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Το όραμα και η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για το Δήμο μας 
 

Ποιοί είμαστε 
Ο Δημοτικός Συνδυασμός «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου» 
έχει βαθιές ρίζες και μακροχρόνια παρουσία στα πολιτικά, 
κοινωνικά, πολιτιστικά και δημοτικά δρώμενα της πόλης. 
Πολλά από τα στελέχη του συνδυασμού έχουν συμμετάσχει 
στους μεγάλους αγώνες της μεταπολίτευσης, για τον 
εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης και τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους, την αναβάθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και την εξασφάλιση αρμοδιοτήτων και 
οικονομικών πόρων και γενικότερα για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη. 
Ο Δημοτικός Συνδυασμός «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου» 
και ο υποψήφιος Δήμαρχος Θοδωρής Σπηλιόπουλος 
παρακολουθούν και έχουν θέσεις για τα μεγάλα Ευρωπαϊκά 
και Παγκόσμια θέματα, αλλά και τις δυνατότητες, που 
επηρεάζουν ή και διαμορφώνουν πολιτικές σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό πεδίο. Θέματα που αφορούν στη 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη» όπως οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι του 
ΟΗΕ μέχρι το 2030 (AGENDA 2030) είναι για τους «Πολίτες 
σε Δράση» παράλληλα εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί στόχοι.  
Στηρίζουμε την αυτονομία των πόλεων και διεκδικούμε ρόλο στην διακυβέρνησή τους. 
 
Το στρατηγικό μας σχέδιο μας για το Χαϊδάρι – Χαϊδάρι Βιώσιμη Πόλη  
Οι «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου» έχουν επεξεργαστεί ένα μακροχρόνιο Στρατηγικό Σχέδιο 
αξιοποιώντας τη θεωρία των πόλεων, την προϋπάρχουσα εμπειρία, τις ορθές πρακτικές από την Ελλάδα 
αλλά και από άλλες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. 
Σχεδιάζουμε μια βιώσιμη πόλη στην οποία θα συνυπάρχουν αρμονικά η κατοικία, το εμπόριο, η 
ψυχαγωγία, ο πολιτισμός.  
Δεν θέλουμε ένα Χαϊδάρι «υπνωτήριο» αλλά μια σύγχρονη πόλη με πνοή και υποδομές προσβάσιμες σε 
όλους και όλες, με μεγάλους και μικρούς χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, χαλάρωσης, αγοράς και 
εμπορίου, εκπαίδευσης και εργασίας.  
Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των «Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου» αποτελεί πλέον τον «Οδηγό 
Πόλης» για το Χαϊδάρι.   
Με δυναμικό τρόπο συνδιαμορφώνεται, εμπλουτίζεται, εξειδικεύεται. 
 
Μαζί αλλάζουμε την πόλη μας, κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας.  
Μαζί, Θέλουμε και Μπορούμε, να αλλάξουμε σελίδα στο Χαϊδάρι.  

Το στρατηγικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας βασίζεται σε τέσσερεις άξονες 
προτεραιότητας. Τους εξής : 

1. Ποιότητα ζωής και περιβάλλον 

2. Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός 

3. Κοινωνική Πολιτική, Ενίσχυση της εργασίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας 

4. Αποτελεσματική διοικητική λειτουργία του Δήμου και βελτίωση δημοτικών υποδομών. 
Νέες τεχνολογίες και ψηφιακός μετασχηματισμός της τοπικής οικονομίας. 
 
Τα προαναφερόμενα, αποτελούν βασικούς πυλώνες της πολυδιάστατης στρατηγικής 

μας για την ανασυγκρότηση και την αναζωογόνηση της πόλης μας και το μετασχηματισμό 
της σε μια σύγχρονη πόλη. 

 
Παρεμβαίνουμε με στοχευμένο σχεδιασμό στην αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, ορίζοντας ως βασικές προϋποθέσεις: τον σεβασμό στον άνθρωπο, την απάλειψη 
συνθηκών αποκλεισμού συμπολιτών μας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.  
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❖ Ποιότητα ζωής και περιβάλλον 

Προτείνουμε παρεμβάσεις και έργα που μπορούν να γίνουν στην 4ετία με άμεσο και ανταποδοτικό 
όφελος στην τοπική κοινωνία. 

Για μια σύγχρονη, φιλική, φιλόξενη και ευχάριστη πόλη. 
 

Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα  

Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός απαντά στο βασικό ζητούμενο, το 
«τι είδους πόλη θέλουμε να έχουμε». Αξιοποιούμε τις αρχές για την 
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε συνεργασία με τους γειτονικούς δήμους μας, 

• με ρυθμίσεις που προάγουν την ποιότητα ζωής συμπολιτών μας 
και την κάνουν αξιοβίωτη, 

• με βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης όλων χωρίς εμπόδια και 
αποκλεισμούς, σεβόμενοι τα άτομα με ειδικότερες ανάγκες και τα 

άτομα με αναπηρία, 
• με αποτελεσματικότερη διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου που είναι αυξημένος στους 

δρόμους της πόλη μας και  
• με εξοικονόμηση φυσικών πόρων που δεν είναι ανεξάντλητοι. 

 

Εκπονούμε το  Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) της πόλης μας ( με 
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Λαμβάνουμε 
υπόψη: το εγκεκριμένο Σ.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης) Δυτικής Αθήνας και την εγκεκριμένη πρόταση για την Βιώσιμη 
Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) από την Περιφέρεια Αττικής. 

Για εμάς, ο χωρικός σχεδιασμός, η βιώσιμη αστική κινητικότητα και η 
διαδικασία εφαρμογής τους είναι μια ουσιαστική πολιτική διαδικασία ρύθμισης 
της οργάνωσης και των σχέσεων του συνόλου των κοινωνικών και 

παραγωγικών δραστηριοτήτων στο χώρο. 

Με την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, συζητάμε και σχεδιάσουμε το μέλλον της πόλης μας. 

Επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη αναζήτηση λύσεων και τη δημιουργία μιας διακριτής ταυτότητας του Δήμου 
μας. 
Σημειώνεται πως για το Χαϊδάρι έχει εγκριθεί ποσό 40.000€ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), χωρίς η παρούσα Δημοτική Αρχή να έχει εκπονήσει τη 
σχετική μελέτη, από τα τέλη του 2017 μέχρι σήμερα.  

Το Πράσινο Ταμείο έχει ενημερώσει τους ενταγμένους Δήμους με αποφάσεις του ΔΣ (2016 & 2017), ότι μπορούν 
να προχωρήσουν στην εκπόνηση των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των eltis 

στον ακόλουθο σύνδεσμο : http://www.eltis.org/el  

Δέσμευσή μας,  
είναι η δημιουργία λειτουργικού και ασφαλούς δικτύου 
πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων, υποδομών για μηχανοκίνητα 
μέσα, που συνδυάζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αγορά 
και στις υπηρεσίες παράλληλα με τη βελτίωση τόσο του αστικού 
περιβάλλοντος όσο και της υγείας των κατοίκων. 

Ενώ η Ευρώπη ’’τρέχει’’, εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Δεν 
επιτρέπουμε η πόλη μας να αποκλείεται και να μένει στο περιθώριο εξαιτίας της 
ανεπάρκειας της παρούσας Δημοτικής Αρχής και των όποιων προηγούμενων.  

Οποιαδήποτε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προϋποθέτει την ύπαρξη / 
εφαρμογή Σ.Β.Α.Κ. 
 
Παράλληλα και σε συνέχεια του ΣΒΑΚ, προτείνουμε την επαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση :  
• του Δάσους,  του Δαφνίου και της  Γρηγορούσας με το κέντρο της πόλης και το Μετρό / Σταθμός 

Αγίας Μαρίνας, όπως της Άνω & Κάτω Αφαίας και Σκαραμαγκά, αίροντας τον αποκλεισμό στους 
συμπολίτες μας από το κέντρο της πόλης & διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το αγοραστικό κοινό, 

http://www.eltis.org/el
http://www.eltis.org/el
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• του Αττικού Νοσοκομείου με το Μετρό σε Αγία Μαρίνα & Ανθούπολη, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον 
κυκλοφοριακό φόρτο και την ρύπανση. 

