

πήρε από τον Κυχρέα, για να τιμήσει την μητέρα του Σαλαμίνα, που ήταν αδερφή της 

Αίγινας και μίας από τις 50 κόρες του ποτάμιου θεού Ασωπού. Έγινε γνωστή στην 

παγκόσμια ιστορία για την μεγαλύτερη Ναυμαχία των αιώνων το 480 π.Χ. Σήμερα 

κατοικείται από 28.423 δημότες, από τους οποίους υπερισχύουν αριθμητικά οι 

άντρες. Όπως θα παρατηρήσουμε στον πίνακα 2.27, ο πληθυσμός είναι σχεδόν 

ομοιόμορφα κατανεμημένος στις ομάδες ηλικιών.
Πίνακας_1.27

! ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
! 0-4 1.212 606 606
! 5-Σεπ 1.240 636 604

Οκτ-14 1.380 682 698
! 15-19 1.964 1.178 786
! 20-24 2.429 1.503 926
! 25-29 2.149 1.171 978
! 30-34 2.123 1.091 1.032
! 35-39 1.805 912 893
! 40-44 1.744 837 907

45-49 1.753 843 910
50-54 1.887 902 985
55-59 1.706 810 896
60-64 1.917 921 996
65-69 1.956 991 965
70-74 1.584 771 813
75-79 876 415 461
80-84 424 205 219
85+ 274 122 152

; ΣΥΝΟΛΟ 28.423 14.596 13.827
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το 47,1% του πληθυσμού είναι απόφοιτοι 

δημοτικού ή αναλφάβητοι, ενώ ακολουθούν με αρκετά χαμηλότερο ποσοστό της 

τάξης του 27,3% οι απόφοιτοι λυκείου. Τρίτοι έρχονται οι απόφοιτοι γυμνασίου με 

13,9% και τελευταίοι οι κάτοχοι διδακτορικού ή μάστερ και οι πτυχιούχοι ανώτερων / 

ανώτατων σχολών με 11,7%. Ως προς την επαγγελματική σύνθεση των δημοτών το 

20% απασχολούνται στην δημόσια διοίκηση, την άμυνα ή είναι συνταξιούχοι, το 16% 

στο εμπόριο και στις επισκευές, ενώ το 11,8% με τις μεταποιητικές βιομηχανίες. 

Ελάχιστοι είναι αυτοί που εργάζονται στα λατομεία και τα ορυχεία, επίσης και στην 

παροχή ρεύματος νερού και φυσικού αερίου.

Πίνακας 1.28

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 227
Αλιεία 255
Ορυχεία, λατομεία 15
Μεταποιητικές βιομηχανίες 1.040
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 64

Κατασκευές 914

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 1.421

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 366
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1.026
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 124

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 302
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1.767

Εκπαίδευση 404
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 207
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 252
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 441

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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2.14.2 ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Σύμφωνα με τον νόμο, δήμοι με πληθυσμό από 10.001 -  30.000 κατοίκους 

διοικούνται από 22μελές δημοτικό συμβούλιο. Από την τελευταία όμως απογραφή 

του πληθυσμού παρατηρήθηκε σημαντική αύξησή του, με αποτέλεσμα να εκλέγεται 

πλέον 27μελές συμβούλιο. Δυστυχώς ήταν αδύνατη η εύρεση στοιχείων για τις νέες 

ομάδες ηλικιών. Στις κάλπες προσήλθε το 75,55% των ενεργών δημοτών.

Ο 55χρονος δήμαρχος είναι απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σήμερα 

είναι ιδιοκτήτης ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρίας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ασκούν τα ακόλουθα επαγγέλματα:

1) Δημόσιος υπάλληλος

2) Ελεύθερος επαγγελματίας

3) Δημόσιος υπάλληλος

4) Εργοδηγός -  μηχανολόγος

5) Δημόσιος υπάλληλος

6) Συνταξιούχος δημοσίου

7) Καθηγήτρια αγγλικών

8) Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία

9) Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

10) Ελασματουργός

11) Δημόσιος υπάλληλος

12) Οικιακά

13) Δημόσιος υπάλληλος

14) Δημόσιος υπάλληλος

15) Συνταξιούχος ΔΕΗ

16) Δημόσιος υπάλληλος

17) Ιατρός

18) Καθηγητής

19) Οικονομολόγος

20) Δημοσιογράφος

21) Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία

22) Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία

23) Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία
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24) Συνταξιούχος OTE

25) Ελεύθερος επαγγελματίας

26) Στρατηγός εν αποστρατεία

27) Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία

Το συμβούλιο απαρτίζεται από 6 γυναίκες, από τις οποίες μόνο η μία δεν ανήκει 

στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και 21 άντρες. Από τα παραπάνω καταλήγουμε 

στο ότι το 55,5% των δημοτικών συμβούλων εργάζεται στην δημόσια διοίκηση, την 

άμυνα ή είναι συνταξιούχοι. Από το σύνολο αυτών το 40% είναι στρατιωτικοί εν 

αποστρατεία. Το γεγονός αυτό, κυρίως οφείλεται στην παρουσία του Ναύσταθμου σε 

εκείνη την περιοχή. Υπάρχουν βέβαια εκπρόσωποι και από άλλους επαγγελματικούς 

κλάδους αλλά είναι ελάχιστοι. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο πρέπει να 

επισημάνουμε ότι τα ατομικά επαγγέλματα δηλώνουν, την σχετικά υψηλή μόρφωση, 

αφού για την άσκηση των ανωτέρων επαγγελμάτων, είναι απαραίτητη τουλάχιστον 

απολυτήριο Λυκείου.

2.15.1 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Στην αρχαιότητα οι Σπέτσες ονομάζονταν Πιτυούσα, εξαιτίας των πευκοδάσων 

του νησιού. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι το νησί κατοικήθηκε για πρώτη 

φορά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Είναι γεμάτες με ιστορικά μνημεία ,που 

δηλώνουν την συνεισφορά τους στην Επανάσταση του 1821. Εδώ άλλωστε βρίσκεται 

το αρχοντικό της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Σήμερα έχει 3.780 κατοίκους και η 

ομάδες ηλικιών που συγκεντρώνουν του περισσότερους δημότες είναι 30-34 και 

50-54.
Πίνακας L29

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 181 83 98

5-Σεπ 206 98 108
Οκτ-14 203 102 101
15-19 190 82 108
20-24 225 121 104
25-29 274 138 136
30-34 337 171 166
35-39 283 157 126
40-44 248 118 130
45-49 250 124 126
50-54 307 149 158
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ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
55-59 205 99 106
60-64 216 103 113
65-69 227 118 109
70-74 186 70 116
75-79 125 58 67
80-84 70 32 38
85+ 47 22 25

ΣΥΝΟΛΟ 3.780 1.845 1.935
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Η πλειοψηφία των δημοτών, το 50,1%, είναι απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι. 

Αμέσως μετά με αρκετά χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 24,8% ακολουθούν οι 

απόφοιτοι ενιαίου και τεχνικού λυκείου. Τρίτοι σε σειρά έρχονται οι απόφοιτοι 

γυμνασίου με 14,9% και τελευταίοι με 10,2% οι κάτοχοι διδακτορικού ή μάστερ και 

οι πτυχιούχοι ανώτερων/ ανώτατων σχολών. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

αγγίζει τους 1.355 δημότες, εκ των οποίων το 22,3% ασχολούνται επαγγελματικά με 

τις κατασκευές, ενώ το 19,2% με το χονδρικό εμπόριο και τις επισκευές. Ελάχιστοι 

απασχολούνται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και φυσικού αερίου, 

όπως επίσης με την υγεία και την κοινωνική μέριμνα.
Πίνακας 1.30

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, 
δασοκομία 39
Αλιεία 48
Ορυχεία, λατομεία 0
Μεταποιητικές βιομηχανίες 75

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 4
Κατασκευές 302

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 188
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 260
Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες 148
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 20

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες ____________52.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 59
Εκπαίδευση 39
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 13

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
υπέρ του ατομικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα 42
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 66

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.15.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο δήμος κατοικείται από 3.780 δημότες, επομένως διοικείται από 13μελές 

δημοτικό συμβούλιο, στις εκλογές ψήφισε το 76,72% των εγγεγραμμένων στους 

εκλογικούς καταλόγους.

