ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 23ης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:45 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 47677/2.12.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6.Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Νικηφόρος Ιωάννης, 10.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 13.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης, 19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη
Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29.
Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος
Ιωάννης, 37. Πατσαβός Παναγιώτης, 38. Πίκουλα Αργυρώ, 39. Κοκοτίνης Χρήστος και 40. Σόφης Γεώργιος,
ότι η κ. Γάσπαρη-Λούβαρη Πηνελόπη δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ.
Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 400/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ηλιούπολης 2011 – 2014 (Α΄ φάση στρατηγικός
σχεδιασμός).
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την
έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ηλιούπολης 2011 – 2014 (Α΄ φάση στρατηγικός
σχεδιασμός), έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχέδιο της Α΄ φάσης του στρατηγικού σχεδιασμού του
Δήμου Ηλιούπολης, και μετά την ανάπτυξή του στο Σώμα το κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.
Μετά από την τοποθέτηση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών
συμβούλων οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Λαγκαδινού, Πατσαβού, Κοκοτίνη Σόφη και απεχόντων
των κ.κ. Αναγνώστου, Γιαννόπουλου Παρ., Κωνσταντέα, Κολιοφώτη, Πανταζόπουλου, Μπενά, Πούλου,
Πίκουλα, ενώ οι κ.κ. Ευσταθίου και Αραμπατζής βρίσκονται προσωρινά εκτός αιθούσης)
Εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ηλιούπολης 2011 – 2014 (Α΄ φάση στρατηγικός
σχεδιασμός), ο οποίος έχει ως εξής:
4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
4.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
4.1.1. Αποστολή του ΟΤΑ
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών για την
ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του.»
4.1.2. Όραμα
Η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος οφείλει να συνδέει τις ιστορικές καταβολές, τη σημερινή
πραγματικότητα και τις μελλοντικές επιδιώξεις της πόλης συνεκτιμώντας τις πραγματικές δυνατότητες, τις
γενικότερες τάσεις και κατευθύνσεις στο περιφερειακό, στο εθνικό και στο παγκόσμιο περιβάλλον.
Ο Δήμος Ηλιούπολης επιδιώκει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής με:
 Σχεδιασμό μιας Βιώσιμης πόλης της Αστικής Λογικής και της Αειφορίας.
 Νέες Αντιλήψεις και νέες Δράσεις στο Σύστημα Μετακινήσεων – Μεταφορών, για να προσαρμόσουμε
την κινητικότητα στις σύγχρονες διεθνείς αντιλήψεις και τους κανόνες αειφορίας.
 Μέτρα και πολιτικές που θα δώσουν ώθηση στην Τοπική Οικονομία και την Απασχόληση, ώστε να
εξασφαλιστεί η οικονομική βάση των κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δημοτικής Αρχής.
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Σταδιακή αλλαγή της Ηλιούπολης σε Πράσινη πόλη Δράσεων και Συμπεριφορών, που θα δώσει το
στίγμα της πόλης στη νέα οικολογική εποχή που έρχεται.
Προώθηση του Πολιτισμού της Συμμετοχής, του ΗΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, που είναι πια μονόδρομος
για την αποτελεσματική δράση στην πόλη.
Ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών, της ψηφιακής δημοκρατίας και της εθελοντικής προσφοράς.
Οργάνωση Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας, που θα συντονίσει, θα οργανώσει και θα ενισχύσει τη
μέριμνα για τους κοινωνικά ασθενέστερους, τους ηλικιωμένους, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία,
σηματοδοτώντας τη νέα Ηλιούπολη ως πόλη της Αλληλεγγύης.
Ανάπτυξη της παιδείας
Αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων για την σωστότερη λειτουργία της πόλης

και επομένως να αναδειχθεί σε:
«Πολιτιστικό και αναπτυξιακό πόλο υπερτοπικής σημασίας, ελκυστικό χώρο διαβίωσης και δημιουργίας,
με σεβασμό στον άνθρωπο και στη φύση, μια κοινωνία της συμμετοχής, της προσφοράς και της
αλληλεγγύης».
4.1.3. Κατευθυντήριες Αρχές
Η υλοποίηση του οράματος για την περιοχή ευθύνης του Δήμου Ηλιούπολης οφείλει να υλοποιηθεί με την
τήρηση κατ’ ελάχιστον των παρακάτω κατευθυντήριων αρχών:
 Κινητοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων
 Προστασία των Δημοσίων Ακινήτων
 Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
 Σεβασμός των αρχών και αειφόρου ανάπτυξης
 Προώθηση των διαδημοτικών συνεργασιών για θέματα υπερτοπικού χαρακτήρα
 Προώθηση ενεργού συμμετοχής των πολιτών
 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς
 Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
 Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις
4.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Στην προηγούμενη ενότητα δόθηκε το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης και προσδιορίστηκε η στρατηγική που θα
πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος στην περίοδο 2011-2014. Για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου θα
πρέπει αρχικά να καθοριστούν και αποτυπωθούν οι γενικοί στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν με την εφαρμογή
του επιχειρησιακού προγράμματος.
Επιλέχθηκε οι στρατηγικοί στόχοι να διαχωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες, σε αυτούς που αφορούν στο
εξωτερικό περιβάλλον και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον πολίτη «γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης»
και σε αυτούς που αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και στις υπηρεσίες του «γενικοί στόχοι
εσωτερικής ανάπτυξης» στους αντίστοιχους άξονες που προσδιορίζονται από τον Οδηγό σύνταξης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α’ βαθμού της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
4.2.1. Μέτρα & Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης
Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα ζητήματα όπως αυτά εντοπίστηκαν στη φάση
της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού προβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης. Αφορούν
στα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος προκειμένου να εκπληρώσει
αποτελεσματικότερα την αποστολή του. Παρακάτω παρουσιάζονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής
ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα οι οποίοι αναλύονται σε Ειδικούς Στόχους προκειμένου να εξειδικευτεί η
στρατηγική και να είναι εφικτή η προσέγγιση –με ποσοτικούς όρους- ενός αποτελεσματικού Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού.
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ΑΞΟΝΑΣ 1ος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της Ποιότητας της Ζωής των πολιτών
ΜΕΤΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.1. Προστασία και Διεκδίκηση της
1.1.1. Προστασία και Διεκδίκηση της Δημόσιας Περιουσίας
Δημόσιας Περιουσίας
και οριστική απόδοσή της στον Δήμο.
1.1.2. Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας με στόχο την
ικανοποίηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών
της πόλης.
1.2. Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο 1.2.1.Προστασία & Ενίσχυση πρασίνου.
Αισθητική της Πόλης
1.2.2. Συντήρηση και δημιουργία νέων χώρων αναψυχής.
1.2.3.Ενίσχυση δράσεων βελτίωσης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
1.2.4.Ενίσχυση δομών και μηχανισμών περιβαλλοντικής
προστασίας – Ευαισθητοποίησης πολιτών
1.2.5.Ενθάρρυνση χρήσης ΑΠΕ
1.2.6.Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
1.2.7.Ενίσχυση Πολιτικής προστασίας – Ανάπτυξη τοπικών
επιχειρησιακών Σχεδίων & προστασίας αστικού
περιβάλλοντος.
1.2.8.Πρόγραμμα συλλογικής αντιμετώπισης των
περιπτώσεων αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων
χώρων (διαφημιστικά πλαίσια και λοιπές κατασκευές,
εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα κλπ σε κοινόχρηστους
χώρους
1.2.9.Αντιμετώπιση προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και ηχορύπανσης
1.2.10.Προστασία & Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων (Υμηττός
& Ρέμα Πικροδάφνης)
1.2.11. Βελτίωση της αισθητικής της πόλης.
1.3. Καθαριότητα – Διαχείριση
απορριμμάτων

1.4. Συντήρηση - Αναβάθμιση
Κοινόχρηστων Χώρων & λοιπών
Δημοτικών Κτηρίων και
Υποδομών
1.5. Μεταφορική υποδομή,
κυκλοφορία, στάθμευση,
συγκοινωνία
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1.3.1.Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας υψηλής ποιότητας
προς τους πολίτες με όσο το δυνατό χαμηλότερο
κόστος.
1.3.2.Προώθηση ανακύκλωσης σε όλα τα ανακυκλώσιμα
υλικά.
1.3.3.Προώθηση κομποστοποίησης και άλλων φιλικών προς
το περιβάλλον δράσεων.
1.4.1. Εξασφάλιση λειτουργικότητας, ακίνδυνης χρήσης και
εξωραϊσμός των υποδομών της πόλης.
1.5.1. Βελτίωση Κυκλοφοριακού
1.5.2. Βελτίωση Δημοτικής συγκοινωνίας
1.5.3. Επέκταση 4ης γραμμής ΜΕΤΡΟ προς την περιοχή της
Αγ. Μάρινας

ΑΞΟΝΑΣ 2ος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και αύξηση υποδομών, προγραμμάτων και δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Κοινωνικής Μέριμνας»
ΜΕΤΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ
2.1. Αθλητισμός
2.1.1.Αναβάθμιση Αθλητικών υποδομών
2.1.2.Αύξηση των αθλητικών δράσεων
2.1.3.Προώθηση διαδημοτικών αθλητικών δράσεων
2.2. Πολιτισμός
2.2.1.Αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών
2.2.2.Διατήρηση όλων των υφιστάμενων Πολιτιστικών δράσεων
και δημιουργία νέων με απώτερο στόχο την παραγωγή
πολιτισμού
2.2.3.Σύνδεση πολιτιστικών και Αθλητικών δράσεων με την
κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.
2.2.4.Ανάδειξη του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης σε
Πανελλήνιο Κέντρο Αναφοράς της Εθνικής Αντίστασης
2.2.5.Σύνδεση των λειτουργιών του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης με την εκπαιδευτική κοινότητα
2.3. Κοινωνική Μέριμνα
2.3.1. Βελτίωση της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών
2.3.2. Αύξηση θέσεων Παιδικών Σταθμών
2.3.3.Αναβάθμιση ΚΑΠΗ και παροχή νέων υπηρεσιών
2.3.4.Δημιουργία Μονάδας Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας
2.3.5.Διατήρηση όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δράσεων
και δημιουργία νέων
2.3.6.Λήψη μέτρων ανακούφισης των οικονομικά ασθενέστερων
και ιδιαίτερα πληγέντων από την παρούσα οικονομική
κρίση πολιτών
2.3.7.Προώθηση εθελοντισμού
2.3.8.Ειδική φροντίδα για άτομα με αναπηρία
2.3.9.Δημιουργία δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό
παντοπωλείο, κοιν. Φαρμακείο Λειτουργία ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ
κλπ)
2.4. Εκπαίδευση
2.4.1.Συντήρηση και βελτίωση των υποδομών Εκπαίδευσης
2.4.2.Αξιοποίηση των Σχολικών εγκαταστάσεων για την
ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων
2.4.3.Προώθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης
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ΑΞΟΝΑΣ 3ος: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής Οικονομίας, ενίσχυση της απασχόλησης
ΜΕΤΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ
3.1. Τοπική επιχειρηματικότητα
3.1.1.Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας
3.1.2.Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας
3.1.3.Προσέλκυση νέων επενδυτών
3.2. Απασχόληση - Ανεργία

3.2.1. Καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας
3.2.2.Ανάπτυξη δράσεων ανακούφισης των μακροχρόνια
άνεργων και οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.