• Η ύπαρξη επαρκέστερου συγκοινωνιακού δικτύου θα συμβάλει καταλυτικά στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας στην πόλη μας σε συνδυασμό με τρέχοντα γεγονότα όπως: την ανακήρυξη της 
Ελευσίνας, σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, την ανάδειξη δύο σημαντικών τμημάτων 
της αρχαίας Ιεράς Οδού, στην Αφαία Σκαραμαγκά και στο βοτανικό κήπο του Διομήδους (μέχρι τέλους 
του 2020) καθώς και την περατωθείσα αποκατάσταση και λειτουργία της Μονής Δαφνίου.  
 

Επιπρόσθετα προτείνουμε, την δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, για ανάγκες που δεν 
καλύπτει ο Ο.Α.Σ.Α., με αγορά οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καθώς και την σταδιακή 
αξιοποίηση καθαρών μορφών ενέργειας σε οχήματα του Δήμου.  
 
 

Καθαριότητα και Εναλλακτική Διαχείριση αποβλήτων στην πηγή για υπεύθυνη 
& καθαρή πόλη.  

Είναι ολοφάνερο ότι στην πόλη μας δεν υφίσταται σύγχρονη, επιστημονική και 
οικολογική αντίληψη στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών 
(χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, αλουμίνιου, λιπαντικών-ελαίων, ελαστικών οχημάτων, μπαταριών, 
ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητων υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις, κλαδεμάτων και βιοαπόβλητων) τα οποία ανέρχονται στο 40% περίπου του συνόλου των 
απορριμμάτων. 

Δεν έχουν δημιουργηθεί «Γωνιές Ανακύκλωσης» και «Μικρά Πράσινα Σημεία». 
Δεν πραγματοποιείται καμιά ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών - δημοτών, των 
μαθητών/τριών στα σχολεία. 
Δεν εφαρμόζεται το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, κάτι που το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο έχει 
ψηφίσει από το 2015. 

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο χάνονται από το Δήμο, λόγω άρνησης της παρούσας 
Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων. 
Τα ανταποδοτικά τέλη στον τομέα της καθαριότητας στην πόλη μας είναι από τα ακριβότερα 
στην Αττική. Χωρίς η πόλη να είναι καθαρή! 

Η παρούσα Δημοτική Αρχή αντί να προχωρήσει στην ανακύκλωση των απορριμμάτων (που σημαίνει 
άμεση εξοικονόμηση χρημάτων) προτίμησε την εύκολη λύση. Να δανειστεί 1,372 εκατομμύρια 
ευρώ για αγορά απορριμματοφόρων και λοιπού εξοπλισμού και να φορτώσει το δάνειο στις 
πλάτες των δημοτών. Με δανεικά και ο λογαριασμός στα συνήθη υποζύγια! 

Παράδειγμα : 

Με δημοσιοποιημένα στοιχεία από το Δήμο, για το 2014 είχαμε παραγωγή 19.141,57 tn αποβλήτων. 
Με ανακύκλωση του 50% της ποσότητας δηλαδή 9.570,79 tn, που δεν θα πήγαιναν στη χωματερή, 

θα γλυτώναμε κατ’ έτος 430.685,33 ευρώ και στα 5 χρόνια της παρούσας Δημοτικής Αρχής, με 
45 ευρώ τον τόνο εισόδου στο ΧΥΤΑ, 2.153.426,63ευρώ. 

Επιπλέον με εναλλακτική διαχείριση μόνο σε 4 ρεύματα, του 30% επί του συνόλου των 

αγόμενων ποσοτήτων (σιδηρούχα, αλουμίνιο, χαρτί και χαρτί συσκευασίας, γυαλί) θα είχαμε 
ετήσια έσοδα 191.800 ευρώ.  

 
Εμείς, Οι «Πολίτες σε Δράση» οργανώσαμε συζητήσεις και πραγματοποιήσαμε σχετικές εκδηλώσεις σε 
όλες τις γειτονιές. 
 

Προτείνουμε: 

Ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων /απορριμμάτων, 
με ένα σύστημα φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, το οποίο 
στηρίζεται στην διαλογή στην πηγή, στην επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών, στις βασικές αρχές της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας, της 
εκπαίδευσης/συμμετοχής των δημοτών καθώς και στον εκσυγχρονισμό 
της δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης. 
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Δεσμευόμαστε για: 

✓ Επικαιροποίηση και υλοποίηση του υφιστάμενου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. 
✓ Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των πολιτών και των μαθητών/τριών στα σχολεία. 
✓ Συνολική διαχείριση των κλαδεμάτων και των βιοαποβλήτων του Δήμου μας, με παραγωγή κομπόστ 

και χρήση του ως εδαφοβελτιωτικού. 
✓ Αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή pellet (πέλλετ), το οποίο θα δίδεται σε συμπολίτες μας το 

χειμώνα, στο πλαίσιο αντισταθμιστικών δράσεων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. 
✓ Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και Μικρών Πράσινων Σημείων, χωρίς καμία 

όχληση σημειακά ή περιμετρικά, για την χωριστή εναπόθεση ανακυκλώσιμων ή 
για την επαναχρησιμοποίηση τους καθώς και δημιουργία μεγάλου πράσινου 
σημείου με διαδημοτική συνεργασία για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ανακύκλωσης 
για την εξασφάλιση εσόδων στο Δήμο μας. 

✓ Εγκατάσταση “χαρτοφάγων” σε όλα τα σχολεία για την εναλλακτική διαχείριση 
χαρτιού χωρίς κόστος για το Δήμο.  

✓ Δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων εθελοντών-
νοικοκυριών πιλοτικά. 

✓ Διανομή δωρεάν σε κατοικίες κάδων κομποστοποίησης ή κομποστοποιητών γειτονιάς. 
✓ Αναβάθμιση και βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας της δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας 

και ανακύκλωσης και δημιουργία σύγχρονου και ασφαλούς χώρου στάθμευσης και συντήρησης 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. 

✓ Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να επωφελείται από την 
ανακύκλωση των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών υλικών. 

✓ Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πιλοτικών προγραμμάτων καθώς και συνεργασιών με Επιστημονικά 
Ιδρύματα (το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κ.τ.λ), για τη 
σχεδίαση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με ορίζοντα τα Μηδενικά 
Απόβλητα.  
 

Η καθολική εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων θα οδηγήσει στη μείωση των 
σημερινών ανταποδοτικών τελών κατά 20% τουλάχιστον στην τετραετία στις κατοικίες (σήμερα είναι 
1,69 €/μ2) και ανάλογα στις επαγγελματικές στέγες. 
Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων δημιουργεί, ανάμεσα στα άλλα, νέες θέσεις 
εργασίας, με ενσωμάτωση των αρχών και των προβλέψεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, μέσα από φορείς Κοινωνικής Οικονομίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση με ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά & 
κοινωνικά ευαίσθητη πόλη. 

