
Hλίας Αποστολόπουλος 
Υποψήφιος Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Το πρόγραμμά μας 
για να κάνουμε τον  
Δήμο Παπάγου – Χολαργού 
ακόμα καλύτερο!

Με νέες ιδέες στη νέα εποχή



"Να φτιάξουμε ένα Δήμο που θα τον χαίρονται όσοι μένουν 
σε αυτόν και θα είναι πρότυπο για τους υπόλοιπους."
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Ζούμε σε έναν από τους πιο όμορφους Δήμους της Αττικής. Με ικανοποιητικό 
επίπεδο ζωής, πράσινο, ελεύθερους χώρους και ωραίο περιβάλλον. Ασφαλώς 
δεν είναι όλα τέλεια. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν.

Αυτή είναι και η δική μας φιλοδοξία. Όσα έχτισαν τα προηγούμενα χρόνια οι 
κάτοικοι του Παπάγου και του Χολαργού, να τα προστατεύσουμε και να τα 
βελτιώσουμε. Να κάνουμε τον Δήμο μας ακόμα καλύτερο. 

Αυτό αποτελεί για τους συνεργάτες μου και εμένα μια μεγάλη πρόκληση: 
Να φτιάξουμε ένα Δήμο που θα τον χαίρονται όσοι μένουν σε αυτόν και θα 
είναι πρότυπο για τους υπόλοιπους. Που θα διατηρεί την ταυτότητά του, θα 
εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες και τις υποδομές του, θα σέβεται την ιστορία του 
και ταυτόχρονα θα σέβεται και θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους 
κατοίκους. 

Μπορούμε να το πετύχουμε. Όχι με ευχολόγια, αλλά με σκληρή δουλειά. 
Ενώνοντας δυνάμεις και επιστρατεύοντας ικανούς ανθρώπους από όλους 
τους πολιτικούς χώρους. Και φυσικά με σχέδιο. Ρεαλιστικό, συγκεκριμένο, με 
προτεραιότητες. Χτίζοντας πάνω στα όσα θετικά έγιναν, αξιοποιώντας νέες ιδέες 
και εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Με τη συμβολή πεπειραμένων συμπολιτών μας, νέων επιστημόνων, τεχνοκρατών 
και συνεργατών του συνδυασμού μας, αλλά και τη συνεργασία των συμπολιτών 
μας που συμπλήρωσαν το ειδικό ερωτηματολόγιο που είχαμε προετοιμάσει, 
καταρτίσαμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα στο Δήμο μας. 

Σας το παρουσιάζουμε με τη δέσμευση ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι 
για 'μας ο οδικός μας χάρτης, ένα συμβόλαιο τιμής για να κάνουμε τον Δήμο 
Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο. 

Με εκτίμηση,

Ηλίας Αποστολόπουλος  
Υποψήφιος Δήμαρχος Παπάγου–Χολαργού 
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Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο!

Καλύτερη Λειτουργία του Δήμου 
Καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη

›› Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Εξυπηρέτησης του πολίτη και των 
επιχειρήσεων, για παροχή ηλεκτρονικών 
δημοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις, που ως τώρα δεν παρέχονται 
ηλεκτρονικά (όπως πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, 
βεβαιώσεις κ.α.) συμπεριλαμβανομένης και της 
ηλεκτρονικής πληρωμής (παραβόλων, τελών, 
κλήσεων κ.α.) και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

›› Ηλεκτρονική Κάρτα Δημότη, με στόχο την 
χρήση της σε κάθε επαφή του δημότη με το 
Δήμο και τις δημοτικές υπηρεσίες για την 
ταχύτερη εξυπηρέτησή του, αλλά και για δράσεις 
προώθησης της τοπικής αγοράς και συμμετοχής 
των δημοτών στις κοινωνικές παροχές του 
Δήμου. Έτσι ο κάθε δημότης θα απολαμβάνει 
προσωποποιημένες υπηρεσίες ενημέρωσης και 
εξυπηρέτησης ανάλογα με τις προτιμήσεις, τις 
ανάγκες και τα προνόμιά του.

›› Τηλεφωνική Γραμμή Δημότη, με πενταψήφιο 
αριθμό για την καταγραφή αιτημάτων και 
καταγγελιών των πολιτών και την άμεση 
προώθησή τους στην αρμόδια υπηρεσία. (π.χ. 
οδικό δίκτυο, προβλήματα ηλεκτροφωτισμού, 
σκουπίδια, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, κ.α.). 
Με χρήση εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, για την 
ηλεκτρονική προώθηση του αιτήματος, μέσω μιας 
φωτογραφίας και την εισαγωγή του κατάλληλου 
κωδικού.

›› Δράσεις ανάπτυξης δικτυακών υποδομών. 
Αυξάνουμε τις Ευρυζωνικές πλατείες ελεύθερης 
πρόσβασης (δωρεάν WiFi), ώστε περισσότεροι 
πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 

Αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που δίνονται μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα πλαίσια 
της Ψηφιακής Σύγκλισης και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης). 
Προγραμματίζουμε μια σειρά παρεμβάσεων για την εξυπηρέτηση του πολίτη με αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογιών. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε:
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Άνοιγμα στην κοινωνία – συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις 
Θέλουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση 
των αποφάσεων στο Δήμο μας. Γι' αυτό και θα 
θεσμοθετήσουμε διαδικασίες που θα επιτρέψουν να 
ακούγεται η φωνή τους. Με βάση αυτές τις αρχές, 
σχεδιάζουμε και υλοποιούμε:

›› Η ώρα του Δημότη. Σε μια καθορισμένη ώρα, 
κάθε εβδομάδα, ο Δήμαρχος θα συζητά και θα 
απαντά σε ερωτήσεις και αιτήματα πολιτών.

›› Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των κεντρικών 
οργάνων, με υπηρεσίες οπτικοακουστικής 
σύνδεσης στις αίθουσες συνεδριάσεων.  
Όπου υπάρχει δικαίωμα παρέμβασης, όπως  
στην επιτροπή διαβούλευσης, οι πολίτες θα 
μπορούν να παρεμβαίνουν από την οθόνη του 
υπολογιστή τους.

