
ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 
3 χρόνια μετά… 
Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! 
 
Αυτό το μήνα κλείνουμε τρία χρόνια που η δημοτική μας κίνηση “ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ” 
διαχειρίζεται τα προβλήματα της πόλης μας.  

Το Σεπτέμβριο του 2010, διαπιστώνοντας τη στασιμότητα στην οποία είχε περιέλθει η πόλη 
μας κατά την προηγούμενη τετραετία, καταθέσαμε δέκα σημαντικές προτάσεις αλλαγών 
που χρειαζόταν ο Άγ. Δημήτριος για να δρομολογηθεί η πόλη σε μια σύγχρονη πορεία 
ανάπτυξης.  

Ο λαός του Αγ. Δημητρίου, ευρισκόμενος μπροστά σε ένα πρωτοφανές εκλογικό δίλημμα 
εννέα υποψηφίων Δημάρχων και πλέον των πεντακοσίων υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων, και ύστερα από μια σκληρή αναμέτρηση, που συχνά ξέφυγε από τα όρια της 
δεοντολογίας, περιέβαλε την κίνησή μας με εμπιστοσύνη και μας ανέθεσε τις τύχες της 
πόλης. 
Αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κοινωνία ζει 
τεράστιες ανατροπές στις κοινωνικές και οικονομικές δομές της. 
Η χώρα μας βρέθηκε, και συνεχίζει να βρίσκεται, σε ασφυκτικές συνθήκες ανασφάλειας. Οι 
πολίτες αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή συρρίκνωση του εισοδήματός τους, η ανεργία 
βρίσκεται στα ύψη και η οικονομική ύφεση δεν φαίνεται να υποχωρεί.  

Παρά τις διάφορες κυβερνητικές εξαγγελίες, ότι η χώρα το 2014 θα μπει σε πορεία εξόδου 
από την κρίση, η πιο σίγουρη προοπτική παραμένει η μείωση των εισοδημάτων στο δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα, τα συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά ανεργίας και η περαιτέρω οικο-
νομική εξουθένωση της μικρομεσαίας ελληνικής οικογένειας με τη συνεχιζόμενη άμεση λό-
γω μειώσεων και έμμεση λόγω φορολογίας αφαίμαξη του εισοδήματος μισθωτών και συ-
νταξιούχων. 

Ο χώρος τον οποίο υπηρετούμε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνέχεια της οικονομικής επί-
θεσης που υπέστη κατά τα προηγούμενα χρόνια, συμμετέχοντας με δυσβάσταχτο τίμημα, 
στα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει 
η χρηματοδότησή της από τα κρατικά έσοδα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%, δέ-
χτηκε ένα ακόμη πλήγμα με την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και των σχολι-
κών φυλάκων, ενώ η τελευταία επίθεση των ιδιωτικών συμφερόντων, που ορέγονται την 
κατάλυση κάθε δημόσιου φορέα, έχει βάλει στο στόχαστρο πολλές φορές με σκανδαλώδη 
και απροκάλυπτο τρόπο, τις υπηρεσίες καθαριότητας, που αποτελούν κατ’ εξοχήν αντικεί-
μενο των Δήμων. 

Παρ’ όλα αυτά, την ώρα που το κοινωνικό κράτος πρόνοιας τελεί υπό διάλυση, οι Δήμοι 
ανέλαβαν, και το κάνουν με ό, τι δυνάμεις διαθέτουν, να καλύψουν τα κενά που 
δημιουργούνται στη σίτιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη στέγη, όλο και 
περισσότερων ανθρώπων που δοκιμάζονται καθημερινά από την κρίση.  

 

Η δημοτική μας κίνηση και ως διοίκηση του Δήμου, αλλά και ως δίκτυο εθελοντών που 
ανέλαβε παράλληλες δράσεις, από την πρώτη στιγμή, άρχισε χωρίς τυμπανοκρουσίες και 
μεγαλοστομίες, με μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, με μικρά ή μεγαλύτερα έργα την 
αθόρυβη, αλλά δημιουργική παρέμβασή μας στην πόλη. 

 

Σημείο με σημείο, προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε τις προγραμματικές μας υποσχέσεις. 
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Η αναμέτρηση του εφικτού με το αναγκαίο ήταν στη καθημερινή διάταξη των δράσεών μας, 
στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο όγκο προβλημάτων του παρόντος και 
παράλληλα να σχεδιάσουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον για την πόλη. 

 

Βρεθήκαμε κοντά στον οικονομικά αδύναμο πολίτη, στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, στους 
παιδικούς σταθμούς, στις κατασκηνώσεις, στα αθλητικά σωματεία, στους τοπικούς 
συλλόγους, στις εθελοντικές δράσεις, στην τρίτη ηλικία, στον πολιτισμό, με εκατοντάδες 
εκδηλώσεις ποιότητας και κοινού ενδιαφέροντος, με ανάλογες δύσκολες επιλογές, χωρίς 
τους περιορισμούς που θέτει η λανθασμένη αντίληψη περί “πολιτικού κόστους”, με δράσεις 
που αναδεικνύουν τη συλλογικότητα και τη συμμετοχή και πάνω απ’ όλα με διαφάνεια σε 
κάθε μας απόφαση. 

 

Σταθήκαμε αυστηρά απέναντι στις πελατειακές σχέσεις, στα έργα βιτρίνας, στις ταχτικές 
της αδράνειας και των ελλειμμάτων. 

Συναντηθήκαμε και συμπορευόμαστε με τις απόψεις ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
επιβάλλεται: 

1. Να απλώσει ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας για όλους τους κατοίκους 
της πόλης μας 

2. Να εξασφαλίζει μεγάλες συμμαχίες ενεργών πολιτών, ανεξαρτήτως των κομματικών 
τους προτιμήσεων 

3. Να έχει οικονομική αυτοτέλεια και να διαμορφώνει συνθήκες ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας 

4. Να αντιμάχεται την ακινησία, την αντιμεταρρύθμιση, τη συντήρηση και την πόλωση 

5. Να υποστηρίζει πολιτικές για τη δημιουργία ανοιχτών, ανεκτικών, εξωστρεφών και 
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων πόλεων. 

 

Παρουσιάζουμε σήμερα τον απολογισμό αυτής της τριετίας, ανοίγοντας ένα μεγάλο 
διάλογο με ανοιχτούς όρους, με τη φιλοδοξία να συναντηθούν οι απόψεις όλων όσοι 
τρέξαμε και προσπαθήσαμε αυτά τα τρία χρόνια για έναν καλύτερο Άγ. Δημήτριο. Και των  
εντός και των εκτός της δημοτικής μας κίνησης. Να κάνουμε τους απολογισμούς μας, να 
δεχθούμε και να ασκήσουμε κριτικές και να βαθύνουμε τον προβληματισμό μας για την 
πόλη. 

 

Ως δημοτική κίνηση “ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ”, αλλά και ως ενεργοί πολίτες που 
δραστηριοποιούνται ευρύτερα, οφείλουμε να διαμορφώσουμε προτάσεις για την επόμενη 
πενταετία.  

Με το απολογισμό αυτό, κλείνουμε ένα κύκλο και ανοίγουμε ένα νέο μεγάλο διάλογο για να 
επεξεργαστούμε καινούργιες ιδέες και καινοτομίες για την πόλη μας. 

Στο διάλογο αυτό καλούμε να λάβουν μέρος όλοι οι πολίτες:  

 ο άνεργος που αγωνιά για το μέλλον 

 ο εργαζόμενος που βιώνει την ανασφάλεια 

 ο επαγγελματίας που αποτελεί κύτταρο της τοπικής οικονομίας 

 ο επιστήμονας που νιώθει ότι πρέπει να συμβάλει στο σχεδιασμό της πόλης. 