Εξοικονομούμε Ενέργεια, στηρίζουμε τις Ενεργειακές Κοινότητες και συμβάλλουμε στην 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 

Προτείνουμε, 
τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό στην πόλη μας σε συνεργασία με το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για την ενεργειακή καθολική αναβάθμιση της κοινότητας. 
Ειδικότερα : 
• Εξοικονόμηση ενέργειας με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κτηριακό τομέα, ο 
οποίος συμμετέχει κατά 1/3 επί της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας, με σταδιακή ενεργειακή 
αναβάθμιση, αλλά και την αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων στον οδοφωτισμό με 
λαμπτήρες Led σύγχρονης τεχνολογίας.  
Δεν γίνεται να είμαστε σπάταλοι/ες και ταυτόχρονα να συζητάμε για εξοικονόμηση ή/και ανάπτυξη! Η 
Δημοτική Αρχή πρέπει να δείχνει τον τρόπο στους πολίτες! Είναι ανεξήγητο το γεγονός ότι ενώ η 
Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί την αντικατάσταση λαμπτήρων στον οδοφωτισμό (Πετρούπολη, 
Αιγάλεω, Φυλή/Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου κ.α.), η Δημοτική Αρχή στο Χαϊδάρι επιμένει να πάρει 
δάνειο για τον ίδιο λόγο. 
• Ανάληψη οργανωμένης πρωτοβουλίας για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου 
προκειμένου να επωφεληθούν άμεσα κάτοικοι και επαγγελματίες συμπολίτες μας, με στόχο τη μείωση 
των ενεργειακού τους κόστους κατά 35% ετησίως (κατ’ εκτίμηση).  
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Μέχρι σήμερα η μισή σχεδόν πόλη δεν καλύπτεται από το δίκτυο φυσικού αερίου με 
αποτέλεσμα κάτοικοι και επαγγελματίες να ξοδεύουν σημαντικά ποσά για την θέρμανση, 
την ψύξη και άλλες λειτουργικές χρήσεις. Η χρήση του φυσικού αερίου, σαν μεταβατικό καύσιμο, 
θα συνέβαλε στην εξοικονόμηση έως και 35% του κόστους σε ετήσια βάση, αλλά και στον 
περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.  
• Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, 
παρέχοντας οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για χρήση στη 
θέρμανση, στον κλιματισμό, στον φωτισμό και στη λειτουργία άλλων συσκευών σε ένα νοικοκυριό. 
Αξιοποίηση των κλαδεμάτων με την μετατροπή τους σε pellet προς χρήση. 
• Έμπρακτη συμμετοχή μας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των φυσικών πόρων καθώς και στην μείωση των εκπομπών CO2 
μέσω εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, κατά 20%, σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, 
κτίρια και οχήματα έως το 2020.  
Διεκδικούμε σαν αυτοδιοικητική αρχή να κρινόμαστε με βάση την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα 
και την πραγματική προσφορά στην τοπική κοινωνία και όχι με βάση τις δημόσιες σχέσεις.  
 

Ενσωματώνουμε στη τοπική διακυβέρνηση τους 
ενεργειακά υπεύθυνους.  
• Δημιουργούμε Δημοτικό Παρατηρητήριο Ενεργειακής 

Φτώχειας και Μητρώο Ευάλωτων Καταναλωτών. 
• Στηρίζουμε συμβουλευτικά τους συμπολίτες μας σε εργασίες 

εξοικονόμησης ενέργειας.  
• Συζητάμε ανοιχτά την προώθηση του συνεργατισμού με συμμετοχή του Δήμου μας, με τον θεσμό 

των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε. Κοιν.), εφαρμόζοντας και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 
(virtual net metering) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις ρεύματος για 
να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος.   

• Μελετάμε τις ανάγκες για την χωροθέτηση και εγκατάσταση συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων και παράλληλα την αύξηση χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Διαχείριση υδάτινων πόρων  & προστασία διατήρησης του φυσικού κύκλου του 
νερού. Δικαίωμα και στις επόμενες γενιές για χρήση των κοινωνικών αγαθών.  

Προτείνουμε και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για: 

Αξιοποίηση με ανάταξη και λειτουργία γεωτρήσεων στο Όρος Αιγάλεω-Ποικίλο (μία εξ αυτών έχει 
παροχή τουλάχιστον 60 m3 νερού την ώρα) για αρδευτικούς, πυροσβεστικούς σκοπούς και για την 
πυροπροστασία του δασικού περιβάλλοντος.  

Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας και πυρόσβεσης για το περιαστικό πράσινο με εγκατάσταση 
υδροβόλων σε όλο το μήκος του βουνού, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Στόχος αφενός η εξοικονόμηση σημαντικών ποσών που καταβάλλονται στην ΕΥΔΑΠ και 
αφετέρου η μείωση της χρήσης πόσιμου νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, γιατί το νερό είναι αγαθό που 
δεν πρέπει να το σπαταλάμε όταν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα. 

Κατασκευάζουμε μικρά ανασχετικά λίθινα φράγματα στο Ποικίλο Όρος, τα οποία θα συμβάλλουν 
στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και στην αποτροπή χειμαρρικών φαινομένων, τα οποία 
προκαλούν διάβρωση του εδάφους.  

➢ Παραθαλάσσιο μέτωπο. Ακτή Σκαραμαγκά & διεκδίκηση 220 στρ.  

Οι βασικές θέσεις μας για την Ακτή Σκαραμαγκά παραμένουν διαχρονικά 
σταθερές. Όπως και στο πρόγραμμά μας του 2014. Ειδικότερα ως Δημοτικός 
Συνδυασμός υποστηρίζουμε την ανάγκη: 
Απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών και καθαρισμός του βυθού της 
μικρής ακτής (λιμανάκι). 
Αποκατάσταση του παραθαλάσσιου μετώπου στην Ακτής Σκαραμαγκά, με 
ήπιες λειτουργικές κατασκευές για την φιλοξενία κατοίκων της πόλης μας και 
της Δυτικής Αθήνας.  

Επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. 
Διεκδίκηση της παραχώρησης δημόσιας έκτασης στον Δήμο.  
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➢ Η πρόταση των “Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου” για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και οι 
υποχρεώσεις του Δήμου.  

Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς υπερβαίνει κατά πολύ τις διαδικασίες, 
που καλύπτονται από τη συμμετοχή του Δήμου μας στα προγράμματα του 
Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ). 
Για την αποτελεσματική διαχείριση τους απαιτείται η δημιουργία νέου Τμήματος στην 
Υπηρεσία Διεύθυνσης και Προστασίας Περιβάλλοντος, με κατάλληλο και 
εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, προκειμένου να: 

Τηρούνται οι  διαδικασίες για περισυλλογή, καταγραφή, σήμανση, εμβολιασμούς, στείρωση, μεταφορά 
έκτακτων περιστατικών και παρακολούθηση του ιατρικού αρχείου για κάθε αδέσποτο, σε συνεργασία με 
το ΔΙΚΕΠΑΖ. 
Μεριμνούν για τοποθέτηση ταϊστρών και ποτίστρων, τη χορήγηση φαρμάκων στα ζώα που νοσούν και 
τη βελτίωση της κατάστασής τους καθώς και για την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με 
στόχο την προώθηση υιοθεσιών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχετικά θέματα. 

Αξιοποιούν χρηματοδοτήσεις δράσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

❖ Παιδεία, Πολιτισμός - Τουρισμός, Αθλητισμός    
 

➢ Παιδεία 
Διασφαλίζουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, 

την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων όλων των σχολικών μονάδων, 
απαραίτητο στοιχείο για την ασφάλεια των μαθητών. 
Μεριμνούμε με τις απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των μαθητών/τριών 
στα σχολικά διδακτήρια και συγκροτήματα είτε αξιοποιώντας υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις για την 
μετατροπή των σχολικών διδακτηρίων σε προσβάσιμους χώρους για μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και 
γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία είτε με την ορθή συντήρηση ώστε τα κτίρια να είναι ασφαλή 
(αλεξικέρευνα, πυρασφάλεια κ.λ.π.). 
Καλύπτουμε  τις ανάγκες:  
• σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό προκειμένου τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών και να υποστηρίζεται/διευκολύνεται το έργο των εκπαιδευτικών 
• σε αθλητικό εξοπλισμό για την πολύπλευρη άθληση των μαθητών/τριών και με λιγότερο 
διαδεδομένα αθλήματα 
• σε αναλώσιμα υλικά. 

Ενθαρρύνουμε τις πρωτοπόρες ιδέες και καλύπτουμε τις ανάγκες υλοποίησής τους από τη σχολική 
κοινότητα με έμφαση τις τοπικές και διακρατικές συνεργασίες. 