›› Υπηρεσία Συνεργατικής Διατύπωσης 
Αιτημάτων (e-Petition), όπου ο κάθε πολίτης 
θα μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία θέτοντας 
ένα θέμα που θεωρεί σημαντικό προς γνώση 
των αρχών και των συμπολιτών του, ώστε να 
συλλεχθούν σχόλια για την υποστήριξή του. 

›› Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις - Συλλογή 
e-υπογραφών, μια διαδικασία που ξεκινάει:

`` από το Δήμο με ανάρτηση 
ερωτηματολόγιου στη δημοτική ιστοσελίδα 
για τη διερεύνηση της γνώμης των πολιτών 
απέναντι σε πολιτικές και δράσεις του Δήμου, 

`` από πρωτοβουλία πολιτών, για θέματα που 
αυτοί θεωρούν σημαντικά, το ηλεκτρονικό 
αντίστοιχο της «συλλογής υπογραφών».
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Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο!

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διοίκηση 
Ενεργοποιούμε και ενισχύουμε τις εσωτερικές 
διαδικασίες και τις επιτροπές του Δήμου με στόχο την 
προσαρμογή στις νέες συνθήκες και στα σύγχρονα 
πρότυπα ποιότητας.

›› Ενισχύουμε το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, με στόχο τον έλεγχο των εσωτερικών 
διαδικασιών και της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τον πολίτη, την αξιοποίηση 
εθνικών και κυρίως ευρωπαϊκών πόρων και την 
προώθηση ευρύτερων συνεργασιών με άλλους 
ευρωπαϊκούς δήμους.

›› Εκσυγχρονίζουμε το Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας. Υιοθετούμε την Ηλεκτρονική 

Εφαρμογή Διαχείρισης Κρίσεων και φυσικών 
καταστροφών με στόχο την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ζωής 
και περιουσίας των κατοίκων της πόλης μας. 
Υλοποιούμε δράσεις σχετικά με την ενημέρωση 
και εκπαίδευση των αρμόδιων υπηρεσιών και των 
μελών των εθελοντικών οργανώσεων.

›› Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού του Δήμου και προχωρούμε σε 
στοχευμένες δράσεις διά βίου κατάρτισης με 
ειδικά σεμινάρια και στόχο την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, την προσαρμογή 
τους στις νέες απαιτήσεις και την αύξηση της 
παραγωγικότητας.

Απόλυτη Διαφάνεια για κάθε πράξη
Εγκαθιστούμε μηχανισμούς ελέγχου και διαφάνειας με 
στόχο την εγκαθίδρυση του δικαίου, της ισονομίας, της 
χρηστής αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος και της 
δημοτικής περιουσίας. 

›› Αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο όλες 
οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των 
Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων. 

›› Αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο τα 
πόθεν έσχες του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, 
των Προέδρων των Νομικών Προσώπων, καθώς 
και όλων των υπόχρεων βάσει νόμου. 

›› Δεσμευόμαστε, σαν παράταξη, για την 
ανάρτηση στο διαδίκτυο, των περιουσιακών 
στοιχείων όλων των εκλεγμένων μας 
συμβούλων. 
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Δήμος αυτάρκης και οικονομικά υγιής 
Στόχος μας ένας υγιής οικονομικά Δήμος. Χωρίς 
ελλείμματα και περιττές σπατάλες. Με την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών στη διοικητική λειτουργία, αλλά και 
στην κτιριακή υποδομή του Δήμου, στοχεύουμε στο 
χαμηλό κόστος διαχείρισης και λειτουργίας με άξονα τη 
χρηστή διοίκηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών. 
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε:

›› Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης παγίων 
και πόρων του Δήμου, μια ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα για την παρακολούθηση, καταγραφή, 
επεξεργασία και διάθεση στοχευμένης 
πληροφορίας σχετικά με την κατανάλωση 
πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες 
του Δήμου, με σκοπό τον εξορθολογισμό της 
κατανάλωσης και κατ’ επέκταση τη μείωση των 
λειτουργικών δαπανών. 

Στόχος μας η παρακολούθηση και διαχείριση:

`` Του στόλου των οχημάτων, καθώς και του 
πάγιου (κινητού και σταθερού) εξοπλισμού του 
Δήμου.

`` Του ανθρώπινου δυναμικού, που εμπλέκεται 
με μετακινήσεις και εργασίες που σχετίζονται 
με κατανάλωση πόρων. Έτσι θα επιτυγχάνεται 
καλύτερος προγραμματισμός και οργάνωση 
που θα εξαλείφει τα πιθανά ανθρώπινα λάθη 
ή παραλείψεις και θα μεγιστοποιεί το όφελος 
για τους πολίτες, αποφεύγοντας άσκοπα 
έξοδα.

`` Ηλεκτρικού φορτίου και κατανάλωσης 
πετρελαίου, σε δημόσιους χώρους 
αρμοδιότητας του Δήμου (δίκτυα φωτισμού 
κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών κ.α.) 
καθώς και κτιριακών εγκαταστάσεων και 
Υποδομών του Δήμου (Δημαρχείο, δημοτικά 
κτίρια, σχολεία, παιδικοί σταθμοί κ.α.).
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Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο!

Ενισχύουμε την απασχόληση
Πρωταρχικός μας στόχος να σταθούμε δίπλα στην 
προσπάθεια κάθε ανέργου και κάθε οικογένειας να 
αντιμετωπίσει την κρίση. Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες 
για την ανακούφιση του οικογενειακού προϋπολογισμού 
και τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας.

›› Ιδρύουμε Δημοτικό Γραφείο Εύρεσης 
Εργασίας και Συμβουλευτικής, για ενίσχυση 
της τοπικής απασχόλησης και αντιμετώπιση της 
ανεργίας. Με ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης 
και κατάρτισης ανέργων, εξειδίκευση που να 
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της 
τοπικής αγοράς και παροχή υποστήριξης σε 
νομικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα.

›› Διεκδικούμε και Υλοποιούμε «Τοπικά Σχέδια 
για την Απασχόληση» (ΤοπΣΑ), προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς 
πόρους και στοχεύουν στη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης για ανέργους και στη 
στήριξη νέων επιστημόνων (γιατροί, δικηγόροι, 
μηχανικοί) με ενίσχυση της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο, οι 
ενδιαφερόμενοι προετοιμάζονται με κατάλληλες 
δράσεις ώστε να είναι σε θέση:
`` Να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν 

υπαρκτές ανάγκες τοπικών επιχειρήσεων που 
θα τους προσλάβουν.