4.2.2 Στόχοι & Μέτρα Εσωτερικής Ανάπτυξης
Με βάση τη λίστα των κρίσιμων εσωτερικών ζητημάτων ανάπτυξης του Δήμου Ηλιούπολης καθώς και με
βάση την προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης της πόλης, η στρατηγική εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου την
επόμενη προγραμματική περίοδο πρέπει να διέπεται από την αρχή της αποτελεσματικής και αποδοτικής
χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων του προς όφελος των κατοίκων. Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου
Ηλιούπολης και η αναδιοργάνωση των λειτουργιών αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της
ποιότητας της ζωής στην πόλη. Η ανάπτυξη και αναδιοργάνωση είναι επιτακτική ανάγκη κυρίως λόγω του
νέου θεσμικού πλαισίου που εκχωρεί νέες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για την υποστήριξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης, αρμόδιες είναι οι υποστηρικτικές και
οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου. Μέσω των υποστηρικτικών και οριζόντιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο
συντονισμός, ο έλεγχος και ο προσανατολισμός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα της διοίκησης σε
κοινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής τους
ικανότητας.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης ανά ενότητα.
ΑΞΟΝΑΣ 4ος: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΡΑ
4.1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
–Ψηφιακός Δήμος

4.2.Οργάνωση και συνεργασίες

4.3. Ανθρώπινο Δυναμικό και
υλικοτεχνική υποδομή
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ΣΤΟΧΟΙ
4.1.1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων
(εφαρμογή σε όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης).
4.1.2.Τυποποίηση διαδικασιών του Δήμου και βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4.1.3. Ανάπτυξη - βελτίωση μηχανισμών για αποτελεσματικότερη
άσκηση λειτουργιών του Δήμου.
4.1.4. Αξιοποίηση της πληροφορικής για παροχή
αναβαθμισμένων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
4.1.5.Ολοκλήρωση διαδικασιών πλήρους μηχανοργάνωσης – και
ηλεκτρονικής διακίνησης-διεκπαιρέωσης εγγράφων.
4.1.6.Ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών, της ψηφιακής
δημοκρατίας και της εθελοντικής προσφοράς.
4.2.1.Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και των
νομικών προσώπων.
4.2.2.Ανάπτυξη κάθε είδους ωφέλιμων για τον Δήμο
συνεργασιών (διαδημοτικές, αδελφοποιήσεις, δίκτυα
πόλεων κλπ)
4.3.1.Ανάπτυξη νέου Σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας και στελέχωση αυτού αξιοκρατικά.
4.3.2. Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

4.4. Οικονομικά

4.3.3.Αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού με συνεχή
επιμόρφωση.
4.3.4.Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής.
4.3.5.Ανάπτυξη νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση
νέων υπηρεσιών και αυτών που σήμερα λειτουργούν σε
μισθωμένους χώρους.
4.4.1.Βελτίωση οικονομικών του Δήμου.
4.4.2.Μείωση λειτουργικού κόστους.
4.4.3.Ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της οικονομικής
λειτουργίας του Δήμου και των νομικών του προσώπων
(αναλυτική Λογιστική, κοστολόγηση κλπ)
4.4.4.Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
4.4.5.Απορρόφηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για την εξυπηρέτηση
του επενδυτικού προγράμματος του Δήμου.

Ακολουθούν οι παραπάνω Άξονες και Μέτρα σχηματικά
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011-2014
ΣΤΟΧΟΣ: «Πολιτιστικό και αναπτυξιακό πόλο υπερτοπικής σημασίας, ελκυστικό χώρο διαβίωσης
και δημιουργίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και στη φύση, σε μια κοινωνία της συμμετοχής, της
προσφοράς και της αλληλεγγύης».
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3
ΤΟΠΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ 4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΑΣΣΙΝΟ –
Α
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΟΛΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
–ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΔΉΜΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΧΏΡΩΝ & ΛΟΙΠΏΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ
ΚΤΙΡΊΩΝ &
ΥΠΟΔΟΜΉ,
ΥΠΟΔΟΜΏΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ
ΣΤΆΘΜΕΥΣΗ, Σχήμα 4-1: Άξονες
ΜΕΡΙΜΝΑ
και Μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ηλιούπολης
ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΊΑ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ
ΥΠΟΔΟΜΉ

4.2.3. Συνοπτική περιγραφή των Μέτρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής.
Μέτρο 1.1. Προστασία & Διεκδίκηση της Δημόσιας Περιουσίας
Βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η προάσπιση της Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκεται
στον Δήμο μας. Άξονες-επιδιώξεις της πολιτικής αυτής είναι οι ακόλουθοι τρείς:
1. Η ενότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων και η διαπαραταξιακή συνεργασία.
2. Η σύμπραξη με τους όμορους Δήμους, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και η δημιουργία ενιαίου
μετώπου δράσης.
3. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις από κοινού με τους δημότες και η επιδίωξη με κάθε νόμιμο μέσο της
οριστικής κατοχύρωσης των δημόσιων ακινήτων υπέρ του Δήμου για την κάλυψη των σημερινών και
μελλοντικών αναγκών της πόλης.
Με βάση τα παραπάνω η Δημοτική Αρχή έφερε κατ’ αρχάς το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έγινε
αναλυτική ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, και αναπτύχθηκε διεξοδικός και γόνιμος διάλογος
με όλες τις δημοτικές παρατάξεις.
Από τη συζήτηση προέκυψε σύγκλιση απόψεων όσων αφορά στις μελλοντικές ενέργειες που συνοψίζονται:
- Στην αποφασιστική συνέχιση του δικαστικού αγώνα με τους κληρονόμους Νάστου, που είναι σε εξέλιξη.
- Στην ευαισθητοποίηση και δυναμική κινητοποίηση των πολιτών, για την κατοχύρωση του δημόσιου
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των οικοπέδων και των εκτάσεων που διεκδικούνται.
- Στη συνεργασία με τους όμορους Δήμους Αργυρούπολης, Ελληνικού και Αλίμου, για από κοινού δράση.
- Στη σύσταση μόνιμης διαπαραταξιακής επιτροπής για την ανάληψη πρωτοβουλιών, με στόχο την
οριστική παραχώρηση των καταπατημένων εκτάσεων στο Δήμο.
Ήδη η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει σε:
 Μαχητική επαγρύπνηση, με την υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας, για τις δικαστικές εξελίξεις.
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 Κοινή συνέντευξη τύπου σε όλα τα ΜΜΕ, των τριών Δημάρχων Ηλιούπολης, ΕλληνικούΑργυρούπολης και Αλίμου, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
 Κοινή εκδήλωση των τριών Δήμων, με κινητοποίηση των δημοτών.
 Συνάντηση των Δημάρχων με την Κ.Ε.Δ., το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την Εισαγγελία Αθηνών.
 Διαδημοτικό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα, με αίτημα την έκδοση οριστικών
παραχωρητηρίων των εκτάσεων αυτών υπέρ των Δήμων. Το ψήφισμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα
πολιτικά κόμματα, στην Κυβέρνηση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ήταν η επιτυχής έκβαση δύο συναφών δικαστικών υποθέσεων, μια των
αστικών και μια των ποινικών δικαστηρίων, που είναι άκρως ευνοϊκές για το Δημόσιο και τον Δήμο μας.
Μέτρο 1.2. Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο – Αισθητική της Πόλης
Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει και ήδη εφαρμόζει σταδιακά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
1. «Πράσινους άξονες», δηλαδή περιπατητικές διαδρομές και ποδηλατοδρόμους, με πυκνή φύτευση από το
κέντρο της πόλης προς τον Υμηττό, το Ρέμα της Πικροδάφνης και το Χαλικάκι.
2. «Πράσινους δακτυλίους», δηλαδή διαδρομές εντός της πόλης με πυκνή φύτευση, ολοκληρώνοντας έτσι
ένα σύστημα φυσικών αεραγωγών της πόλης.
3. Φυτεύσεις σε όλη την πόλη.
4. Αναμόρφωση και ανάπλαση των πλατειών και των πάρκων της πόλης, με φύτευση και εξοπλισμό, για να
εντατικοποιηθεί η χρήση και η παραμονή σε αυτά.
5. Δημοτική παρέμβαση στο ιδιωτικό πράσινο (σε προκήπια, αυλές και εξώστες), με παροχή συμβούλων,
διάθεση δενδρυλλίων, κλάδευση μεγάλων δένδρων κλπ.
6. Ενεργοποίηση του δημότη με συντήρηση των φυτών έξω από την πόρτα, την υιοθεσία δένδρων και
καθιέρωση βραβείων συμμετοχής στο πρόγραμμα πράσινη πόλη (πράσινα κτίρια, πράσινα σχολεία).
7. Δενδροφύτευση του οδικού δικτύου της πόλης.
8. Αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων για την άρδευση των πάρκων – συμβολή στην ορθολογική διαχείριση
των φυσικών πόρων.
9. Ενίσχυση Δημοτικού Φυτωρίου – Εξασφάλιση Φυτών από άλλους δημόσιους Φορείς.
10. Αύξηση & προστασία πρασίνου με επιστημονική μέθοδο (φυτοτεχνικές μελέτες) με στόχο την προσφορά
σε όλους τους πολίτες οάσεων οξυγόνου και αναψυχής.
11. Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων. (επέκταση, αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου κλπ)
12. Συστηματική αντιμετώπιση των ασθενειών που τελευταία πλήττουν τα δένδρα και το πράσινο γενικότερα
με επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων που ήδη αντιμετωπίζεται με επιτυχία.
 Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αειφόρος Ανάπτυξη
Η Διοίκηση του Δήμου σχεδιάζονται και προγραμματίζονται:
 Βιοκλιματική προσαρμογή των περιοχών Αγ. Μαρίνας και Αγ. Κωνσταντίνου.
 Εγκατάσταση φυσικού αερίου στα σχολεία.
 Σταδιακή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτίρια.
 Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας.
 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει σε πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, μαζί με
τέσσερις ακόμη Δήμους της Αττικής (Αγ. Δημήτριος, Καισαριανή, Περιστέρι και Π. Φάληρο). Η υλοποίηση
του προγράμματος θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση σε 1.000 περίπου νοικοκυριά, στα οποία θα παρασχεθούν
υπηρεσίες - παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, με ελάχιστη αρχική δαπάνη και
αποπληρωμή σε βάθος χρόνου, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Η ενεργειακή αναβάθμιση θα έχει σαν
αποτέλεσμα την οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών, λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας και της
μείωσης του λογαριασμού του ρεύματος, με την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.
 Συνεργασία με το Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)
Για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση
έργων και παρεμβάσεων, που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη κρίθηκε
σκόπιμη η συνεργασία του Δήμου με το ΚΑΠΕ (έχει ήδη υπογραφεί Μνημονίου συνεργασίας).
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 Έργα ανάπλασης και ενεργειακής αναβάθμισης
Προωθούνται έργα ανάπλασης και ενεργειακής αναβάθμισης. Αρκετά από αυτά περιλαμβάνονται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2011 του Δήμου και έχει δρομολογηθεί η υλοποίησή τους.
 Συμμετοχή του Δήμου στο «Energy of Mayors»
Ενεργή συμμετοχή στο έργο «Energy of Mayors», που υποστηρίζει την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των
Δημάρχων». Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν Δήμοι από
όλη την Ευρώπη, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την υλοποίηση δράσεων, για
περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος και την ανάπτυξη εφαρμογών για την Αειφόρο Ενέργεια,
ενταγμένες στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ήδη ο Δήμος συμμετέχει με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
 Φυσικοί Πόροι
Ο Δήμος μας έχει δύο μεγάλους φυσικούς πόρους του Λεκανοπεδίου: Τον Υμηττό και το Ρέμα Πικροδάφνης.
Βασικός Στόχος της Διοίκησης του Δήμου είναι ένταξη του φυσικού περιβάλλοντος στην καθημερινή ζωή των
πολιτών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι και οι δύο πλευρές επωφελημένες (και οι πολίτες να παίρνουν την
ενέργεια και την ψυχική ηρεμία που προσφέρει η φύση και αυτή να λαμβάνει την προστασία και φροντίδα από
τους χρήστες.
 Ο Υμηττός πρέπει να κηρυχθεί Εθνικός Δρυμός και να ελέγχεται από το Δασαρχείο, που έχει ιδρυθεί για το
σκοπό αυτό. Η Δημοτική Αρχή της Ηλιούπολης, σε συνεργασία με τους άλλους ενδιαφερόμενους Δήμους,
θα κινηθεί προς την κατεύθυνση των παρακάτω παρεμβάσεων προς την πολιτεία:
oΕνοποίησης των ζωνών προστασίας Α και Β και δημιουργίας μίας μόνο ζώνης, με σκοπό την
προστασία, την αναβάθμιση και την ανάδειξη του δάσους σε χώρο αναψυχής
oΣημειακών τροποποιήσεων στα όρια των Δήμων με την σημερινή Β ζώνη προστασίας, για τη
διευθέτηση χρονίων εκκρεμοτήτων που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 Το Ρέμμα Πικροδάφνης: Προωθούνται προγράμματα αναμόρφωσης με βιοκλιματικές προδιαγραφές του
Ρέματος Πικροδάφνης, με στόχο να μετατραπεί σε χώρους αναψυχής, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής.