Οι μικρές κοινωνίες σαν τη δική μας χτίζονται με συναινέσεις, πολιτικές που αναδεικνύουν 
το “εφικτό” και παραχωρήσεις στη βάση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

Η καλή όψη των πραγμάτων είναι συχνά – πυκνά δίπλα μας, θαμμένη κάπου. 

Αξίζει ο αγώνας για να την ανακαλύπτουμε. Η φιλοσοφία μας είναι: Νοιάζομαι για τον 
συνάνθρωπο, προστατεύω το περιβάλλον, δρω για μια καλύτερη ζωή! 
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Δημοτικές εκλογές 2010 - Τι υποσχεθήκαμε 
 
Ζητώντας την ψήφο του λαού της πόλης μας στις εκλογές του 2010 και έχοντας ήδη διαι-
σθανθεί την επερχόμενη δύσκολη οικονομική συγκυρία, απευθυνθήκαμε στους πολίτες με 
ειλικρίνεια, χωρίς δημαγωγίες και υπερφίαλες υποσχέσεις και γι’ αυτό και μπορούμε σήμε-
ρα να υποστηρίξουμε την αξιοπιστία της παράταξής μας. 
 
Το πρόγραμμα των δέκα ελάχιστων στόχων που υποβάλαμε στην κρίση του εκλογικού 
σώματος, ήταν ένα πρόγραμμα που είχε καινοτόμες προτάσεις και έθετε ρεαλιστικούς 
στόχους.  
Και παρά το γεγονός ότι από την πρώτη μέρα της θητείας μας βρεθήκαμε σε μια απίστευτη 
δίνη που δημιούργησε η ανάγκη εναρμόνισης των λειτουργιών του Δήμου με το νέο νομο-
θετικό πλαίσιο του “Καλλικράτη”, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, παρά την αριθμητική 
συρρίκνωση του προσωπικού, παρά τη σχετική απειρία ενός μεγάλου αριθμού νεοεκλε-
χθέντων Δημοτικών Συμβούλων, παρά το λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, μπο-
ρούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι το πρόγραμμά μας αγγίζει πολύ υψηλά ποσοστά υ-
λοποίησης. 
  
Ο απολογισμός μας για την τριετία που πέρασε δεν μπορεί παρά να κινηθεί στο πλαίσιο 
που ορίζεται από τον δεκάλογο με τον οποίο δεσμευθήκαμε στις εκλογές του 2010. 
Ένα πλαίσιο δέκα στόχων που θέσαμε με ρεαλισμό και φαντασία και που υπηρετήθηκαν 
όλοι στο μέτρο του εφικτού, άλλος με μεγάλα ποσοστά υλοποίησης και άλλος με μικρότε-
ρα.  
 

1. Καθαριότητα 
 
Ο τομέας της καθαριότητας αποτελεί σίγουρα το κρισιμότερο αντικείμενο της καθημερινό-
τητάς μας. Η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και διάταξη της υπηρεσίας, αρχικά «σκόντα-
ψε» στον περιορισμένο έως ελάχιστο αριθμό του προσωπικού. 

Ωστόσο, η έλλειψη σωστής πολιτικής από την μεριά της πολιτείας ειδικά στο θέμα του 
προσωπικού της καθαριότητας μας υποχρεώνει σε μια διαρκή προσπάθεια για Ορθολογι-
κή Διαχείριση της Υπηρεσίας, ώστε να προσαρμόζεται σε ανάγκες, αλλά και σε δυνατότη-
τες που διαρκώς αλλάζουν. 

Τους τελευταίους μήνες, η κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας σε προσωπικό έχει, επι-
φέρει μια σημαντική βελτίωση στην καθαριότητα της πόλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έ-
χουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. 
Το γεγονός ότι στο έμψυχο δυναμικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας προ-
στέθηκαν 48 εργαζόμενοι με οκτάμηνη σύμβαση, μας επιτρέπει στο πλάνο των εργασιών 
της Υπηρεσίας να έχουν ενταχθεί παρεμβάσεις όπως: 

 Ξεχορτάριασμα όλων των πεζοδρομίων της πόλης  

 Αποφράξεις των φρεατίων των ομβρίων  

 Άσπρισμα καθαρισμός όλων των εσοχών των κάδων απορριμμάτων 

 Εντατικός οδοκαθαρισμός σε όλες τις γειτονιές της πόλης 

 Προμήθεια καινούργιων μικρών και μεγάλων κάδων απορριμμάτων, αντικατάσταση 
των παλαιών φθαρμένων και ανακατανομή τους ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
γειτονιάς. 

 Πλύσιμο όλων των κάδων απορριμμάτων κάθε 15 ημέρες.   
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 Συστηματικός καθαρισμός των πλατειών και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς μέ-
χρι πρότινος αυτά ανήκαν στην υπηρεσία Πρασίνου ελλείψει του απαραιτήτου προ-
σωπικού. Αυτό σημαίνει πως η εν λόγω Υπηρεσία θα ασχολείται πια αποκλειστικά 
με το πράσινο της πόλης και τα εποχικά - και όχι μόνο -κλαδέματα.  

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2011 υπήρχαν 20 δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων 
καθημερινά από τους δρόμους της πόλης. Σήμερα έχουν μειωθεί στα 15. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει σημαντική μείωση έως και 30% στα έξοδα και τις δαπάνες της Υπηρεσίας σε πε-
τρέλαιο και συντηρήσεις.  

Η ορθολογική διαχείριση των εξόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος είχε 
άμεσο όφελος για τους πολίτες, αφού πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απο-
φάσισε τη μείωση των Ανταποδοτικών Δημοτικών τελών κατά 7% για το έτος 2014, 
σε συνέχεια της αντίστοιχης περσινής μείωσης κατά 5%. 

Ισχύουν, επίσης, μειωμένα τέλη κατά 50% για τις τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες 
και τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, ενώ απαλλάσσονται τελείως οι πο-
λύτεκνοι, οι άποροι και τα ΑμεΑ.  

Ο Δήμος μας είναι από τους φθηνότερους Δήμους της Αττικής όσον αφορά στα δη-
μοτικά τέλη. 

Ακόμη, μέσα στην τριετία 2011-13: 

 Τα απορρίμματα που καταλήγουν στους κοινούς κάδους μειώθηκαν και παράλληλα 
αυξήθηκε η ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνονται. 

 Αξιοποιήθηκε το τεχνικό δυναμικό του συνεργείου καθαριότητας του Δήμου με απο-
τέλεσμα τη μείωση δαπανών για επισκευές οχημάτων από εξωτερικά συνεργεία. 

 Έγινε επανακαθορισμός χρέωσης δημοτικών τελών σε μεγάλο εμπορικό ακίνητο 
που επέφερε αύξηση εσόδων. 

 Συνεχίστηκε η συνεργασία του Δήμου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης, τόσο στο επίπεδο αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλι-
κών, όσο και σε επίπεδο συνεργασίας ως προς την ενημέρωση. Πραγματοποιήθηκε 
σειρά δράσεων ενημέρωσης του κοινού και των νέων με προωθητικές καμπάνιες 
ενημέρωσης, εκδηλώσεις και συναυλίες. 

 Εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης, από την εκτεταμένη ε-
φαρμογή του οποίου μελλοντικά θα προκύψει μια επιπλέον μείωση των όγκου των 
απορριμμάτων της πόλης. 