`` Να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να 
επιδοτηθούν / επιχορηγηθούν από επενδυτικά 
προγράμματα.

`` Να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

`` Να δικτυωθούν με τοπικούς κοινωνικούς 
εταίρους και άλλους οργανισμούς και 
επιχειρήσεις.

›› Από την ιστοσελίδα του Δήμου ενημερώνουμε 
για προγράμματα ενίσχυσης των ελεύθερων 
επαγγελματιών και των νέων επιχειρηματιών. 
Επιδοτήσεις, startup νέων επιχειρήσεων, 
ΕΣΠΑ, Προγράμματα από την Περιφέρεια, 
Χρηματοδοτικά εργαλεία και Δράσεις από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στηρίζουμε την τοπική 
Ανάπτυξη και 
Απασχόληση
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Τονώνουμε την επιχειρηματικότητα στο Δήμο μας
Παράλληλα με τις στοχευμένες αναπτυξιακές δράσεις, 
είναι χρέος κάθε δημοτικής αρχής να συνεργάζεται με 
την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και να υποστηρίζει 
τις προσπάθειες για την μεγέθυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό: 

›› Συνεργαζόμαστε με τον εμπορικό σύλλογο, για 
την προβολή της αγοράς της πόλης, με ειδικές 
δράσεις προώθησης. 

›› Προωθούμε δράσεις ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας και δημιουργίας 
επιχειρηματικών δικτύων, σε συνεργασία με 
άλλους ευρωπαϊκούς δήμους, με στόχο την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης 
της τοπικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και 
χρηματοδοτήσεων από κοινοτικούς και άλλους 
πόρους.

›› Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία και την 
εξωστρέφεια. Στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακή 
ιδέα στο τομέα των νέων τεχνολογιών.

›› Στηρίζουμε την τοπική αγορά μέσω της 
Ηλεκτρονικής Κάρτας Δημότη, δίνοντας 
κίνητρα για ευρύτατη χρήση της και συνδέοντάς 

την με προωθητικές δράσεις και προσφορές 
ειδικά σχεδιασμένες και αποκλειστικά για τους 
Δημότες και μόνιμους κάτοικους.

›› Δημιουργούμε Ηλεκτρονικό Κατάλογο 
Επιχειρήσεων, για την προβολή των τοπικών 
επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό 
κοινό και την ένταξή τους σε ηλεκτρονικές 
αγορές. Στόχος μας η εφαρμογή Διαδικτυακής 
Πύλης Επιχειρηματικότητας.

›› Φροντίζουμε για την ενημέρωση και 
τη συμβουλευτική υποστήριξη των 
επιχειρηματιών σε θέματα που τους αφορούν, 
όπως εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια, αλλά και 
θέματα αδειοδοτήσεων, νομικά, φορολογικά, 
εργασιακά κ.α. 

›› Εφαρμόζουμε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Πόλης, 
ένα σημαντικό μέσο προβολής του Δήμου, 
με πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος 
της περιοχής μας, όπως πολιτιστικές και 
αθλητικές υποδομές, υποδομές παιδείας και 
κοινωνικής περίθαλψης αλλά και πληροφορίες 
για επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς (μαγαζιά, 
εστιατόρια, καφέ κ.α.).
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Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο!

Ενισχύουμε τις δομές της Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Προτεραιότητά μας η λήψη κατάλληλων μέτρων και 
η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για την έμπρακτη 
υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Στόχος 
μας είναι να μην είναι κανείς μόνος του στην κρίση. 

›› Στηρίζουμε και ενισχύουμε ενέργειες όπως 
το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό 
φροντιστήριο, το κοινωνικό φαρμακείο και 
την κοινωνική ιματιοθήκη. Με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καλύτερη 
οργάνωση και διαχείριση των προσφερομένων 
αγαθών καθώς και κινητοποίηση για ενεργή 
συμμετοχή από ομίλους επιχειρήσεων και 
οργανισμούς.

›› Δημιουργούμε νέες υποδομές κοινωνικής 
αλληλεγγύης, όπως την τράπεζα χρόνου 
και το κοινωνικό ανταλλακτήριο, όπου οι 
συμμετέχοντες προσφέρουν υπηρεσίες και αγαθά 
ανταλλάσσοντάς τα με αυτά που χρειάζονται.

›› Ενισχύουμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 
και εγκαινιάζουμε Δίκτυο Άμεσης  
Τηλε-ειδοποίησης για μοναχικά άτομα, όπου με 
την αξιοποίηση τεχνολογιών εντοπισμού θέσης, ο 
ασθενής θα μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού 

κινδύνου (alert) να ειδοποιεί για επείγουσα 
ανάγκη.

›› Εκσυγχρονίζουμε και ενισχύουμε τα Δημοτικά 
Πολυϊατρεία, με περισσότερες ειδικότητες, 
προληπτική ιατρική και δημιουργία ηλεκτρονικού 
αρχείου επισκέψεων.

›› Δημιουργούμε Κέντρο Πρόνοιας και 
Συμβουλευτικής, για την παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης και υπηρεσίες κοινωνικού 
λειτουργού. Έτσι συνδράμουμε στην 
καταπολέμηση της κατάθλιψης και του άγχους, 
στη συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών 
και στην έμπρακτη βοήθεια των μοναχικών 
ατόμων.

›› Στηρίζουμε επιχειρήσεις που ανήκουν ή 
δημιουργούνται από άτομα που ανήκουν σε 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ενθαρρύνουμε και 
στηρίζουμε χρηματοδοτικά αυτές τις επιχειρήσεις 
με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

›› Προωθούμε πολιτικές δια βίου μάθησης 
με κύριους στόχους την καταπολέμηση 
του τεχνολογικού αναλφαβητισμού και τη 
μείωση του ψηφιακού χάσματος λόγω ηλικίας, 
αναπηρίας ή οικονομικής αδυναμίας.

Στήριξη των συμπολιτών μας 
που έχουν ανάγκη 
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Δίπλα στους ηλικιωμένους της πόλης μας
Στηρίζουμε το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), επιστρέφοντας στους ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που 
τους αξίζει.