Αισθητική της Πόλης
 Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τη διαμόρφωση των εισόδων της πόλης
 Εφαρμογή προγράμματος συνολικής αντιμετώπισης της αυθαίρετης τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και
όλων γενικά των αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους, με στόχο τον εξωραϊσμό της πόλης και
την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών.
 Λήψη μέτρων για την απελευθέρωση των πεζοδρομίων από τα αυτοκίνητα και κάθε αυθαίρετο εμπόδιο, για
ασφαλή διέλευση των πεζών.
 Επεξεργασία ενιαίων προδιαγραφών για τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, ώστε να υπάρχει ενιαία
αισθητική και ταυτότητα στην πόλη μας μετά από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους.
 Απομάκρυνση κάθε αυθαίρετης και επικίνδυνης κατασκευής από τα πεζοδρόμια και τους λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους .
 Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών και αισθητικά αναβαθμισμένων διαφημιστικών πλαισίων.
 Κατασκευή έργων αναβάθμισης των εισόδων της πόλης .

 Εκπόνηση σχεδίου δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας, με έμφαση στην τήρηση του κανονισμού καθαριότητας,

στον έλεγχο της στάθμευσης και στην αποτροπή εγκατάστασης αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους
χώρους.
 Προμήθεια νέου περιπολικού για αποτελεσματικότερους ελέγχους
 Διαφημιστικές πινακίδες και ανενεργές στάσεις. Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τις εταιρίες
διαφημιστικής προβολής, προχωρεί στην αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, καθώς και
στην απομάκρυνση στεγάστρων που δεν εξυπηρετούν στάσεις της αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας, για να
διευκολυνθεί η ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών στα πεζοδρόμια της πόλης.
Μέτρο 1.3. Καθαριότητα Διαχείριση Απορριμμάτων
 Ολοκληρωμένο σχέδιο «στερεά απόβλητα»
Με στόχο την άμεση βελτίωση του τομέα συλλογής απορριμμάτων και της καθαριότητας της πόλης, η
Δημοτική Αρχή της Ηλιούπολης προχωρεί σε αναθεώρηση του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων , με
στόχο την μείωση των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας, την οικολογική διαχείριση των
απορριμμάτων και τη μείωση των ανταποδοτικών τελών ή την πλήρη κατάργησή τους σε κοινωνικά
ευαίσθητες ομάδες. Συγκεκριμένα:
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o Στην αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
o Στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.
o Στην αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.
o Στην ανακαίνιση – ανανέωση του στόλου οχημάτων.
Η κοινωνία της Ηλιούπολης του 21ου αιώνα οφείλει να καινοτομήσει σε συμπεριφορές και πολιτικές πρακτικές
που προστατεύουν το περιβάλλον και τα φυσικά αποθέματα, που σημαίνει μεταβολή από τη νοοτροπία του
«πετώ» στη λογική του «ανακυκλώνω» και «επαναχρησιμοποιώ».
Η Δημοτική Αρχή της Ηλιούπολης, σε συνεργασία με ειδικευμένους επιστήμονες και οργανώσεις
καταναλωτών, θα καταρτίσει και θα υλοποιήσει βήμα προς βήμα ένα σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων, με δράσεις για τη μείωση, το διαχωρισμό, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και την
επαναχρησιμοποίηση τους. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:
 Παρέμβαση στην επανάχρηση οικοδομικών υλικών και οργάνωση της εναπόθεσης μπαζών.
 Οργάνωση της αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και ανακυκλώσιμων υλικών σε συγκεκριμένη μέρα και
ώρα από κάθε νοικοκυριό.
 Εγκατάσταση συστήματος διαλογής σε όλη την πόλη.
 Προώθηση της κομποστοποίησης σε κάθε νοικοκυριό, κατασκευή και διάθεση (σε τιμές κόστους) κάδων
κομποστοποίησης, για τις αυλές των κατοίκων και των πολυκατοικιών.
 Οργάνωση διαρκούς δικτύου ενημέρωσης του κοινού για τρόπους και συμπεριφορές μείωσης των
απορριμμάτων, με τις οποίες μπορεί να εξοικονομηθεί ποσοστό μέχρι και 50% των σχετικών δαπανών του
νοικοκυριού και του Δήμου.
 Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων.
 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων.
 Αντικατάσταση δεξαμενών καυσίμων.
 Προμήθεια συστήματος ολικής διαχείρισης καυσίμων.
 Εργασίες συντήρησης και κτιριακών εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης.
 Επαναπροσδιορισμός προστίμων του κανονισμού καθαριότητας και αυστηρή εφαρμογή του.
 Επανασχεδιασμός τρόπου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 Καθαριότητα
Μεγάλη η προσπάθεια που προγραμματίζεται και καταβάλλεται ήδη από τη Δημοτική Αρχή για την κάλυψη
των αναγκών της πόλης δεδομένης της έλλειψης επαρκούς προσωπικού και κονδυλίων.
- Εξασφάλιση «του αξιόμαχου» του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου. Έχουν ήδη επιτευχθεί η
επισκευή και επαναλειτουργία ικανού αριθμού οχημάτων και εξοπλισμού, η επισκευή των πλυντηρίων των
κάδων και ο σταδιακός καθαρισμός και απολύμανση όλων των κάδων της πόλης, η αναδιοργάνωση κα η
πλήρης ενεργοποίηση των συνεργείων αυτοκινήτων του Δήμου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση
σημαντικών πόρων.
- Υπογειοποίηση των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων. Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά με την
εγκατάσταση Υπόγειων Κάδων έξω από μεγάλα σούπερ μάρκετ και άλλα σημεία της πόλης.
- Αναθεώρηση & επανασχεδιασμό του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο την μείωση των
λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας, την οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων και τη
μείωση των ανταποδοτικών τελών ή την πλήρη κατάργησή τους σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.
 Ανακύκλωση
 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης. Ήδη η Δημοτική Αρχή προμηθεύτηκε δωρεάν, και εγκατέστησε 140
νέους μπλε κάδους (ανακύκλωσης γυαλιού, χαρτιού και αλουμινίου), ούτως ώστε να εξυπηρετούνται
καλύτερα οι δημότες. Υπάρχει επίσης σχεδιασμός, και θα προβλεφθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, ώστε να
υπάρξει πλήρης κάλυψη ολόκληρης της πόλης από μπλε κάδους.
 Προώθηση προγράμματος ανακύκλωσης στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία.
 Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης κομποστοποίησης με το ΤΕΙ Κρήτης.
 Προώθηση προγράμματος κομποστοποίησης οικιακών απορριμμάτων.
Σημαντικό βήμα στην προώθηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων στην πόλη μας αποτελεί η
ήδη αναλυμένη απόφαση της Δημοτικής Αρχής, για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Τ.Ε.Ι.
Κρήτης, με αντικείμενο την πιλοτική εγκατάσταση μονάδας κομποστοποίησης των φυτικών υπολειμμάτων
των πάρκων, των κήπων και των δενδροστοιχιών του Δήμου. Το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών
Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που διαθέτει πλούσιο ερευνητικό επιστημονικό
έργο και σημαντική πρακτική εμπειρία στον τομέα της κομποστοποίησης, θα εγκαταστήσει στην πόλη μας
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μια πιλοτική μονάδα διαχείρισης και επεξεργασίας όλων των κλαδοκάθαρων που προέρχονται από τα
κλαδέματα των πάρκων,των δενδροστοιχιών και των οικιών του Δήμου, και θα παράγει από αυτά κόμποστ,
το οποίο θα ανακυκλώνεται ως εδαφοβελτιωτικό (οικολογικό λίπασμα), που θα χρησιμοποιείται τόσο από
το Δήμο για τις ανάγκες του (Δ/νση Πρασίνου), όσο και από τους δημότες, για τη λίπανση των κήπων τους,
με προφανές οικολογικό, αλλά και οικονομικό όφελος. Παράλληλα θα συνταχθούν από το
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα επιστημονικές μελέτες, και θα εκπαιδευθεί το αναγκαίο προσωπικό, προκειμένου,
μετά το τέλος της πιλοτικής εφαρμογής, να καταστεί δυνατή η μόνιμη εγκατάσταση μιας τέτοιας κεντρικής
μονάδας κομποστοποίησης στο Δήμο μας, ενώ ταυτόχρονα θα προωθείται η ευαισθητοποίηση και η
εκπαίδευση των δημοτών στην οικιακή ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και στην παραγωγή
κόμποστ για οικιακή χρήση.
 Προωθείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών και των λαμπτήρων.
Προγραμματίζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργηθεί ευρύ δίκτυο εναπόθεσης από τους
δημότες των μικρών ηλεκτρικών συσκευών και των λαμπτήρων σε πολλά σημεία της πόλης, από τα οποία
εν συνεχεία θα συλλέγονται από τα συνεργεία του Δήμου, και θα ανακυκλώνονται. Παράλληλα θα
οργανωθεί η διαδικασία περισυλλογής των ογκωδών ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια
κ.λπ.) από τα σπίτια. Ο δημότης θα ενημερώνει το γραφείο Ανακύκλωσης του Δήμου και, μετά από
τηλεφωνικό ραντεβού συνεργείο του Δήμου θα παραλαμβάνει από τον ιδιωτικό του χώρο την ηλεκτρική
συσκευή, και θα φροντίζει για την ανακύκλωσή της.
 Πρόγραμμα ανακύκλωσης φαρμάκων. Ο Δήμος μας σχεδιάζει και θα θέσει σε εφαρμογή για τους
κατοίκους της πόλης πρόγραμμα ανακύκλωσης των φαρμάκων που έχουν λήξει, τα οποία μέχρι τώρα
κατέληγαν μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα στις χωματερές, με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
Μέτρο 1.4. Συντήρηση – Αναβάθμιση Κοινοχρήστων χώρων & Λοιπών Δημοτικών Κτηρίων και Υποδομών
 Αξιοποίηση – Ανάπλαση των Δημοτικών Αλσών της πόλης.
- Προωθούνται προγράμματα αναμόρφωσης με βιοκλιματικές προδιαγραφές των πάρκων Ναυαρίνου
και Καλαβρύτων, και του Ρέματος Πικροδάφνης, με στόχο να μετατραπούν σε χώρους αναψυχής,
πολιτισμού και κοινωνικής ζωής.
- Είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια ένταξης της περιοχής Χαλικάκι σε πρόγραμμα ευρείας ανάπλασης και
αναβάθμισης χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, ενώ προχωρεί η διαδικασία για την κατασκευή
σύγχρονου παιδότοπου και χώρων άθλησης.
- Ανακαίνιση και επαναπροσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Πέραν από την ανακαίνιση (συντήρηση των χώρων, αισθητική, κυλικείο) επιδιώκεται η αξιοποίηση
του χώρου σύμφωνα με τον αρχικό προορισμό του δηλαδή την κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών της
πόλης μας. Συγκεκριμένα πέρα από την ψυχαγωγία επιδιώκεται πρωτίστως η κυκλοφοριακή αγωγή με
την ένταξη το Πάρκου στις δραστηριότητες των Δημοτικών Σχολείων, με μαθήματα Οδικής
Συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.


