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Αθηναίες και Αθηναίοι,

Νέοι της Αθήνας,

Η Αθήνα χρειάζεται Αλλαγή. Το διαπιστώνετε καθημερινά βιώνοντας τα προβλήματά της. 

Κρατάτε στα χέρια σας το πρόγραμμα της «Όμορφης Πόλης».
Είναι η πρότασή μας για μια Αθήνα ανθρώπινη, καθαρή, ασφαλή, φιλόξενη. Για μια σύγ
χρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Είναι η δέσμευσή μας. Η δέσμευση όλων των ανθρώπων της «Όμορφης Πόλης». Η δική 
μου δέσμευση. Απέναντι' σας. Απέναντι σε κάθε Αθηναίο πολίτη.

Το πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας είναι καρπός μιας προσπάθειας πολλών 
ανθρώπων, που με ενθουσιασμό, εμπειρία και επιστημονική γνώση επεξεργάστηκαν 
προτάσεις και λύσεις για μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα. Είναι καρπός της επικοινωνίας 
που είχα όλον αυτό τον καιρό μαζί σας, περπατώντας γειτονιά-γειτονιά την πόλη που 
ζούμε, την Αθήνα μας.

Το πρόγραμμα της «Όμορφης Πόλης» θέτει πολλούς μικρούς και μεγάλους στόχους. 
Όλοι ρεαλιστικοί. Όλοι πραγματοποιήσιμοι. Περιγράφει ένα όραμα για το παρόν και το 
μέλλον της πόλης μας. Πάνω απ’ όλα, όμως, τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον 
Αθηναίο πολίτη.

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς. Έγινε εφαλ
τήριο για άλλους στόχους. Το γνωρίζετε. Η Αθήνα, για να βρει λύσεις στα προβλήματά 
της, χρειάζεται γνώση, πρόγραμμα, πραγματικό ενδιαφέρον και, πάνω απ’ όλα, αφοσίω
ση. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Χωρίς τη δική σας 
απόφαση.

Με την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας η Αθήνα μπορεί να αλλάξει.
Με τη δική σας συμμετοχή και υποστήριξη μπορούμε να κάνουμε την Αθήνα όπως τη 
θέλουμε όλοι μας. Μία ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ.
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ΑΘΗΝΑ Α νθρώπινη ■ Καθαρή ■ Ασφαλής ■ Φ ιλόξενη

Η Αθήνα που θέλουμε
■ Η Α Θ ΗΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Δήμος στα χέρια των Αθηναίων

■ Η ΑΘ ΗΝΑ ΤΗ Σ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗ Σ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

■ Α Θ ΗΝΑ - ΠΟΛΗ Α Ν Ο ΙΧΤΗ , ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗ
Αποτελεσματικές παρεμβάσεις
για μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά

■ Α Θ Η Ν Α  - ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ
Μια νέα ποιότητα ζωής

■ Α Θ Η Ν Α  - ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η Αθήνα κέντρο δημιουργίας και πολιτισμού 
στην Ευρώπη και στον κόσμο

■ Α Θ Η Ν Α  - ΠΟΛΗ ΤΗ Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Η Αθήνα πόλη της γνώσης, πόλη του ανθρώπου

■ Α Θ ΗΝΑ - ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άσκηση και άθληση για όλους

■ Α Θ ΗΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΟΛΗ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ευκαιρία για την Αθήνα, τους Αθηναίους, 
την Ελλάδα, τους Έλληνες

*  Α Θ Η Ν Α  - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

■ Η Α Θ ΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

■ Α Θ Η Ν Α  - ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ
Η σύγχρονη τεχνολογία εργαλείο για καλύτερη ζωή

■ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΣ
Διαφάνεια, ορθολογισμός, δημοσιονομική πειθαρχία, 
αναπτυξιακός και κοινωνικός προϋπολογισμός

■ ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗ Σ «ΟΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΗΣ»

■ ΧΑΡΤΕΣ



Η ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Δήμος στα χέρια των Αθηναίων

Τα αιτήματα των πολιτών για αποτελεσματικότητα και ποιότητα στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης για ορθολογισμό και διαφάνεια 
στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος συνδέονται απόλυτα με τη συμ
μετοχή τους στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Γι’ αυτό επι
βάλλεται η μεταφορά των εξουσιών όσο γίνεται πιο κοντά στους πολί
τες.

Η ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μεταβίβαση πόρων 
και αρμοδιοτήτων και η θωράκιση τόσο της διοικητικής όσο και της 
οικονομικής της αυτοτέλειας απαιτούν αποφασιστική διεκδίκηση, προ- 
κειμένου η μεταρρύθμιση να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο και 
προοπτική.

Για το Δήμο Αθηναίων έχει φτάσει η ώρα των μεγάλων αποφάσεων.

Χρειάζονται τολμηρές, ευρηματικές και ολοκληρωμένες λύσεις, που θα 
συνδυάζουν «το λογισμό με το όνειρο» και θα ανοίγουν το δρόμο για 

ένα καλύτερο μέλλον της πόλης μας, με τους πολίτες της ενεργούς 
και συμμέτοχους στην αντιμετώπιση όσων καθημερινά τους 

πικραίνουν.

Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» είμαστε αποφασισμένοι να ανα
λάβουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη θεσμική και πολιτική ανα
βάθμιση του Δήμου Αθηναίων, με επίκεντρο τον ενεργό Αθηναίο πολίτη.