 Παράλληλα με τις προσπάθειες που γίνονται ώστε ο Δήμος να ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στις υποχρεώσεις των δημοτών. 
Με μια εκλαϊκευμένη και φιλική έκδοση του κανονισμού καθαριότητας που έχει 
ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, και διανέμεται στα νοικοκυριά της πόλης, ε-
πιχειρούμε μια επί πλέον δράση ευαισθητοποίησης, αλλά και ενημέρωσης των συ-
μπολιτών μας για ανάληψη των ευθυνών τους απέναντι στο θέμα της καθαριότητας. 

 Αξιοποιήθηκε, σε συνεργασία με όμορους Δήμους, ο αναξιοποίητος από την προη-
γούμενη διοίκηση εξοπλισμός για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων, γεγονός 
που μείωσε και τις εργατοώρες του προσωπικού και τις φθορές των οχημάτων.   
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2. Αναπλάσεις και παρεμβάσεις στην πόλη 
 
Οι επισημάνσεις για την ύπαρξη μιας σειράς κοινόχρηστων χώρων, που δεν είχαν τύχει 
της παραμικρής φροντίδας τα τελευταία χρόνια και η εκτίμηση ότι οι ουσιαστικές παρεμβά-
σεις σ’ αυτές θα βοηθούσαν στην αλλαγή της πόλης, ήταν ο δεύτερος μεγάλος στόχος του 
προγράμματός μας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό: 
 

 Πετύχαμε την έγκριση χρηματοδότησης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ) της εφαρμογής μελέτης Βιοκλιματικής Ανάπλασης της πλατείας Πα-
ναγούλη, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα υπάρξει μείωση τη μέσης θερμο-
κρασία του περιβάλλοντος χώρου κατά 1 βαθμό Κελσίου. 

 Εκπονήθηκε μελέτη για την ευρύτερη περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάπλαση 
της περιοχής γύρω από το σταθμό μετρό Άγιος Δημήτριος και το εμπορικό κέντρο 
Mall, που περιλαμβάνει τμήματα των οδών Πριάμου, Καφαντάρη, Εθνάρχου Μακα-
ρίου, Μετσόβου, Τροίας, Ταϋγέτου, Ναυαρίνου, Ιωάννου Μεταξά, Αϊδινίου και Αμα-
λίας. Ειδικά για την οδό Πριάμου, που αποτελεί και μία από τις βασικές εισόδους 
στην πόλη μας, προβλέπεται μια πολύ καλή παρέμβαση που θα αναβαθμίσει την 
ευρύτερη περιοχή και θα την ανακουφίσει από τα σημαντικά κυκλοφοριακά προ-
βλήματα. 

 Εκπονείται μελέτη αναβάθμισης της περιοχής, με κεντρικό άξονα την οδό Τρε-
μπεσίνας, από την οδό Δράμας μέχρι το ρέμα Πικροδάφνης με πεζοδρόμους, φύ-
τευση και ηλεκτροφωτισμό. 

 Αποκτήθηκε και κατεδαφίστηκε το κτίριο ιδιοκτησίας Σκαβάντζου, ενέργεια που 
φέρνει πιο κοντά τη δρομολόγηση της ανάπλασης της πλατείας Αγ. Δημητρίου. 

 Εκπονείται μελέτη αποχέτευσης όλης της περιοχής ΕΚΤΕΛ. Για την ίδια περιοχή 
έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στο σχέδιο πόλης, ενώ η ένταξη της περιοχής της ΔΕΗ, 
στα σύνορα με τη Ν. Σμύρνη, βρίσκεται στο τελικό στάδιο. 

 Στο πλαίσιο καθημερινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση πλήθους κυκλοφο-
ριακών προβλημάτων, έχουν γίνει πάρα πολλές ρυθμίσεις σε όλη την έκταση της 
πόλης. Μια από τις σημαντικότερες, παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε να χρησιμο-
ποιηθεί από μερίδα της αντιπολίτευσης για μικροπαραταξιακά οφέλη, είναι αυτή του 
δακτυλίου Αγ. Αθανασίου – Ζέρβα – Σουλίου – Πρεβέζης, που ανακούφισε κυκλο-
φοριακά την περιοχή και συνέβαλε στην ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημά-
των. 

 
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ανάπλαση της πόλης έγιναν επίσης: 
 

 Ανακατασκευή σε πρότυπα ISO 6 παιδικών χαρών, ενώ 9 βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 Κατασκευή 2 νέων παιδικών χαρών στις περιοχές Κοψαχείλας και Σουλίου. 

 Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής στην οδό 25ης Μαρτίου, ενώ άμεσα θα γίνει το 
ίδιο άλλα τρία σημεία του Δήμου. 

 Ασφαλτόστρωση 22.000 τ.μ. σε δρόμους της πόλης, καθώς και 17.000 τ.μ. σε λεω-
φορειόδρομους. 

  Τοποθέτηση σπορτσόλ σε πολλούς σχολικούς αθλητικούς χώρους  

 Ολοκλήρωση των διαδικαστικών ενεργειών για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα 
του Δημοτικού Σταδίου με νέο προδιαγραφών FIFA. 
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3. Κοινόχρηστοι χώροι 
 
Η προστασία του δημόσιου χώρου αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της δημοτικής μας 
πολιτικής. Η προηγούμενη διοίκηση, στα τέσσερα χρόνια της θητείας της δεν κατάφερε να 
αποκτήσει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο από τους ήδη χαρακτηρισμένους κοινόχρηστους 
χώρους και χώρους πράσινου. 
Η οικονομική στενότητα μας οδήγησε στην αναζήτηση πόρων, κυρίως μέσω του Πράσινου 
Ταμείου, για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού.  
 
Έτσι, την τελευταία τριετία οι κοινόχρηστοι χώροι που αποκτήθηκαν ή που βρίσκονται στο 
στάδιο της απόκτησης είναι: 
 

 Ο κοινόχρηστος χώρος της πλατείας Αγ. Δημητρίου, για τον οποίο κατεβλήθησαν, 
μέσω του Πράσινου Ταμείου, 693.000 €. 

 Ο κοινόχρηστος χώρος στα Ο.Τ. 714 – 715 στον παράδρομο της λεωφόρου Βου-
λιαγμένης δίπλα στο ρέμα Πικροδάφνης, έκτασης περίπου 550 τ.μ., για τον οποίο ο 
Δήμος μας κατέβαλε 170.500 €. 

 Κοινόχρηστος χώρος περίπου 1700 τ.μ. στο Ο.Τ. 1217, επί των οδών Μαυρογέ-
νους και Ευρώτα, με μείωση της τιμής μονάδας από τα 820 στα 600 €, μέσω του 
πράσινου Ταμείου και ιδίων πόρων. 

 Κοινόχρηστος χώρος στο Ο.Τ. 1091, στην οδό Πάρου, έκτασης 50 τ.μ., αντί του 
ποσού των 25.980 €. 

 Αποκτάται σταδιακά το υπόλοιπο του Ο.Τ. 1123, μεταξύ των οδών Αιγίνης – Λευ-
κάδος – Μενελάου και Ανωνύμου. 

 Το Ο.Τ. 1175 (Αργοστολίου – Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη), η αγορά του οποίου 
αποφασίστηκε πρόσφατα.  