Συντήρηση – αναβάθμιση υποδομών της πόλης.

1. Πρόγραμμα Συντηρήσεων κοινόχρηστων χώρων.
 Συντηρήσεις – ανακατασκευές κοινόχρηστων χώρων (ανακατασκευή πεζοδρομίων, αποκατάσταση
ζημιών πεζοδρομίων γύρω από τις φυτοδόχους κ.λ.π).
 Συντηρήσεις – ανακατασκευές οδικού δικτύου (λακκούβες, ανακατασκευές οδοστρωμάτων,
αντικαταστάσεις πλακών με αντιολισθητική άσφαλτο κ.λ.π).
 Συντηρήσεις – ανακατασκευές παιδικών χαρών.
 Συντηρήσεις – ανακατασκευές αθλητικών χώρων.
 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού πόλης.
 Περίφραξη του ρέματος Πικροδάφνης και άλλων κοινόχρηστων χώρων.
2. Λήψη μέτρα ασφάλειας των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων
 Προσεισμικός έλεγχος όλων των Δημοτικών κτιρίων.
 Στατικός έλεγχος των κτιρίων που δεν διαθέτουν πολεοδομική άδεια και όποιων άλλων κριθεί
απαραίτητο από την Τεχνική Υπηρεσία.
 Νομιμοποίηση αυθαίρετων Δημοτικών εγκαταστάσεων.
 Προσαρμογή της ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων σε σύγχρονες
προδιαγραφές ασφαλείας.
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3. Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων.
 Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 Συντήρηση Δημοτικών τοπικών των κέντρων διανομής τάσεως (PILARS).
 Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης.
 Συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων και συσκευών.
 Συντήρηση ανελκυστήρων.
 Συντήρηση συστημάτων πυροσβεστικών Κρουνών.
 Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και εξασφάλιση των
απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης.
 Συντήρηση φρεατίων αποχέτευσης.
 Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων και υποδομών ανάσχεσης υδάτων Υμηττού. (αρμοδιότητα
ΣΠΑΥ)
Μέτρο 1.5. Μεταφορική Υποδομή, Κυκλοφορία, Στάθμευση, Συγκοινωνία
 Κυκλοφοριακό
Το κυκλοφοριακό, το οποίο καταγράφεται ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των σύγχρονων
μεγαλουπόλεων διεθνώς, εμφανίζεται και στην πόλη μας εντονότατα οξυμμένο κατά τα τελευταία χρόνια
(λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της διευρυμένης χρήσης του Ι.Χ.), και συνεχώς επιδεινούμενο. Οι
ανεπιτυχείς προσπάθειες επίλυσης ή έστω βελτίωσής του, επιβάλλουν πλέον άμεσα και κατηγορηματικά τη
ριζική αναπροσαρμογή του συστήματος κυκλοφορίας, έτσι ώστε να αποτελέσει τη βάση για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Η νέα Δημοτική Πολιτική που προτείνεται είναι σαφώς
προσδιορισμένη και αναλυτικά διατυπωμένη, με στόχους:
 Ένα ιεραρχημένο οδικό δίκτυο, ευκρινές και αναγνώσιμο.
 Την εξισορρόπηση των κινήσεων με όλα τα μεταφορικά μέσα.
 Τη μείωση της υπέρμετρης χρήσης του Ι.Χ., με μέτρα που θα αποθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη
στάθμευση.
 Τη μείωση του θορύβου και των ρύπων, όπως επίσης τη βελτίωση της οδικής σήμανσης.
 Τη δημιουργία όλων των προϋποθέσεων για την ασφαλή κίνηση των ατόμων της Τρίτης
 Ηλικίας και των ΑμεΑ.
 Την απελευθέρωση των δρόμων από τα σταθμευμένα οχήματα. Η Δημοτική Αρχή επεξεργάζεται
ήδη και θα εφαρμόσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας και σήμανσης.
Για το περιαστικό - υπερτοπικό δίκτυο: Νοτιοδυτική προέκταση της Αττικής Οδού (Νέα υπογειοποιημένη
Περιφερειακή Οδός). Θεωρείται αναγκαία την προέκταση της Αττικής Οδού, με τη μείωση στο ελάχιστο των
περιβαλλοντικών της επιπτώσεων στον Υμηττό και την όσο το δυνατό μικρότερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση
της πόλης μας, από τη διοχέτευση σ’ αυτήν της υπερτοπικής κυκλοφορίας. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη
κατασκευής της Περιφερειακής Υμηττού είναι ο αποχαρακτηρισμός της Λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη από
οδό υπερτοπικής κυκλοφορίας, που ταλαιπωρεί τα τελευταία 25 χρόνια την πόλη μας, σε δρόμο τοπικής
κυκλοφορίας.
Για το τοπικό δίκτυο οι προτάσεις συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες :
 Αναπροσαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης και άμεση εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη στις
σημερινές συνθήκες. Μέσα από αυτή θα αντιμετωπισθούν με επιστημονική τεκμηρίωση θέματα
όπως:

Βελτίωση οδικού δικτύου – Μονοδρομήσεις.

Σημειακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

Ελεγχόμενη στάση – στάθμευση.

Σημειακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

Δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομων.

Δημιουργία δακτυλίων ήπιας κυκλοφορίας γύρω από τα σχολικά κτήρια.

Ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων.

Προβλήματα ρύπανσης και ηχορύπανσης

Πρόταση για επανασχεδιασμός Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη βελτιστοποίηση των
χρόνων ανταπόκρισης και του λειτουργικού κόστους.
 Αποτροπή με πρακτικούς τρόπους της πολύωρης στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους.
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Απελευθέρωση των πεζοδρομίων και θέσπιση μηχανισμών επιτήρησης με ισχυροποίηση της
στελέχωσης και του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας.
Εκτεταμένες εργασίες διαγραμμίσεων των οδοστρωμάτων και βαψίματος των νησίδων για την
ασφάλεια και την αισθητική των δρόμων της πόλης χρησιμοποιώντας το μηχανολογικό εξοπλισμό
που διαθέτει ο Δήμος, ο οποίος για χρόνια εχει παραμείνει αναξιοποίητος. Η δράση είναι σε ήδη
σε εξέλιξη.
Λειτουργία – οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Επανασχεδιασμός λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας με στόχο να ικανοποιεί και τις πιο
απομακρυσμένες περιοχές από το κέντρο της πόλης.



Σύστημα οδικής ασφάλειας για τυφλούς.
Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηχητικής σήμανσης στα φανάρια, για τη διευκόλυνση της
ασφαλούς κυκλοφορίας των τυφλών χωρίς την ανάγκη συνοδείας, στους δρόμους της πόλης μας.



4η Γραμμή Μετρό στην Αγία Μαρίνα.
Επιδιώκεται η επέκταση της νέας γραμμής (4) του ΜΕΤΡΟ προς Βύρωνα-Υμηττό να επεκταθεί μέχρι
την Πλατεία Ανεξαρτησίας της Αγίας Μαρίνας. Έχει εξασφαλισθεί ήδη η συναίνεση της
κατασκευάστριας εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Το όφελος για την Ηλιούπολη από αυτό το έργο
θα είναι τεράστιο, αφού, σε συνδυασμό με το νέο σταθμό της 2ης γραμμής (Κ. Ηλιούπολη), θα
συμβάλλει αποφασιστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, θα δώσει τη δυνατότητα στους δημότες
μας να εξυπηρετούνται πλέον από τρεις σταθμούς του Μετρό (Αγ. Δημητρίου, Ηλιούπολης, Αγ.
Μαρίνας) περιμετρικά της πόλης, θα παρέχει πρόσβαση της Ηλιούπολης σε όλες τις περιοχές της
Αθήνας, και φυσικά θα αναβαθμίσει σημαντικά την οικονομική και κοινωνική ζωή όχι μόνο της
υποβαθμισμένης ζωής της Αγ. Μαρίνας, αλλά όλης της Ηλιούπολης, αφού θα είναι το μοναδικό από τα
Νότια προάστια, που θα συνδέεται απευθείας με όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο.



Αγορά νέων δημοτικών λεωφορείων.
Ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής Συγκοινωνίας με νέα λεωφορεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών. Έχει πραγματοποιηθεί ήδη η προμήθεια τριών νέων λεωφορείων (σε πολύ οικονομική
τιμή από δημοπρασία του Ο.Σ.Υ.) τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία ενισχύοντας και πυκνώνοντας τα
δρομολόγια και εξυπηρετώντας ακόμα και τις δυσπρόσιτες περιοχές της Αγ. Μαρίνας που μέχρι τώρα
ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν.