1. Αλλαγή πολιτικής και επιστροφή κοντά στον πολίτη
Οι υπηρεσίες του Δήμου οφείλουν να αντιμετωπίζουν φιλικά τον πολίτη και 
να χειρίζονται αποφασιστικά τα προβλήματά του. Κομβικό σημείο αυτής της 
προσέγγισης είναι η εκ βάθρων αναδιάρθρωση του διοικητικού μηχα
νισμού του Δήμου Αθηναίων. Προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζου
με τα εξής μέτρα:

■ Μετατροπή των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων σε επιτελι
κούς διοικητικούς τομείς υψηλού επιπέδου.

■ Ενίσχυση των Λιαμερισματικών Συμβουλίων με τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων, πόρων και υπηρεσιών, ώστε να αποτελέσουν το στέ
ρεο και ασφαλές υπόβαθρο μιας γνήσιας και ουσιαστικής αποκέντρωσης.

■ Δημιουργία ειδικής μονάδας σχεδιασμού, που θα υπαχθεί απευθεί
ας στον Δήμαρχο, με αποκλειστική αρμοδιότητα να μελετήσει και να 
προετοιμάσει τις διοικητικές και λειτουργικές προσαρμογές για τη 
θεσμική μεταρρύθμιση στην Αθήνα.

2. Αμεση διεκδίκηση από την Κυβέρνηση Ο Λ Ω Ν  των 
αρμοδιοτήτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της Αθήνας και παραμέ
νουν μέχρι σήμερα στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης.

Ζητήματα που αφορούν:
ο Την προσχολική αγωγή 
ο Την κοινωνική αλληλεγγύη 

Την εκπαίδευση 
*  Την υγεία 
ο Τον πολιτισμό 
ο Τον αθλητισμό 
ο Τις πολεοδομικές εφαρμογές 
ο Την αναβάθμιση των πολεοδομικών ενοτήτων 

είναι αυτά που συνθέτουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής.

Παράλληλα με την απόκτηση αυτών των αρμοδιοτήτων, διεκδικούμε ένα 
νέο θεσμικό πλαίσιο για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, με πόρους που 
θα περιέλθουν σε αυτήν από την κεντρική εξουσία, κατοχυρώνοντας τη 
διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια.



3. Συνεργασία με άλλους Δήμους του Λεκανοπεδίου, όσον 
αφορά τις μητροπολιτικές ανάγκες και λειτουργίες του,
που απαιτούν συντονισμένες ενέργειες, με στόχο τη θεσμοθέτηση της 
Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα συγκεντρωθούν όλες οι 
διάσπαρτες και μακρινές για τους πολίτες κρατικές υπηρεσίες: 

ο· Η ύδρευση 
ο Η αποχέτευση 
» Η διάθεση των απορριμμάτων 
ο Η προστασία του περιβάλλοντος 
» Τα αντιπλημμυρικά έργα 
» Οι συγκοινωνίες 
ο Ο χωροταξικός σχεδιασμός 
ο Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

εντάσσονται στα πλαίσια του σχεδιασμού και των στόχων μας.

4. Ν έο ι θεσμοί για τους νέους της Αθήνας
Για τους νέους της Αθήνας, για τους πολίτες με πολιτιστικές και κοι
νωνικές ευαισθησίες, προτάσσουμε νέους θεσμούς και δράσεις, όπως:
■ Τα Συμβούλια Νεολαίας
■ Τους αποκεντρωμένους, σε επίπεδο γειτονιάς, θεσμούς και δίκτυα:

ο Κοινωνικής αλληλεγγύης 
» Εθελοντισμού 
ο Πολιτισμού 
ο Άθλησης
=> Ασφάλειας του πολίτη

5. Ανάδειξη των δικαιωμάτων του πολίτη
Συγκροτούμε Διαμερισματικές Επιτροπές Ενημέρωσης των πολιτών 
για τα νόμιμα δικαιώματά τους ως δημοτών του Δήμου Αθηναίων, οι 
οποίες στελεχώνονται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο της 
Αθήνας.

6. Νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις παραγωγικές τάξεις της πόλης
Ανοίγουμε νέους ορίζοντες, συνεργαζόμενοι με τις παραγωγικές 
τάξεις της Αθήνας για:

» Την προβολή και την τουριστική ανάδειξη της πόλης 
ο Την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου

» Την ένταξη πολιτιστικών, πνευματικών και αθλητικών πρωτοβου
λιών στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης 

ο Την αναθεώρηση της αποστολής των δημοτικών επιχειρήσεων προ 
βολής, διαφήμισης και ενημέρωσης

Προτάσσουμε με έργα και δράσεις την αναβίωση της ιστορικής μας 
πόλης, ως πόλης του πνεύματος και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο 
αυτό δημιουργούνται μόνιμοι δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας του 
Δήμου Αθηναίων με τα πανεπιστήμια της πόλης και τα πνευματικά της 
ιδρύματα.

7. Διοικητική ανασυγκρότηση του Δήμου Αθηναίων.
Στόχος είναι η εξάλειψη των σημερινών προβλημάτων λόγω της υφι
στάμενης δομής και λειτουργίας του, που έχουν ως αποτέλεσμα την:

» Έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας 
ο Επικάλυψη αρμοδιοτήτων
ο Υπερσυγκέντρωση διοικητικών και οικονομικών αρμοδιοτήτων στο 

γραφείο του Δημάρχου
ο Αναποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων 

πολλαπλής αρμοδιότητας
» Προβληματική εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού 
ο Μη ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου Αθηναίων

Η νέα συγκρότηση των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, η οποία 
θα στηρίζεται στις σύγχρονες αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής 
διοίκησης, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στη γενικευμέ- 
νη χρήση των νέων τεχνολογιών και στην υψηλού επιπέδου διοικητική, 
τεχνική, οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα, θα πρέπει:

■ Να είναι προσανατολισμένη στη μετεξέλιξη του Δήμου Αθηναίων σε 
Κεντρικό Μητροπολιτικό Δήμο.