 

4. Ασύρματος 
 
Το χρόνιο αίτημα των Δημοτικών Αρχών και του λαού του Αγ. Δημητρίου για παραχώρηση 
ολόκληρου του χώρου του Ασυρμάτου στο Δήμο, μετά από πολλά εμπόδια και παλινωδίες 
και αφού πέρασε, μετά από την κατάργηση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, στην 
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η οποία προέβαλε και την απαίτηση οικονομικού ανταλλάγ-
ματος, έτυχε τελικά θετικής ανταπόκρισης από την πολιτεία με απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, που παραχώρησε κατά 
χρήση, επ’ αόριστο και άνευ ανταλλάγματος προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου και το τελευ-
ταίο τμήμα του «Ασυρμάτου», έκτασης 32 στρεμμάτων.  
Σ’ αυτό βέβαια συνέβαλαν και η μεθοδικότητα, η επιμονή και η νομικά τεκμηριωμένη διεκ-
δίκηση του αιτήματος από τη Δημοτική Αρχή, η σύμπνοια του Δημοτικού Συμβουλίου και η 
ενεργοποίηση και αποφασιστικότητα των κατοίκων του Αγ. Δημητρίου. 
Η παραχώρηση γίνεται υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθούν έργα Πρασίνου και Αναψυ-
χής κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιοχή, εντός της προσεχούς πενταετίας.  
 
Με την ολοκλήρωση όλων των τυπικών διαδικασιών, η Δημοτική Αρχή θα ριχτεί στη μάχη 
για την ωρίμανση και ένταξη της Μελέτης Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Ασυρμάτου σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη μελέτη, που εκπονήθηκε στο πνεύμα των κα-
τευθύνσεων της ανοιχτής διαβούλευσης που έγινε στα μέσα του 2011, προβλέπει την κα-
τασκευή ενός άλσους με τη χρήση «ψυχρών υλικών», υδάτινες διαδρομές και εκτεταμένες 
δενδροφυτεύσεις.  
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5. Περιβόλια στο Δήμο και λοιπές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις 
 
Όταν βάλαμε στο πρόγραμμά μας του 2010 τη δημιουργία αστικού λαχανόκηπου, πολλοί 
έσπευσαν να μας χλευάσουν. Η καινοτομία αυτή όμως, που έφτασε να προβληθεί μέχρι 
και από το CNN, όχι μόνο αγκαλιάστηκε από τους συνδημότες μας, αλλά δημιούργησε και 
ένα κίνημα με τη δημιουργία λαχανόκηπων τέτοιου τύπου σε δεκάδες πόλεις της χώρας.  
 
Σε μια έκταση  περίπου 2,5 στρεμμάτων, λοιπόν, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Α-
συρμάτου κοντά στην ΕΘΕΛ, διαμορφώθηκαν 45 τεμάχια, 40 τ.μ. περίπου το καθένα και 
μοιράστηκαν στους υποψήφιους καλλιεργητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 
 
Θεωρούμε ακόμη ότι  η δράση αυτή συμβάλει στην εξοικείωση νέων ανθρώπων με τη γη 
και την καλλιέργεια, δίνοντας -γιατί όχι- και κίνητρο σε κάποιους από αυτούς να στρέψουν 
το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον προς το συγκεκριμένο τομέα. 
Πρόκειται λοιπόν για μια δράση που διαμορφώνει νησίδες συλλογικότητας στην τοπική 
κοινωνία. Φέρνει κοντά τους πολίτες που θα ασχοληθούν, ανθρώπους διαφόρων ηλικιών 
και κουλτούρας, ενώ προσφέρει άσκηση, εκτόνωση και δημιουργική απασχόληση σε αυ-
τούς που το έχουν ανάγκη. 
 
Ανάλογη περιβαλλοντική παρέμβαση που θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα αποτελεί και 
η δημιουργία του Βοτανικού Κήπου με φυτά της Μεσογείου. Η μελέτη για τη δημιουργία 
του στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου, Αθ. Διάκου, Όθωνος και Κολοκοτρώνη, βρί-
σκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.  
 
Πράσινες στέγες 
 
Θεωρώντας ότι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την διατήρηση της ισορροπίας του 
μικροκλίματος της πόλης, μπορεί να αποτελέσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημιουργίας 
πράσινων ταρατσών στα κτήρια της πόλης, υποβάλαμε στο ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη», τρεις μελέτες για τη δημιουργία πράσινων στεγών σε 
δημοτικά κτήρια που αφορούν σε τρία σχολικά μεγάλα συγκροτήματα μεταξύ των οδών 
Αργοστολίου και Μακρυγιάννη. Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση ύψους 200.000 € μία εξ αυ-
τών για το 20ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ με ίδιους πόρους θα κατασκευάσουμε άμεσα ταρα-
τσόκηπο στο 15ο Νηπιαγωγείο.   
 
Κάλυψη ενεργειακών αναγκών δημοτικών κτηρίων 
 
Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για εξοικονόμηση ενέργειας, συντάχθηκαν και κατατέθηκαν 
στο ΥΠΕΚΑ, στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και εγκρίθηκαν μελέτες ενεργειακής αναβάθ-
μισης δημοτικών κτηρίων και συγκεκριμένα για το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Βασιλείου 
για τα 1ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, περίπου 700.000. 
 

6. Ανάδειξη της πόλης  
 
Ρέμα Πικροδάφνης 
 
Θεωρούμε πως έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι το ρέμα Πικροδάφνης και η αξιοποίησή του 
μέσα από μια σύγχρονη περιβαλλοντική αντίληψη πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς 
όχι μόνο της δικής μας δημοτικής πολιτικής, αλλά όλων των Δημοτικών Αρχών που θα 
κληθούν στο μέλλον να διαχειριστούν την πόλη, γιατί το έργο είναι μακροπρόθεσμο και θα 
απαιτήσει πολύ μεγάλους οικονομικούς πόρους μέχρι την τελική του ολοκλήρωση. 
 



 8 

Με καίριες παρεμβάσεις προηγουμένων Δημοτικών Συμβουλίων, Δημοτικών Αρχών και 
πολιτών, το ρέμα διασώθηκε από σχέδια που το ήθελαν κλειστή λεωφόρο ταχείας κυκλο-
φορίας, που θα «έκοβε» τον Άγ. Δημήτριο στα δύο.  
 
Εμείς, αναγορεύοντας το ρέμα Πικροδάφνης σε βασικό ζήτημα για την ανάπτυξη, την ανα-
βάθμιση και την ανάδειξη της πόλης, κατά τη διάρκεια της θητείας μας, έχουμε αναπτύξει 
μια σειρά από δράσεις, που αφ’ ενός βοηθούν τους συμπολίτες μας να ανακαλύψουν το 
σημαντικό αυτό φυσικό στοιχείο για τον Άγ. Δημήτριο, αλλά και να καταστήσουν σαφές σε 
κάθε συναρμόδιο φορέα για την ανάπλασή του, όπως είναι η Περιφέρεια Αττικής, ότι δεν 
είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε περιβαλλοντικές εκπτώσεις στο σχεδιασμό αυτής 
της ανάπλασης, πράγμα που εν μέρει πετύχαμε, αφού οι πιο πρόσφατες αποφάσεις για τη 
διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος αναφέρονται σε ήπιες παρεμβάσεις, όπου αυτό κριθεί 
απαραίτητο χωρίς συρματοκιβώτια καθ’ όλο το μήκος του όπως προέβλεπε η αρχική μελέ-
τη που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια.    
 
Η στρατηγική μας και οι δράσεις μας, που συνεχίζονται, περιλαμβάνουν: 
 

 Ανάδειξη της περιβαλλοντικής, οικολογικής & ιστορικής σημασίας του ρέματος.  

 Τη βιωσιμότητα, τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του 
ρέματος.  