Ο δήμαρχος σπούδασε νομική και υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό σαν δικαστικός, 

από όπου αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Ταξιάρχου.

Τα ατομικά επαγγέλματα των δημοτικών συμβούλων είναι:

1) Αλιέας

2) Επιτηδευματίας

3) Οικιακά

4) Οικοδόμος -  αγρότης

5) Ασφαλιστής

6) Ιατρός

7) Οικοδόμος

8) Οικοδόμος

9) Ξυλουργός

10) Επιχειρηματίας

11) Τραπεζικός υπάλληλος

12) Συνταξιούχος δημοσίου

13) Οικοδόμος
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To 38,5% των συμβούλων ασχολούνται με τις κατασκευές και κυρίως εργάζονται ως 

οικοδόμοι. Το μορφωτικό επίπεδο είναι και εδώ χαμηλό, αφού για την άσκηση των 

περισσότερων από τα παραπάνω επαγγέλματα δεν χρειάζεται ειδική πανεπιστημιακή 

ή τεχνολογική εκπαίδευση. Επίσης από την κατάσταση των ονομάτων των αιρετών 

παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μόνο μία γυναίκα σύμβουλος, η οποία όμως δεν ασκεί 

κάποια επαγγελματική δραστηριότητα.

2.16.1 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Η Τροιζήνα βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Πελοποννήσου και απέναντι 

από τον Πόρο. Στην αρχαιότητα άκμασε με κέντρο την αρχαία Τροιζήνα, ενώ εκεί 

κατά την επανάσταση του 1821, συγκλείθηκε η Τ’ Εθνοσυνέλευση το 1827, η οποία 

εξέλεξε κυβερνήτη της Ελλάδας τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σήμερα έχει πληθυσμό 

6.274 κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άντρες και οι ομάδες 

ηλικιών που υπερισχύουν είναι μεταξύ 25 και 44. Αυξημένος είναι και αριθμός των 

δημοτών στις κατηγορίες 70-74 και 60-64.
Πίνακας 1.31

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 294 146 148

5-Σεπ 314 147 167
Οκτ-14 342 169 173
15-19 341 205 136
20-24 367 206 161
25-29 479 293 186
30-34 499 284 215
35-39 449 265 184
40-44 427 232 195
45-49 369 219 150
50-54 357 193 164
55-59 332 161 171
60-64 402 175 227
65-69 390 188 202
70-74 423 205 218
75-79 278 143 135
80-84 132 64 68
85+ 79 28 51

ΣΥΝΟΛΟ 6.274 3.323 2.951
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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Ο δήμος Τροιζήνας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη του χαμηλότερου 

μορφωτικού επιπέδου. Οι απόφοιτοι δημοτικού και οι αναλφάβητοι αποτελούν το 

60,5% του πληθυσμού, ενώ με πολύ χαμηλότερο ποσοστό ακολουθούν οι απόφοιτοι 

λυκείου με 17,7%. Τρίτοι έρχονται οι απόφοιτοι γυμνασίου με 14,5% και τελευταίοι 

με ποσοστό 7,3% οι κάτοχοι μάστερ ή διδακτορικού και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ / TEI. 

Όπως θα δούμε στον επόμενο πίνακα, η πλειοψηφία του πληθυσμού με ποσοστό 

54,4% εργάζονται στην γεωργία, στην κτηνοτροφία, στη Θήρα και στην δασοκομία. 

Είναι ο μοναδικός δήμος της Νομαρχίας Πειραιά που παρουσιάζει ποσοστό τέτοιου 

ύψους στον συγκεκριμένο κλάδο. Αισθητή είναι η διαφορά στο ποσοστό με την 

αμέσως επόμενη επαγγελματική δραστηριότητα που συγκεντρώνει το 6,76%. Στον 

πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται αναλυτικά ο αριθμός των δημοτών που 

απασχολείται σε κάθε επάγγελμα.
Πίνακας 1.32

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 1510
Αλιεία 94
Ορυχεία, λατομεία 5
Μεταποιητικές βιομηχανίες 105
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 3

Κατασκευές 188

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 212

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 152
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 180
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 19

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 36
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 93

Εκπαίδευση 63
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 28
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 40
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 49
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2.16.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Ο νόμος ορίζει ότι δήμοι με πληθυσμό από 5.001 — 10.000 κατοίκους εκλέγουν 

17μελές δημοτικό συμβούλιο. Στις κάλπες προσήλθε το 77,81% των εγγεγραμμένων 

στους εκλογικούς καταλόγους. Η εκλογική αναμέτρηση έδειξε μόνο 1 γυναίκα 

σύμβουλο και 16 άντρες.

Ο δήμαρχος εργάζεται ως μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι 

ως:

1) Ελεύθερος επαγγελματίας

2) Υπάλληλος Ι.Κ.Α.

3) Συνταξιούχος Πολεμικού Ναυτικού

4) Μεταλλικές κατασκευές

5) Ιδιωτικός υπάλληλος

6) Αρτοποιός

7) Έμπορος

8) Τοπογράφος μηχανικός

9) Σχολή οδηγών

10) Εκπαιδευτικός

11) Μεταφορέας

12) Έμπορος

13) Ιδιοκτήτης καφετέριας

14) Συνταξιούχος ΕΛΑΣ

15) Εκπαιδευτικός

16) Οικοδομικές εργασίες

17) Αγρότης

Από τον κλάδο των αγροτών, που εμφανίζει τον μεγαλύτερο ποσοστό των 

εργαζόμενων δημοτών, υπάρχει ένας αντιπρόσωπος ,ενώ οι κλάδοι με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά απασχολούμενων αιρετών είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, η 

δημόσια διοίκηση και κοινωνική ασφάλιση. Οι έμποροι που έρχονται σε δεύτερη 

θέση στο σύνολο των δημοτών αντιπροσωπεύονται από 2 συμβούλους. Η αιρετή 

γυναίκα εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Παρατηρούμε ότι εν συγκρίσει με το μορφωτικό 

επίπεδο των δημοτών, τουλάχιστον τέσσερις σύμβουλοι είναι πτυχιούχοι ανώτερης ή 

ανώτατης σχολής.
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2.17.1 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Το όνομά τους οφείλεται στα άφθονα νερά που ανάβλυζαν από τους πλούσιες 

πηγές που είχε στην αρχαιότητα. Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Δρυόπες. 

Χρησιμοποιήθηκε ως ναυτικός σταθμός, με αποτέλεσμα να πρωτοστατήσει στο 

θαλάσσιο εμπόριο και τους επικοινωνίες. Οι κάτοικοι σήμερα ασχολούνται κυρίως με 

την αλιεία και τον τουρισμό, αφού είναι τους από τους ιδιαίτερα δημοφιλής 

προορισμούς για τους Αθηναίους. Έχει διακηρυχθεί διατηρητέα και απαγορεύεται η 

μετακίνηση με αυτοκίνητα. Κατοικείται από 2.646 δημότες και οι περισσότεροι είναι 

γυναίκες.
Πίνακας_1.33

' ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
0-4 113 48 65

5-Σεπ 138 83 55
Οκτ-14 154 68 86
15-19 145 64 81
20-24 171 95 76
25-29 184 89 95
30-34 201 102 99
35-39 204 103 101
40-44 194 108 86
45-49 162 91 71
50-54 192 94 98
55-59 131 57 74
60-64 154 62 92
65-69 172 90 82
70-74 140 61 79
75-79 103 49 54
80-84 53 23 30
85+ 35 11 24

■ ΣΥΝΟΛΟ 2.646 1.298 1.348
Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Το μορφωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό, αφού οι απόφοιτοι λυκείου είναι σχεδόν 

οι μισοί από αυτούς του δημοτικού. Συγκεκριμένα το 51,4% του πληθυσμού είναι
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απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι, ενώ το αντίστοιχο των αποφοίτων λυκείου είναι 

25%. Σχεδόν ίσα θα μπορούσα να χαρακτηρίσουμε τα ποσοστά των αποφοίτων 

γυμνασίου με αυτών των κατόχων διδακτορικού/ μάστερ ή των πτυχιούχων ΑΕΙ και 

TEI. Παρατηρούμε ότι μικρό προβάδισμα έχουν όσοι κατέχουν ανώτερη μόρφωση, 

αφού τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 11,69% και 11,89%. Ως προς την επαγγελματική 

σύνθεση του δήμου, οι δύο κατηγορίες επαγγελμάτων που συγκεντρώνουν ένα 

μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία και τα 

εστιατόρια. Τρίτοι έρχονται όσοι ασχολούνται με το εμπόριο και τις επισκευές, ενώ 

λίγοι ασχολούνται με την αλιεία, παρόλο που η Ύδρα είναι νησί.