■ Να εξυπηρετεί τους στόχους και τις πολιτικές που αναδεικνύονται 
μέσα από την ιστορική και πολιτισμική φυσιογνωμία της Αθήνας και 
τις προοπτικές του μέλλοντος, ειδικότερα εκείνους τους στόχους που 
προκύπτουν από τις ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώνει η διεξα
γωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

■ Να ακολουθείται από συγκεκριμένο σύστημα εξουσιοδοτήσεων, ανά
λογα με τους τομείς αρμοδιοτήτων κάθε διοικητικής μονάδας και τα επί
πεδα ευθύνης κάθε διοικητικού στελέχους αυτής.



■ Να συμπληρώνεται από συγκεκριμένα «διαγράμματα λειτουργικών 
ροών» για την εκτέλεση εργασιών και έργων σε επίπεδο Κεντρικής 
Υπηρεσίας-Δημοτικού Διαμερίσματος-Αυτόνομης Διοικητικής Μονάδας.

■ Να στηρίζεται από διαδικασίες και συστήματα εσωτερικού και εξω
τερικού ελέγχου.

Να προκύπτει από ειδική εξουσιοδότηση που θα παρέχει, μέσω τροπο
ποίησής του, ο Δημοτικός Κώδικας της χώρας και τα σχετικά προς 
τούτο νομοθετικά κείμενα.

■ Να περιλαμβάνει σημαντική αναδιάταξη, καθώς επίσης διοικητική και 
οικονομική εποπτεία των Αυτόνομων Διοικητικών Μονάδων.

■ Να εξυπηρετεί το στόχο της μείωσης του συνολικού λειτουργικού 
κόστους και της αύξησης της παραγωγικότητας.

Ό

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Το δικαίωμα του πολίτη στην αξιοπρεπή διαβίωση, η κοινωνική 
αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι αξίες που διαπνέουν το σχεδίασμά 
της Δημοτικής Παράταξης «Όμορφη Πόλη» για το Δήμο Αθηναίων.

Κορυφαίες προτεραιότητες, η δημιουργία του Δημοτικού Δικτύου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δημοτικού Κέντρου Εθελοντισμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Αθηναίων:

■ Αναλαμβάνει πρωτοβουλία για το συντονισμό της δράσης των 
δημόσιων οργανισμών και των φορέων των ενεργών πολιτών, που
δραστηριοποιούνται στη φροντίδα και την αλληλεγγύη των Αθηναίων 
πολιτών.

■ Προχωρεί στη δημιουργία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης, για την επιστημονική τεκμηρίωση, το 
σχεδίασμά, την επίβλεψη και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής, 
στον οποίο θα ενταχθούν δραστηριότητες που υπάγονται στη Διεύθυν
ση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, η οποία λειτουργεί απο
σπασματικά, ή σε γραφεία όπως είναι το Ίδρυμα Αστέγων.



Δρομολογεί την άμεση μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών στα 
Λιαμερισματικά Συμβούλια.

■ Προωθεί τη λειτουργία Γραφείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε 
Δημοτικό Διαμέρισμα, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, 
την κινητοποίησή τους και την υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη.

Δημοτικό Δ ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Το Δίκτυο συγκροτείται γύρω από τις δημοτικές υπηρεσίες και τα Δια- 
μερισματικά Συμβούλια και συμμετέχουν σε αυτό: 

ο Κοινωνικές οργανώσεις 
ο Ενώσεις πολιτών 
» Μη κυβερνητικές οργανώσεις 
» Συνδικαλιστικοί φορείς 
ο Οργανώσεις αλλοδαπών ή μειονοτήτων 
ο Εθελοντές ενεργοί πολίτες

Το Δημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί συμπληρωμα
τικά στις κεντρικές κρατικές παρεμβάσεις και αναλαμβάνει πρωτοβου
λίες κατά γειτονιές, ανάλογα με τη σύνθεση του πληθυσμού τους.

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης
Ο Οργανισμός έχει ως αποστολή τον αποτελεσματικό συντονισμό 
όλων των δράσεων κοινωνικής πολιτικής, για όλες τις ευαίσθητες ομά
δες των πολιτών, για όλες τις ηλικίες, με ειδικό πρόγραμμα κατά περιο
χή και Δημοτικό Διαμέρισμα.
Στο νέο Οργανισμό υπάγονται:

■ Παιδικά κέντρα-Βρεφονηπιακοί σταθμοί.

■ Λέσχες Φιλίας.

■ Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.

Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και εθελοντικής προσφοράς
σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, με στόχο την αξιοποίηση του ελεύ
θερου χρόνου και την καλλιέργεια των ατομικών και κοινωνικών δεξιο
τήτων, για:

Παιδιά σχολικής ηλικίας 
- Άτομα με αναπηρίες 
ο Νέους 
» Συνταξιούχους 
-> Εργαζόμενους
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■ Κέντρα πληροφόρησης και υποστήριξης των πολιτών.

■ Κέντρα πρόληψης ναρκωτικών, AIDS και αλκοολισμού.

■ Κέντρα προστασίας κακοποιημένων ατόμων (ανδρών, γυναικών και παιδιών) 
και δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής γι’ αυτά τα άτομα, με 
τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

■ Κέντρα πρόληψης της εκμετάλλευσης παιδιών και προστασίας των 
«παιδιών των φαναριών».