›› Σχεδιάζουμε για το ΚΑΠΗ ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ψυχαγωγίας που θα λαμβάνει 
υπόψη τις επιθυμίες των συμμετεχόντων και θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στόχος μας 
η όρεξη για τη ζωή και η γνώση μέσα από τη 
ψυχαγωγία.

›› Οργανώνουμε δραστηριότητες με τη 
συμμετοχή μαθητών από τα σχολεία του 
Δήμου μας, για μια αρμονική και παραγωγική 
συνάντηση δύο διαφορετικών γενιών. 

›› Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή εθελοντών 
και συλλόγων του Δήμου στο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων του ΚΑΠΗ για ανταλλαγή 
εμπειριών και ενδυνάμωση της έννοιας της 
«γειτονιάς».

›› Ανακαινίζουμε το κτίριο του ΚΑΠΗ και 
αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό του.

›› Υλοποιούμε την κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ-
Πολυϊατρείου στη δημοτική ενότητα Παπάγου, 
επί των οδών Εθνικής Αμύνης και Λάρνακος.
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Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο!

Φροντίδα για τα παιδιά μας 
Διευρύνουμε το δίκτυο και την περιοχή κάλυψης 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών για την 
διευκόλυνση όλο και περισσότερων οικογενειών.

›› Προτεραιότητά μας, η ανέγερση τριών νέων 
παιδικών σταθμών.

›› Ανακαινίζουμε τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
των παιδικών σταθμών και εκσυγχρονίζουμε τον 
εξοπλισμό τους.

›› Οργανώνουμε, σε συνεργασία με τους συλλόγους 
γονέων και κηδεμόνων, σεμινάρια για τη σωστή 
ενημέρωση των γονιών από παιδιάτρους, 

παιδοψυχολόγους, διατροφολόγους, ειδικούς 
στην πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή 
πρώτων βοηθειών.

›› Θεσμοθετούμε την ημέρα «Του Παππού 
και της Γιαγιάς». Μία ημέρα, κάθε χρόνο, τα 
παιδιά μας θα συνοδεύονται στους παιδικούς 
σταθμούς από τον παππού και τη γιαγιά. Θα 
παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια, θα ακούνε 
παλιά παραμύθια και θα μοιράζονται τη χαρά των 
«μεγάλων» γονιών τους στο χώρο τους. 
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Ασφαλής πόλη για όλους 
Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, 
προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια σε κάθε γειτονιά 
του Δήμου μας. Ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας των 
κατοίκων.

›› Διεκδικούμε την εφαρμογή του αστυνομικού 
της γειτονιάς από το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη. 

›› Ενισχύουμε το φωτισμό της πόλης σε όλες 
τις γειτονιές του Δήμου μας με φωτοβολταϊκές 

πλάκες για αυξημένη φωτεινότητα και 
εξοικονόμηση ενέργειας.

›› Στηρίζουμε το αίτημα για δημιουργία 
«Μητροπολιτικού τύπου» Αστυνομίας από 
πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που πλέον 
ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι 
θα μεριμνούν για την ασφάλεια στις πόλεις. 
Εξασφαλίζουμε την φύλαξη σχολείων, παιδικών 
χαρών, βρεφονηπιακών σταθμών, πάρκων.
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Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο!

Νέες ιδέες για μια πιο καθαρή πόλη
Προχωράμε σε ανασχεδιασμό και αναδιοργάνωση 
της υπηρεσίας καθαριότητας βάσει μελέτης, με 
στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων 
και τον ορθολογισμό των δαπανών, χωρίς να θίγεται η 
ποιότητα των υπηρεσιών. 

›› Σχεδιάζουμε πλήρες πρόγραμμα 
συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης 
των οικιακών και επαγγελματικών στερεών 
απορριμμάτων, καθώς και πλήρες σύστημα 
ανακύκλωσης. 

›› Συντάσσουμε μελέτη για τη χωροθέτηση 
και ανακατανομή των κάδων απορριμμάτων 
βάσει της συχνότητας πλήρωσης. Έτσι θα 
προλαμβάνεται τυχόν υπερχείλιση των κάδων που 
πέρα από εστία μόλυνσης και δυσοσμία, δημιουργεί 
και μια αντιαισθητική εικόνα για την πόλη.

›› Δημιουργούμε μετά από διαβούλευση με 
πολίτες και φορείς της πόλης Κανονισμό 
Καθαριότητας, στον οποίο ορίζονται οι 
υποχρεώσεις του Δήμου, των κατοίκων και των 
επιχειρήσεων.

›› Τοποθετούμε σε πλατείες, πάρκα και 
πεζοδρόμια ειδικούς κάδους για τις ακαθαρσίες 
των ζώων, εξοπλισμένους με τα κατάλληλα 
γάντια και σακούλες. Φροντίζουμε για τη σωστή 
ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών 
σκύλων.

›› Προχωράμε στην εφαρμογή εναλλακτικών 
μεθόδων διαχείρισης οργανικών αποβλήτων 
και κομποστοποίησης, με στόχο τη μείωση του 
όγκου των απορριμμάτων. Διαθέτουμε στους 
κατοίκους δοχεία κομποστοποίησης για τα 
πράσινα απορρίμματα.

›› Ενημερώνουμε τους κατοίκους με ειδικά 
σεμινάρια για το σωστό τρόπο ανακύκλωσης και 
την ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων (μείωση 
- επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση - 
επεξεργασία πριν τη ταφή - ασφαλής διάθεση).

›› Δημιουργούμε κίνητρα μείωσης του όγκου 
των απορριμμάτων ή επιβράβευσης της 
ανακύκλωσης.

Καθαρή πόλη,  
πιο όμορφο περιβάλλον



15

›› Στόχος μας η ένταξη σε ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα δράσεων, όπου με τη χρήση 
ευφυών συστημάτων μεταφορών και τηλεματικής 
επιτυγχάνεται έλεγχος και διαχείριση της 
κατανάλωσης καυσίμων των απορριμματοφόρων, 
βελτιστοποίηση των δρομολογίων και 
προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης, με 
σκοπό τη μείωση των δαπανών.