Πίνακας 1.34

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκομία 25
Αλιεία 38
Ορυχεία, λατομεία 0
Μεταποιητικές βιομηχανίες 36
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 3

Κατασκευές 168

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 159

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 164
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 90
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 22

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 17
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 54

Εκπαίδευση 31
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 21
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 58
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας ___________ 48.

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.
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2.17.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Ο πληθυσμός του δήμου δίνει την δυνατότητα για εκλογή 13μελούς δημοτικού 

συμβουλίου και σύμφωνα με τις εκλογές του 2006 αποτελείται από 2 γυναίκες και 11 

άντρες. Το ποσοστό συμμετοχής των δημοτών στις εκλογές άγγιξε το 74,74% .

Ο δήμαρχος σπούδασε οικονομικά, ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων 

σχετικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι ιδιοκτήτης φοροτεχνικού γραφείου και 

πριν την εκλογή του είχε διατελέσει νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής για 6 χρόνια, 

νομαρχιακός σύμβουλος Πειραιά για 4 χρόνια και δημοτικός σύμβουλος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ασκούν τα ακόλουθα επαγγέλματα:

1) Συνταξιούχος δημοσίου

2) Ξυλουργός

3) Επαγγελματίας

4) Οικοδόμος

5) Μεσίτρια

6) Συνταξιούχος αστυνομικός

7) Επαγγελματίας

8) Επαγγελματίας

9) Αρχιτέκτων

10) Καθηγητής

11) Τραπεζικός υπάλληλος

12) Ναυτιλιακός πράκτορας

13) Υπάλληλος ΟΤΕ

Το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών συμβούλων ασχολείται με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα με ποσοστό 38,5% και ακολουθούν όσοι ασχολούνται με τις 

κατασκευές και οι συνταξιούχοι ή οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι γυναίκες εργάζονται ως 

μεσίτρια και ναυτιλιακός πράκτορας. Επίσης παρατηρούμε ότι τις θέσεις του 

συμβουλίου τις καταλαμβάνουν άνθρωποι που προέρχονται από όλα τα μορφωτικά 

επίπεδα, αφού υπάρχουν οικοδόμοι, οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερη 

μόρφωση, αλλά και πτυχιούχοι ανώτερων και ανώτατων σχολών.
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2.18.1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Το Αγκίστρι ανήκει στα νησιά του Σαρωνικού και βρίσκεται πολύ κοντά στην 

Αίγινα. Κατοικείται από τα αρχαία χρόνια και μάλιστα τότε ονομαζόταν 

Κεκρυφαλεία. Αποτελεί κοινότητα από το 1853 και οι κάτοικοί του ασχολούνταν 

κυρίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Τώρα, βέβαια, με την τουριστική 

ανάπτυξη του νησιού, πολλοί από τους κατοίκους ασχολούνται με τις τουριστικές 

επιχειρήσεις. Το νησί κατοικείται από 886 κατοίκους εκ των οποίων οι 448 είναι 

άντρες και οι 438 γυναίκες.
Πίνακας 1.35

1 ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ;
0-4 50 23 27 ;

5-Σεπ 37 16 21 ΐ
Οκτ-14 42 21 21 ;
15-19 37 17 20 ;
20-24 72 41 31 ;
25-29 76 40 36 !
30-34 61 37 24 ;
35-39 50 26 24 ί
40-44 40 21 19 ;
45-49 60 35 25 ;
50-54 78 36 42 ;
55-59 64 25 39 ;
60-64 63 37 26 ;
65-69 62 33 29 ;
70-74 38 19 19 :
75-79 28 9 19 ;

I 80-84 15 5 10 ;
; 85+ 13 7 6 i
; ΣΥΝΟΛΟ 886 448 438 ;

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Οι απόφοιτοι δημοτικού και οι αναλφάβητοι υπερισχύουν, με πολύ μεγάλη διαφορά 

μάλιστα ,από τα υπόλοιπα μορφωτικά επίπεδα. Το ποσοστό τους συγκεκριμένα 

αγγίζει το 56,5% και ακολουθούν με αισθητά μικρότερο ποσοστό οι απόφοιτοι 

λυκείων με ποσοστό 20,2%. Τρίτοι έρχονται οι απόφοιτοι γυμνασίου με 14% και 

τελευταίοι οι κάτοχοι διδακτορικοί ή μάστερ και κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το 

μορφωτικό επίπεδο αντικατοπτρίζεται και στην επαγγελματική σύνθεση του δήμου 

αφού οι κατηγορίες που συγκεντρώνουν τους περισσότερους εργαζόμενους είναι οι
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μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες και οι κατασκευές. Δυστυχώς μηδενικός είναι 

ο αριθμός που απασχολούνται στην υγεία και την κοινωνική μέριμνα.
Πίνακας 1.36

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, 
δασοκομία 2
Αλιεία 8
Ορυχεία, λατομεία 0
Μεταποιητικές βιομηχανίες 13
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού 5

Κατασκευές 60

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 26

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 26
Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες 64
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 1

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 6
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 12

Εκπαίδευση 5
Υγεία και κοινωνική μέριμνα ο
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
υπέρ του ατομικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα 10
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 11

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.18.2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Η κοινότητα σύμφωνα με τον Νόμο διοικείται από 9μελές κοινοτικό συμβούλιο, 

εφόσον οι κάτοικοι δεν περνούν τους 2.000. Υψηλό είναι το ποσοστό συμμετοχής 

στις εκλογές, αφού συμμετείχε το 81,19% των ενεργών δημοτών. Οι εκλογές του
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2006 ανέδειξαν μόνο άντρες κοινοτικούς συμβούλους, των οποίων οι επαγγελματικές 

ιδιότητες είναι η εξής:

Ο πρόεδρος της κοινότητας είναι συνταξιούχος του NAT, ενώ οι σύμβουλοι:

1) Επιχειρηματίας

2) Επιχειρηματίας

3) Επιχειρηματίας

4) Επιχειρηματίας

5) Επιχειρηματίας

6) Συνταξιούχος NAT

7) Επιχειρηματίας

8) Επιχειρηματίας

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία των κοινοτικών συμβούλων 

δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα. Δυστυχώς υπάρχουν 

εκπρόσωποι από 2 μόνο επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ από τους κλάδους που 

απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών δεν υφίσταται εκπρόσωπος. 

Βέβαια υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την σημασία της ιδιότητας του 

«επιχειρηματία» που δόθηκε από την κοινότητα, αφού επιχειρηματίας μπορεί να 

εννοηθεί ένας ξενοδόχος, ένας μεσίτης, ένας βιοτέχνης. Επομένως, δεν 

αποκλείεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους επιχειρηματίες να εντάσσονται σε 

άλλη κατηγορία.