■ Πολυδύναμα κέντρα πολιτισμού και αθλητισμού με χώρους άθλησης, 
αίθουσες εκδηλώσεων, εκθέσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήρια τέχνης, 
αίθουσες ψυχαγωγίας για κάθε ηλικία.

Ίδρυση Κέντρου Μ ελέτης Κοινωνικών Προβλημάτων για
τη διαρκή παρακολούθηση των τάσεων στην Αθήνα, την Ελλάδα και την 
Ευρώπη και των αναγκών της κοινωνίας, καθώς επίσης για την επιστη
μονική υποστήριξη της παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων, με στόχο τη 
συνοχή της κοινωνίας και την αλληλεγγύη των πολιτών.

Δημοτικό Κέντρο Εθελοντισμού (Δ Η Κ Ε)
Η Δημοτική παράταξη «Όμορφη Πόλη» δεσμεύεται να δημιουργήσει 
το ΔΗΚΕ, με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 
εθελοντισμού και αυτοοργάνωσής τους.

Το ΔΗΚΕ, σε πρώτη φάση, θα έχει πέντε θεματικά δίκτυα: 
ο Για οικολογικές πρωτοβουλίες 
ο Για στήριξη ατόμων με αναπηρίες
ο Για την υποδοχή και ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες 
» Για την πρόληψη και απεξάρτηση από τα ναρκωτικά 
ο Για την αντιμετώπιση των κρίσεων και των φυσικών καταστροφών με την 

αξιοποίηση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής

Το ΔΗΚΕ θα παρέχει:

■ Πληροφορίες για τον εθελοντισμό και τις πρωτοβουλίες που αναλαμ
βάνονται.

■ Υλικοτεχνική υποδομή για τα πρώτα βήματα των εθελοντικών ομάδων.

■ Αρχική βοήθεια για τη σύνταξη και προώθηση σχετικών προγραμμάτων.



■ Ηθικές αμοιβές και τίτλους για τους εθελοντές.

■ Κίνητρα για συμμετοχή σε εθελοντικές ομαδικές προσπάθειες (π.χ. ειδι
κή κάρτα που πιστώνεται με συμμετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε εισιτή
ρια για θέατρο, κινηματογράφο, πολιτιστικά δρώμενα).

Αγωγή και προαγωγή της Υγείας
Ποιότητα ζωής σημαίνει φροντίδα για την υγεία. Στόχος μας, η προα
γωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας με:

■ Προγράμματα προληπτικού ιατρικού και οδοντιατρικού ελέγχου 
των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, τα 
δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια.

■ Αναβάθμιση των ιατρείων του Δήμου Αθηναίων στα Δημοτικά Διαμερί
σματα και σύνδεσή τους, μέσω των εφαρμογών της τηλεϊατρικής, με 
κεντρικές νοσοκομειακές μονάδες, ως συνεισφορά στην πρωτοβάθ
μια φροντίδα υγείας, δίνοντας έμφαση:

ο Στον τομέα του προληπτικού ελέγχου της υγείας και καθιέρωση 
Δημοτικής Κάρτας Υγείας

ο Στην κάλυψη ήπιων ιατρικών αναγκών των ηλικιωμένων ατόμων

■ Προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών σε
θέματα μείζονος σημασίας που σχετίζονται με την υγεία (π.χ. πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού, πρόληψη του αλκοολισμού και των ναρκωτι
κών, διατροφικές συνήθειες, σεξουαλική αγωγή, τροχαία ατυχήματα, 
ενημέρωση για ψυχικές ασθένειες και αντιμετώπισή τους κ.ά.),σε συνερ
γασία με τα ΑΕΙ, τους επιστημονικούς φορείς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

■ Ενεργοποίηση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, των Σχολών 
Γονέων, που προβλέπονται από το νόμο 2621/98, και άλλων κοινωνι
κών φορέων.

Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
■ Δημιουργία στα Δημοτικά Διαμερίσματα Κέντρων Ενημέρωσης 

των Νέων για τις ευκαιρίες απασχόλησης. Στελεχωμένα με ειδι
κούς επιστήμονες, τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν σε συνεργασία 

με τον ΟΑΕΔ.
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*  Πλήρης αξιοποίηση του ΚΕΚ του Δήμου Αθηναίων με συμμετοχή 
σε επιδοτούμενα προγράμματα.

■ Μερική απασχόληση ειδικευμένων άνεργων δημοτών στις κοινω
νικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων.

■ Προγράμματα μερικής απασχόλησης για νέους ηλικίας 15-17 
ετών (π.χ. κατασκηνώσεις, εκπαίδευση μικρών παιδιών στον αθλητι
σμό κ.λπ.).

Μια αγκαλιά για τα παιδιά
■ Αναδιάρθρωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

■ Εξασφάλιση σύγχρονης κτιριακής υποδομής και ανάλογου εξοπλισμού.

■Ίδρυση νέων σταθμών, βρεφικών τμημάτων στους υπάρχοντες παι
δικούς σταθμούς και τμημάτων για νήπια με αναπηρίες σε βρεφο
νηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας.

■ Ολοήμερη λειτουργία των σταθμών για κάλυψη των αναγκών όλων 
των εργαζόμενων γονέων.

■ Εκσυγχρονισμός και επέκταση των παιδικών κατασκηνώσεων.

■ Διαμόρφωση σύγχρονων και λειτουργικών παιδότοπων. Στόχος μας, 
η ψυχαγωγία των παιδιών σε ασφαλές και ελκυστικό γι’ αυτά περιβάλλον.

■ Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με πρόβλεψη ειδικών 
δραστηριοτήτων για παιδιά με αναπηρίες, με στόχο την καλλιέργεια 
των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και τη μετέπειτα επαγγελμα
τική εκπαίδευση και κατάρτιση.