›› Εξειδικεύουμε τη συλλογή απορριμμάτων στα 
κέντρα αγοράς του Δήμου. Μεριμνούμε για 
συγκεκριμένο προγραμματισμό για την αποκομιδή 
απορριμμάτων σε επιβαρυμένες περιοχές 
της πόλης όπου λειτουργούν καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ 

κ.ά.) με τον καθορισμό συγκεκριμένου ωραρίου 
απόθεσης και αποκομιδής των απορριμμάτων 
στους κάδους. 

›› Συνδέουμε την αδειοδότηση καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος με την υποχρέωση 
τήρησης συγκεκριμένων πρακτικών διαχωρισμού 
των απορριμμάτων τους με στόχο την 
ανακύκλωση. Τοποθετούμε ειδικούς κάδους 
στα καταστήματα εστίασης για τη συλλογή και 
διαχείριση των τηγανέλαιων.

›› Βελτιώνουμε τον εξοπλισμό και 
εκσυγχρονίζουμε τα οχήματα με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών ρύπων και του θορύβου.
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Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο!

Φροντίζουμε και προστατεύουμε το πράσινο στην πόλη μας
Αναβαθμίζουμε τις υποδομές και τον εξοπλισμό για την 
προστασία του πρασίνου, ώστε να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων.

›› Εμπλουτίζουμε και ανανεώνουμε το αστικό 
πράσινο, προχωράμε σε φυτεύσεις δέντρων και 
φυτών σε κάθε πλατεία, πεζόδρομο, νησίδα σε 
κάθε γειτονιά του Δήμου.

›› Φροντίζουμε για την ανάπλαση όλων των 
κεντρικών εισόδων του Δήμου μας, με ενίσχυση 
του φωτισμού, αντικατάσταση των φθαρμένων 
πινακίδων και ενίσχυση του πράσινου.

›› Ενοποιούμε λειτουργικά κοινόχρηστους 
χώρους, με τη σύνταξη κατάλληλων μελετών, με 
επιστημονική υποστήριξη και φροντίδα.

›› Προχωράμε σε σταδιακή αναβάθμιση 
των πάρκων της πόλης με ανάδειξη του 
υφιστάμενου πρασίνου, με την ενίσχυσή του, με 
δημιουργία μονοπατιών και χώρων αναψυχής. 
Προτεραιότητά μας, η δημιουργία ενός 
Βοτανικού Κήπου.

›› Αξιοποιούμε ανεκμετάλλευτους 
κοινόχρηστους χώρους, με ανάπλαση του 
περιβάλλοντα χώρου και φύτευση.
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Παρεμβάσεις για την προστασία και αξιοποίηση του Υμηττού
Προτεραιότητά μας η προστασία του περιβάλλοντος για 
μια πόλη οικολογική και ενεργειακά προσανατολισμένη. 
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σύμφωνα με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

›› Δημιουργούμε την Ειδική Υπηρεσία Υμηττού, 
που θα συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες 
που έχουν σχέση με το βουνό, με στόχο την 
προάσπιση και προστασία του, αλλά και την 
ένταξή του στη καθημερινή ζωή των κατοίκων.

›› Διαμορφώνουμε συνθήκες πρόσβασης σε 
σημεία ενδιαφέροντος σε κάθε περιοχή. 
Αναδεικνύουμε μονοπάτια και ορειβατικές 
διαδρομές. Αυξάνουμε τα πυροφυλάκια και 
τοποθετούμε μπάρες εισόδου στους δασικούς 
δρόμους.

›› Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε περιοχές 
όπως τον αρχαιολογικό χώρο στη θέση 
Κορακοβούνι, την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου, τον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσης και 

τη Μονή Αστερίου. Δημιουργούμε συνθήκες 
διάσωσης του χαρακτήρα τους σε βάθος χρόνου.

›› Θεσμικά αξιώνουμε και διεκδικούμε τη 
δημιουργία Δασαρχείου Υμηττού σε συνεργασία 
με όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους και τον 
ΣΠΑΥ.

›› Δημιουργούμε κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και οργανώνουμε επισκέψεις 
σε μαθητές και συλλόγους για τη σωστή 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης σε περιβαλλοντικά θέματα στηριζόμενοι 
σε καλές πρακτικές με βάση την Ευρωπαϊκή και 
διεθνή εμπειρία.

›› Μεριμνούμε για τη μέτρηση της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας σε 24ώρη βάση και προσφεύγουμε 
στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση 
αδειοδότησης τυχόν εγκατάστασης που 
διαπιστωθεί ότι η λειτουργία της είναι επικίνδυνη 
για την υγεία των κατοίκων.
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Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού ακόμα καλύτερο!

Στηρίζουμε τους συλλόγους της πόλης μας
Η πόλη μας είναι οι άνθρωποί της. Συνεργαζόμαστε 
με αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικές ομάδες, 
προσκόπους, οδηγούς, συλλόγους γονέων, φιλοζωικούς 
συλλόγους.

›› Ενισχύουμε την οικονομική επιχορήγηση για τα 
Αθλητικά Σωματεία του Δήμου και φροντίζουμε 
για τη δίκαιη κατανομή τους με βάση την 
κατάθεση του ετήσιου προγράμματος δράσης του 
κάθε συλλόγου.

›› Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τους 
πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης με τακτικές 
ετήσιες επιχορηγήσεις και ανανέωση των 
υποδομών και του εξοπλισμού τους.

›› Ιδρύουμε το «Καφενείο Κυριών». Ένας χώρος 
που θα απευθύνεται σε γυναίκες όλων των 
ηλικιών και θα παρέχει ψυχαγωγία, ενημέρωση 
και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα γάμου, 
εγκυμοσύνης, μητρότητας, επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας και υγείας.

›› Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τους 
φιλοζωϊκούς συλλόγους με τη δημιουργία 

κέντρου ευαισθητοποίησης για την αστική πανίδα.
›› Δημιουργούμε στέγη αδέσποτων με στόχο 

την ενθάρρυνση της ζωοφιλίας, καθώς και 
νεκροταφείο μικρών ζώων.

›› Ενισχύουμε και προβάλλουμε τον εθελοντισμό. 
Εντάσσουμε τους εθελοντές στον μηχανισμό 
του Δήμου, τους δίνουμε ρόλο και λόγο, δίνουμε 
στέγη στις εθελοντικές οργανώσεις.