Ενισχύουμε τη λειτουργία των κοινωνικών φροντιστηρίων συμπεριλαμβάνοντας τόσο τα ειδικά 
μαθήματα όσο και ξένες γλώσσες. 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πάρκου Τρίτση και τους φορείς 
για την προστασία της Φύσης και του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης μας, σχεδιάζουμε και 
υλοποιούμε προγράμματα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
επιμόρφωσης. 

 
Περιβάλλον και πολιτισμός είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.  
 
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
Στεγάζεται  στο κτήριο «ΑΙΘΡΙΟ», από το Φεβρουάριο του 2019. Λειτουργεί ως δανειστική και ως 
αναγνωστήριο. Η Βιβλιοθήκη έχει καταγραμμένα στα Βιβλία Εισαγωγής 29421 τόμους.  

Διαθέτει ξενόγλωσσο τμήμα με βιβλία στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και 
τη μεγάλη δωρεά της Shaghai Library , 1000 και πλέον τόμων, με την ιστορία 
και το πολιτισμό της Κίνας.  
Είναι άρτια οργανωμένη βιβλιοθήκη. Παρόλα ταύτα είναι απαραίτητο να 
συμβαδίζει με τις αλλαγές σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, 
καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών/χρηστριών της. 
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Στο νέο χώρο, η βιβλιοθήκη πρέπει να διασφαλίσει, διαμέσου κατάλληλων αρχιτεκτονικών 
προσαρμογών τόσο την προσβασιμότητα και την προσπελασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, όσο και 
τη διενέργεια δράσεων και εκδηλώσεων που απευθύνονται καταρχάς σε παιδιά, στον ίδιο χώρο, αλλά 
και τη διεύρυνση του χώρου του αναγνωστηρίου. 
Παράλληλα, ως σύγχρονη και λειτουργική βιβλιοθήκη θα πρέπει: 
Να εξοπλιστεί με Η/Υ ώστε να λειτουργεί και σαν Κέντρο Πληροφόρησης για τους πολίτες όλων των 
ηλικιών. 
Να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό της βιβλιοθήκης με εξειδικευμένο προσωπικό, να διευρυνθεί το 
ωράριο λειτουργίας της, να εμπλουτίζεται σταθερά με νέους τίτλους (έντυπους και ηλεκτρονικούς), 
οπτικοακουστικές εκδόσεις για τον τυπικό πληθυσμό αλλά και για ειδικές κατηγορίες ατόμων με 
αναπηρία, να διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με επιστημονικά, πολιτισμικά κλπ αποθετήρια/βάσεις δεδομένων, 
να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα τοπικής ιστορίας, λαογραφίας και πολιτιστικής κληρονομιάς σε αυτή, να 
αναπτύξει δράσεις και πρωτοβουλίες σε συνεργασία με σχολεία, τοπικούς συλλόγους και φορείς για την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στο τοπικό και ευρύτερο περιβάλλον π.χ , το ρατσισμό και 
την ξενοφοβία, την αειφορία, την ανάδειξη τοπικών καλλιτεχνών και ανθρώπων των γραμμάτων κ.α. 
Τέλος, να αναπτύξει συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ώστε να δοθούν κίνητρα για την άσκηση 
φοιτητών/τριών στο χώρο της. 

Για να αποτελέσει η Δημοτική Βιβλιοθήκη, σήμερα και στο μέλλον, έναν νέο, σύγχρονο 
πόλο έλξης  για τους  κατοίκους της πόλης, προσβάσιμο σε όλους και όλες και σε κάθε 
είδους πληροφορία, για την διάχυση της γνώσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού χωρίς 
πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές και άλλου τύπου διακρίσεις. 
 
➢ Πολιτισμός - Τουρισμός 

Η Δημοτική μας Παράταξη συμβάλει με τις στοχευμένες θέσεις και δράσεις στην ανάδειξη και 
αξιοποίηση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος και θέτει διαχρονικά τα ζητήματα του 
Πολιτισμού σε πρώτη προτεραιότητα, με συμμετοχικό  τρόπο στο σχεδιασμό των έργων 
πολιτισμού και των πολιτιστικών δράσεων. 
 
Η Δημοτική μας Παράταξη δίνει προτεραιότητα στη δημιουργική και πολιτισμένη πλευρά 
της ανθρώπινης ζωής. 
 
Η φύση και ο πολιτισμός είναι ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, γεγονός που προϋποθέτει η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά να καταγράφεται, να αναγνωρίζεται και να διαχειρίζεται από κοινού. 
Το βασικό σχέδιό μας εμπεριέχει ένα εμβληματικό έργο για τη Δυτική Αθήνα: Τη δημιουργία του 
«Δρόμου Πολιτισμού» και την πιστοποίησή του. Αθήνα, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργος, 
Ελευσίνα. Τον «Μεγάλο Δυτικό Περίπατο», που συνδέει όλα τα μνημεία πολιτισμού αλλά και φέρνει 
σε επαφή τον/την επισκέπτη/τρια με το σημερινό πολιτιστικό και κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, ο 
οποίος και θα αποτελεί παράλληλα τον πράσινο διάδρομο του Λεκανοπεδίου, καταλήγοντας στην Ακτή 
Σκαραμαγκά.  
 
Πλέον αυτών, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ο Δρόμος Πολιτισμού προς την Ελευσίνα, πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021, διαμέσου του Χαϊδαρίου, θα είναι non stop για την πόλη 
μας. 
Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί βασικό κριτήριο στην επιλογή ενός τουριστικού 
προορισμού από τους Ευρωπαίους πολίτες.  
 

Μπορούμε να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
πλεονεκτήματα που μας κληροδότησε η ιστορία.  

 
Γι’ αυτό και δημιουργούμε τον πολιτιστικό χάρτη, που θα συμβάλλει μεταξύ άλλων και στην 

χρηματοδότηση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων. 

 
Δεν αγνοούμε, δεν αδρανούμε. Διεκδικούμε με πλήρη γνώση και του τρόπου και του 

στόχου. 
 

 

http://alis.uniwa.gr/
http://alis.uniwa.gr/
http://alis.uniwa.gr/
http://alis.uniwa.gr/
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Προτείνουμε, 
• Δράσεις πολιτισμού για όλους χωρίς αποκλεισμούς στο σύνολο των εκφάνσεων 

του  πολιτισμού. Με απρόσκοπτη πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και στα άτομα με 
αναπηρία. Στέγες Πολιτισμού προσβάσιμες σε όλους τους συμπολίτες μας και συμπολίτισσές μας, 
με συμβολικό κόστος ετήσιας συμμετοχής. 

• Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των σωματείων στη διαμόρφωση της τοπικής πολιτισμικής 
πολιτικής. 

• Στηρίζουμε τους συλλόγους γονέων για αξιοποίηση σχολικών υποδομών για πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες, 

• Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε ποιοτικές σχετικές εκδόσεις (καλαίσθητες και άρτιες τεχνικά),  
• Δίνουμε κίνητρα σε καλλιτεχνικά δημιουργικά ερασιτεχνικά σχήματα και πολιτιστικούς φορείς να 

αναπτυχθούν στην πόλη μας.  
• Στηρίζουμε την υλοποίηση καινοτόμων προτάσεων και την παραγωγή πολιτισμικών σχεδίων ώστε 

να κινητοποιηθούν δημιουργικές ομάδες νέων παραγωγών και καλλιτεχνών. 
• Λειτουργούμε επιμορφωτικούς κύκλους με εισαγωγικά μαθήματα στην αισθητική και την τέχνη, στο 

θέατρο και την μουσική. 
• Συγκροτούμε και αναπτύσσουμε επιμορφωτικά προγράμματα αρχαιολογικού και ιστορικού 

ενδιαφέροντος. 
• Αναδιαμορφώνουμε δημοτικούς χώρους, ώστε να είναι φιλικοί,  να ευνοούν τη συνύπαρξη και τη 

δημιουργική χρήση τους.   
• Το Παλαιό Δημαρχείο Χαϊδαρίου, ιστορικό κτίριο, κατά προτεραιότητα ανακαινίζεται και συνεχίζει να 

λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνικών και εικαστικών δραστηριοτήτων ενώ παράλληλα 
είναι ανοιχτός σε κοινωνικά δρώμενα. Στο πρόσφατο παρελθόν αποτρέψαμε την κατεδάφισή του. 
Αν και έχουν εγκριθεί 350.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την αποκατάσταση βλαβών 
στο κτήριο (από το 2015), δεν έχει γίνει ΚΑΜΜΙΑ αξιοποίησή τους μέχρι σήμερα. 