■ Κουμπί για τους πεζούς στο ύψος των παιδιών στους φωτεινούς 
σηματοδότες.

■ Δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων για τη στήριξη των παιδιών
(κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα, ειδικά σεμινάρια για παιδιά και 
γονείς), με τη συμμετοχή κοινωνικού λειτουργού και ειδικών επιστη
μόνων σε επαγγελματική ή εθελοντική βάση.



■ Η Αθήνα συμμετέχει σχη διεθνή πρωτοβουλία για τη δημιουργία 
δικτύου πόλεων φιλικών προς τα παιδιά και τους νέους. Εφαρμόζο- 
ντας τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, ο Δήμαρ
χος αναλαμβάνει το ρόλο του υπερασπιστή των παιδιών της πόλης
και παρουσιάζει πρόγραμμα δράσης σε συνεργασία με τα Συμβούλια 
Νεολαίας που θεσμοθετούμε.

Στήριξη των πολυμελών οικογενειών
» Ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών χαμηλού εισοδήματος και 

των συμπολιτών μας με αναπηρίες, μέσω της Δημοτικής Εκπτωτι- 
κής Κάρτας, που θα παρέχει έκπτωση 40% στα είδη πρώτης ανά
γκης από τα εμπορικά καταστήματα στο Δήμο Αθηναίων.

■ Δημιουργία κέντρων οικογενειακών διακοπών για πολυμελείς και 
χαμηλού εισοδήματος οικογένειες.

Ειδικά προγράμματα υποτροφιών για ταλαντούχους νέους, παιδιά 
πολυμελών και οικονομικά αδύναμων οικογενειών, για διευκόλυνση 
των σπουδών τους.

Δίκτυα φροντίδας ηλικιωμένων
Η «Ομορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να ευαι
σθητοποιηθεί στα ποικίλα και πολυάριθμα προβλήματα που αντιμετω
πίζουν τα ηλικιωμένα άτομα, αξιοποιώντας επιτυχημένες εμπειρίες σε 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως επίσης τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας. 
Σε αυτή τη βάση προτείνει:

■ Αξιοποίηση του προγράμματος «Φροντίδα στο Σπίτι» για τα μονα
χικά άτομα και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και ασθενείς, με την εφαρ
μογή των σύγχρονων συστημάτων τηλεειδοποίησης, τηλεματι
κής, τηλεϊατρικής και την καθιέρωση κινητών μονάδων φροντί
δας για περιοδικό έλεγχο της υγείας τους.

Διεπιστημονικές ομάδες περίθαλψης στο σπίτι για άτομα με χρόνιες 
ασθένειες, με στόχο την παροχή ιατρικής, νοσηλευτικής, κοινωνικής 
και ψυχολογικής φροντίδας.

Δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για ηλικιω
μένους και για κάθε άτομο που έχει ανάγκη επείγουσας επικοι

νωνίας και ψυχολογικής στήριξης.
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■ Προγράμματα δραστηριοποίησης των ηλικιωμένων ανθρώπων, με 
δημιουργική αξιοποίηση της διάθεσής τους για προσφορά και των 
ενδιαφερόντων τους. Ευκαιρίες συμμετοχής, έναντι συμβολικής αμοι
βής, σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

■ Προγράμματα ψυχαγωγίας.

■ Αναβάθμιση του ρόλου των Λεσχών Φιλίας, με ενίσχυση της υποδομής 
τους, με εξειδικευμένο προσωπικό και λειτουργία μέχρι αργά το βράδυ.

■ Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων: μικρές μονάδες ημερήσιας 
φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων, μη αυτοεξυπηρετούμενων, με παρα
μονή σε φιλικό περιβάλλον.

■ Ένταξη αυτών των προγραμμάτων και δράσεων στο Γ' ΚΠΣ και σε 
ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες
■ Δραστικές παρεμβάσεις για απελευθέρωση όλων των πεζοδρομίων και

δημιουργία διαδρόμων άνετης προσπέλασης.

■ Δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα δημοτικά κτίρια και τους δημόσι
ους χώρους.

■ Τοπικά μέσα μεταφοράς κατάλληλα για άτομα με κινητικές δυσκο
λίες. Προμήθεια ειδικών μικρών λεωφορείων.

■ Προγράμματα για τη στήριξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατό
μων με αναπηρίες, με την ίδρυση Ειδικών Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης.

■ Σεμινάρια επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση 
στις νέες τεχνολογίες.

■ Προγράμματα απασχόλησης σε υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ή σε 
ιδιωτικές εταιρείες συνεργαζόμενες με τη Δημοτική Αρχή, με την αξιο
ποίηση ελληνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

■ Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας και Αυτόνομης Διαβίωσης, για 
την υποστήριξη των οικογενειών των σοβαρά αναπήρων και αξιοποί
ηση του προγράμματος «Φροντίδα στο Σπίτι».

■ Ίδρυση, στην Αθήνα, του Κέντρου Αυτιστικών Ατόμων.



Αθήνα, μια πόλη «καθαρή» από ναρκωτικά 
και εξαρτησιογόνες ουσίες

Για την «Όμορφη Πόλη», η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ναρκωτι
κών είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Εμείς πιστεύουμε ότι το ζήτη
μα των ναρκωτικών και των εξαρτησιογόνων ουσιών απαιτεί μια σειρά 
από ενέργειες, που εκτείνονται από την κοινωνική ευαισθητοποίηση και 
την πρόληψη έως τα θεραπευτικά προγράμματα και την εργασιακή επα
νένταξη. Στα μέτρα αυτά περιέχονται:

Πρόληψη
■ Δημιουργία Δημοτικού Παρατηρητηρίου κατά των Ναρκωτικών, στα

πρότυπα του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου.