›› Συνεργαζόμαστε με τους αθλητικούς 
συλλόγους με σκοπό τη διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων, όπως τουρνουά beach volley, street 
soccer κ.α.

›› Μεριμνούμε για την εκπροσώπηση των 
αθλητικών συλλόγων, ορίζοντας αντιπρόσωπό 
τους στο Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ.

›› Δημιουργούμε ειδικό τμήμα στο ΔΟΠΑΠ για 
την υποστήριξη και καλύτερη ενημέρωση των 
αθλητικών συλλόγων.

›› Ενημερώνουμε την επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου παρέχοντας διασύνδεση με ιστοσελίδες 
όλων των συλλόγων και φορέων της πόλης μας.

Αθλητισμός και Πολιτισμός 
στην πρώτη γραμμή
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Ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε τις αθλητικές μας υποδομές
›› Αξιοποιούμε, συντηρούμε και 

αναδιαμορφώνουμε τους χώρους άθλησης.
›› Κατασκευάζουμε σύγχρονες αθλητικές 

μονάδες για την κάλυψη των αναγκών της 
περιοχής του διευρυμένου δήμου, όπως νέο 
γήπεδο 8x8 στο Αθλητικό Κέντρο της οδού 
Σύρου.

›› Προχωράμε σε μελέτη και ανακαίνιση του 
Δημοτικού Σταδίου ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ, με 
συντήρηση ή αντικατάσταση του χλοοτάπητα 
και του ταρτάν (στίβος), τοποθέτηση πλαστικών 
καθισμάτων και φωτεινού πίνακα, αναβάθμιση 
των φωτιστικών του γηπέδου και βελτίωση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων.

›› Εντατικοποιούμε τις προσπάθειες για την 
ολοκλήρωση της ανέγερσης κολυμβητηρίου στο 
Αθλητικό Κέντρο Χολαργού.

›› Οργανώνουμε και ενισχύουμε τη σύνδεση 
σχολείου και αθλητικών σωματείων, κάνοντας 
πράξη τον σχολικό αθλητισμό.

›› Τοποθετούμε πλαστικό χλοοτάπητα στο 
Γήπεδο Ποδοσφαίρου της οδού Κύπρου  
και διαμορφώνουμε τον περιβάλλοντα χώρο, 
εξέδρες κλπ.

›› Μεριμνούμε για τη στέγαση των υπαιθρίων 
γηπέδων μπάσκετ με σκέπαστρο – Μπαλόνι, για 
χρήση 12 μήνες τον χρόνο.

›› Φροντίζουμε για τη συντήρηση και βελτίωση 
των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και 
των κλειστών γυμναστηρίων όλων των σχολείων.

›› Υλοποιούμε μελέτη και εγκατάσταση 
σύγχρονου φωτισμού σε όλους τους αθλητικούς 
χώρους.

›› Συντηρούμε και ενισχύουμε μηχανήματα και 
κλιματιστικά θέρμανσης – ψύξης σε όλα τα 
κλειστά γυμναστήρια, συμπεριλαμβανομένων και 
των σχολείων.

›› Συντηρούμε και επισκευάζουμε την περίφραξη 
ανοιχτών χώρων άθλησης με προδιαγραφές 
ασφαλείας για τους αθλούμενους και τους 
επισκέπτες.

›› Αξιοποιούμε τους διαφημιστικούς χώρους 
προβολής σε όλες τις αθλητικές υποδομές, 
τα έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για ενίσχυση των συλλόγων και για 
συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

›› Μεριμνούμε για τη δίκαιη κατανομή των ωρών 
χρήσης των κλειστών γυμναστηρίων. 

(Συνεχίζεται)
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›› Συντηρούμε τα Δημοτικά Γυμναστήρια με 
ανανέωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού 
τους, παρέχοντας προνομιακή χρήση στους 
αθλητικούς συλλόγους.

›› Φροντίζουμε για την προμήθεια ιατρικού 

εξοπλισμού για όλους τους αγωνιστικούς χώρους 
(απινιδωτές, ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός 
κ.α.) 

›› Παρέχουμε δωρεάν WiFi internet σε όλους τους 
αθλητικούς χώρους.

Καθιερώνουμε νέα αθλητικά δρώμενα
›› Ενισχύουμε και προβάλλουμε τον αγώνα 

«Δρόμου βουνού» με σκοπό την ένταξή του στο 
Πανελλήνιο ή Διεθνές καλεντάρι αγώνων αντοχής.

›› Καθιερώνουμε τον Ποδηλατικό Γύρο Υμηττού.

›› Διοργανώνουμε Διασχολικό Πρωτάθλημα 
μεταξύ σχολείων του Δήμου μας και γειτονικών 
Δήμων στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.
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Χώροι πολιτισμού για όλους 
Βελτιώνουμε τις υποδομές και συνθήκες φιλοξενίας 
και διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
Αναδεικνύουμε την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, με 
στόχο την προστασία από τον χρόνο και την ανάδειξη 
της ταυτότητας της πόλης.

›› Δημιουργούμε νέο χώρο υπαίθριων 
εκδηλώσεων στο Νταμάρι.

›› Αξιοποιούμε τη Βίλα Σαλίγγαρου για τη στέγαση 
του Κέντρου Νεότητας της πόλης.

›› Ανακατασκευάζουμε το υπαίθριο θέατρο στον 
προαύλιο χώρο του Δημαρχείου.

›› Ενισχύουμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και 
εμπλουτίζουμε την Παιδική Βιβλιοθήκη.

›› Προτεραιότητά μας, η ένταξη στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα CREATIVE EUROPE 2014-2020, 
που αφορά θέματα πολιτισμού και ψηφιοποίησης 
πολιτιστικών αρχείων και συλλογών.

Καθιερώνουμε νέα πολιτιστικά δρώμενα
›› Θεσμοθετούμε τις «Ημέρες Περικλέους». 