2.19.1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Η κοινότητα Αντικυθήρων είναι από τις μικρότερες πληθυσμιακά στην ελληνική 

επικράτεια, αφού οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μόνο 39 και το ενεργό δημοτολόγιο του 

μετά βίας αγγίζει τα 200 άτομα. Ο πληθυσμός βέβαια ήταν πολύ μεγαλύτερος και 

έφτανε τους 1.000 κατοίκους, αλλά οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης ανάγκασαν τους 

κατοίκους να κινηθούν προς τα αστικά κέντρα ή να μεταναστεύσουν στην Αμερική 

και την Αυστραλία. Σήμερα οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού είναι άντρες, ενώ 

όπως θα δούμε στον επόμενο πίνακα δεν υπάρχουν καθόλου παιδιά και η πλειοψηφία 

είναι ηλικιωμένοι:
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Πίνακας_1.37

! ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
! 0-4 0 0 0
! 5-Σεπ 0 0 0
! 10-14 0 0 0
! 15-19 1 1 0
! 20-24 0 0 0
! 25-29 3 3 0
! 30-34 2 2 0
! 35-39 1 1 0
! 40-44 2 2 0
! 45-49 2 2 0
! 50-54 3 1 2
! 55-59 2 1 1
! 60-64 4 3 1
! 65-69 6 1 5
! 70-74 4 2 2
! 75-79 3 3 0
! 80-84 3 2 1

85+ 3 2 1
! ΣΥΝΟΛΟ 39 26 13

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Στηριζόμενοι στα στοιχεία του πληθυσμού, μπορούμε εύκολα να υποθέσουμε ποια 

μπορεί να είναι η κατάσταση που επικρατεί στο μορφωτικό επίπεδο. Δυστυχώς, 

σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού, μόνο ένας είναι πτυχιούχος ανώτατης 

σχολής, έξι απόφοιτοι λυκείου, ένας γυμνασίου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι απόφοιτοι 

δημοτικού και αναλφάβητοι. Ως προς την επαγγελματική σύνθεση το μεγαλύτερο 

μέρος εργάζεται στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Στον πίνακα που 

ακολουθεί καταγράφονται τα ατομικά επαγγέλματα των δημοτών:

Πίνακας L38

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γεωργία , κτηνοτροφία, Θήρα, 
δασοκομία 7
Αλιεία 3
Ορυχεία, λατομεία 0
Μεταποιητικές βιομηχανίες 0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου και νερού 1
Κατασκευές 1
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 0
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 0
Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες 2
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 0

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωσης και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 0
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2
Εκπαίδευση 0
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 0

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
υπέρ του ατομικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα 1
Δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 0

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

2.19.2. ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα διοικείται από 9μελές συμβούλιο, οι θέσεις του οποίου 

καλύπτονται από 2 γυναίκες και 7 άντρες, στις εκλογές συμμετείχε το 55,77% των 

εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

Ο πρόεδρος της κοινότητας εργάζεται ως υπάλληλος στη Δ.Ε.Η., ενώ οι κοινοτικοί 

σύμβουλοι ως:

1) Συνταξιούχος NAT

2) Ηλεκτρολόγος

3) Συνταξιούχος Δ.Ε.Η

4) Γεωργοκτηνοτρόφος

5) Οικιακά

6) Υπάλληλος Δ.Ε.Η.

7) Αγροφύλακας
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8) Οικιακά

Η πλειοψηφία των συμβούλων απασχολούνται στον δημόσιο τομέα ή είναι 

συνταξιούχοι, ενώ οι εργαζόμενοι στη γεωργία και την κτηνοτροφία, κλάδος που 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερος μέρος του πληθυσμού, έχουν έναν αντιπρόσωπο. Το 

μορφωτικό επίπεδο των δημοτικών συμβούλων συμπίπτει απόλυτα με τα 

δημογραφικά στοιχεία, αφού μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κανένας δεν είναι 

απόφοιτος ανώτατης ή ανώτερης σχολής.

Η πλειοψηφία των δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων εργάζεται στον κλάδο 

«δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση», ενώ το 

μορφωτικό επίπεδο των συμβούλων είναι σχετικά υψηλό.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων 

δημάρχων, βάση των οποίων θα γίνει σύγκριση με εκείνα των προς εξέταση 

δημάρχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

3.1 Το φύλλο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση

Το 1952 με το Ν.2159 αναγνωρίζεται στις γυναίκες το δικαίωμα του « εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι». Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1956, εκλέγεται η 

πρώτη γυναίκα δήμαρχος και μάλιστα στην Κέρκυρα. Το 1964 παρατηρείται μια 

σημαντική, για την εποχή εκείνη, συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, αφού 135 

γυναίκες εκλέχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι. Παρόλο που έχουν περάσει 56 χρόνια 

από την κατοχύρωση του δικαιώματος, το δημαρχιακό αξίωμα παραμένει 

ανδροκρατούμενο. Αρχικά θεωρούσαν ότι αιτία του φαινόμενου αυτού ήταν τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των γυναικών, επί παραδείγματι το χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο, το ότι δεν απασχολούνταν σε επαγγέλματα που προσέφεραν κύρος και τέλος 

δεν διέθεταν υψηλό εισόδημα. Η μορφωτική, επαγγελματική και οικονομική άνοδος 

των γυναικών όμως, δεν κατάφερε να τις προωθήσει στα αιρετά αξιώματα, με 

αποτέλεσμα η παραπάνω θεωρία να καταρριφθεί. Είναι άλλωστε γνωστό ότι για 

ανάδειξη στον δημαρχιακό θώκο χρειάζεται να υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, 

δηλαδή μια μακροχρόνια ενασχόληση με τα κοινά, που προσφέρει πολιτική εμπειρία. 

Οι γυναίκες λόγω των αυξημένων οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων 

τους, σπάνια καταφέρνουν να αφιερώσουν χρόνο στα κοινά, με αποτέλεσμα να 

φαντάζουν αδύναμες μπροστά στους αντιπάλους του αντίθετου φύλου.

Η Πολιτεία, όμως, και η Ε.Ε. θέλοντας να εντάξουν τις γυναίκες στον «πολιτικό 

στίβο» πήραν ορισμένα μέτρα για την προώθησή τους. Συγκεκριμένα οι διατάξεις του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

υπαγορεύουν ότι ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο, πρέπει να 

ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των 

υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Από την πλευρά του, το Συμβούλιο Δήμων και 

Περιφερειών της Ευρώπης κατάρτισε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ισότητα των 

Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες. Ο Χάρτης, λοιπόν, αναγνωρίζει τα ίσα δικαιώματα 

των δύο φύλων στο εκλέγειν, στο εκλέγεσθαι και στην ανάληψη αιρετών δημοσίων 

αξιωμάτων. Ιδιαίτερα στο άρθρο 3 για την « Συμμετοχή στον πολιτικό και αστικό 

βίο» αναγνωρίζει ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να
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συμμετέχουν επί ίσοις όροις στη διακυβέρνηση και στη δημόσια ζωή της περιφέρειας, 

του δήμου και της τοπικής κοινότητας. Επίσης «δεσμεύεται να καταπολεμά και να 

εμποδίζει προκαταλήψεις, πρακτικές και τη χρήση -γλώσσας και εικόνων που 

βασίζονται στην ιδέα της ανωτερότητας ή κατωτερότητας ενός εκ των δύο φύλων, ή σε 

στερεότυπους ρόλους για τους άντρες και τις γυναίκες».