Μέτρο 1.6. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Αισθητικής της Πόλης
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός
Μέτρο 2.1. Εκπαίδευση
Διάχυση γνώσης, πληροφόρηση πολιτών για τρέχουσες τεχνο-επιστημονικές εξελίξεις:
 Καταγραφή όλου του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της πόλης (δημιουργία σχετικού μητρώου).
 Οργάνωση «καφενείων της επιστήμης» (εισήγηση από επιστήμονες και άμεσος διάλογος με πολίτες) κάθε
μήνα με διαφορετική θεματολογία.
 Μουσείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συνεργασία με ΚΑΠΕ). Πρότυπο για όλο το λεκανοπέδιο.
 Οργάνωση ετήσιου επιστημονικού φεστιβάλ με τη συμμετοχή ομάδων μαθητών, επιστημόνων και
φορέων.
 Ψηφιακή δημοτική βιβλιοθήκη (ψηφιοποίηση μέσω σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων των ιστορικών
αρχείων της πόλης).
 Βραβείο καινοτομίας σε εκπαιδευτικούς της πόλης για εξαιρετικές καινοτόμες εφαρμογές.
 Μαθητικοί διαγωνισμοί στα πεδία της τεχνο-επιστημονικής καινοτομίας, της λογοτεχνίας, της ρητορικής
διαμάχης (debate), και των μαθηματικών, με έπαθλα δώρα και υποτροφίες.
 Συντονισμός και υποστήριξη δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ένα τοπικής ιστορίας με τίτλο:
«Ανακαλύπτω την πόλη μου και την ιστορία της» και ένα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο
«Μαθαίνω και προστατεύω τον Υμηττό».
Όλες οι παραπάνω δράσεις – λειτουργίες θα πρέπει να αποτελέσουν βασικά συστατικά στοιχεία του νέου
υπερσύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου Ηλιούπολης.
 Σχολικά κτίρια.
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Προχωρούν οι διαδικασίες για:
- Την προσθήκη αιθουσών στα 7ο και 21ο Δημοτικά Σχολεία.
- Την κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση του 24ου Νηπιαγωγείου.
- Τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
Ασφαλή, καθαρά και με τήρηση των κανόνων υγιεινής, με αισθητική που να επηρεάζει θετικά τη σχολική
κοινότητα, με εξοπλισμένα εργαστήρια, με πράσινο, με κάδους ανακύκλωσης. Στόχος:
 Η ανακατασκευή των κτιρίων των τριών παλαιότερων σχολείων της πόλης, του 1ου,2ου και 3ου δημοτικών
σχολείων, έτσι ώστε να είναι σύγχρονα εκπαιδευτήρια.
 Η κατασκευή του κτιρίου του 17ου δημοτικού σχολείου.
 Σχολικές δομές.
Πλήρες εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμβουλος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ψυχολόγος,
νοσοκόμα, επιστάτης, φύλακες.
 Σχολείο για όλους.
Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Κοινωνική σύνδεση Δήμου – σχολείων.
Ενθάρρυνση και στήριξη των σχολείων ώστε να είναι σχολεία ανοικτών οριζόντων, συνδεδεμένα με την
τοπική κοινωνία και δραστηριοποιημένα σε ανάπτυξη προαιρετικών καλλιτεχνικών προγραμμάτων (θεατρικής
παιδείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, δεξιοτήτων ζωής, επιστήμης και τεχνολογίας, διεθνών
σχέσεων, αγωγής σταδιοδρομίας).
 Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.
 Ίδρυση Δημοτικού Ινστιτούτου δια βίου Μάθησης και Κατάρτισης με ειδικότητες υψηλής ζήτησης από
τους ίδιους τους δημότες.
 Δημιουργία ομίλων δημιουργικής απασχόλησης πολιτών υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου.
Για την χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων προτείνεται η ίδρυση ενός Δημοτικού Ταμείου Παιδείας το
οποίο θα τροφοδοτείται από:
 Θεσμοθετημένο ποσοστό των δημοτικών τελών και ιδίων πόρων του Δήμου.
 Τις συνεισφορές των δημοτών που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 Χορηγίες από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 Δωρεές φυσικών προσώπων και φορέων.
 Θεσπισμένο ποσοστό από την είσπραξη προστίμων στο Δήμο.
Τα οικονομικά του ταμείου αυτού είναι διαφανή και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου μία φορά
το εξάμηνο, με αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης και στις δαπάνες ανά κατηγορία και δράση.
 Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολείων
 Ανάπλαση Πολυκλαδικών.
Προωθείται η ανάπλαση η ευρείας κλίμακας ανάπλαση, διαμόρφωση και ενεργειακή αναβάθμιση του
σχολικού συγκροτήματος των Πολυκλαδικών των Πολυκλαδικών. Η Δημοτική Αρχή, παρουσιάζοντας με
τρόπο εμπεριστατωμένο τα επιχειρήματά της, πέτυχε να ενταχθεί στα άμεσα σχέδια του ΟΣΚ. Η
απόφαση του ΟΣΚ αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, με την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, για
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ηλιακής ενέργειας και εν γένει αξιοποίησης
ολόκληρης της περιοχής του συγκροτήματος. Σημειώνεται ότι μόνο δύο τέτοια έργα εντάσσονται στον
προγραμματισμό του ΟΣΚ, και αφορούν στο σχολικό συγκρότημα της Ηλιούπολης και σ’ αυτό της
Γκράβας.
 Επετεύχθη η ένταξη των 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων, σε πρόγραμμα του ΟΣΚ για την
ενεργειακή τους αναβάθμιση.
 Ανοικτά Σχολεία
Αντιμετώπιση των σχολείων ως κύτταρς της γειτονιάς και σημεία αναφοράς πολιτισμού– αθλητισμού της
σύγχρονης οικογένειας. Η Δημοτική Αρχή πιστή στις εξαγγελίες της και στην πεποίθησή της ότι τα σχολεία θα
πρέπει να αποτελούν χώρους ανάπτυξης και καλλιέργειας του πολιτισμού, του αθλητισμού και ζωντανά
κύτταρα της κοινωνικής ζωής, προχωρεί στο «άνοιγμά» τους στους δημότες. Έτσι έχει ήδη δρομολογηθεί η
παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αιθουσών, που προορίζονται για πολιτιστικές εκδηλώσεις
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των σχολικών συγκροτημάτων, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς της πόλης, για την άθληση και τη
διενέργεια εκδηλώσεων, συναντήσεων και κάθε είδους δημιουργικών δραστηριοτήτων.
 Καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων μέσα στους χώρους των σχολείων.
 Αξιοποίηση των ελευθέρων χώρων των σχολείων, με την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων
χαμηλού κόστους κατασκευής.
 Δυνατότητα χρήσης του προαύλιου χώρου του σχολείου και των αθλητικών εγκαταστάσεων από τη
γειτονιά, μετά το τέλος λειτουργίας του σχολείου.
 Δημιουργία μητρώου εθελοντών ανά σχολική μονάδα.
Μέτρο 2.2. Αθλητισμός
Θεσμικός ο ρόλος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου «Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου».
Οι προτάσεις για τον αθλητισμό στην πόλη είναι:
 Κατασκευή τρίτου κλειστού γυμναστηρίου και αναβάθμιση του υφιστάμενου κολυμβητηρίου σε
σύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο.
 Αναδιάρθρωση του διοικητικού μοντέλου του αθλητισμού.
 Στήριξη του Σωματειακού αθλητισμού.
 Ανοικτός διάλογος με τους αθλητικούς φορείς και κατάθεση προτάσεων για την αθλητική ανάπτυξη
της πόλης μας.
 Κριτήρια ανάγνωσης νέων σωματείων από το Δήμο.
 Κανονισμός λειτουργίας χρήσης των αθλητικών χώρων από τα σωματεία.
 Κανονισμός παραχώρησης της χρήσης των εγκαταστάσεων σε σωματεία
 Μείωση των συνδρομών σε ποσοστά ανάλογα της μείωσης του κόστους συντήρησης του
Κολυμβητηρίου.
 Ορθολογική διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.
 Επίλυση των χρόνιων προβλημάτων λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 Εξορθολογισμός των δαπανών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητηα στη μείωση
κόστους συντήρησης Κολυμβητηρίου με εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και τη χρηστή
διαχείριση των ιδίων εσόδων του Νομικού Προσώπου ΠΑΟΔΗΛ.
 Αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις.
 Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών με χρηματοδότηση Ε.Ε.


Καλλιέργεια αθλητικής κουλτούρας στην πόλη.
 Διασφάλιση σε όλους τους πολίτες της δυνατότητας άθλησης.
 Διερεύνηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, ιδιαίτερα σε ηλικιακές ομάδες που έχουν
αυξημένες ανάγκες άθλησης (έφηβοι), και ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (προγράμματα ψυχικής
ευεξίας).
 Δημιουργία διαδρομών υγείας (περπάτημα - jogging) μέσα στον ιστό της πόλης μας.
 Αξιοποίηση του Υμηττού. Προγράμματα για έφηβους τα Σαββατοκύριακα (ορειβασίας, mountainbike),
περιπατικές διαδρομές.
 Δημιουργία χάρτας δικαιωμάτων του αθλούμενου πολίτη.
 Καθιέρωση κάρτας αθλούμενου, που συνδέεται με την πρόσβασή του σε αθλητικά προγράμματα και
με το σύστημα υγείας (προληπτικές εξετάσεις).
 Ανάπτυξη δράσεων ενάντια στα φαινόμενα βίας και διαφθοράς στον αθλητισμό σε συνεργασία με
αθλητική ηγεσία, σχολεία και αθλητικούς φορείς