 Ενημέρωση των διαφόρων κοινών σχετικά με τη σπάνια ομορφιά του ρέματος και 
εκπαίδευσή σχετική με τη διατήρηση και προστασία του.  

 Άμεση, έντονη & ανοιχτή βιωματική εμπλοκή των διαφόρων κοινών και ιδιαίτερα 
των μαθητών στην ανάδειξη του ρέματος. 

 Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με επίσημους Φορείς Περιβάλλοντος, Οικολογίας 
& Πολιτισμού. 

 Έναρξη εντατικής συνεργασίας με έγκυρα ΜΜΕ, τα οποία έχουν επιρροή στα περι-
βαλλοντικά, κοινωνικά & οικολογικά θέματα. 

 Συστράτευση ειδικών επιστημόνων για προώθηση θέσεων Δήμου. 

 Επίμονη συνέχιση των επιστημονικών τεκμηριώσεων από την πλευρά του Δήμου. 
 
Για την εξυπηρέτηση αυτής της στρατηγικής διοργανώθηκαν δράσεις, όπως: 
 
Καθαρισμός του ρέματος το Μάιο του 2012, καθώς και το 2013 μέσα από τη διεθνή εθελο-
ντική δράση «Let’s do it», στην οποία συμμετείχε και ο Δήμος μας. Η συμμετοχή και η 
ευαισθητοποίηση των δημοτών ήταν συγκινητική, αφού με μεγάλη προθυμία ακολούθησαν 
όλοι μέσα στην κοίτη του ρέματος και βοήθησαν ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις 
ανάσυρσης ογκωδών απορριμμάτων.  
Στο ίδιο κλίμα, την επόμενη ημέρα, πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για δεν-
δροφύτευση σημείου της Πικροδάφνης! Με μεγάλη συμμετοχή από σχολεία, φορείς και 
συλλόγους, φυτεύτηκαν περίπου 60 δεντράκια και 300 θαμνοειδή φυτά. Τα περισσότερα 
από αυτά τα φυτά ανήκουν στη Μεσογειακή χλωρίδα, είναι δηλαδή ξηροθερμικού κλίματος 
που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πολύ πότισμα. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε και εγκατά-
σταση αυτόματου ποτιστικού μηχανήματος με σταλακτηφόρο σωλήνα, για άμεσο έλεγχο 
και οικονομία νερού.  
 
Στα τέλη του προηγούμενου χρόνου διοργανώθηκε, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, ημερί-
δα με θέμα: «Διαχείριση και Αξιοποίηση ρέματος Πικροδάφνης. Προκλήσεις και Προοπτι-
κές». 
Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, παρουσίασαν προτάσεις και από-
ψεις  για την καταγραφή της οικολογικής κατάστασης του ρέματος Πικροδάφνης, την εκτί-
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μηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας και τη χαρτογράφηση τμημάτων του, που μπο-
ρούν να αποκατασταθούν ως προς το οικολογικό δυναμικό τους.  
Επιπλέον, επισημάνθηκαν, σε ένα βαθμό, οι ρυπαντικές και υδρομορφολογικές πιέσεις 
που δέχεται το ρέμα σε όλο το μήκος του και αποτυπώθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία και αποκατάστασή του. Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στόχων δη-
μιουργήθηκε βάση δεδομένων για το ρέμα της Πικροδάφνης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα περιβαλλοντικά στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία – Πλαίσιο 
2000/60 ΕΚ για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Περιφέρεια Αττικής.  
 

7. Κοινωνική πολιτική 
 
Σε κρίσιμες για την οικονομία και την κοινωνία περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, που 
ο κοινωνικός ρόλος του κράτους συρρικνώνεται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται με τη 
δράση της να καλύψει άμεσες καθημερινές ανάγκες των πολιτών και να διατηρήσει την 
κοινωνική συνοχή, χωρίς την οποία υπάρχει ο κίνδυνος εκτροπής σε ανεξέλεγκτες κατα-
στάσεις. 
 
Οι δράσεις που αναπτύσσονται στην πόλη μας από την Υγειονομική και την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου, από τον Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστα-
σίας, αλλά  και από  τις εθελοντικές ομάδες πολιτών, είναι εξαιρετικής σημασίας και έχουν 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 
Συγκεκριμένα: 
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Εξαιρετικά σημαντικό υπήρξε και το έργο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
Τα Δημοτικά Ιατρεία, κατά τα τρία τελευταία χρόνια παρείχαν υπηρεσίες, αντιμετώπισαν 
προβλήματα και παρείχαν υγειονομική φροντίδα σε χιλιάδες περιπτώσεις. 
 
Επίσης, εφαρμόσθηκαν με επιτυχία, προληπτικά προγράμματα και προγράμματα απα-
σχόλησης σε διάφορες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, νέους, γυναίκες, ηλικιωμένους), εμβο-
λιασμοί άπορων και ανασφάλιστων παιδιών, δωρεάν μαστογραφία σε δημότισσές κ.λπ.              

Παρασχέθηκε νοσηλευτική φροντίδα σε εκατοντάδες άτομα, ενώ έγιναν αιμοληψίες ευπα-
θών ομάδων για εργαστηριακές εξετάσεις σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Ασκληπιείο 
Βούλας. Επίσης, εφαρμόζονται προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, προλη-
πτικής κινησιοθεραπείας, συντήρησης και αποκατάστασης.  

Σε πλήρη εφαρμογή και εξέλιξη βρίσκονται και διάφορα δωρεάν προγράμματα προληπτι-
κής ιατρικής, όπως: πλήρης γυναικολογικός έλεγχος, εξέταση μαστού, προληπτικός έλεγ-
χος καρκίνου τραχήλου της μήτρας τεστ ΠΑΠ, υπερηχοχραφήματα και απαραίτητες κυττα-
ρολογικές εξετάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν σε όλες τις γυναίκες του δή-
μου, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα.   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. 

Λειτουργεί από 19ετίας και γίνονται 2 αιμοληψίες το χρόνο με ετήσια συγκέντρωση περί-
που 100 φιαλών. Εξυπηρετούνται όλοι οι δημότες που έχουν ανάγκη σε όποιο σημείο της 
χώρας βρεθούν. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου, είναι συνδεδεμένες με όλα τα Νο-
σηλευτικά Ιδρύματα της χώρας. 
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 
Τα δύο τελευταία χρόνια γίνεται συστηματικό εμβολιασμός των άπορων και ανασφάλιστων 
παιδιών του Δήμου μας, σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Άνθρωπος». 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Στο πάγιο έργο της κοινωνικής φροντίδας, συμβουλευτικής και αντιμετώπισης διαφόρων 
θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες, η Κοινωνική Υπηρεσία αντιμετωπίζει προβλήμα-
τα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών, διανομής δωροεπιταγών κατά τις γιορτινές 
περιόδους, γνωμοδότησης για απαλλαγή δημοτικών τελών, κοινωνικών ερευνών για στε-
γαστική συνδρομή, για παιδική προστασία, για παραπομπή στα δημοτικά  ιατρεία, συμ-
βουλευτικής ενηλίκων, ζευγαριών, γονέων κ.λπ. 
 
Παράλληλα, έχει εντάξει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της μια σειρά από νέες δομές 
και υπηρεσίες που γέννησε η ανάγκη των καιρών και απευθύνονται σε αδύναμους οικονο-
μικά συνδημότες μας. 
 