■ Συγκρότηση ολοκληρωμένου προγράμματος του Δήμου Αθηναίων, με 
αναβάθμιση του Κέντρου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, που λειτουργεί 
σήμερα με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Θεραπευτικά προγράμματα
Συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τους αρμόδιους φορείς για τη 
δημιουργία και άλλων θεραπευτικών μονάδων.

■ Συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το Κέντρο Α Βοηθειών της Ομό
νοιας (Γ Σεπτεμβρίου), ιδιαίτερα στο πρόγραμμα θεραπευτικής αγω
γής στο δρόμο.

Εργασιακή επανένταξη και αλληλεγγύη
■ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους πρώην χρήστες στις υπηρε

σίες του Δήμου Αθηναίων.

■ Ειδικά προγράμματα υποστήριξης για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

■ Διεκδίκηση οικονομικών πόρων από τον ΟΑΕΔ και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τη στήριξή τους.

Κοινωνική ενσωμάτωση χων Τσιγγάνων
■ Πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης των Τσιγγάνων με την αξιοποίηση 

των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποσκοπεί στη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και την πλήρη ένταξή τους 

στην ελληνική κοινωνία, με σεβασμό στα ήθη και έθιμά τους.

Μέριμνα για τους μετανάστες

Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» πιστεύουμε ότι ο Δήμος
Αθηναίων έχει υποχρέωση να φροντίσει τους νέους κατοίκους, τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες. Προς το σκοπό αυτό προκρίνουμε τις
ακόλουθες ενέργειες:

■ Ίδρυση Γραφείου Ενημέρωσης Μεταναστών, που θα τους ενημερώνει 
για τα δικαιώματά τους.

■ Εκπόνηση προγράμματος κοινωνικής νομιμοποίησης, ένταξης και 
ενσωμάτωσής τους, με σεβασμό στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων ομάδων.

■ Κατάρτιση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και επι
μόρφωσης για αλλοδαπούς στις γειτονιές υψηλής συγκέντρωσης, με 
την αξιοποίηση δομών, θεσμών, μέτρων και πόρων (ελληνικών και 
ευρωπαϊκών) και την εθελοντική προσφορά κοινωνικών φορέων, συλ
λόγων επιστημόνων και επαγγελματιών με ανάλογη εξειδίκευση (Ιατρι
κός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, ΕΛΜΕ, ΔΟΕ, ΤΕΕ, ΑΕΙ, ΑΔΕΔΥ, 
ΓΣΕΕ κ.λπ.).

■ Ένταξη μεταναστών με ανάλογα προσόντα στα κοινωνικά προγράμ
ματα του Δήμου Αθηναίων.

* Δημιουργία Συμβουλίου Μεταναστών, που θα ερευνά, θα τεκμηριώνει 
και θα τροφοδοτεί με προτάσεις και ιδέες το Δημοτικό Συμβούλιο, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα μεταναστευτικά 
ζητήματα.

■ Διευκόλυνση της αυτοοργάνωσης των μεταναστών και δημιουργία 
θεσμών που θα τους επιτρέπουν τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 
και θα επιβάλλουν την ανάληψη των υποχρεώσεών τους.

■ Δημιουργία του Αθηναϊκού Πολυπολιτισμικού Κέντρου, για την επικοι
νωνία και τη διοργάνωση παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων 
από τις διάφορες εθνικότητες.



Στέγη για όλους

■ Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος φροντίδας των αστέγων με:

1. Αξιοποίηση των κενών και ακατοίκητων κτιρίων του Δήμου της Αθήνας.

2. Μίσθωση ξενοδοχείων για προσωρινή στέγαση άπορων αστέγων.

3. Συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για κοινά προγράμ
ματα κοινωνικής κατοικίας.

Για τις παραπάνω δράσεις, ο Δήμος Αθηναίων θα συνεργάζεται με 
την Εκκλησία και τους τοπικούς φορείς κατά ενορίες, στο πλαίσιο του 
προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης, για την κάλυψη και άλλων ανα
γκών, όπως:

ο- Συσσίτια για τους άπορους.
» Βοήθεια στο σπίτι για αδύναμα άτομα.
ο Περίθαλψη των αστέγων, με την αξιοποίηση κενών κτιρίων 

ιδιοκτησίας της Εκκλησίας και τη στέγαση σε αυτά φορέων 
πρόνοιας του Δήμου Αθηναίων.

ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ, 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗ

Αποτελεσματική παρέμβαση
για μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά

Η «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι η άλλη όψη της ανασφάλειας είναι 
η έλλειψη αλληλεγγύης, η έλλειψη κατανόησης, η αδυναμία πρόληψης 
και ο αποκλεισμός. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για:

■ Λήψη αυξημένων μέτρων για την ασφάλεια των υπερήλικων ατόμων.

■ Λήψη αυξημένων μέτρων για την ασφάλεια των παιδιών, με θεσμοθέ
τηση θέσης σχολικού φύλακα στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια.

■ Αύξηση του αριθμού των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

■ Βελτίωση του φωτισμού σε «ευαίσθητες» περιοχές.

■ Συνεχή ενημέρωση γονέων και παιδιών για τα σύγχρονα κοινωνικά 
προβλήματα, τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό.

■ Συμβολή στην καταπολέμηση του χουλιγκανισμού μέσα από δημοτι
κά προγράμματα.



Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας
Αντίθετα από άλλες μικρότερες πόλεις, στο Δήμο Αθηναίων δεν έχει 
ακόμα ενεργοποιηθεί ο θεσμός που υφίσταται από το 1999.

Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» πιστεύουμε ότι ο θεσμός 
αυτός επιτρέπει τη συμβολή των δημοτών στην προσπάθεια εξάλειψης 
των αιτιών της εγκληματικότητας, μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Γι’ 
αυτό δεσμευόμαστε για:

1. Άμεση συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πρόληψης Εγκλη
ματικότητας σε καθένα από τα επτά Δημοτικά Διαμερίσματα.

2. Κινητοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών δυνάμεων, των δικαστι
κών λειτουργών, των ειδικών επιστημόνων, των αστυνομικών, των 
εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων και των Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων.

3. Άμεση κατάρτιση προγράμματος πρόληψης εγκληματικότητας από 
κάθε Διαμερισματικό Συμβούλιο, το οποίο θα εγκρίνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Προγραμματισμό σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα ημερίδων, σεμιναρίων 
και εκδηλώσεων, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 
ασφάλειας και πρόληψης της εγκληματικότητας.

Ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας

Η «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι η θεσμική και ουσιαστική ενίσχυ
ση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί μία από τις βασικές 
συνιστώσες για την περαιτέρω αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για:

■ Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Δημοτικής 
Αστυνομίας, που επιτελεί το έργο της χωρίς να φέρει οπλισμό.

■ Αύξηση της δύναμής της σε 1.000 άτομα.

Αποκέντρωση της υπηρεσίας, με απόσπαση τουλάχιστον 100 
ατόμων σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα.

■ Αναβάθμιση της συνεργασίας της με την Ελληνική Αστυνομία. Κάθε 
σώμα παραμένει εντός του πλαισίου του θεσμικού του ρόλου, αλλά 
υπηρετούν τον κοινό σκοπό. Κοινός σχεδιασμός για την οργάνωση 
περιπολιών στις συνοικίες και τα πάρκα της πόλης όλο το 24ωρο.

■ Δημιουργία μεικτών ομάδων της Δημοτικής Αστυνομίας με τηνΤροχαία 
Αθηνών για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και την ταχεία από
συρση όλων των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

Αντιμετώπιση κρίσεων
Σε σχέση με την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, η Αθήνα είναι 
ανοχύρωτη πόλη. Στην «Όμορφη Πόλη» πιστεύουμε ότι ο Δήμος Αθη
ναίων πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σχεδίασμά, με πλήρη και επιστη
μονική καταγραφή των πιθανών προβλημάτων, με συγκεκριμένες ενέρ
γειες αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης και προσδιορισμένα μέσα 
ενεργοποίησης των πολιτών. Γι’ αυτό, στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Αθή
νας», σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, 
από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο. Αποστολή αυτού του κέντρου είναι:

■ Να διασφαλίζει την ανεξαρτητοποίηση των τηλεπικοινωνιών και της 
πληροφορικής από την επίγεια και την κινητή τηλεφωνία και να εξα
σφαλίζει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

■ Να διασυνδέει και να κινητοποιεί εκείνες τις υπηρεσίες του Δήμου 
που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση και την πρόληψη κρίσεων 
και να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες εκτός Δήμου που δραστηριο
ποιούνται σε τέτοιες καταστάσεις, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική κ.λπ.

■ Να οργανώνει και να εκπαιδεύει Σώμα Εθελοντών, οι οποίοι θα εντάσσονται 
στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων όταν χρειάζεται.

■ Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους πολίτες για την αντιμετώπιση 
κρίσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.



ΑΘΗΝΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ

Μια νέα ποιότητα ζωής

Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» δίνουμε ιδιαίτερη σημασία 
σε μια δέσμη μέτρων που αλλάζουν την εικόνα της πόλης, αναβαθμίζουν 
αισθητικά και λειτουργικά το Κέντρο και τις γειτονιές, διευκολύνουν την 
καθημερινότητα των Αθηναίων.

■ Αποκατάσταση και ανάδειξη χώρων και κτιρίων που σηματοδοτούν 
την ιστορία της πόλης.

■ Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των όψεων των κτιρίων.

■ Παροχή κινήτρων για την απομάκρυνση των κεραιών από τις ταρά
τσες και τα μπαλκόνια και για τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

■ Αμεση αποκατάσταση των κατεστραμμένων πεζοδρομίων και βελ
τίωση του ασφαλτοτάπητα στους δρόμους.
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Ειδική μέριμνα για την ασφάλεια στην κίνηση των πεζών και
ιδιαίτερα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες.

Αενδροφύτευση στα πεζοδρόμια, όπου δεν εμποδίζεται η άνετη 
κυκλοφορία των πεζών.

■ Ειδικό πρόγραμμα βελτίωσης του φωτισμού, με κριτήριο την ασφά
λεια των πολιτών.

■ Πρόγραμμα σταδιακής εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού στους 
κοινόχρηστους χώρους (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων κ.ά.), σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της αισθητικής της πόλης και τις ανάγκες των πολιτών.

■ Αμεση απομάκρυνση πρόχειρων και αντιαισθητικών κατασκευών.

■ Σταδιακή απομάκρυνση ρυπογόνων ή επικίνδυνων εγκαταστάσεων,
με τον καθορισμό των χρήσεων γης, όπου δεν υπάρχουν.

■ Δημιουργία του Τμήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου,
που θα υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο.