Ένα ετήσιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Ιστορίας 
και Δημοκρατίας, προς τιμήν του Περικλή, 
που θα διοργανώνεται από το Δήμο μας, με τη 
συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων 
και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και του Υπουργείου Παιδείας. Το 
συνέδριο θα περιλαμβάνει ημερίδες διαλέξεων 
και δημόσιας συζήτησης, θεατρικά και μουσικά 

δρώμενα, καθώς και θεματικές αναπαραστάσεις 
της πολιτικής ζωής της αθηναϊκής δημοκρατίας 
(εκκλησία του Δήμου) με τη συμμετοχή φοιτητών 
και μαθητών από όλη τη χώρα.

›› Καθιερώνουμε τη «Λευκή Νύχτα», στα πρότυπα 
άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπου θα γίνονται 
εκδηλώσεις και τα καταστήματα θα παραμένουν 
ανοιχτά, μέχρι αργά το βράδυ.
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Καλύτερα σχολεία για τα παιδιά μας

Συντηρούμε τις σχολικές μονάδες και τις αναβαθμίζουμε, 
δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
και εξασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των 
μαθητών μας.

›› Υλοποιούμε τις απαραίτητες βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις στο σύνολο των σχολικών κτιρίων. 
Συντηρούμε τα σχολικά κτίρια με υλικά και 
τεχνικές που βελτιστοποιούν την ενεργειακή 
απόδοση του κτιρίου, είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον και δεν επιβαρύνουν την υγεία των 
παιδιών μας.

›› Εξωραΐζουμε και εκσυγχρονίζουμε τα 
σχολικά προαύλια σύμφωνα με προδιαγραφές 
ασφαλείας και ορθής λειτουργίας (ειδικό δάπεδο, 

ασφαλή αθλητικά όργανα, φύτευση και ενίσχυση 
πρασίνου).

›› Ξεκινάμε το πρόγραμμα «Πράσινη Στέγη στο 
Σχολείο».

›› Μεριμνούμε για τη βελτίωση της περίφραξης 
των σχολικών κτιρίων για καλύτερο έλεγχο της 
πρόσβασης σε αυτά.

›› Φροντίζουμε για την τοποθέτηση φωτεινού 
σηματοδότη-alarm, έξω από κάθε σχολείο και 
παιδικό σταθμό του Δήμου μας.

›› Αναβαθμίζουμε και εμπλουτίζουμε τα σχολικά 
εργαστήρια.
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Σύγχρονο, οικολογικό και καινοτόμο σχολείο
›› Δημιουργούμε τα «Οικολογικά Σχολεία», 

εφαρμόζοντας το ομώνυμο διεθνές πρόγραμμα 
ECO-SCHOOLS, ενθαρρύνοντας και 
κινητοποιώντας ολόκληρη τη σχολική κοινότητα 
σε δράσεις σχετικές με το περιβάλλον.

›› Αναδεικνύουμε δράσεις που μπορούν να 
αλλάξουν την εικόνα του σχολείου με μικρές, 
εύστοχες και αποτελεσματικές πρακτικές: 
`` Δημιουργία και φροντίδα ενός «σχολικού 

κήπου», όπου οι μαθητές θα έχουν ενεργή 
συμμετοχή στη φύτευση και περιποίηση των 
φυτών, με άξονα τη μέθοδο της εκπαίδευσης 
για την αειφορία.

`` Δημιουργία ενός απλού θερμοκηπίου 
υποστήριξης της καλλιέργειας και ενός απλού 
κομποστοποιητή που θα υποστηρίζει την 
ποιότητα του καλλιεργήσιμου εδάφους.

›› Δημιουργούμε κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης με απογευματινή λειτουργία κατά 
το σχολικό έτος και με ημερήσια λειτουργία τους 
καλοκαιρινούς μήνες με αθλητικές, πολιτιστικές 
και περιβαλλοντικές δράσεις (καλοκαιρινό camp).

›› Ξεκινάμε τον εξοπλισμό των τάξεων με 
ψηφιακούς πίνακες, κάνοντας έργο την ψηφιακή 
τάξη.

›› Οργανώνουμε με τη συνεργασία του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, σεμινάρια 
για την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού, επιλογής 
της κατάλληλης σχολής, αλλά και θέματα για 
την ενδοσχολική βία, τη βλαβερή συνήθεια του 
καπνίσματος και τη σωστή οδική συμπεριφορά.
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Βελτιώνουμε το κυκλοφοριακό και τις συνθήκες στάθμευσης
Στόχος μας η οργάνωση της κυκλοφορίας, η καλύτερη 
αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών και η 
δημιουργία νέων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας 
και στην εν γένει διευκόλυνση πεζών και οχημάτων.

›› Συντάσσουμε Μελέτη Οργάνωσης 
Κυκλοφορίας και Στάθμευσης, για το σύνολο 
του ενιαίου Δήμου με σχέδιο χωροθέτησης 
δημοτικών χώρων στάθμευσης.

›› Προχωράμε στη χωροθέτηση οργανωμένων 
χώρων δημοτικής στάθμευσης ή ζωνών 
παρά την οδό ελεγχόμενης στάθμευσης, 
σε εμπορικές περιοχές (π.χ. παράδρομος Λ. 
Μεσογείων), όπου η προσφορά δεν μπορεί να 
ικανοποιήσει την αντίστοιχη ζήτηση.

›› Υλοποιούμε το Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης 
Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Οδηγών, 
που θα ενημερώνει τους οδηγούς για τις 
διαθέσιμες θέσεις παρά την οδό μέσω πινακίδων 
και mobile εφαρμογών.

›› Υλοποιούμε Σύστημα Διαχείρισης Μονίμων 
Κατοίκων, μέσω της Ηλεκτρονικής Κάρτας 
Δημότη σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης, 
για προνομιακή μεταχείριση των κατοίκων και 
ειδικών ομάδων (ΑμΕΑ) σε θέσεις στάθμευσης 
που θα δημιουργηθούν ειδικά γι’ αυτούς.