Σ’ αυτές περιλαμβάνονται: 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 Κοινωνικό Φαρμακείο 

 Τράπεζα Χρόνου 

 Κοινωνικό Συσσίτιο 

 Κοινωνική Ιματιοθήκη 

 Γραφείο Διαμεσολάβησης  

 Συμμετοχή στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες» 
 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Στις δράσεις του ΟΠΚΑΠ, κατά την τριετία 2011-13 είχαμε: 
 

 Την έναρξη λειτουργία του κατασκηνωτικού κέντρου της Ραφήνας, που στα τρία τε-
λευταία καλοκαίρια εξυπηρέτησε περισσότερα από 1800 παιδιά, παρέχοντάς τους 
υψηλής ποιότητας θερινές διακοπές, εντελώς δωρεάν. 

 Την ολοκλήρωση του 7ου Παιδικού Σταθμού. 

 Την έναρξη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Τηλεμάχου, στον Α-
σύρματο μέσω του ΕΣΠΑ.  

 Την ολοκλήρωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που αναμένε-
ται να δοθεί σε λειτουργία πολύ σύντομα. 

 Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών των Δημοτικών Σχολείων, 
αμέσως μετά το περάς των μαθημάτων τον Ιούνιο του 2012 και 2013 και με τα προ-
γράμματα αθλοδιακοπών του ΟΠΑΠ το καλοκαίρι του 2012 και 2013, που εξυπηρε-
τήθηκαν συνολικά περισσότερα από 1000 παιδιά, περνώντας το χρόνο τους δη-
μιουργικά. 

 
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΗΛΙΟΣ  
 
Το κέντρο ΗΛΙΟΣ συνεχίζει να παρέχει συστηματικά εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες μέ-
σα από προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και εφήβους, 
αλλά και με εκδηλώσεις που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα. 
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Κοινωνική πολιτική και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε ανθρωπιστική και κοινωνική στήριξη, στρέφουν το Δή-
μο μας, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος εύρεσης πόρων μέσω αξιοποίη-
σης κρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.  
Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλαμε προτάσεις συμμετοχής σε διάφορα χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, τα οποία ήδη τρέχουν και αφορούν: 
 

 Στη δημιουργία ή συνέχιση της Λειτουργίας Δομών άμεσης αντιμετώπισης της 
Φτώχειας, όπου περιλαμβάνονται οι νέες δομές κοινωνικής προστασίας που ανα-
φέρονται σε προηγούμενη παράγραφο (Κοινωνικό παντοπωλείο κ.λπ.). Σημειώνε-
ται ότι μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργήθηκαν 24 νέες θέσεις 
απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών.  

 Στο «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον 
εφηβικό πληθυσμό 15 Γυμνασίων και 10 Λυκείων των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. Δη-
μητρίου &  Αλίμου, έπειτα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 
χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής”. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋ-
πολογισμού 642.816 €, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε-
ΚΤ), βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο εξάμη-
νο.  

 Στο “Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα συνεργασίας για τη γυναικεία απασχόληση 
(Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων) στο Δήμο Αγ. Δημητρίου”, που επίσης βρίσκεται 
σε εξέλιξη και αφορά στη δημιουργία 70 νέων θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομά-
δες πληθυσμού. Έχει προϋπολογισμό 350.000 € και χρηματοδοτείται 100% από 
πόρους του ΕΣΠΑ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των άνερ-
γων γυναικών (γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, γυναίκες μόνες μητέρες άνεργες, με-
τανάστριες άνεργες), δεδομένου ότι οι ομάδες αυτές του πληθυσμού του Δήμου Αγ. 
Δημητρίου, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.  

 Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SmartCare που αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σ’ 
αυτό συμμετέχουμε με τους Δήμους Π. Φαλήρου και Αλίμου, ως πιλότοι μαζί με 17 
ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ίδια συμμετοχή καλύπτεται από την 
Περιφέρεια. 

 
Συμμετοχή σε προγράμματα κατά της ανεργίας 
 
Ο Δήμος συμμετέχει στα προγράμματα «Δημιουργίας Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. 

Αν και σε καιρούς κρίσης, κάθε δράση που αποφέρει έστω και ένα στοιχειώδες εισόδημα 
στους άνεργους πολίτες είναι ευπρόσδεκτη, δεν παραγνωρίζουμε ότι τα συγκεκριμένα 
προγράμματα ουσιαστικά συνιστούν υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων, αφού συ-
μπιέζουν προς τα κάτω μισθούς και μεροκάματα, ξεφεύγουν από την πάγια εργατική νο-
μοθεσία και τα κεκτημένα εργατικά δικαιώματα και υπαγορεύονται από τις πολιτικές των 
μνημονίων, χωρίς να δίνουν μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση των πάγιων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει μέσω των θεσμικών οργάνων και σε συνεργασία με τους 
εργαζόμενους να αγωνιστεί για σταθερή δουλειά, δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα, 
κατάργηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και κάθε μορφής ενοικιαζόμενης -
ελαστικής εργασίας. 
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Θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο είναι οι κατ’ εξοχήν «παραγωγοί» του γενικότε-
ρου δημοτικού έργου που έχει ως αποδέκτες το σύνολο των συμπολιτών μας, βρισκόμα-
στε με κάθε δυνατό τρόπο στο πλευρό τους, παρέχοντας όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής 
και ασφάλειας στην εργασία τους, αλλά και στηρίζοντας γενικότερα τις δίκαιες διεκδικήσεις 
τους με νομικά και άλλα μέσα, όπως έγινε πρόσφατα με το προσωπικό των Παιδικών 
Σταθμών και τους σχολικούς φύλακες.  
Παράλληλα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενεργοποίηση του μηχανι-
σμού και την αναβάθμιση των συστημάτων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (syzefxis, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, αναβάθμιση ιστο-
σελίδας, που ολοκληρώνεται σύντομα).      
 

8. Εκπαίδευση  
 
Σχολικές Επιτροπές 
 
Την επομένη της ανάληψης καθηκόντων από τη νέα Δημοτική Αρχή, ένα από τα σημαντι-
κότερα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν ήταν η συγχώνευση των πολυάριθμων, 
-μιας για κάθε συγκρότημα- Σχολικών Επιτροπών σε δύο. 
Χάρις στη συστηματική και σκληρή δουλειά των συνεργατών που ανέλαβαν το συγκεκρι-
μένο έργο, πολύ σύντομα συγκροτήθηκαν τα δύο νέα Νομικά Πρόσωπα, ένα για την Πρω-
τοβάθμια και ένα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία λειτουργούν αρμονικά και 
συμβάλλουν στη σωστή οργάνωση των σχολείων, στη μείωση των λειτουργικών τους δα-
πανών και στην καλύτερη αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων.  
 
Στα τρία χρόνια λειτουργίας τους, οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου φέρνουν με επιτυχία 
σε πέρας ένα καθημερινό, δύσκολο έργο που αφορά σε 18 Νηπιαγωγεία, σε 20 σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και 11 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε τρεις σχολικές μονάδες 
Ειδικής Αγωγής, στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο – Δημοτικό, στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο 
ΕΕΕΕΚ. Το παραγόμενο έργο, στο μέτρο των αντικειμενικών δυνατοτήτων που υπάρχουν, 
μας επιτρέπει να ισχυριζόμαστε ότι τα σχολεία μας λειτουργούν με ικανοποιητική επάρκεια. 
 