• Δρομολογούμε τη διάσωση των κτιρίων αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος για να 
αξιοποιηθούν σε δράσεις πολιτισμού, όπως το πρώην εργοστάσιο Λολοσίδη (οδός Δαβάκη). 

• Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για δικτύωση με πόλεις και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. 

 
Εντέλει θέλουμε στην πόλη μας, να γίνει θεσμός ένα διαρκές συμπόσιο εικαστικών και 
παραστατικών τεχνών, που θα δίνει τη δυνατότητα και το βήμα σε όλους να 
εκφράζονται δημιουργικά.  
Να ξαναφτιάξουμε γλυπτά που θα κοσμούν τον χώρο στο Παλατάκι, τις πλατείες και 
τους πεζόδρομους της πόλης μας.  
Να δώσουμε πεδίο δημιουργίας ιδιαίτερα στους/ις νέους/ες, που επιζητούν φρέσκους 
και εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης. 
 

Υλοποιούμε την πρόταση «Μονοπάτια Πολιτισμού» ενσωματωμένη στο Δρόμο του Πολιτισμού «Ιερά 
Οδός, Αθήνα – Ελευσίνα»,  

-με την αξιοποίηση και την ανάδειξη 
-την συντήρηση και προστασία,  

του πολιτιστικού πλούτου της πόλης μας, που αποτελείται από σημαντικά μνημεία με αναφορά στον 
αρχαίο, βυζαντινό και σύγχρονο πολιτισμό μας, με δράσεις και έργα που απαντούν στο σημερινό 
κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης μας. 

 
Συμμετέχουμε στις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», του Υπουργείου Πολιτισμού, για την 

προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας, ανάδειξης 
του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος.  

Συνεργαζόμαστε με τη σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού για την εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και 
διαχείρισης των υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών και έργων τέχνης στην πόλη μας. 

Συνδέουμε λειτουργικά τα σημαντικά μνημεία της πόλης μας, τα οποία θα πρέπει να είναι ανοικτά 
με συνεχόμενο ωράριο, όπως ενδεικτικά :  
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Τα κτήρια Παλατάκι και Νικολάου Γύζη (το 
οποίο έχει ζωγραφισμένο στο εσωτερικό το 
έργο «Τέσσερις Εποχές», το μοναδικό έργο 
με τεχνοτροπία φρέσκο. Στο κτήριο Γύζη, 
αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα υγρασίας 
για την προστασία του έργου και 
δημιουργούμε τις κατάλληλες εσωτερικές 
συνθήκες. Προτείνεται  δε, η  λειτουργία  

Μουσείου Νικολάου Γύζη, με συγκέντρωση έργων και αναφορών για τον 
μεγάλο ζωγράφο.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Το Μπλοκ 15 στο στρατόπεδο του ΚΕΒΟΠ (μνημείο Εθνικής Αντίστασης με Ευρωπαϊκή εμβέλεια), το 
Μνημείο Ν. Πλουμπίδη, το μνημείο Λέλας Καραγιάννη και Μανώλη Λίτινα στο βοτανικό κήπο του 
Διομήδους. 

 
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζουμε την συνεχή καθημερινή 
λειτουργία της Μονής Δαφνίου, Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Βυζαντινής εποχής, με εντοίχια ψηφιδωτά, κορυφαία επιτεύγματα της μνημειακής 
τέχνης. 
 
 
 
 
 

 
Δρομολογούμε, 
την αποκατάσταση και πρόσβαση σε ένα μεγάλο τμήμα της αρχαίας Ιεράς Οδού στην 
Αφαία & Σκαραμαγκά και τη σύνδεσή του με το ιερό της Αφροδίτης καθώς και με την 
Ακτή Σκαραμαγκά, στην οποία καταλήγει ο «πολιτιστικός δρόμος» και ο «πράσινος 
διάδρομος» της πόλης μας και της Δυτικής Αθήνας, 
 
 
 

 
την αποκατάσταση των ασβεστοκάμινων και ανάδειξή τους ως μνημεία πολιτισμού, 
παρακείμενα της Ιεράς Οδού στον κήπο του Διομήδους και στο όρος Αιγάλεω – 
Ποικίλο, τα οποία αποτελούν στοιχεία της βιοτεχνικής και αρχιτεκτονικής μας 
κληρονομιάς και τα εντάσσουμε στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης μας. 
Σηματοδοτούμε όλες τις διαδρομές και τις θέσεις πολιτισμού τόσο για τη 
διευκόλυνση των επισκεπτών/τριών όσο και από σεβασμό για την πλήρη 
πληροφόρηση των πολιτών.  

Προσταστατεύουμε και αναδεικνύουμε τον ορεινό όγκο του Αιγάλεω/ Ποικίλου  ως  δημόσια  περιουσία,  
φυσική  και  πολιτιστική  κληρονομιά.  
 

Η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας σε συνδυασμό με το πολιτιστικό απόθεμα των 
όμορων Δήμων και την Ελευσίνα αποτελεί ισχυρό κίνητρο προσέλκυσης τουριστών και γι’ 

αυτό δεν πρέπει να μείνουμε αδιάφοροι/ες.  
Είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε Δημοτικής Αρχής, που θέλει να αντιμετωπίζει την τοπική 

κοινωνία με υπευθυνότητα. 
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Εμείς οι ΠσΔ μπορούμε να συντονίσουμε τις δράσεις όλων και να συμβάλλουμε με το τεκμηριωμένο 
πρόγραμμά μας στον καθορισμό του μέλλοντος της πόλης μας, σεβόμενοι τον άνθρωπο, την  ιστορία 
και το περιβάλλον. 
 
Προβάλλουμε το Δήμο μας ως τουριστικό προορισμό και αναδεικνύουμε τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού μέσω της  δημιουργίας θεματικών μονοπατιών και δράσεων προώθησης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού με παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.  
 
Εγκαθιδρύουμε συστηματική συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αττικής, προκειμένου να βελτιώνουμε τον 
σχεδιασμό στο παρεχόμενο τουριστικό προϊόν και τις αναγκαίες υποδομές. Συνεργαζόμαστε σε 
διαδημοτικό επίπεδο για να πετύχουμε την προσέλκυση επισκεπτών/τριών δυτικά της Αθήνας και κατά 
συνέπεια στην πόλη μας. 
 
Αναδεικνύουμε το λόφο του Προφήτη Ηλία, σαν δεύτερο υπερτοπικό και σημαντικό πανόραμα 
στο Φυσικό και Πολιτιστικό Αστικό Τοπίο του λεκανοπεδίου Αττικής, αφού αποτελεί θέση 
κατόπτευσης μεγάλου τμήματος του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας.  

-Προβάλλουμε και επεκτείνουμε τις αναρριχητικές διαδρομές στο 
Ποικίλο με δημιουργία νέων, με παράλληλη βελτίωση της πρόσβασης 
και των υποδομών στο αναρριχητικό πεδίο. 
-Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για παρατήρηση των πουλιών 
(bird watching) στη λίμνη Κουμουνδούρου. Σηματοδοτούμε 
διαδρομές για ποδήλατο βουνού, μονοπάτια πεζοπορίας και άθλησης 
και θέσεις θέασης. 

-Μελετάμε και συζητάμε με επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους,  
φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής για την 

επαναλειτουργία της γιορτής κρασιού στο φυσικό της χώρο.  