›› Σχεδιάζουμε την κατασκευή έργων 
ανακούφισης. Μελετούμε τη χωροθέτηση 
πάρκινγκ στους ακόλουθους χώρους:
`` Περικλέους & Ευτέρπης
`` Πλατεία Δημοκρατίας
`` Πλατεία Φανερωμένης
`` Μεσογείων και Αναστάσεως

Καλύτερη ποιότητα ζωής  
σε μια σύγχρονη πόλη 
Θέλουμε ο δήμος μας να αποτελεί πρότυπο για όλη την Αττική. Και για να το πετύχουμε 
προετοιμάζουμε μια σειρά από παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της πόλης μας. 
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›› Μελετούμε τη χωροθέτηση οδών ήπιας 
κυκλοφορίας, με στόχο την αποτροπή 
της διαμπερούς κίνησης και τη μείωση του 
κυκλοφοριακού φόρτου. Ενδεικτικά:
`` Παράδρομος Λ. Μεσογείων
`` Οδός Κεραμεικού
`` Οδός Αγαμέμνονος 
`` Οδός Κυρηνείας 

›› Προτεραιότητά μας η μείωση των ατυχημάτων 
και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
πεζών και οχημάτων. (Επισκευή καθρεφτών, 
απομάκρυνση εμποδίων σε διασταυρώσεις κ.α.)

›› Προωθούμε την τμηματική κατασκευή ενός 
δικτύου ποδηλατοδρόμων με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού δικτύου 
που θα συνδέει το Δήμο μας με το Δήμο της 
Αγ.Παρασκευής. Ενδεικτικά:
`` Χατζηκωνσταντή-Ανατολής-Ναυαρίνου 

(στο σύνορο με το βουνό)

›› Υιοθετούμε την ευρωπαϊκή πρακτική χρήσης 
δημοτικών κοινόχρηστων ποδηλάτων για τις 
μετακινήσεις όσων το επιθυμούν εντός των ορίων 
του Δήμου.

›› Φροντίζουμε για τη σωστή συντήρηση, 
επισκευή και ανακατασκευή των πεζοδρομίων 
και των πεζοδρόμων.

›› Αναδεικνύουμε την χρήση των πεζοδρομίων 
της πόλης απομακρύνοντας κάθε παράνομη 
κατασκευή, εγκατάσταση ή κινητό εξοπλισμό που 
εμποδίζει την κίνηση των κατοίκων. 

›› Φροντίζουμε για τη συντήρηση της οδοποιίας 
και τον συνεχή έλεγχο των αποκαταστάσεων 
του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων που 
διενεργούνται από εταιρείες κοινής ωφέλειας 
μετά από αλλαγές δικτύων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, 
φυσικό αέριο, οπτικές ίνες κτλ).
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Επεκτείνουμε τη Δημοτική Συγκοινωνία
Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένο σύστημα επέκτασης της 
Δημοτικής συγκοινωνίας, καλύπτοντας το σύνολο του 
διευρυμένου Δήμου. 

›› Συνδέουμε περιοχές του Δήμου με τα 
σχολεία, τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, 
εγκαταστάσεις με σημεία ενδιαφέροντος της 
πόλης, την τοπική αγορά, τις στάσεις Μετρό.

›› Με ευρωπαϊκά κονδύλια (νέο ΕΣΠΑ – βιώσιμες 
συγκοινωνίες) σταδιακά εγκαθιστούμε στις 

στάσεις ηλεκτρονικούς πίνακες αναγραφής 
του ακριβή χρόνου αναμονής για κάθε 
δρομολόγιο δημοτικής συγκοινωνίας (ευφυείς 
στάσεις), όπως συμβαίνει σε κάθε σύγχρονη 
ευρωπαϊκή πόλη.

›› Προχωράμε σε εφαρμογή σύνδεσης με 
την ιστοσελίδα του Δήμου για την προβολή 
πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία, τη 
δημοτική και τις αστικές συγκοινωνίες.
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Φροντίζουμε τις πλατείες μας και τις παιδικές χαρές 
›› Προχωράμε βάσει μελέτης σε αναπλάσεις των 

πλατειών του Δήμου μας, όπως στην πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης, Δημοκρατίας, Ευρώπης και 
Φλωρίνης.

›› Δημιουργούμε νέα παιδική χαρά και πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής στο χώρο του κτιρίου 
του ΚΤΕΟ, μετά την επιβαλλόμενη απομάκρυνσή 
του, σε συνεργασία με το ΥΠΟΜΕΔI.

›› Αναβαθμίζουμε τις παιδικές χαρές 
της πόλης ενισχύοντας το πράσινο και 
εγκαθιστώντας σύγχρονα παιχνίδια με στόχο 
να τις καταστήσουμε απόλυτα λειτουργικές και 
ασφαλείς για τα παιδιά μας.

›› Δημιουργούμε ειδική παιδική χαρά για ΑμΕΑ.
›› Δημιουργούμε ανοιχτά γυμναστήρια, δίπλα 

από μεγάλες παιδικές χαρές, όπως στο μεγάλο 
πάρκο του Παπάγου και στο κεντρικό Άλσος της 
Περικλέους στο Χολαργό. Παρέχουμε έτσι τη 
δυνατότητα στο γονιό να πηγαίνει το παιδί του 
στη παιδική χαρά, ενώ θα μπορεί να αθλείται ο 
ίδιος σε κοντινή απόσταση.

›› Τηρούμε τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού 
(ηλιακά φωτιστικά με κατάλληλο και επαρκή 
φωτισμό, κάδοι ανακύκλωσης για μικρά 
απορρίμματα, χρήση υλικών φιλικών προς το 
περιβάλλον και τα παιδιά).

Περισσότερο φως, εξοικονόμηση ενέργειας και υπογειοποίηση καλωδίων
›› Στόχος μας, η τμηματική υπογειοποίηση όλων 

των υπέργειων καλωδίων του ηλεκτρικού 
ρεύματος και των τηλεφωνικών γραμμών, 
ώστε να ελευθερώσουμε τις γειτονιές μας από τις 
κολώνες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

›› Ενισχύουμε το δίκτυο φωτισμού με 
φωτοβολταϊκές πλάκες με στόχο τη βελτίωση 
του φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας.

›› Αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες με 
αντίστοιχους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.



Κεντρικά Γραφεία:
Λ. Περικλέους 41 | ΤΚ.: 155 61 | Χολαργός
Τηλ.: 210 6515300 | 210 6542555

www.mazigiatinpolimas.gr | info@mazigiatinpolimas.gr

Νέες ιδέες
Για σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο 

Για ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης 

Για κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Για καλύτερη ποιότητα ζωής σε ένα όμορφο περιβάλλον

Μαζί κάνουμε τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού 

ακόμα καλύτερο 