Επίσης, «ξεκόλλησε» και ήδη ολοκληρώνεται η ανέγερση του 2ου Νηπιαγωγείου (Κλεάρ-
χου & Σοφ. Βενιζέλου) ενώ πρόκειται να εκδοθεί η ΚΥΑ για την απαλλοτρίωση από το 
ΟΣΚ ακινήτου για την ανέγερση του 6ου Γυμνασίου (Μακρυγιάννη). Στις προτεραιότητές 
μας παραμένει και η ανεύρεση χώρου για τη λειτουργία του 4ου Λυκείου.  
 
Διά βίου μάθηση 

Ο Δήμος, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δη-
μιούργησε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της πόλης μας, μέσω του οποίου τα δύο τελευταία 
χρόνια παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο των ενήλικων συμπολιτών μας να παρακο-
λουθήσουν κύκλους μαθημάτων, που τους ενδιαφέρουν, εντελώς δωρεάν.  
Ειδικά κατά τη φετινή περίοδο, η συμμετοχή υπήρξε πολύ μεγάλη, αφού πάνω από 650 
συνδημότες μας συμμετέχουν σε ένα ποικίλο γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει, ξέ-
νες γλώσσες, Η/Υ, τοπική ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα. 

Κοινωνικό φροντιστήριο 

Μεταξύ των κοινωνικών δομών που έχουν δημιουργηθεί για την άμεση ανακούφιση και 
υποστήριξη των νοικοκυριών της πόλης που έχουν ιδιαίτερα επιβαρυνθεί από τη οικονομι-
κή κρίση, είναι και η δημιουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.  
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Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο τη στήριξη μαθητών Λυκείου των οποίων η οικογένεια δεν 
έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ιδιωτικό φροντιστήριο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα γίνονται μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων 
του Ενιαίου Γενικού Λυκείου, και των τριών κατευθύνσεων. 

WI – FI 

Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο συνεννοήσεων και πολύ σύντομα θα λειτουργήσει εκτετα-
μένο δίκτυο WI –FI, χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο και φυσικά για τους δημότες.  

9. Πολιτισμός - Αθλητισμός  
 
Η πολιτική ουσία των δράσεων που αναπτύχθηκαν αυτά τα δύο χρόνια, έδωσαν μιαν άλλη 
διάσταση και άφησαν το αποτύπωμα μιας διαφορετικής κουλτούρας, αυτής που χαρακτη-
ρίζει άλλωστε και τη δημοτική μας κίνηση, στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας. 
 
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος είναι προϊόν συγχώνευσης ου-
σιαστικά τριών φορέων: του Πολιτιστικού Οργανισμού του Αθλητικού Οργανισμού και της  
Δημοτικής Επιχείρησης. 
Από τον Ιούλιο του 2011 και μετά, ο ΟΠΑΠ διευθέτησε το πρόβλημα των εκ της Δημοτικής 
Επιχείρησης προερχομένων υπαλλήλων, οι οποίοι ήσαν απλήρωτοι επί περίπου ένα έτος, 
λειτούργησε το Ωδείο, κατορθώνοντας παράλληλα, με κατάλληλες ενέργειες να μη υποβι-
βαστεί σε Μουσική Σχολή, επέλεξε να διατηρήσει μία εκ των τεσσάρων Σχολών  Χορού - 
στην προσπάθεια περιορισμού δυσεπίλυτων προβλημάτων- επαναλειτούργησε την εκμά-
θηση mini ποδοσφαίρου με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως επίσης και το «γυμναστήριο 
μυϊκής ενδυνάμωσης» με αντίστοιχη επιτυχία. 
 
Δίνοντας αυτό το στίγμα της άλλης προσέγγισης, διοργάνωσε εξαιρετικού επιπέδου εκδη-
λώσεις με τα Παναγούλεια, με τις Φθινοπωρινές Γιορτές, με τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, αλλά και με το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Μουσικής. Εκ-
δηλώσεις στις οποίες οι συμπολίτες μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν υψηλού επι-
πέδου μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα δρώμενα, όπως πάντα δωρε-
άν. 
Την ίδια ώρα τμήματα του ΟΠΑΠ, όπως είναι το Δημοτικό Ωδείο, η Βιβλιοθήκη, οι Θεατρι-
κές ομάδες και τα τμήματα χορού και πρόσφατα τα τμήματα ζωγραφικής για παιδιά και ε-
νήλικους, προωθούν την τοπική πολιτιστική δημιουργία. 
Στηρίζονται με ιδιαίτερη θέρμη οι τρεις θεατρικές ομάδες, για λόγους που έχουν να κάνουν 
με την πίστη μας, ότι το παραγόμενο από αυτές έργο είναι υψηλοτάτου επιπέδου. 
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου (Όθωνος) 
ενώ ολοκληρώνεται η μελέτη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του θεάτρου «Μελίνα Μερ-
κούρη». 
 
Δεν ακολουθήθηκε η πεπατημένη υιοθετώντας την λογική της απλής διασκέδασης ούτε 
υιοθετήθηκε η λογική της επιλογής καλλιτεχνικών σχημάτων με κριτήριο την αναγνωρισι-
μότητα, αλλά αυτή της με κριτήριο το προσδοκώμενο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ενταγμένο 
σε μια συγκεκριμένη αισθητική και πολιτιστική πολιτική. 
 
Στο σημαντικό, αλλά όχι τόσο εμφανές έργο του ΟΠΑΠ είναι επίσης: 
 

 Η νομιμοποίηση των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Δημοτικού Σταδίου 

 Η εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας αγωνιστικών χώρων 

 Η εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας Ωδείου 
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 Η συμμετοχή στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, με την επιδίωξη της ανάδειξης 
του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού 

 Η δημιουργία του νέου θεσμού «Άστυ και λαϊκή παράδοση», επανατοποθετώντας 
σε νέα βάση τις σχέσεις του Νομικού Προσώπου με τους Εθνικοτοπικούς  Συλλό-
γους.  

 Η επανεκκίνηση του θεσμού των «Αθλοδιακοπών» που υλοποιήθηκε με εξαιρετική 
επιτυχία. 

 Η δημιουργία λαϊκής μπάντα του Δήμου, βασισμένης στην μουσική ομάδα του 
πρώην Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέων, που με τη συμμετοχή της χορωδίας του 
Ωδείου παρουσίασε μερικές εξαιρετικές συναυλίες, ενώ ζητείται και η συμμετοχή της 
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλων Δήμων. 

 Η στήριξη του μουσικού συνόλου του 5ου Γυμνασίου και της διοργάνωση κινηματο-
γραφικών προβολών στα σχολεία, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων & 
Κηδεμόνων. 

 
Και στον Αθλητικό Τομέα, ο ΟΠΑΠ παρουσίασε ένα σημαντικό έργο κατά την τριετία που 
πέρασε, έχοντας στην ευθύνη του όλους τους αθλητικούς χώρους του Δήμου, μεριμνώντας 
για την κατανομή των ωρών στα αθλητικά σωματεία της πόλης, ενισχύοντας οικονομικά, 
όπου τούτο είναι δυνατό και εκσυγχρονίζοντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 
10. Διαφάνεια - Συμμετοχή  
 
Πιστεύουμε ότι οι αρχές μας περί διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων υπηρε-
τούνται Με συνέπεια και βοηθούν στην ανάκτηση τη χαμένης εμπιστοσύνη των πολιτών 
απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 
Ο πολίτης του Δήμου μας σήμερα, μέσα από τις διαδικασίες της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο, έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις από-
ψεις του και τις προτάσεις του, γύρω από τα μεγάλα και τα μικρά έργα που σχεδιάζει ο 
Δήμος μας. 
Στα τρία χρόνια που βρισκόμαστε στη Διοίκηση του Δήμου έχουν πραγματοποιηθεί περισ-
σότερες από ποτέ λαϊκές συνελεύσεις διαβούλευσης μεταξύ της διοίκησης του Δήμου και 
των πολιτών και για το τεχνικό πρόγραμμα που συντάσσεται κάθε χρόνο και για διάφορα 
μεγάλα θέματα που απασχολούν την πόλη, όπως είναι ο Ασύρματος, η διαπλάτυνση της 
λεωφόρου Αγ. Δημητρίου, διάφορα θέματα αναπλάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
κ.λπ. Ειδικά φέτος με τις διαβουλεύσεις στις γειτονιές της πόλης, πέραν της προβλεπόμε-
νης από το νόμο συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη σύνταξη του 
Τεχνικού Προγράμματος 2014, δώσαμε πραγματικά το στίγμα του «συμμετοχικού προϋ-
πολογισμού» και θέσαμε τις βάσεις για την περαιτέρω διεύρυνση των συλλογικών διαδι-
κασιών στη λήψη αποφάσεων για την πόλη μας.  
 