-Συνδέουμε τον τουρισμό με τη ζωή της πόλης εκπονώντας το master plan για τον τουρισμό, το οποίο 
θα λαμβάνει υπόψη και τους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Αττικής. 

-Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του αθλητικού νεανικού τουρισμού. 

Οριζόντια δε,  
προωθούμε δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης επαγγελματιών για την ενίσχυση της ποιοτικής 
διάστασης του δίπολου πολιτισμός – τουρισμός 
 

➢ Αθλητισμός 
Υποστηρίζουμε και διευκολύνουμε, 
• τον αθλητισμό για όλους και όλες χωρίς αποκλεισμούς, 
• τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας για την άθληση των μελών τους με βελτίωση και διεύρυνση 

αθλητικών χώρων, 
• την άθληση των συμπολιτών μας με δημιουργία διαδρομών και μονοπατιών πεζοπορίας και 

άθλησης, 
• την άθληση των μαθητών/τριών των σχολείων μας.  
Σε συνεννόηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, τα παιδιά μας θα μαθαίνουν κολύμπι με 
τακτικό προγραμματισμό.  

Αξιοποιούμε το επενδυτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» για την 
επισκευή και συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων 
στην πόλη μας, προκειμένου οι συμπολίτες και συμπολίτισσές 
μας να αθλούνται απρόσκοπτα και με ασφάλεια. 
Σχεδιάζουμε παρεμβάσεις που εκφράζουν την νεολαίας μας, την 
skate κοινότητα της πόλης μας, για να γίνει η πόλη μας χώρος 
συνάντησης, ψυχαγώγησης και εναλλακτικής άθλησης. 
Δημιουργούμε πίστα skateboard στο Πάρκο Νεολαίας, 
όπως μας το έχουν ζητήσει αρκετοί  σκεϊτάδες (local 

skaters). Την πρώτη στη Δυτική Αθήνα. Συζητάμε για τις περαιτέρω ανάγκες τους (στο skate και στο 
bmx, με skate bowls και αξιοπρεπές street course). 

https://www.uniwa.gr/sdo/
https://www.uniwa.gr/sdo/
https://www.uniwa.gr/sdo/
https://www.uniwa.gr/sdo/
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Αναβαθμίζουμε το αθλητικό κέντρο στο Δάσος για τη στήριξη του κλασσικού αθλητισμού: 
Με τις κατάλληλες και ασφαλείς αποκαταστάσεις στον αγωνιστικό χώρο, στο φωτισμό και στις 
υποδομές, για την ασφαλή προθέρμανση και παραμονή των αθλητών/τριών κάθε ηλικίας. Τον 
εφοδιασμό με αθλητικό υλικό των ακαδημιών και της αγωνιστικής ομάδας καθώς και με την εκπόνηση 
κανονισμού λειτουργίας για την διευκόλυνση άθλησης όλων. Με την κατασκευή προκατασκευασμένου 
κλειστού γυμναστηρίου, επαρκώς εξοπλισμένου, για τους/τις αθλητές/τριες στίβου καθώς και με 
δημιουργία θερμαινόμενων αποδυτηρίων. Κατασκευάζουμε ράμπες πρόσβασης για διευκόλυνση των 
ΑμεΑ.  

 
Διασφαλίζουμε την ποιότητα άθλησης, την σωματική ακεραιότητα αθλητών/τριών και 
δημοτών της πόλης μας προκειμένου να συμβάλουμε στην σωματική και ψυχική υγεία όλων. 
 
 

 

❖ Κοινωνική Πολιτική, Ενίσχυση της εργασίας & της τοπικής 
επιχειρηματικότητας.  

 
Η Δημοτική Αρχή έχει ουσιαστικό ρόλο τόσο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής με δράσεις και 
παρεμβάσεις συγκεκριμένες όσο και στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας. 
Προτείνουμε τα εξής : 
 
➢ Λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών (Ακροπόλεως & Βεργίνας) στο Δάσος με 

στόχο να συμβάλλει, 
• στη φιλοξενία πλέον των 60 βρεφών και νηπίων σε σύγχρονη 

κτηριακή υποδομή με παιδαγωγικό σχεδιασμό σύμφωνα με 
τους κανόνες της σύγχρονης αγωγής, 

• στη διευκόλυνση ισότιμης συμμετοχής της γυναίκας στην 
οικονομική & κοινωνική ζωή με συνέπεια 
τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης σε 
60 και πλέον οικογένειες της πόλης μας,  

• στην δημιουργία νέων εξειδικευμένων 
θέσεων εργασίας για την φροντίδα 

βρεφών και νηπίων.  
Τι απαιτείται;  

Να υπάρξει οδική πρόσβαση,  για να θεωρείται η υποδομή πολεοδομικά νόμιμη και 
να της δοθεί άδεια λειτουργίας. 
 
Εμείς οι ΠσΔ ως Δημοτική Αρχή έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να συμβάλλουμε στη 
άμβλυνση των ανισοτήτων και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους και όλες, με την επίλυση των 
προβλημάτων και την έναρξη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού. 
 
Δέσμευσή μας είναι, όλα τα βρέφη και τα νήπια, με δημοτική πρόνοια και πολιτική, να 
φιλοξενούνται σε ΒΝΣ στο Χαϊδάρι.  

Κανένα παιδί εκτός ΒΝΣ. 
Καμία παιδική χαρά κλειστή στα παιδιά μας. 

Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων το καλοκαίρι συνδυασμένη με την δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών μας. 
Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία και Στέγης Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης εντός του ιστού 
της πόλης μας εφαρμόζοντας εμπράκτως την σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία. 

 
➢ Αλληλέγγυα Πολιτική & Δράση. Υποστήριξη της εργασίας 

και της επιχειρηματικότητας. 
Αρκετοί συμπολίτες και συμπολίτισσές μας έχουν ασχοληθεί με την 
καλλιτεχνική χειροτεχνία και την παραγωγή έργων.  
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Είμαστε θετικοί/ες να στηρίξουμε την βελτίωση των δεξιοτήτων τους και να παραχωρήσουμε  
χώρους στέγασής τους, εφόσον συστήσουν φορέα στο πλαίσιο της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 
Οικονομίας (ΚΑλΟ), προκειμένου να οργανώσουν χώρους παραγωγής και πώλησης των ειδών 
καλλιτεχνικής χειροτεχνίας, με βάση το ν. 4555/2018 για την παραχώρηση χρήσης κινητών και 
ακινήτων των δήμων. 
Στηρίζουμε την δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 
Οικονομίας (ΚΑλΟ), για την εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, 
κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της 
αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 
 

Μετά από διαβούλευση με τους συμπολίτες μας, προτείνουμε την οργάνωση διαρκούς έκθεσης 
καλλιτεχνικής χειροτεχνίας 2020 - 2022 στην πόλη μας, στην οποία θα εκτίθενται οι δημιουργίες τους με 
παράλληλη λειτουργία πωλητηρίων.  
Νοιαζόμαστε για τους συμπολίτες μας, νοιαζόμαστε για την πόλη μας με συστηματικό 
σχεδιασμό, που εμπεριέχει άμεσα πραγματοποιήσιμες δράσεις. 
 
 

Δεν αδιαφορούμε αλλά μεριμνούμε για την υποστήριξη 
επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών με αξιοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ όπως τα 
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Οικονομίας (Ε.Π. ΑνΕΚ) για την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στην πόλη μας, μέσω της:  

• αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής 
παρέμβασης και 

• οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται 
εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων 
εφαρμογών. 

Η παντελής αδιαφορία της παρούσας Δημοτικής Αρχής στέρησε κάθε δυνατότητα ενίσχυσης 
της τοπικής κοινωνίας. 

Υποστηρίζουμε την κατάρτιση επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στο Δήμο μας με αξιοποίηση του 
Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

Συμβάλλουμε στο να γίνει κάθε επιχείρηση στην πόλη μας ένας οργανισμός που μαθαίνει και 
βελτιώνεται συνεχώς. 