Προγράμματα
Ο «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης– Γρ. Γρηγορίου» υλοποιεί στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, πλήθος αθλητικών προγραμμάτων, όπως είναι
προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης και συγχρονισμένης κολύμβησης, γυμναστικής, γιόγκα, αθλημάτων
στίβου, εκμάθησης κολύμβησης σε Άτομα με Αναπηρίες, το πρόγραμμα «άθληση για όλους» κ.λπ.,
προσφέροντας ευκαιρίες για άθληση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας.
i.
Αθλητικές διακοπές για παιδιά
Το πρόγραμμα αφορά «Αθλητικές διακοπές» για παιδιά σχολικής ηλικίας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, που
υλοποιείται από το ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΗΛ – Γρ. Γρηγορίου» τα παιδιά αθλούνται, κολυμπούν, χορεύουν,
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παίζουν, και απασχολούνται δημιουργικά με ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, παρακολούθηση εκπαιδευτικών
ντοκιμαντέρ, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού (προπονητές, καθηγητές φυσικής
αγωγής, ζωγράφοι, θεατρολόγοι κ.ά.), στους αθλητικούς και λοιπούς χώρους του Δήμου.
ii.
Αγώνες και αθλητικές συναντήσεις
Διοργάνωση αγώνων και αθλητικών συναντήσεων για όλα τα αγωνίσματα, προωθώντας έτσι το υγιές αθλητικό
πνεύμα τόσο στους αθλούμενους όσο και στο κοινό που τους παρακολουθεί.
Ήδη μέσα στο 2011 διοργανώθηκαν πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων όπως:
o η διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ Γυναικών στην πόλη μας (Final Four) που στέφθηκε
με μεγάλη επιτυχία.
o Η Ημερίδα κολύμβησης για παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες και
κινητικές αναπηρίες.
o Ανώμαλος δρόμος για παιδιά στο Χαλικάκι στο Χαλικάκι, στον οποίο πήραν μέρος πάνω από 100
παιδιά
o Διεξαγωγή Διαδημοτικού ποδηλατικού γύρου με την συμμετοχή των Δήμων Καισαριανής, Βύρωνα και
Δάφνης-Υμηττού.
o Η διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης Tae kwon do επ’ ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της χώρας μας και της Κορρέας.
Μέτρο 2.3. Πολιτισμός
Θεσμικός ο ρόλος του Νομικού Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου «Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου».
Οι προτάσεις για τον πολιτισμό είναι οι ακόλουθες:
 Λειτουργία Εργαστηρίων Τέχνης. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, και παρέχουν
ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, τη δυνατότητα απόκτησης υψηλής ποιότητας θεωρητικών και
τεχνικών γνώσεων και συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών μας στην πολιτιστική ζωή
της πόλης.
 Διεξαγωγή Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού το οποίο αποτελεί έναν θεσμό
καταξιωμένο πια όχι μόνο στη συνείδηση των Ηλιουπολιτών, αλλά και των φίλων της Τέχνης σε όλη
την Αττική. Οι περισσότερες από τις εκδηλώσεις του υλοποιούνται στο υπαίθριο θέατρο του Άλσους
«Δημήτρης Κιντής» που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της ευρύτερης περιοχής.
Χρονική διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του καλοκαιρινού φεστιβάλ Ηλιούπολης, εντάσσοντας
σε αυτό:
o Το θεσμό των Ανθεστηρίων – γιορτές της Άνοιξης, διάρκεια μιας εβδομάδας, με εκθέσεις
λουλουδιών και ανθοδετικής τέχνης.
o Το θεσμό της ετήσιας λαογραφικής και πολιτισμικής συνάντησης που περιλαμβάνει έκθεση
λαογραφικών – πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών προϊόντων από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας. Σκοπός του θεσμού αυτού είναι η διατήρηση της Εθνικής κληρονομιάς και παράδοσης.
Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία του Πολιτισμικού Κέντρου με τους
εθνικοτοπικούς συλλόγους της πόλης μας.
o Το φεστιβάλ νεολαίας, ως εβδομάδα έκφρασης και δημιουργικότητας των νέων μας.
Διοργανώνουμε έκθεση και διαγωνισμό Graffiti, συναυλίες συγκροτημάτων και διαλέξεις –
συζητήσεις με τους νέους.
 Λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου. Ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος αποτελεί έναν
από τους τελευταίους τέτοιους χώρους πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής και η λειτουργία του
στηρίζεται ιδιαίτερα από τους πολίτες.
 Λειτουργία – Αναβάθμιση Δημοτικής βιβλιοθήκης. Προγραμματίζεται η αναβάθμιση της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης με την μεταστέγασή της σε νέο αναβαθμισμένο χώρο και τη λειτουργία της και σε
ψηφιακή μορφή.
 Διεξαγωγή Έκθεσης Βιβλίου. Θεσμό αποτελεί πια και η ετήσια έκθεση βιβλίου στην κεντρική
πλατεία της Ηλιούπολης. Ένα δεκαήμερο, με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των βιβλιοπωλείων της
πόλης μας, όπου εκτέθηκαν ένας μεγάλος αριθμός τίτλων, οι πρόσφατες εκδόσεις, προ- τάσεις και
προσφορές για τους βιβλιόφιλους, σε συνδυασμό με λογοτεχνικά, θεατρικά και μουσικά δρώμενα,
μεταμόρφωσε την καρδιά της πόλης σε ζωντανό κύτταρο συνάντησης των φιλαναγνωστών και
ψυχαγωγίας των συμπολιτών μας.
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 Συμβολή στη λειτουργία του Ιδρύματος «Γρηγόρης Λαμπράκης» Η Δημοτική Αρχή, με στόχο τη
συμβολή
στην προαγωγή των αξιών και των οραμάτων του μεγάλου αγωνιστή και στη
διαπαιδαγώγηση των επερχόμενων γενεών στα ιδανικά της ελευθερίας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης, αποφάσισε την παραχώρηση χώρου στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, για τη στέγαση
του Ιδρύματος «Γρηγόρης Λαμπράκης», που έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη δράσεων και τη
διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, για τη διατήρηση
της κοινωνικής, πολιτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης του Γρ. Λαμπράκη.
 2012: Έτος πολιτισμού – Έτος μνήμης Γρηγόρη Λαμπράκη.
Η Δημοτική Αρχή πιστή στη θέση ότι Πολιτισμός και Πολιτική ζωή είναι έννοιες άρρηκτα δεμένες,
έχοντας σαν συνδετικό κρίκο την έννοια του Πολίτη, του ανθρώπου δηλαδή με κοινωνική συνείδηση
και κοινωνική ευαισθησία, προγραμματίζει σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις για το έτος 2012, που
θα δώσουν στην Ηλιούπολη το στίγμα μιας πόλης με πολιτισμική και κοινωνική ταυτότητα. Σ’ αυτό το
πλαίσιο αποφάσισε να ορίσει το έτος 2012 ως έτος Πολιτισμού και ταυτόχρονα έτος αφιερωμένο στη
Μνήμη του αγωνιστή της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης Γρ. Λαμπράκη, με αφορμή τα
100 χρόνια από τη γέννησή του, σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Γρ. Λαμπράκης», που στεγάζεται στο
Δήμο μας. Έτσι προγραμματίζει ένα σύνολο παρεμβάσεων, που αφορούν στην αναβάθμιση των
πολιτισμικών υποδομών του Δήμου και ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών,
θέλοντας να καταδείξει ότι Πολιτισμός δεν είναι μόνον η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών,
αλλά η ευρεία ψυχοπνευματική καλλιέργεια, που άπτεται όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων, και
στοχεύει στη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα και της αισθητικής αντίληψης, καθώς και στην
προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης και της ιστορικής συνείδησης
 Δημιουργία Νέου Πολιτιστικού Κέντρου
Προγραμματίζεται η Μελέτη και η Κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου
Ηλιούπολης στο οικόπεδο απέναντι από το ΙΚΑ στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού, δομημένο
αρχιτεκτονικά με σύγχρονη αισθητική και προδιαγραφές, με λειτουργικότητα και σε ανθρώπινο
περιβάλλοντα φυσικό χώρο. Θα στεγάζονται συγκεντρωμένες όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Πνευματικού Κέντρου, τα Καλλιτεχνικά – Πνευματικά Εργαστήρια, οι πολιτιστικοί σύλλογοι,
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες εκθέσεων, αίθουσα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με
πρόσβαση στο INTERNET, χώροι «καφέ» και αίθουσα «στέκι» των ανθρώπων των Γραμμάτων και
των Τεχνών.
Στόχος είναι η δημιουργία ένας οργανωμένου πλαισίου πολιτιστικής πολιτικής, που θα αποτελέσει
κίνητρο συμμετοχικότητας στα πολιτισμικά δρώμενα της πόλης μας και η ανάπτυξη και ορθολογική
διαχείριση της πολιτισμικής μας πολιτικής, και αναβαθμίζουμε το Πολιτιστικό Κέντρο Ηλιούπολης σε
νέα οργανωτική βάση, με νέο κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. και βέβαια αυστηρές προδιαγραφές
επιλογής των μελών του, με βασικό κριτήριο την προσφορά στον πολιτισμό της πόλης μας και τις
οργανωτικές ικανότητες.
 Αναβάθμιση υπαρχόντων καλλιτεχνικών εργαστήριων και προσθήκη νέων όπως:
o Εργαστήρι έκφρασης, επικοινωνίας και θεατρικού παιχνιδιού, που απευθύνεται σε όλες τις
ηλικιακές ομάδες.
o Εργαστήρι δραματοθεραπείας, με έμπειρους δραματοπαιδαγωγούς και ψυχολόγους σε άτομα με
χρόνιες παθήσεις και σε άτομα με αναπηρία.
o Εργαστήρι ερασιτεχνικού κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ και κινούμενων σχεδίων.
o Εργαστήρι συμβατικής – ηλεκτρονικής φωτογραφίας.
o Εργαστήρι βιτρό και ανθοδετικής.
o Εργαστήρι παραδοσιακού, λαϊκού και σύγχρονου χορού.
 Βράβευση – έκθεση – ανάδειξη δεξιοτήτων των συμπολιτών μας στην τέχνη.
 Ίδρυση της Λογοτεχνικής Λέσχης Βιβλίου Υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Κέντρου, και σε
συνεργασία με τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας και το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και
διοργάνωση λογοτεχνικών και ποιητικών συναντήσεων.
 Στήριξη και ενίσχυση των εθνικοτοπικών συλλόγων με υλικοτεχνική υποδομή καθότι οι
εθνικοτοπικοί σύλλογοι αποτελούν την αφετηρία για την Πολιτιστικό Εθελοντισμό.
 Δημιουργία πολιτιστικών συνεργασιών με τους αδελφοποιημένους Δήμους.
 Καθιέρωση της κάρτας ελευθέρας εισόδου σε όλες τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για
τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας.
 Ίδρυση Μουσείου Πόλης που θα διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και την ιστορία της Ηλιούπολης και θα
στεγάζεται στο Νέο Πολιτιστικό Κέντρο.
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Δημιουργία ανεξάρτητη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΗΛ για ενημέρωση, απολογισμό και
διαφάνεια του παραγόμενου πολιτιστικού και αθλητικού έργου.
Ενίσχυση και στήριξη της φιλαρμονικής και της συγχρονικής ορχήστρας του Δήμου Ηλιούπολης.