Ουσιαστικά, με τις ανωτέρω διατάξεις ανοίχτηκε ένας δρόμος για την 

ενασχόληση των γυναικών με τα κοινά. Παρόλα αυτά, στις εκλογές της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του 2006 παρατηρήθηκε ότι οι άντρες δήμαρχοι είναι 1.034, ενώ οι 

γυναίκες μόνο 32. Βέβαια υφίσταται μια μικρή αύξηση στο ποσοστό εκλογής των 

γυναικών δημάρχων, αφού στις αντίστοιχες εκλογές του 2002 είχαν αναδειχτεί μόνο 

22. Το φαινόμενο αυτό όμως, δεν είναι υπαρκτό μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αρκετά κράτη-μέλη το ποσοστό ανάδειξης των γυναικών στο δημαρχιακό θώκο 

είναι εξαιρετικά χαμηλό ή μηδενικό, όπως της Πορτογαλίας. Οι χώρες με τα 

χαμηλότερα ποσοστά εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου είναι η Γερμανία με 

ποσοστό 4%, η Αυστρία με 5% και η Πολωνία με 4%, ενώ αυτές με τα υψηλότερα 

είναι η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 21%. Επιστρέφοντας στην 

ελληνική πραγματικότητα, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των υποψηφίων γυναικών 

στις αιρετές θέσεις για τις δημοτικές εκλογές του 2006, είναι αρκετά χαμηλά. Στον 

γράφημα που ακολουθεί καταγράφονται τα ποσοστά αυτά:

Γράφημα 3.1

Το ποσοστό αποτυχίας των υποψήφιων γυναικών δημάρχων είναι ιδιαίτερα υψηλό, 

της τάξης του 50%. Στους δήμους που υπάγονται στην Νομαρχία Πειραιά, στις
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εκλογές του 2.006, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις των συνδυασμών που 

διαθέτει το Πρωτοδικείο Πειραιώς, οι γυναίκες που είχαν θέσει υποψηφιότητα ως 

δήμαρχοι άγγιζαν τις 5, έναντι των 63 αντρών! Από αυτές, δυστυχώς καμία δεν 

εξελέγει στον δημαρχιακό θώκο. Η ίδια περίπου κατάσταση εμφανίζεται και στις 

υποψηφιότητες των δημοτικών συμβούλων, αφού οι γυναίκες φτάνουν τις 740 και οι 

άντρες τους 1.550.

Αμετάβλητη, επομένως, χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο φύλο της δημαρχίας, 

όπως αμετάβλητη είναι και εκείνη στην ηλικιακή διάρθρωση. Η επαγγελματική 

καταξίωση, ο κύκλος γνωριμιών, η εμπειρία που προσφέρει μια πιθανή εκλογή σε 

αιρετή θέση στο παρελθόν και ο ελεύθερος χρόνος, φαίνεται ότι αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για την επικράτηση της μέσης ηλικίας στον δημαρχιακό θώκο. Στις 

τελευταίες εκλογές της Τ.Α., πλειοψήφησαν οι μεσήλικες δήμαρχοι με ποσοστό 78%, 

ενώ ακολούθησαν οι άνω των 60 ετών με ποσοστό 17%. Τελευταίοι με αρκετά 

χαμηλό ποσοστό της τάξης του 5%, έρχονται όσοι βρίσκονται μεταξύ 20 και 40 ετών. 

Η επικράτηση της μέσης ηλικίας μας οδηγεί στην υπόθεση ότι οι περισσότεροι 

δήμαρχοι θα είναι παντρεμένοι και θα έχουν και παιδιά. Πράγματι το 93% των 

δημάρχων είναι παντρεμένοι, ενώ ελάχιστοι δηλώνουν ανύπαντροι και διαζευγμένοι. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά αγγίζουν το 5% και το 6%. Όσον αφορά τον αριθμό των 

παιδιών τα ινία κατέχουν αυτοί που έχουν δύο παιδιά και ακολουθούν εκείνοι με τρία. 

Χαμηλά είναι τα ποσοστά όσων δηλώνουν πολύτεκνοι και άκληροι.
Γράφημα 3.2

C  -------------------------------------------------------------------------------------------------- \
ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

4% 7%
□ Δύο παιδιά
■ Τρία παιδιά
□ Ένα παιδί

55% □ Πολύτεκνοι
■ Κανένα παιδί

^ _______________________________________________________________4

Οι δήμαρχοι της Ν. Πειραιά, για όσους τουλάχιστον καταφέραμε να 

αντλήσουμε βρίσκονται στη μέση ηλικία και συγκεκριμένα είναι άνω των 45 ετών. Η
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πλειοψηφία ανήκει στην κατηγορία των έγγαμων με δύο παιδιά και ακολουθούν οι 

τρίτεκνοι. Τρίτοι σε σειρά έρχονται αυτοί με ένα και τελευταίοι οι πολύτεκνοι. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι το ελληνικό στερεότυπο «παντρεμένος με 2 παιδιά» 

υπερισχύει και στους δημάρχους που εξετάζουμε.

3.2 Το υοοΦωτικό επίπεδο των Ελλήνων δηυάρνων
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για να καταφέρει 

ένας σύγχρονος δήμαρχος να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις υποθέσεις του δήμου, 

τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αδελφοποιήσεις δήμων από διαφορετικές χώρες, 

γεγονός που απαιτεί γνώση ξένων γλωσσών. Ένας ακόμη λόγος που καθιστά 

αναγκαίο το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των δημάρχων, είναι η υλοποίηση τόσο των 

εγχώριων όσο και των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Οι δημοτικές εκλογές του 2.006 ανέδειξαν δημάρχους με σχετικά υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου, ενώ πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό τόσο αυτών που κατέχουν κάποιο 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, όσο και αυτών που είναι απόφοιτοι δημοτικού. Το 

δεύτερο σε σειρά υψηλότερο ποσοστό το κατέχουν οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης 

και ακολουθούν εκείνοι της τεχνικής. Στον γράφημα που ακολουθεί καταγράφονται 

τα ποσοστά των δημάρχων σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.

V

Γράφημα 3.3

Μορφωτικό επίπεδο δημάρχων

4% 3% 4%

54%

22%

13%

□ Στοιχειώδης 
εκτταιδ.

□ Μέση εκτταιδ.

□ Τεχνική εκτταιδ.

□ Ανώτατη εκτταιδ.

■ Μεταπτυχιακό 
τίτλο

□ Διδακτορικό

—.... ..................... )
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Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, ότι ενώ οι στατιστικές δείχνουν τους δημάρχους 

να βρίσκονται στη μέση ηλικία, έχουν βασικές γνώσεις στους υπολογιστές. Τα 

προγράμματα που χρησιμοποιούν περισσότερο είναι τα Word, Excel και Power point, 

ενώ προτιμούν να ενημερόνται μέσω Internet και να επικοινωνούν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Γράφημα 3.4

---------  — — ——— — — —  X
Πλήθος δημάρχων ανάλογα με τη γνώση σε 

προγράμματα Η/Υ

a  Δεν γνωρίζουν καθόλου 
□ Έχουν γνώσεις

INTERNET WORD EXCEL POWER
POINT

\__________________________________________________________________ 4

Βέβαια ελάχιστοι γνωρίζουν άριστα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ οι περισσότεροι 

έχουν μόνο τις βασικές γνώσεις και χειρίζονται μέτρια τα προγράμματα. Όπως 

παρατηρούμε στον πίνακα 3.1η πλειοψηφία των δημάρχων παρουσιάζει μεγαλύτερη 

εξοικείωση με το Internet και λιγότερη με το Power point.

Πίνακας 3.1

Γ .............................

Μ ΕΤΡΙΑ Κ Α ΛΑ
Π Ο ΛΎ
Κ Α ΛΑ

" ’  " Ί

Α Ρ ΙΣ Τ Α  ϊ

ί IN T E R N E T 156 117 66 30 I
ί W O R D 102 94 73 37 ί
I E X C E L 96 76 56 26 ί
; P O W E R  
! P O IN T 47 43 27 18 !

Από την παραπάνω καταγραφή συμπεραίνουμε ότι το Internet και το Word, είναι τα 

προγράμματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους δημάρχους, παρόλο που 

το επίπεδο γνώσεις τους σε αυτά είναι μέτριο ή καλό. To Excel και το Power point 

που θεωρούνται πιο εξειδικευμένα προγράμματα, χρησιμοποιούνται λιγότερο έως και 

καθόλου.
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Στην αρχή της ενότητας επισημάναμε ότι η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί 

απαραίτητο εφόδιο για ένα δήμαρχο, εφόσον επικοινωνεί με ομολόγους του στο 

εξωτερικό και εκτός αυτού καλείται να υλοποιήσει κοινοτικά προγράμματα. 

Σύμφωνα με τις στατιστικές το 63% των δημάρχων γνωρίζουν μία ή περισσότερες 

ξένες γλώσσες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 37% δεν ομιλούν καμία. 

Από τους γλωσσομαθείς το 74% γνωρίζουν μία γλώσσα, το 22% δύο, το 3% τρεις και 

το 1% περισσότερες. Η πλειοψηφία μιλάει αγγλικά, ενώ με μεγάλη διαφορά 

ακολουθούν οι γνώστες ιταλικών και γαλλικών.