Από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας, προβάλλονται όλες οι δραστηριότητες και 
απόψεις όλων των δημοτικών παρατάξεων και συλλογικών φορέων, που δρουν στην πόλη 
μας, χωρίς περιορισμούς. 
 

11. Άλλες σημαντικές δράσεις 

 
Ενίσχυση της Τοπικής Αγοράς 
 
Η στενή συνεργασία Δημοτικής Αρχής και Εμποροβιοτεχνών είναι μονόδρομος για την τό-
νωση της τοπικής αγοράς, που αποτελεί την οικονομική ραχοκοκαλιά της πόλης.  
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Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αποτέλεσε και η καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «Πά-
με Άγιο Δημήτριο. Στηρίζουμε την Τοπική Αγορά», με στόχο να δώσει κίνητρα στους κατα-
ναλωτές να ενισχύσουν τα μαγαζιά του Δήμου μας. 
 
Επίσης, κατά τη διάρκεια των εορταστικών περιόδων, με διάφορα δρώμενα που διαδρα-
ματίζονται στα κεντρικά σημεία της πόλης και που οργανώνονται από τον Οργανισμό Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, γίνεται προσπάθεια τόνωσης του κλίματος, σε 
μια εποχή που τα πράγματα στον εμπορικό κόσμο αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολί-
ες. 
 
Και βέβαια, σε κάθε μέσο διακίνησης πληροφοριών του Δήμου, όπως είναι η επίσημη ι-
στοσελίδα και οι ηλεκτρονικές πινακίδες που διαθέτουμε, γίνεται ιδιαίτερη προβολή και 
προτροπή των δημοτών να προτιμούν τα καταστήματα της γειτονιάς.  
 
Συνεργασία με το ΒΕΑ 
 
Έχουμε ακόμη αναπτύξει συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με σκοπό 
την υποβοήθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της διαδικασίας μετα-
βίβασης επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 
TOK – TOC, συγχρηματοδοτούμενου από το INERREG IVC.  
 
Τέλος, πρέπει να τονιστεί για μια ακόμη φορά ότι η Δημοτική Αρχή και ολόκληρο το Δημο-
τικό Συμβούλιο, «τείνουν πάντα ευήκοα ώτα» στα αιτήματα των επαγγελματιών της πόλης 
μας και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίησή τους. 
 
Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης, Προστασίας  
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Kαταναλωτή  
 
Σε συνεργασία με την ΕΚΠΟΙΖΩ, προχωρήσαμε στη δημιουργία Γραφείου ενημέρωσης, 
προστασίας και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους δημότες που πλήττονται από την 
κρίση και αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα υπερχρέωσης και κίνδυνο απώλειας της κα-
τοικίας ή της επαγγελματικής τους στέγης. 
Μέσω του εν λόγω γραφείου συμβουλευτικής υποστήριξης, οι δημότες θα μπορούν να 
λαμβάνουν συμβουλές σχετικά με τα καταναλωτικά τους προβλήματα και ειδικότερα με τα 
μείζονα θέματα υπερχρέωσης. 
 
Συνεργασία με τη ΔΕΗ και την "Κίνηση Πολιτών Ενάντια στις διακοπές ρεύματος". 
 
Ερευνώντας μια προς μια τις οικογένειες των ωφελούμενων από τις κοινωνικές δομές, ε-
ντόπισαμε όσες είχαν κομμένο  ηλεκτρικό ρεύμα.  
Ενεργώντας δραστικά, και σε συνεργασία με την "Κίνηση Πολιτών Ενάντια στις διακο-
πές ρεύματος", προχωρήσαμε στην άμεση επανασύνδεση της παροχής του ηλεκτρι-
κού ρεύματος των νοικοκυριών που βρίσκονται σε ανάγκη. Παράλληλα, σε συνεννόηση με 
τη ΔΕΗ, ο Δήμος αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση προκειμένου να ενταχθούν οι πολίτες 
που έχουν ανάγκη στο Οικιακό Κοινωνικό Τιμολόγιο.  
 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αυτή, για το έργο των τριών πρώτων χρόνων της τρέ-
χουσας τετραετίας, θα ήθελα να σημειώσω ότι πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο να α-
ποτυπωθεί στο χαρτί ή να εκφραστούν από μια ομιλία  το αρνητικό κλίμα που υπάρχει γε-
νικότερα ή οι αντιξοότητες που πρέπει να ξεπεραστούν για να φθάσουμε στην ολοκλήρω-
ση ενός έργου.  

http://www.dad.gr/Default.aspx?id=8695&nt=108&lang=1
http://www.dad.gr/Default.aspx?id=8695&nt=108&lang=1
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Είναι δύσκολο, επίσης, να αποτυπωθεί, ο αδιάκοπος αγώνας της Δημοτικής Αρχής και 
όλων των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων, όχι μόνο για να προωθήσουν τα μεγάλα 
έργα για την πόλη, αλλά για να δώσουν λύσεις σε εκατοντάδες μικρά ή μεσαία προβλήμα-
τα, που προκύπτουν καθημερινά, για να ακούσουν το ζωτικό πρόβλημα του Δημότη, που 
μπορεί να είναι από το απλούστερο, μέχρι το πιο πολυσύνθετο, που δεν παύει, όμως γι’ 
αυτόν, να είναι κυρίαρχο και που προσδοκά τη λύση του από το Δήμο, που τον νιώθει πιο 
κοντά του από κάθε άλλο θεσμό της πολιτείας και του κράτους.  
Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τα μέλη και τους φίλους της 
παράταξής για τη συμπόρευση σ’ αυτή τη κοινή προσπάθεια για την πρόοδο της πόλης 
μας.  
Είναι βέβαιο ότι έγιναν λάθη και παραλείψεις, σε αυτά τα τρία χρόνια προσπάθειας. 
Είμαστε εδώ για να διορθώσουμε τα λάθη και τις παραλείψεις μας, γιατί δεν μας φοβίζει η 
προσπάθεια, δεν μας πτοεί η αρνητική συγκυρία. 

Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε με κεντρικό μας μήνυμα: 

Νοιάζομαι για τον συνάνθρωπο, προστατεύω το περιβάλλον, δρω για μια καλύτερη ζωή! 
Γιατί είναι βέβαιο ότι πετύχαμε πολλά, αλλά και πιο βέβαιο ότι μπορούμε περισσότερα. 
 
 

Άγ. Δημήτριος, 18-12-2013 
 
 

Μαρία Ανδρούτσου 
Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης  

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 
Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου 