Με στόχο την συγκέντρωση και διάθεση για τον πολιτισμό της πόλης μας, 1,2εκτ. € ανά έτος, στηρίζουμε
την πολιτιστική μας δράση σε νέες πηγές χρηματοδότησης όπως:
 Δημοτικοί πόροι.
 Εθνική και Κοινοτική χρηματοδότηση.
 Ιδιωτική χρηματοδότηση.
 Αυτοχρηματοδότηση.
 Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η λειτουργία του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης που με Υπουργική Απόφαση
Συστάθηκε και λειτουργεί ως Νέο Νομικό Πρόσωπο Ιδιαίτερης σημασίας και σκοπού. Δεδομένου ότι είναι
ένα από τα ελάχιστα Μουσεία του είδους σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι η ενίσχυση της δράσης του, με
στόχο την περαιτέρω καταξίωσή του και την εμβέλειά του σε ολόκληρη την Αττική και την ελληνική
επικράτεια. Επιδιώκεται:
 Η ποσοτική και ποιοτική αύξηση των εκθεμάτων
 Επιστημονική διαχείριση του χώρου και του διαθέσιμου υλικού
 Υλοποίηση υψηλού επιπέδου μορφωτικών συναντήσεων
 Συνεργασίες με άλλα μουσεία & σχετικούς πολιτιστικούς φορείς και πανεπιστημιακούς φορείς
 Προβολή δράσεων και έργων του Μουσείου
 Συνεργασία και διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με συναφή μουσεία
 Ανάπτυξη της βιβλιοθήκης και δημιουργία αναγνωστηρίου
Μέτρο 2.4. Κοινωνική Μέριμνα
Θεσμικός είναι ο ρόλος τόσου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοινωνική Πολιτική
«Κέντρο Αγωγής Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. – Παύλος Πεντάρης»
καθώς και η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας
Ο Σχεδιασμός της Διοίκησης του Δήμου περιλαμβάνει:
Κοινωνική Πολιτική
 Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Το πρόγραμμα παρέχει φύλαξη, σε συνδυασμό με δημιουργικές δραστηριότητες (ζωγραφική, χορό, άθληση,
εκμάθηση ξένης γλώσσας κ.λπ.) των παιδιών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς κατά τη
διάρκεια των σχολικών διακοπών.
 Βιωματικά σεμινάρια γονέων
Στα σεμινάρια αναπτύσσονται θέματα που στόχο έχουν την εκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων στο
σύγχρονο ρόλο τους στην οικογένεια, όπως είναι οι ανάγκες των εφήβων, οι αλλαγές στην εφηβεία, τα
συναισθήματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, η επικοινωνία μεταξύ γονιών και
παιδιών και η ενεργητική ακρόαση, τα όρια, η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και το πρόβλημα
της εξάρτησης από το διαδίκτυο.
 Ψυχολόγοι στα σχολεία
Συνέχιση του προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης σε μαθητές όλων των βαθμίδων σε όλα τα σχολεία, το
οποίο βρίσκει θερμή ανταπόκριση από τη σχολική κοινότητα και τους μαθητές.
 Ψυχοπαιδαγωγικό Ινστιτούτο
Συστήθηκε και λειτουργεί το Ψυχοπαιδαγωγικό Ινστιτούτο μέσα από το οποίο παρέχεται ψυχολογική
υποστήριξη σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε παιδιά και εφήβους μέχρι δεκατεσσάρων ετών και στους
γονείς τους καθώς και οικογενειακή συμβουλευτική. Παρέχονται επίσης ειδικές εφαρμοσμένες μέθοδοι
υποστήριξης, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.λπ.
 Δημοτικός Ανταποκριτής
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Νέος θεσμός που παρέχει διοικητική υποστήριξη στα άτομα που, λόγω προβλημάτων υγείας ή ηλικίας,
αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του Δήμου ή στα ΚΕΠ, για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεών τους. Ο Δημοτικός Ανταποκριτής του Δήμου, με ένα απλό τηλεφώνημα, επισκέπτεται στην οικία
τους τα άτομα αυτά, και διεκπεραιώνει εκείνος για λογαριασμό τους όλες τις απαιτούμενες διοικητικές
διαδικασίες, απαλλάσσοντάς τα από κάθε μετακίνηση.
 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
Προγραμματίζεται η λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το οποίο θα ενταχθεί σε
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, και θα παρέχει υπηρεσίες ολοήμερης φύλαξης και φροντίδας ηλικιωμένων.
 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
Συνέχιση της λειτουργίας του πρόγραμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Με το πρόγραμμα αυτό παρέχεται στήριξη
στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, με την παροχή δωρεάν υπηρεσιών
οικιακής και νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης και συνοδείας, στα άτομα του
περιβάλλοντός τους, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα φροντίδας τους, και παράλληλα να
διευκολυνθούν στην προσπάθεια ανεύρεσης σταθερής εργασίας.
 Πρόγραμμα «Δείξ’ τους».
Προγραμματίζεται η κανονική υλοποίηση του προγράμματος «Δειξ΄τους» που η πιλοτική του εφαρμογή στον
Δήμο μας στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία. Το «Δείξ’ τους» εισάγει τους ώριμης ηλικίας συμπολίτες μας, που,
είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω αντικειμενικών συνθηκών, έμειναν μακριά από τον κόσμο της σύγχρονης
τεχνολογίας, στο μαγικό κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αποτελεί επίσης μία λειτουργική γέφυρα
επικοινωνίας ανάμεσα στους νεότερους και τους μεγαλύτερους με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Τα
μαθήματα θα επαναληφθούν και τη χειμερινή σαιζόν.
 Αναβάθμιση του 3ου και 5ου ΚΑΠΗ.
Ένα νέο ΚΑΠΗ θα λειτουργήσει σύντομα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου, ως κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σε μεγάλο και άνετο χώρο (πρώην σούπερ-μάρκετ DIA), με σύγχρονες προδιαγραφές, αισθητική
και αναβαθμισμένες παροχές. Στο νέο χώρο θα μεταφερθούν τα 3ο και 5ο ΚΑΠΗ, που λειτουργούν σήμερα σε
χώρους οι οποίοι δεν προσφέρονται για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.
 Αναβάθμιση 2ου και 4ου ΚΑΠΗ.
Ένα νέο ΚΑΠΗ θα λειτουργήσει σύντομα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, ως κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σε μεγάλο και άνετο χώρο, με σύγχρονες προδιαγραφές, αισθητική και αναβαθμισμένες
παροχές. Στο νέο χώρο θα μεταφερθούν τα 2ο και 4ο ΚΑΠΗ, που λειτουργούν σήμερα σε χώρους οι οποίοι δεν
προσφέρονται για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.
 Αγία Ταβιθά.
Συνέχιση της λειτουργίας του Δημοτικού Γηροκομείου Αγία Ταβιθά και διαρκής προσπάθεια αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε την αδειοδότηση για την νόμιμη λειτουργία του
Γηροκομείου, προχώρησε σε παρεμβάσεις για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου που
στεγάζεται και εξασφάλισε ιατρική κάλυψη των τροφίμων σε μόνιμη βάση.
 Ειδικός χώρος άθλησης στο κολυμβητήριο για ΑμεΑ.
Δημιουργία ειδικού χώρου άθλησης στο κολυμβητήριο για Αμε Α. Δημιουργήθηκε ήδη και λειτουργεί στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο ειδικός χώρος άθλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες, για την υλοποίηση ειδικών
προγραμμάτων.
 Παραχώρηση χώρου στο Σωματείο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».
Στο πλαίσιο της πολιτικής της για σχολείο «ανοικτό» στην κοινωνία αφ’ ενός, και στήριξης της κοινωνικής
ένταξης των Ατόμων με Αναπηρίες αφ’ ετέρου, η Δημοτική Αρχή παραχώρησε αίθουσες του 5ου Λυκείου στο
μη κερδοσκοπικό Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», που δημιουργήθηκε από γονείς ατόμων με
αναπηρία, επιστήμονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Το Σωματείο λειτουργεί ως Μονάδα εκπαίδευσης
ατόμων με νοητική υστέρηση και αυτισμό, και οι δραστηριότητές του αφορούν σε δημιουργικά εργαστήρια
(κεραμικής, χειροτεχνίας, πληροφορικής κ.λπ.) και σε τμήματα προγραμμάτων κοινωνικοποίησης
(εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ομάδες γονέων).
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑμεΑ.
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Προγραμματίζεται να λειτουργήσει, σε χώρο του σχολικού συγκροτήματος των Πολυκλαδικών, Κέντρο που θα
παρέχει Δημιουργική Απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνική ένταξη των Ατόμων με
Αναπηρίες, στελεχωμένο με όλο το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό.
 Δύο νέοι παιδικοί σταθμοί.
Είναι σε εξέλιξη η ενός νέου τριώροφου Παιδικού Σταθμού στην οδό Αγαμέμνονος το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική» καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την
ανέγερση ενός ακόμη Παιδικού Σταθμού στην οδό Αριστογείτονος.
Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης.
Μέτρα στήριξης των πολιτών:
 Δημοτικά τέλη – μείωση ή απαλλαγή
Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή, λόγω των υπέρογκων χρεών με τα
οποία παρέλαβε το Δήμο και της μειωμένης εισροής πόρων, πέτυχε και:
- πάγωσε τα Δημοτικά Τέλη για όλους τους δημότες, για τη διετία 2011 και 2012
- αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη των ατόμων με αναπηρία άνω του 80%
- διατήρησε την απαλλαγή κατά 50%, για τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία άνω του 67%.
 Κοινωνικό παντοπωλείο.
Προώθηση λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά
κοινωνικών ομάδων. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν είδη πρώτης ανάγκης σε κατηγορίες
συμπολιτών μας με πλήρη οικονομική αδυναμία (άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειες, ΑμεΑ) και με έκπτωση της
τάξης του 20% - 30% στους δημότες με χαμηλά εισοδήματα. Το κόστος λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου δεν θα επιβαρύνει ούτε στο ελάχιστο τους δημότες, αφού το κόστος μίσθωσης του χώρου όπου
θα στεγαστεί θα καλυφθεί από την παρακράτηση του 20% των αποδοχών του Δημάρχου και των
Αντιδημάρχων.
 Κάρτα κοινωνικής συμπαράστασης.
Σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες της πόλης προωθείται η έκδοση Κάρτας Κοινωνικής Συμπαράστασης,
με την οποία οι ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες θα μπορούν να προμηθεύονται με έκπτωση προϊόντα και
υπηρεσίες από τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Δικαιούχοι της Κάρτας Κοινωνικής
Συμπαράστασης θα είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, τα Άτομα με ειδικές Ανάγκες, οι άποροι, οι άνεργοι, οι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 19.000€.
 Συμμετοχή σε Συσσίτια.
Με σκοπό τη παροχή βοήθειας στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας αναλάβαμε σε συνεργασία με
την Εκκλησία τη σίτιση απόρων του Δήμου μας δύο ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα ετοιμάζει και τη
δημιουργία αυτόνομων συσσιτίων σε συγκεκριμένους δημοτικούς χώρους.
 Κοινωνικό Φαρμακείο.
Οργανώθηκε με επιτυχία και θα συνεχίσει τη λειτουργία του το κοινωνικό φαρμακείο στο 1ο ΚΑΠΗ
Ηλιούπολης για την ικανοποίηση αναγκών των ασθενέστερα οικονομικών τάξεων.
Υγεία – Πρόνοια των Δημοτών
 Ιατρική μονάδα ΕΚΑΒ ΣΤΟ Δήμο μας.
Εγκαταστάθηκε στο χώρο του Δημαρχείου και στηρίζεται με κάθε τρόπο η λειτουργία κινητής ιατρικής
μονάδας του ΕΚΑΒ. Έτσι ο Δήμος μας διαθέτει από τις αρχές του έτους ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο
και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, για την παροχή γρήγορης και έγκαιρης ιατρικής βοήθειας σε όποιον τη χρειάζεται.
 Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.
Εξασφάλιση για τους δημότες μας:
 Δωρεάν εξέταση του προστατικού αδένα για όλους τους άνδρες δημότες της πόλης μας άνω των 55
ετών.
 Δωρεάν προληπτικό έλεγχο καρκίνου του παχέος εντέρου για τους δημότες ηλικίας 50 - 75 ετών.
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 Δωρεάν πλήρη προληπτικό αιματολογικό-βιοχημικό έλεγχο σε μέλη των Κ.Α.Π.Η, σε άπορους
ηλικιωμένους και σε χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ.
 Δωρεάν σπειρομέτρηση για όλους τους δημότες με αξιολόγηση του αποτελέσματος και ιατρικές
συμβουλές από ειδικό πνευμονολόγο.
 Πρωτοβάθμια παροχή ιατρικής φροντίδας.
Προγραμματίζεται η λειτουργία :
 Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δημοτικό Ιατρείο).
 Καρδιολογική μονάδα για έκτακτα περιστατικά.
 Κέντρο Οστεοπόρωσης.
 Πλήρως επανδρωμένο Κέντρο Πρόληψης της νόσου Αλτσχάιμερ.
 Ασφάλιση για ατυχήματα και ιατρική κάλυψη.
Προώθηση ομαδικού ασφαλιστήριου συμβολαίου για την κάλυψη σχολικών ατυχημάτων για όλα τα παιδιά
και τους εκπαιδευτικούς του Δήμου μας. Εξασφάλιση ειδικών ειδικών προνομιακών οικονομικών
πακέτων για όλα τα παιδιά των Βρεφονηπιακών Σταθμών, τους υπαλλήλους του Δήμου καθώς και για
τους Α΄ βαθμού συγγενείς τους, για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε Ιατρικά Κέντρα.
Νεολαία
Προωθούνται:
 Αναβάθμιση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και ουσιαστική συμμετοχή των μελών του στη
διαμόρφωση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν τη νεολαία.
 Δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
 Δημιουργία κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης.
 Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
 Βραβεύσεις μαθητών που εισέρχονται στα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
 Ουσιαστική λειτουργία του γραφείου ανέργων του Δήμου και σύνδεσή του με τα ευρωπαϊκά
προγράμματα και την τοπική επιχειρηματικότητα.
Εθελοντισμός
Στρατηγική επιλογή η ενίσχυση του Εθελοντικού κινήματος στηριζόμενη στις βασικές αρχές:
 Σεβασμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των τοπικών εθελοντικών ομάδων.
 Πρακτική βοήθεια και παροχή των ζητούμενων δημοτικών χώρων.
 Ένταξη εθελοντών στις κοινωνικές , πολιτιστικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες του δήμου.
Τιμούμε την εθελοντική προσφορά.
Θεωρούμε ότι οι εθελοντικές ομάδες και φορείς που ήδη δρουν στην πόλη μας, καθώς και ένας ικανός
αριθμός συμπολιτών μας, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε εθελοντική βάση σε μια σειρά από
δράσεις, με στόχο την κοινωνική συμμετοχή, προσφορά και αλληλεγγύη, αποτελούν δυναμική απάντηση
στις τάσεις κοινωνικής παθολογίας, και μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη σύσφιξη των κοινωνικών
σχέσεων και την ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
Θεωρούμε επίσης ότι η εθελοντική συνεισφορά σε οποιονδήποτε τομέα της κοινωνικής ζωής αποτελεί
ύψιστο δείγμα κοινωνικής συνείδησης, αφού τάσσεται στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, χωρίς
καμία εξάρτηση από προσωπικό όφελος. Για τους λόγους αυτούς Αποφασίστηκε η σύσταση γραμματείας
Εθελοντισμού, επανδρωμένη με εθελοντές, που θα λειτουργεί στο Δήμο, και θα έχει σαν σκοπό την
υποστήριξη, το συντονισμό και την ανάπτυξη εθελοντικών πρωτοβουλιών. Αποφασίστηκε επίσης να
δημιουργηθούν στο Δήμο Μητρώο Εθελοντών & Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και Ομάδες
Εθελοντών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο εθελοντικών φορέων και δράσεων, στους τομείς του
περιβάλλοντος, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του πολιτισμού, της παιδείας κ.λ.π., που θα δώσει τη
δυνατότητα στις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης μας να ενεργοποιηθούν, να συναντηθούν, και να
συμπράξουν.
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και Απασχόληση
Μέτρο 3.1. Τοπική Επιχειρηματικότητα
 Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
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Λήψη μέτρων τόνωσης της τοπικής αγοράς
Προβολή επιχειρηματιών από την ιστοσελίδα του Δήμου
Βελτίωση διαδικασιών αδειοδότησης καταστημάτων και επιχειρήσεων
Προσέλκυση νέων επενδύσεων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και
δευτερευόντως μέσω της προσπάθειας για την άρση των δυσκολιών και των γραφειοκρατικών εμποδίων
που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι νέοι επενδυτές.