 

➢ Για τους νέους και τις νέες της πόλης μας έχουμε την πρόταση, την δυνατότητα και 
συναισθανόμαστε την ευθύνη.  

Θέλουμε έμπρακτα να συμβάλλουμε, προκειμένου οι νέοι και νέες, 
τα παιδιά μας, να υποστηριχθούν αφενός για την εργασιακή τους 
ένταξη στον τόπο τους και αφετέρου για την ανάσχεση της φυγής 
τους στο εξωτερικό (brain drain). 

Η πρότασή μας είναι : 

Αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων, προκειμένου να γίνουν 
θερμοκοιτίδες (incubators) επιχειρηματικότητας και να εγκατασταθούν εκεί νέοι επιχειρηματίες, με 
υποδομές που αξιοποιούν πλήρως τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Σε δημοτικό κτήριο, θα φιλοξενούνται δωρεάν για τα πέντε πρώτα χρόνια, κατά προτεραιότητα, νέες 
καινοτόμες επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες και νέοι δημότες της πόλης μας.  

 

➢ Υγεία  : Αναλαμβάνουμε δράση με στόχο την θετική συμβολή μας στην πρόληψη και 
στην προστασία της υγείας όλων των συμπολιτών μας. 

Ο σεβασμός κάθε δημοτικής αρχής προς τους δημότες και δημότισσές της επιβεβαιώνεται και 
από τις θέσεις της για την προστασία και την βελτίωση της υγείας τους. Υποστηρίζουμε την 
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πρωτοβάθμια φροντίδα για την υγεία καθώς αυτή η βαθμίδα αποτελεί τον κύριο βραχίονα 
αποτελεσματικής λειτουργίας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.  
Κάθε Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι στρατηγικός εταίρος του Υπουργείου Υγείας.  
Δημιουργούμε σταθερή συνεργασία με το τοπικό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας για την 
υγεία, με στόχο την προστασία της υγείας όλων των συμπολιτών μας, με την έννοια της προαγωγής 
υγείας και της πρόληψης των ασθενειών.  
Ενθαρρύνουμε και διευκολύνουμε την ενημέρωση των συμπολιτών μας καθώς και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικών εξετάσεων στα σχολεία, με τη συνδρομή του επιστημονικού ιατρικού 
προσωπικού των νοσοκομειακών μονάδων της πόλης μας.             
Διεκδικούμε την πλήρη στελέχωση της τοπικής μονάδας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας με τις απαιτούμενες ειδικότητες γιατρών (γενικής ιατρικής ή παθολογίας, παιδιατρικής), το 
νοσηλευτικό προσωπικό και τις ενδεδειγμένες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας. 
Διεκδικούμε την δημιουργία στο Δήμο μας, 
-Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας μικτού τύπου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες και την διασύνδεσή 
του με τις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
-Κέντρου Ημέρας για λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 
και θεραπευτικών δραστηριοτήτων  
-Την πλήρη στελέχωση του υπάρχοντος διαδημοτικού Κέντρου Πρόληψης Εξάρτησης & Αγωγής Υγείας 
«Άρηξις» για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών ως προς την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης & την 
υποστήριξη της ψυχικής υγείας. 
Υποστηρίζουμε την αναβάθμιση του πρώην «Λοιμωδών Αγίας Βαρβάρας» και την αποσυμφόρηση του 
νοσοκομείου «Αττικό» για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των επειγόντων περιστατικών και τη 
βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης των ασθενών. 
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❖ Σύγχρονη οργάνωση  & Αποτελεσματική διοικητική λειτουργία του 
Δήμου  

Κινητοποιούμε το σύνολο του έμψυχου δυναμικού του Δήμου.  

➢ Προγραμματική μας δέσμευση είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα της ζωής στην 
πόλη μας, να βελτιώσουμε τις υποδομές, να βελτιώσουμε την καθημερινή συναλλαγή του 
δημότη με το Δήμο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο. 

Στηρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων στο Δήμο, για: μόνιμες θέσεις δουλειάς, καλύτερες 
συνθήκες εργασίας, αύξηση των αποδοχών τους, τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής χωρίς 
εκπτώσεις, την χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας.  Τέλος,  για κατάργηση των μορφών ελαστικής 
απασχόλησης και για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. 

Δεσμευόμαστε πως θα δρομολογήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για νέο Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, επικαιροποιημένο, σύγχρονο και παραγωγικό, λειτουργικό με 
προσανατολισμό στις σημερινές ανάγκες του Δήμου και στην καλύτερη & 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Ενισχύουμε και ενδυναμώνουμε τον δημόσιο χαρακτήρα των Δημοτικών Υπηρεσιών (Κοινωνικές 
Υπηρεσίες, Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Προγράμματα Πολιτισμού στη 
«ΝΕΛΕ», προγράμματα αθλητισμού κλπ.). Δεν είμαστε σύμφωνοι με την κατάργηση τους και την 
αντικατάσταση τους από σχήματα τύπου ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ κλπ. 

Είμαστε υπέρ των προσλήψεων με βάση τον κανόνα 1:1 – μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση. 
Είμαστε κατά της επαναφοράς του κανόνα 1:5, που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. 

Δεν είμαστε θιασώτες/ισσες της απραξίας και της εύκολης μετάθεσης των δικών μας ευθυνών σε 
άλλους/ες, όπως για πέντε χρόνια πράττει η απερχόμενη – τωρινή Δημοτική Αρχή. Προστατεύουμε τα 
συμφέροντα της πόλης μας, σεβόμενοι/ες τα δικαιώματα των όμορων Δήμων. 
 

➢ Σχέση του Δήμου με τους πολίτες– Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και 

συμμετοχής των πολιτών 

Εργαζόμαστε, 
για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, γυναικών και ανδρών, 
την αλληλεγγύη, την διαμόρφωση αντίληψης αποτελεσματικής «διακυβέρνησης» με κοινωνικό 
περιεχόμενο, την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας, με συνθετικό, συνεργατικό και συμμετοχικό τρόπο, 
αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής μας στο Δήμο μας. Για τα παραπάνω θα συνεχίσουμε 
να παλεύουμε απ’ οποιαδήποτε θέση, μας εμπιστευθούν οι Συμπολίτες μας, χωρίς εκπτώσεις αλλά με 
συνέπεια.  
Η σχέση της Διοίκησης με τους/ις δημότες/ισσες θα πρέπει να αποτυπώνεται στη Χάρτα αμοιβαίων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, με στόχο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς όλες και όλους. 
Στη Δημοτική Χάρτα αποτυπώνονται :  

➢ Οι υποχρεώσεις της Διοίκησης του Δήμου προς τους πολίτες/δημότες με σαφή και 
δυναμικό τρόπο.  

➢ Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δημοτών/πολιτών. 
Οι Αρχές Λειτουργίας 
Διαφάνεια,  Πληροφόρηση, Συμμετοχή του δημότη στη διαβούλευση, Φιλικότητα της 
Διοίκησης του Δήμου, Αμεροληψία, Χρηστή διοίκηση, άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των 
δημοτών, Αποτελεσματικότητα, Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους 
προϋπολογισμούς. 

Αντιτάσσουμε στο ισοπεδωτικό ερώτημα  «Θέλετε έργα;», το οποίο οδηγεί στην τυφλή αποδοχή 
ενός τεχνικού προγράμματος, αντιπαραβάλλοντας σε ανοιχτή συζήτηση,  

τι είδους έργα θέλουμε, πως συνδέονται μεταξύ τους, πως υπηρετούν τη λειτουργία της πόλης και τις 
ανάγκες των πολιτών.  
➢ Είμαστε υπέρ της λειτουργίας του θεσμού του Δημοτικού Διαμεσολαβητή – για την καταπολέμηση 

φαινομένων κακοδιοίκησης. 
➢ Είμαστε υπέρ της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  με τη θεσμική συμμετοχή 

δημοτών στη σύνθεσή της. 
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Δυστυχώς η παρούσα αρχή ούτε το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έθεσε σε 
λειτουργία ούτε και την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως προέβλεπε ο «Καλλικράτης». 
 