Γράφημα 3.5

Κατανομή των ξένων γλωσσών που 
γνωρίζουν οι δήμαρχοι

□ Αγγλικά
□ Ιταλικά
□ Γ αλλικά
□ Γ ερμανικά
□ Ισπανικά
□ Άλλη

Στην κατηγορία «άλλη γλώσσα», αυτές που υπερισχύουν είναι τα Τούρκικα, τα 

Γιουγκοσλάβικα, τα Ρουμάνικα και τα Αλβανικά. Το επίπεδο γνώσης ξένων 

γλωσσών, κυρίως στα Αγγλικά και στα Γερμανικά είναι μέτριο, ενώ στα Ιταλικά και 

στα Ισπανικά καλό.

Στη Νομαρχία Πειραιά, η πλειοψηφία των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων 

είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. Ακολουθούν οι απόφοιτοι TEI και ΙΕΚ, ενώ ελάχιστοι 

κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο. Δυστυχώς, ήταν δύσκολη η συλλογή πληροφοριών για 

έξι δημάρχους. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ενώ το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών της 

Ν. Πειραιά είναι σχετικά χαμηλό ( 38,6% απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι και 

13,4% γυμνασίου), οι δήμαρχοι που εκλέγονται κατέχουν κυρίως πανεπιστημιακή
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μόρφωση. Καταλήγουμε, επομένως, στο συμπέρασμα ότι οι δημότες προτιμούν να 

εκλέγουν άτομα με υψηλή μόρφωση.

3.3. Τα επαγγέλματα από τα οποία ποοέργονται οι 'EAAnvcc διίιιαοχοι

Σύμφωνα με έρευνες, η πλειοψηφία των δημάρχων προέρχεται από επαγγέλματα 

που προσδίδουν κύρος και που έχουν άμεση επικοινωνία με τον πολίτη. Οι 

εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και οι επιχειρηματίες κατέχουν ένα σημαντικό κομμάτι της 

«δημαρχιακής πίτας», γεγονός που επιβεβαιώνει την υπεροχή των επικοινωνιακών 

επαγγελμάτων. Μικρό προβάδισμα κατέχουν οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα 

με ποσοστό 51% και ακολουθούν αυτοί του δημόσιου με 49%. Στις τιμές αυτές, 

πιθανόν να υπάρχει μια μικρή απόκλιση, αφού υπάρχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί 

γιατροί. Επομένως, το ποσοστό του δημόσιου τομέα μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. 

Όπως επισημάναμε παραπάνω, στον δημαρχιακό θώκο αναδεικνύονται άτομα που 

έχουν άμεση επικοινωνία με τους πολίτες. Συγκεκριμένα τα ινία κατέχουν οι 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 17%, ενώ ακολουθούν οι επιχειρηματίες με 13%. 

Ελάχιστοι δηλώνουν αγρότες και εργάτες, με τα αντίστοιχα ποσοστά τους να 

αγγίζουν το 5% και το 1% αντίστοιχα.

Γράφημα 3.6

Επαγγελματική ιδιότητα δημάρχων
I

■ Εκπαιδευτικός
■  Επιχειρηματίες
□  Μηχανικοί
□  Γ ιατροί

■  Οικονομολόγοι
□  Ελ. Επαγγελματίες

■  Δικηγόρος
□  Αγρότες

■  Εργάτες

□  Άλλο
□  Δεν απάντησαν
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Στην Ν. Πειραιά το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 22,2% το κατέχουν οι 

συνταξιούχοι, ενώ ακολουθούν οι μηχανικοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 

16,6%. Τρίτοι σε σειρά έρχονται οι επιχειρηματίες και οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 

11,1% και τελευταίοι οι οικονομολόγοι και οι δικηγόροι με 5,5%. Βέβαια, ένα 

ποσοστό δημάρχων της τάξης του 11,15% δηλώνουν άλλο επάγγελμα.

Σε αυτό όμως το σημείο γεννάται το ερώτημα κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι είναι 

ικανοί να ασκήσουν τα καθήκοντα του δημάρχου. Ένας καλός γιατρός μπορεί να 

θεραπεύει και να σώζει ζωές εκατοντάδων ασθενών. Ένας καλός επιχειρηματίας να 

έχει τεράστια κέρδη και ένας καλός εκπαιδευτικός να μεταδίδει επιτυχώς τη γνώση 

στους μαθητές. Κατά πόσο όμως, αυτοί οι καλοί επαγγελματίες μπορούν να 

διοικήσουν αποτελεσματικά έναν δήμο; Έχουν τις γνώσεις και τις δυνατότητες να 

υλοποιήσουν αναπτυξιακά προγράμματα και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

αξιώματος τους; Ίσως η πολιτεία θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει να δημιουργηθεί μια 

σχολή, στην οποία οι εκλεγέντες ή υποψήφιοι δήμαρχοι να παρακολουθούν κάποια 

σεμινάρια ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται επιτυχώς στα καθήκοντά τους.

88



ΜΕΡΟΣ Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφοριών ως προς τις 

προτιμήσεις των δημοτών, για το φύλο των αιρετών οργάνων, καθώς και η 

καταγραφή των κριτηρίων με βάση τα οποία γίνεται η εκλογή τους.

Ομάδα στόχος: οι δημότες, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των προς εξέταση δήμων. Συμπληρώθηκαν 40 

ερωτηματολόγια από δημότες των δήμων Αίγινας, Αμπελακίων, Δραπετσώνας, 

Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Πειραιώς, Περάματος και Σαλαμίνας.

Στόχος: η ανάδειξη του φύλου που υπερισχύει στις προτιμήσεις των δημοτών για 

τα αιρετά αξιώματα, όπως επίσης και η ανάδειξη του κριτηρίου που «παίζει» 

πρωτεύοντα ρόλο στην εκλογή των αιρετών οργάνων.

Ακολουθεί δείγμα του ερωτηματολογίου:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΜΑ:

Το ερωτηματολόγιο αυτό γίνεται στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας. 
Παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις βάζοντας X στο κουτάκι 
που αντιστοιχεί στην απάντησή σας ή συμπληρώστε τα κενά με την άποψή σας.

Ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε.

1. Φύλο

□  Αρρεν □  Θήλυ

2. Ηλικία

□  18-30 □  50-60
□  30-40 □  60 και άνω
□  40-50
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3. Είστε απόφοιτος:

□  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης □  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
□  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □  κάτοχος μεταπτυχιακού/

διδακτορικού

4. Τι επαγγέλλεστε;

5. Προτιμάτε άντρα ή γυναίκα για τη θέση του Νομάρχη, Δήμαρχου, Προέδρου 
κοινότητας;

□  Αντρα □  Γυναίκα

6. Για ποιο λόγο προτιμάτε αυτό το φύλο;

□  Εμπιστεύομαι αυτό το φύλο
□  Είναι ικανότεροι/ες
□  Είναι δραστήριοι/ες
□  Είναι πιο δυναμικοί και μπορούν να προσφέρουν περισσότερα
□  Μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα σε αυτό το αξίωμα

Άλλο

7. Προτιμάτε άντρα ή γυναίκα για δημοτικό/ νομαρχιακό σύμβουλο; 

□  Αντρα □  Γυναίκα □  Αδιάφορο

8. Πιστεύετε ότι η νέα γενιά μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στις σύγχρονες 
ανάγκες μιας νομαρχίας,δήμου, κοινότητας;

□  Ναι
□  Μάλλον ναι
□  Όχι
□  Μάλλον όχι

9. Για ποιον λόγο;

□  Είναι πιο υπεύθυνες
□  Είναι ωριμότερες
□  Έχουν περισσότερες δυνατότητες

Άλλο...........................................................................................................................