Μέτρο 3.2. Απασχόληση – Ανεργία
 Ουσιαστική λειτουργία του γραφείου ανέργων του Δήμου και σύνδεσή του με τα ευρωπαϊκά
προγράμματα και την τοπική επιχειρηματικότητα.
 ΚΕΠ για την απασχόληση (Ίριδα) στην Ηλιούπολη.
Ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Δήμος της Αττικής, και ένας από τους πέντε συνολικά σε όλη τη χώρα, που
εντάχθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας ΚΕΠ για την απασχόληση. Το ΚΕΠ, με την ονομασία
ΙΡΙΔΑ, έχει ως αποστολή την παροχή ποιοτικής και έγκυρης ενημέρωσης προς τους πολίτες, για θέματα
εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα σημείο. Έτσι
οι πολίτες θα μπορούν να πάρουν αξιόπιστες πληροφορίες, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία, τις ουρές και το
χάσιμο χρόνου στις διαφορετικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τα θέματα που τους απασχολούν.
 Επαγγελματική σχολή για ΑμεΑ.
Η Δημοτική Αρχή προχωρεί στην επαναλειτουργία της Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης για Άτομα
με Αναπηρία, η οποία για πολλά χρόνια βρισκόταν σε απραξία.
Άξονας 4: Βελτίωση Διοικητικής & Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Νέο μοντέλο διοίκησης μιας σύγχρονης πόλης.
Η μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους ξεκίνησε με την ψήφιση του σχεδίου «Καλλικράτης».
Καθήκον μας είναι να αναδείξουμε τις καινούριες προοπτικές, να αξιοποιήσουμε τις καινούριες δυνατότητες,
να χτίσουμε την Ηλιούπολη του μέλλοντος.
Μέτρο 4.1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιακός Δήμος
 Τεχνολογική αναβάθμιση του Δήμου και μετατροπή του σε ένα πραγματικά ψηφιακό Δήμο που θα
περιλαμβάνει:
o Την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου και των παρεχόμενων μέσω του διαδικτύου
υπηρεσιών.
o Την κάλυψη ολόκληρης της Ηλιούπολης σε 24ωρη βάση με ασύρματο δίκτυο (Wi-fi) υψηλών
ταχυτήτων.
o Τη δημιουργία διαδικτυακού forum δημόσιας διαβούλευσης για τοπικά θέματα .
o Την ανάρτηση όλων των αποφάσεων των δημοτικών οργάνων στο διαδίκτυο.
o Τη διαδικτυακή προβολή των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
o Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
 Δωρεάν χρήση Internet.
Ενίσχυση της λειτουργίας ευρυζωνικού συστήματος ασύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο, σε οκτώ κεντρικά
σημεία του Δήμου και δωρεάν χρήσης του από τους δημότες.
 Ηλεκτρονική διαβούλευση.
 Προωθείται και ενισχύεται η Ηλεκτρονική Διαβούλευση, προκειμένου οι δημότες να συμβάλουν με τις
ιδέες και τις προτάσεις τους σε θέματα θέματα ζωτικής σημασίας της πόλης μας.
 Προγραμματίζεται η μετάδοση όλων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ζωντανά από το
site του Δήμου.
 Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου, ώστε να γίνει πιο λειτουργική και φιλική προς τους δημότες.
 Προωθείται η συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία προτυποποίησης του Δικτύου «Περικλής».
Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα άμεσης ηλεκτρονικής συμβουλευτικής δημοκρατίας, που
έχει επεξεργαστεί επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σκοπό τους είναι η
αναβάθμιση της σχέσης μεταξύ του πολίτη και της κεντρικής εξουσίας, μέσω της άμεσης και ισότιμης
γνωμοδότησης και συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση οποιουδήποτε δημότη –ακόμη και ατόμων
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με αναπηρία–, πάνω σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον δημότη και την πόλη, με τρόπο απλό και
προσιτό, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών τοποθετημένων σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Μέτρο 4.2. Οργάνωση & Συνεργασίες
Η μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους ξεκίνησε με την ψήφιση του σχεδίου «Καλλικράτης».
Καθήκον μας είναι να αναδείξουμε τις καινούριες προοπτικές, να αξιοποιήσουμε τις καινούριες δυνατότητες,
να χτίσουμε την Ηλιούπολη του μέλλοντος.
Στοχεύουμε:
 Στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διοικητικής ανασυγκρότησης του Δήμου, με βάση τις
νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Τ.Α. πρώτου βαθμού.
 Στην κατοχύρωση και ενίσχυση των θεσμών :της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας
ζωής, της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης,
καθώς και του συμβουλίου ένταξης μεταναστών.
 Στην αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, των ιδιαιτεροτήτων και των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής.
 Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και των νομικών προσώπων.
 Ανάπτυξη κάθε είδους ωφέλιμων για τον Δήμο συνεργασιών (διαδημοτικές, αδελφοποιήσεις, δίκτυα
πόλεων κλπ)


Γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη.
Οργάνωση και λειτουργία νέας Υπηρεσίας μέσω της οποίας καταγράφονται όλα τα αιτήματα, υποδείξεις
και προτάσεις που καταθέτει ο πολίτης, και αφού κωδικοποιηθούν, διοχετεύονται άμεσα στις αρμόδιες
υπηρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι επίσης επιφορτισμένο
να παρακολουθεί την πορεία της κάθε υπόθεσης, και να ενημερώνει τον πολίτη για την έκβασή της.

 On line παροχή υπηρεσιών Δημοτολογίου από τα ΚΕΠ.
Στην προσπάθεια παροχής στους δημότες μας όσο το δυνατόν γρηγορότερης και άμεσης εξυπηρέτησης,
αποκέντρωσης των υπηρεσιών και ευκολότερης πρόσβασης σ’ αυτές των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα εκείνων
που εργάζονται, θέσαμε σε εφαρμογή την on line σύνδεση των ΚΕΠ με το Δημοτολόγιο. Έτσι κάθε δημότης ή
κάτοικος μπορεί πλέον να απευθύνεται και στα ΚΕΠ, εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου, καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας, και να παραλαμβάνει αμέσως τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής
κατάστασης που χρειάζεται.
 Λειτουργία νέου ΚΕΠ.
Αποφασίστηκε, και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, η λειτουργία ενός ακόμη ΚΕΠ στην Κ. Ηλιούπολη,
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.
 Η γραμμή του δημότη «15377».
Για τη γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση του δημότη, οργανώθηκε, τέθηκε ήδη σε λειτουργία και
υποστηρίζεται ο πενταψήφιος αριθμό 15377, μέσω του οποίου κάθε συμπολίτης μας μπορεί να απευθύνεται
στο Δήμο, και:
- Να λαμβάνει πληροφορίες για όποιο θέμα τον απασχολεί και για όλες τις δραστηριότητες και
εκδηλώσεις του Δήμου.
- Να υποδεικνύει τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει στη γειτονιά του ή ευρύτερα στην πόλη, για
την ταχύτερη επίλυσή τους.
- Να καταθέτει τις υποδείξεις και προτάσεις του.
Μέτρο 4.3. Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή
 Τεχνολογική αναβάθμιση του Δήμου, και τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο ψηφιακό Δήμο της νέας
εποχής.
 Εφαρμογή προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού.
 Δημιουργία ενός σύγχρονου ΟΕΥ που θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και τις σύγχρονες τεχνολογικές
εφαρμογές για την επίτευξη των στόχων αποδοτικότητας για το προσωπικό του Δήμου
 Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
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Αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού με συνεχή επιμόρφωση.
Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής.

 Ανάπτυξη νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση υπηρεσιών που σήμερα λειτουργούν σε
μισθωμένους χώρους






Μέτρο 4.4. Οικονομικά
Κατάρτιση προγράμματος ταμειακών ροών για προγραμματισμένη εξυπηρέτηση του υπέρογκου
Δημοτικού χρέους.
Πλήρης ανάπτυξη του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με την λειτουργία και των λογαριασμών
Αναλυτικής Λογιστικής, με στόχο τον έλεγχο και τη βελτίωση του λειτουργικού κόστους των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Δημιουργία ειδικού γραφείου απορρόφησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων και εναλλακτικών πηγών
χρηματοδότησης.
Αναθεώρηση του τρόπου διαχείρισης των ίδιων πόρων (κοινόχρηστοι χώροι, διαφήμιση, ανταποδοτικά
τέλη) και βελτίωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου με στόχο την προστασία των
Δημοτικών Εσόδων.
Αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 400/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.12.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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