Αναβάθμιση υποδομών & εξοπλισμού 

Η ανάγκη συντήρησης των υποδομών στο Δήμο μας είναι καθημερινά 
εμφανής σε όλες και όλους. 
Πλατείες, διαλυμένα πεζοδρόμια, οδοστρώματα, κοινόχρηστοι χώροι, 
ανεπαρκής έως ανύπαρκτος ηλεκτροφωτισμός, κακοσυντηρημένο 
πράσινο, για πολλά χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους.  
Μη πιστοποιημένες και όχι ασφαλείς παιδικές χαρές, αφαιρούν το 
δικαίωμα στα παιδιά μας να παίξουν ανέμελα και στους γονείς να 

νιώθουν ασφάλεια.  
 
Είναι δυνατό να στερούμε από τα παιδιά μας το παιχνίδι τους στο φυσικό τους χώρο; 
 
Δεσμευόμαστε: Καμία κλειστή παιδική χαρά στα παιδιά μας. Όλες οι παιδικές 
χαρές ανοικτές και πιστοποιημένες για τη λειτουργία τους. 
Τοποθετούμε πινακίδες με τα ονόματα των δρόμων στις διασταυρώσεις, όπως σε 
κάθε σύγχρονη πόλη.  

Επισκευάζουμε άμεσα βλάβες σε παγκάκια, πλάκες πεζοδρομίων ώστε να μην κινδυνεύουν οι πεζοί, 
αλλάζουμε λάμπες στους δρόμους έγκαιρα, τοποθετούμε καθρέπτες σε επικίνδυνες διασταυρώσεις για 
την αποφυγή ατυχημάτων.  
Αξιοποιούμε τις Προσκλήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (χρηματοδοτήσεις 100%-Πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ») για την ασφάλεια λειτουργίας των σχολικών κτιρίων, τη συντήρηση, τη βελτίωση των 
αύλειων χώρων, την αλεξικεραυνική προστασία.  
-Μελετάμε και δρομολογούμε την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου για τις συνοικίες Άνω και Κάτω 
Αφαία και τον Σκαραμαγκά. 
 

➢ Αξιοποίηση διαθέσιμου κτηριακού αποθέματος. 

Με γνώση και υπευθυνότητα αξιοποιούμε το διαθέσιμο κτηριακό απόθεμα στο Δήμο μας. 

Χρειαζόμαστε κτήρια ζωντανά, ενεργειακά αναβαθμισμένα, λειτουργικά και ενταγμένα στην 
καθημερινή ζωή της πόλης.  
Για πέντε χρόνια η παρούσα Δημοτική Αρχή της απραξίας και της μετάθεσης των ευθυνών 
στις πλάτες άλλων, δεν έχει παρουσιάσει μια συστηματική μελέτη για την αξιοποίηση των 
δημοτικών κτηρίων στην πόλη μας. 
Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε κτήρια όπως:   
➢ Το παλαιό «Κοινοτικό Κατάστημα»,  Ιερά Οδός και Χριστόφορου Περραιβού και το κτήριο στην Οδό 

Κύπρου 32 στα Κουνέλια (δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής),  
➢ Το πρώην Δημαρχείο «Δημήτρης Γιαχνής»,  Κερασούντος και Νικομηδείας (ΙΣΤΟΣ) με τον 

περιβάλλοντα χώρο,   
➢ Το κτήριο Νικολάου Γύζη, με το έργο οι «Τέσσερις Εποχές» του ομώνυμου ζωγράφου και το Κτήριο 

«Ιστορικό» (στάβλοι),   
➢ Το κτήριο «Πύργος Παλατάκι», αρχιτεκτονικό μνημείο & τοπόσημο της πόλης μας, χώρος για 

εκδηλώσεις ήπιας έντασης.  
➢ Το κτήριο ΑΙΘΡΙΟ με τον περιβάλλοντα χώρο (φιλοξενεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, από τον 

Φεβρουάριο του 2019). 
➢ Το κτήριο ΓΙΟΡΤΗ (πρώην ΔΑΦΝΕΣ -  πλησίον της Μονής Δαφνίου),  
➢ Το δεσμευμένο κτήριο «Λολοσίδη», στην Οδό Δαβάκη, πρώην βιοτεχνικός χώρος, θα πρέπει να 

αποκτηθεί και να συνδεθεί με τον παρακείμενο Δημοτικό θερινό κινηματογράφο «ΚΑΤΕΡΙΝΑ», 
➢ το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το ΜΠΛΟΚ15 

Η περίπτωση του «ΘΕΑΘΗΝΑΙ» πρέπει να συζητηθεί ολοκληρωτικά εξ αρχής λόγω στατικής 
επικινδυνότητας της κατασκευής. 
 
Σε όλες τις παρεμβάσεις θα υπάρξει ενεργειακή αυτονομία των κτηρίων. 
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Για μας, η αξιοποίηση της περιουσίας σημαίνει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους 
συμπολίτες και τις συμπολίτισσές μας. 
 

➢ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών, κατοίκων και 
επισκεπτών/τριών, των μικρομεσαίων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που 
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Δήμο μας. 

Για την διαφάνεια  και την κοινωνική λογοδοσία, με έλεγχο των δαπανών & παρακολούθηση της 
πορείας υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.  
 
Για την απλοποίηση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, με: καθημερινή επίδοση – αποστολή εγγράφων στο σπίτι, δυνατότητα υποβολής αιτημάτων 
από το τηλέφωνο, εύκολο εντοπισμό διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. 
 
Για την εξοικονόμηση πόρων – μείωση δαπανών με: εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε 
αθλητικούς χώρους, στον οδοφωτισμό και στους κάδους απορριμμάτων, μείωση στην ενεργειακή 
κατανάλωση λόγω άσκοπης λειτουργίας φωτιστικών και των δρομολογίων.  
 
Για τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και για τη νέα γενιά χωρίς αποκλεισμούς από το σύνολο των 
πολιτών και με ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων για τη μείωση του «ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού».  
Δεν επιτρέπεται να αδιαφορήσουμε, ούτε να αδρανήσουμε περισσότερο.  
 
Εγκαθιστούμε σε κάθε σχολική μονάδα σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την πλήρη 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.  

Για την υποστήριξη και ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης 
και των επαγγελματιών της πόλης μας. 
Για την προβολή των πολιτισμικών διαθέσιμων της πόλης μας, την 
ενίσχυση του δίπολου πολιτισμός – τουρισμός και την παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών, για να ενσωματωθεί η πόλη μας στους 
εναλλακτικούς πολιτιστικούς και τουριστικούς προορισμούς. 
 

Για την έγκαιρη πληροφόρηση κατοίκων και επισκεπτών με την αξιοποίηση των σημείων 
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με τεχνολογία WiFi και της συνδεσιμότητας 
με υψηλές ταχύτητες σε όλη την πόλη και μετά τη λήξη της διάρκειας χρηματοδότησης με τα κουπόνια 
WiFi4EU. 
 
Το μέλλον της πόλης μας θα κριθεί σε ένα σημαντικό βαθμό στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού 
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της πόλης μας και στη συνεργασία μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα με 
στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του/ης πολίτη/ισσας. 
 
Η πόλη μας έχει μείνει πολύ πίσω.  Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει αδρανήσει σε απελπιστικό βαθμό.  
 
Δεσμευόμαστε, 
• να μην αδρανήσουμε, να μην αδιαφορήσουμε απέναντι στις ανάγκες της νέας γενιάς, 

απέναντι στις ανάγκες των παιδιών μας.   
• σαν Δημοτική Αρχή να δώσουμε τον αγώνα κατά του χθες και της οπισθοδρόμησης.  