10. Τα υποψήφια αιρετά όργανα που ψηφίζεται είναι μεταξύ: 

□  21-31 ετών □  51-61 ετών
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□  31-41 ετών
□  41-51 ετών

□  61 και άνω

12. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους αιρετούς;( Μπορείτε να επιλεξετε 
περισσότερες από μία απαντήσεις)

□  Ηλικία
□  Οικονομική επιφάνεια
□  Επάγγελμα
□  Προεκλογικό πρόγραμμα

Άλλο.............................................

□  Μορφωτικό επίπεδο
□ Κομματική υποστήριξη
□  Γνωριμίες/πελατειακές σχέσεις

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην έρευνα έλαβαν μέρος 40 δημότες εκ των οποίων 

το 45% ήταν άντρες και το 55% γυναίκες. Τα ερωτηματολόγια είχαν τη μορφή 

πολλαπλών επιλογών και περιείχαν προσωπικές ερωτήσεις, όπως το φύλο του 

ερωτηθέντα, η ηλικία και το μορφωτικό του επίπεδο, καθώς και ερωτήσεις που θα 

κατέγραφαν τις προτιμήσεις τους για το φύλο των αιρετών οργάνων, τα κριτήρια 

επιλογής τους και τις απόψεις τους για τη νέα γενιά υποψηφίων. Στον πίνακα 

ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των ερωτηθέντων, κατανεμημένος ανά ομάδες 

ηλικιών:
Πίνακας 4.1

1 Η Λ ΙΚ ΙΑ Α Ν Τ Ρ Ε Σ Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ  1

ΐ 1 8 - 3 0 3 10 i

ί 3 1 - 4 0 6 7 ί

ί 4 1 - 5 0 4 2 ί

ί 5 1 - 6 0 3 3 ί
61 & άνω 2 0 !

Από το σύνολο των γυναικών, το 13,6% είναι απόφοιτες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

το 50% δευτεροβάθμιας, ενώ το 36,4% τριτοβάθμιας. Από την άλλη πλευρά, το 

22,2% των αντρών είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 22,2% 

δευτεροβάθμιας, το 50% τριτοβάθμιας και τέλος το 5,6% κάτοχοι διδακτορικού.

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων φαίνεται ότι οι γυναίκες προτιμούν τις 

γυναίκες για το αξίωμα του νομάρχη, του δημάρχου και του προέδρου κοινότητας, 

ενώ οι άντρες τους άντρες. Βέβαια υφίσταται μια αισθητή απόκλιση στις επιλογές
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των αντρών και των γυναικών ως προς το φύλο των αναφερθέντων θέσεων. 

Συγκεκριμένα 12 από τις 22 γυναίκες, δηλαδή το 54,5%, επιθυμούν για αυτά τα 

αξιώματα άτομα του ίδιου φύλου και το 45,5% του αντίθετου. Σημαντική είναι η 

διαφορά που παρουσιάζεται στις προτιμήσεις των αντρών αφού το 66,6% 

εμπιστεύεται τους άντρες, ενώ το 33,3% τις γυναίκες. Όπως θα διαπιστώσουμε και 

στα διαγράμματα που ακολουθούν, οι γυναίκες που επιθυμούν να αναλάβουν τα ινία 

της τοπικής κοινωνίας άτομα του ίδιου φύλου, ηλικιακά είναι μεταξύ 31 και 40 ετών, 

ενώ αυτές που επιθυμούν το αντίθετο φύλο, στην πλειοψηφία τους βρίσκονται μεταξύ 

18 και 30 ετών.

Γ ράφημα 4.1

Κατανομή του πληθυσμού των γυναικών ανα ομάδες 
ηλικιών, ως προς τις προτιμήσεις για το φύλο του 

νομάρχη, δημάρχου και προέδρου κοινότητας

1

18 -3 0  31 -4 0  4 1 -5 0  51 -6 0  60
&άνω

I  ΑΝΤΡΑ 
I  ΓΥΝΑΙΚΑ

Από την άλλη πλευρά, οι άντρες ηλικίας 31 έως 40 ετών επιθυμούν στα ανωτέρω 

αξιώματα άντρα, ενώ το παράδοξο είναι ότι οι ηλικίες που θεωρούνται ίσως πιο 

συντηρητικές, δηλαδή από 50 ετών και άνω, δείχνουν προτίμηση στις γυναίκες.
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Γράφημα 4.2

Κατανομή του πληθυσμού των άντρων ανά ομάδες 
ηλικιών, ως προς τις προτιμήσεις για το φύλο του 

νομάρχη, δήμαρχου & προέδρου κοινότητας

61 & 
άνω

Ο σημαντικότερος λόγος που οι γυναίκες επιλέγουν γυναίκες είναι ότι τις 

θεωρούν περισσότερο δραστήριες και το χαρακτηριστικό αυτό τις καθιστά ικανές να 

προσφέρουν περισσότερα. Ένας ακόμα παράγοντας που στηρίζει αυτή την επιλογή 

είναι ότι θεωρούνται δυναμικότερος από το αντίθετο φύλο. Βέβαια, υπάρχει και ένα 

μικρό μέρος των γυναικών, που πιστεύει ότι οι γυναίκες συγκεντρώνουν και τα δύο 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και αυτός είναι ο λόγος που τις προτιμούν. 

Ελάχιστες είναι εκείνες που υποστηρίζουν ότι τις επιλέγουν είτε επειδή τους δείχνουν 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, είτε επειδή τις θεωρούν ικανότερες ή πιστεύουν ότι 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αξιώματος. Οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που οι γυναίκες επιθυμούν άντρα για τα συγκεκριμένα αξιώματα, είναι η 

εμπιστοσύνη που δείχνουν στο συγκεκριμένο φύλο, η ικανότητα που θεωρούν ότι 

τους διέπει, καθώς και η πεποίθηση ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις 

απαιτήσεις.

Οι άντρες, όπως παρατηρήθηκε, προτιμούν τους άντρες για τα συγκεκριμένα 

αξιώματα τους θεωρούν περισσότερο δυναμικούς. Περιορισμένος είναι ο αριθμός 

εκείνων που υποστηρίζουν το ίδιο φύλο είτε επειδή τους εμπιστεύονται, είτε θεωρούν 

ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στα αξιώματα. Από την άλλη πλευρά, η 

πλειοψηφία αυτών που υποστηρίζουν το γυναικείο φύλο, θεωρούν ότι είναι
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περισσότερο έμπιστες και αυτός είναι ο λόγος που τις επιλέγουν. Ελάχιστοι είναι 

εκείνοι που τις θεωρούν δυναμικότερες και πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν 

καλύτερα στις απαιτήσεις του αξιώματος.

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων αποδείχτηκε ότι ένα σημαντικό μέρος 

των δημοτών δεν δείχνουν κάποια προτίμηση στο φύλο των συμβούλων. 

Συγκεκριμένα από το σύνολο των ερωτηθέντων το 35% απάντησαν ότι αδιαφορούν 

για το γένος των συμβούλων, ενώ ελάχιστα μεγαλύτερο είναι το ποσοστό (37,5%) 

εκείνων που επιλέγουν γυναίκα. Τελευταίοι στις προτιμήσεις των δημοτών με 

ποσοστό 27,5% έρχονται όσοι υποστηρίζουν τους άντρες. Ο κυριότερος λόγος 

επιλογής των αντρών συμβούλων είναι ότι θεωρούνται από τους δημότες 

περισσότερο υπεύθυνοι, ενώ ο σημαντικότερος λόγος επιλογής γυναικών συμβούλων 

θεωρείται η ωριμότητά τους.

Όπως διατυπώνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, οι δημότες ψηφίζουν 

άτομα που βρίσκονται μεταξύ 41 και 50 ετών, ενώ ακολουθεί η νεότερη γενιά, 

δηλαδή οι υποψήφιοι που διανύουν την δεκαετία των 30. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι οι μικρές και μεγάλες ηλικίες δεν συγκεντρώνουν την ψήφο των 

δημοτών, αφού κανένας δεν ψηφίζει άτομα άνω των 61 ετών και άτομα από 21-30.

Γράφημα 4.3

Ποσοστιαία κατανομή των δημοτών ως προς π|ν 
ηλικία των υποψηφίων που ψηφίζουν

45%
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Το χαμηλό ποσοστό προτίμησης που συγκεντρώνουν οι μικρές ηλικίες δεν 

δικαιολογεί το γεγονός ότι στην ερώτηση «αν η νέα γενιά μπορεί να ανταπεξέλθει 

στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας», η απάντηση ήταν θετική. Το 20% 

των δημοτών απάντησε «ναι», ότι δηλαδή η νέα γενιά μπορεί να ανταπεξέλθει, το 

37,5% «μάλλον ναι», το 12,5% «όχι», ενώ το 2,5% «μάλλον όχι».

Σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή των οργάνων θεωρείται για τους 

δημότες το μορφωτικό επίπεδο, ενώ ακολουθεί με αρκετά μικρότερο ποσοστό το 

προεκλογικό πρόγραμμα. Ακόμα και στις μέρες μας, η «τράπεζα εξυπηρετήσεων»''’ 

κρατάει σε υψηλά επίπεδα τις μετοχές της, αφού το 30% των δημοτών ψηφίζουν με 

γνώμονα τις γνωριμίες/πελατειακές σχέσεις. Χαμηλά είναι τα ποσοστά εκείνων που 

προσέρχονται στις κάλπες με κριτήριο την οικονομική επιφάνεια και το επάγγελμα.

Γράφημα 4.4

Ποσοστιαία κατανομή των δημοτών ως προς τα κριτήρια 
επιλογής των αιρετών οργάνων

30,0%

22,5%

52,5%

25,0% 7,5%

15,0%

35,0%

■ ΗΛΙΚΙΑ

■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

□ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

□ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

I ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

□ ΚΟΜΜΑΉΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

■ ΓΝ ΩΡΙΜΙΕΣ/ΠΕΛ ΑΤΕΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ

4. Ο όρος «τράπεζα εξυπηρετήσεων» είναι δανεισμένος από το βιβλίο του συγγραφέα 

Πάουλο Κοέλο «ΖΑΧΙΡ» ( εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2005). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά από τον Αμερικανό συγγραφέα Τομ Γουλφ στο βιβλίο «Ο βωμός της 

ματαιοδοξίας».
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Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου συμπεραίνεται ότι οι δημότες που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα ψηφίζουν άντρα για νομάρχη, δήμαρχο και πρόεδρο 

κοινότητας και βρίσκεται στην ηλικία των 31-51 ετών. Δείχνουν εμπιστοσύνη στη 

νέα γενιά, ενώ εμφανίζονται αδιάφοροι ως προς το φύλο των νομαρχιακών, 

δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων. Βασικό προσόν ενός αιρετού οργάνου 

θεωρούν τη μόρφωση, δίνουν βαρύτητα στο προεκλογικό του πρόγραμμα, ενώ δεν 

παραγκωνίζουν και τις «εξυπηρετήσεις».
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την θεσμοθέτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως σήμερα, το αντρικό φύλο 

είναι αυτό που κυριαρχεί στα αιρετά αξιώματα. Αυτό βέβαια διαπιστώθηκε και από 

την έρευνα που κάναμε στην Ν. Πειραιά, αφού όλοι οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι των 

κοινοτήτων και ο νομάρχης είναι γένους αρσενικού. Άλλη μια απόδειξη για τον 

συγκεκριμένο ισχυρισμό είναι και τα ποσοστά που αναδείχτηκαν από την ανάλυση 

των ερωτηματολογίων. Το 55% των δημοτών προτιμά άντρα για τα αναφερθέντα 

αξιώματα, ενώ το 45% γυναίκα. Βέβαια, εν συγκρίσει με τις εκλογές του 2.002, 

υπάρχει μια μικρή αύξηση των γυναικών στις αιρετές θέσεις. Το υψηλό ποσοστό 

προτίμησης των γυναικών, ίσως πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν κινητήριος δύναμη για 

την πιο ενεργή δράση τους στα κοινά. Εξάλλου, οι ερωτηθέντες δημότες τους 

δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη εν συγκρίσει με το αντίθετο φύλο, και τις 

θεωρούν πιο δυναμικές.

Η μόρφωση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη ενός αιρετού οργάνου και 

μάλιστα είναι ένας από τα σημαντικότερα κριτήρια των ψηφοφόρων. Στους δήμους 

και στις κοινότητες που εξετάσαμε, τα αιρετά όργανα στην πλειοψηφία τους είναι 

απόφοιτοι Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι., ενώ ελάχιστοι δημοτικοί και κοινοτικοί 

σύμβουλοι κατέχουν την στοιχειώδη μόρφωση. Ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει 

τους προς έρευνα δημάρχους και κοινοτάρχες, είναι ότι το 93% αυτών είναι 

παντρεμένοι και με παιδιά. Όπως αποδείχτηκε τα ινία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα 

κατέχουν οι μεσήλικες, αφού όλοι οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και κοινοτάρχες είναι άνω 

των 45 ετών. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου, που παρουσιάζει τους δημότες να ψηφίζουν άτομα από 31 έως 51 

ετών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι 

ερωτηθέντες στην νέα γενιά, πρέπει να ωθήσει τους νέους να θέτουν υποψηφιότητα 

για τα αιρετά αξιώματα.

Τελικά, το στερεότυπο άντρας, μεσήλικας, παντρεμένος με παιδιά και υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, που ίσχυε από παλιά κυρίως για δημαρχιακό αξίωμα, ισχύει και 

στις μέρες μας.
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Το δημαρχιακό αξίωμα φέρει στις πλάτες του μια πληθώρα προβλημάτων και 

υποχρεώσεων που μόνο ένας δυναμικός δήμαρχος, ο οποίος δεν περιορίζεται στην 

απλή διαχείριση της καθημερινότητας, άλλα έχει ως όραμα ένα δήμο με υψηλό 

ποιοτικό επίπεδο, μπορεί να ανταπεξέλθει. Επομένως, ο σύγχρονος δήμαρχος, πρέπει 

να διαθέτει επιστημονική κατάρτιση, όπως και τεχνοκρατική αντίληψη, εφόδια που 

θα τον βοηθήσουν να επιλύσει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.

Τον μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης για το αν στο δημαρχιακό θώκο ανέβει κάποιο 

πρόσωπο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τον έχουν οι δημότες, αφού είναι εκείνοι 

που καλούνται να κρίνουν τις ιδέες, τις προτάσεις, τα προγράμματα και την 

σοβαρότητα των υποψηφίων. Οι δημότες είναι εκείνοι που προσέρχονται στις κάλπες 

και αποφασίζουν με την ψήφο τους για το μέλλον του δήμου. Δυστυχώς, πλέον, τις 

δημοτικές αρχές δεν τις αναδεικνύει η πλειοψηφία, αλλά η μειοψηφία του 42% ! Αν 

λάβουμε φυσικά υπόψη τη μεγάλη αποχή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις 

δημοτικές εκλογές, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τις αρχές τις εκλέγει το 

35% περίπου των δημοτών. Οι δημότες, λοιπόν, πρέπει να σηκώνουν τις ευθύνες που 

τους αναλογούν και όχι απλά να κατακρίνουν τις δημοτικές αρχές.

Εκτός από τον δήμαρχο, ευθύνες και αρμοδιότητες κατέχουν και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι. Για να μπορέσει, λοιπόν, ένας δημοτικός σύμβουλος να ανταπεξέλθει 

πρέπει να οραματίζεται μια καλύτερη πόλη, να διαθέτει ζήλο και όρεξη για δουλειά. 

Δυστυχώς το δημαρχοκεντρικό σύστημα, που κυριαρχεί στις μέρες μας, ενδυναμώνει 

το ρόλο του δημάρχου και του δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί συγκεντρωτικά και 

έξω από συλλογικές διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο δεν δίνεται η δυνατότητα στους 

συμβούλους και κυρίως σε αυτούς που βρίσκονται σε μικρή ηλικία και θέλουν να 

προσφέρουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες που ίσως να προχωρήσουν το 

δήμο μπροστά. Θα ήταν λοιπόν ορθό αν κάποια στιγμή ενισχυθεί ο ρόλος των 

συμβουλίου, έναντι του δημάρχου.
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