■ Μεταφορά στο Δήμο Αθηναίων των αρμοδιοτήτων του Γραφείου 
Πλάκας, που σήμερα υπάγεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η συνολική ανάπλαση της Αθήνας απαιτεί νέα, τεχνοκρατικά επαρκή, 
οικονομικά εύρωστη και διοικητικά ευέλικτη οργάνωση του Δήμου. Στην 
«Όμορφη Πόλη» υποστηρίζουμε τη δημιουργία ειδικής Εταιρείας 
Αναπλάσεων και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την αξιοποίηση 
των κενών κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων, της δημοτικής περι
ουσίας και της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων σε ευρωπαϊκά ανα
πτυξιακά προγράμματα.

Περιβάλλον
Η μεγάλη έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, η ατμοσφαι
ρική και ηχητική ρύπανση, η κακή διαχείριση των απορριμμάτων υποβι
βάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Στις προτάσεις της 
«Όμορφης Πόλης» για το περιβάλλον περιλαμβάνονται:

Ελεύθεροι χώροι
■ Αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων που έχουν παραμεληθεί ή και 

εγκαταλειφθεί, για να δημιουργηθούν πνεύμονες πρασίνου, χώροι 
άθλησης και αναψυχής.

■ Αύξηση των ελεύθερων χώρων. Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης 
ενός χώρου, η μετατροπή του σε ελεύθερο χώρο θα είναι η πρώτη επι
λογή, ενώ με απαλλοτριώσεις, αγορές και δωρεές θα επιδιώκεται η 
απόκτηση και νέων ελεύθερων χώρων.

■ Διεκδίκηση των ελεύθερων χώρων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του 
Δημοσίου και των δημόσιων οργανισμών με παραχώρηση στο Δήμο Αθηναίων.



Ατμοσφαιρική ρύπανση-Πηγές ενέργειας
Διεκδικούμε τη σταδιακή εφαρμογή των αρχών του περιβαλλοντικού- 
ενεργειακού σχεδιασμού και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Στα 
μέτρα που σκοπεύουμε να λάβουμε εντάσσονται:

■ Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και επέκταση της χρήσης του 
φυσικού αερίου στα κτίρια, ξεκινώντας από τα κτίρια του Δήμου.

■ Άμεση αντιμετώπιση χης ρύπανσης που προέρχεται από τους καυ
στήρες των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

■ Πρόγραμμα χρησιμοποίησης σε όλα τα αυτοκίνητα δημόσιας χρή
σης «καθαρών καυσίμων» (φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, υδρογό
νο κ.λπ.), ξεκινώντας από τα αυτοκίνητα του Δήμου.

■ Συνεχής και αυστηρός έλεγχος για την εφαρμογή των περιβαλ
λοντικών διατάξεων στη βιομηχανία.

■ Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ηχορρύπανση
Η «Όμορφη Πόλη», εκτός από τον έλεγχο για την εφαρμογή των 
διατάξεων σχετικά με την ηχορρύπανση, θα προωθήσει ειδικά προ
γράμματα προστασίας ευαίσθητων περιοχών, με φυσικά ή τεχνη
τά ηχοπετάσματα σε καίρια σημεία της πόλης (δρόμοι μεγάλης κυκλο
φορίας, σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα κ.λπ.).

Πράσινο
Το πράσινο για την Αθήνα και τους κατοίκους της είναι ανάγκη ζωής. 
Είναι υποχρέωση όλων μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Είναι υπο
χρέωση όλων μας για το μέλλον της πόλης μας. Προϋπόθεση για την 
επιτυχία της όποιας προσπάθειας είναι η στράτευση όλων των πολιτών, 
μια παναθηναϊκή σταυροφορία για το πράσινο της πόλης. Παράλ
ληλα απαιτείται η ισχυρή πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής, τόλμη 

και αποφασιστικότητα στη διεκδίκηση χώρων πρασίνου, ευθύνη και 
αποτελεσματικότητα στην φροντίδα του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό 

προτείνουμε:
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■ Απόδοση της διαχείρισης ολόκληρου του αστικού πρασίνου στο 
Δήμο Αθηναίων. Ο Εθνικός Κήπος, το Πεδίο του Άρεως, ο Λυκαβητ
τός κ.λπ. περιέρχονται στην ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Θέτουμε 
τέρμα στην πολυαρχία της διαχείρισης και την ανευθυνότητα για τη 
συντήρηση των πνευμόνων πρασίνου της πόλης μας.

■ Αξιοποίηση των χώρων πρασίνου με νέες τεχνικές και αντιλήψεις,
που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

■ Δημιουργία ενιαίου δικτύου πεζόδρομων-«πράσινων διαδρομών».
Ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που εφαρμόζεται σταδιακά σε κάθε 
γειτονιά, ξεκινώντας από τις πιο υποβαθμισμένες. Με το ενιαίο αυτό 
δίκτυο θα συνδέονται όλοι οι χώροι πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού 
και κοινωνικής ζωής της γειτονιάς (πλατείες, αθλητικά κέντρα και 
κέντρα νεότητας, ΚΑΠΗ, παιδότοποι κ.ά.).

■ Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού του πρασίνου.

■ Πλήρης καταγραφή και χωροταξική αποτύπωση των χώρων που 
μπορούν να γίνουν εστίες πρασίνου και εξασφάλιση νέων χώρων
πρασίνου με:

1. Προστασία και οικολογική αποκατάσταση των ρεμάτων μέσω ενδε- 
δειγμένων φυτοτεχνικών παρεμβάσεων.

2. Απαλλοτριώσεις, αναπλάσεις, ακόμα και κατεδαφίσεις, αν χρειαστεί, 
ενοποιήσεις των ακάλυπτων χώρων μεταξύ των κτιρίων κ.λπ.

3. Δενδροφύτευση των πεζοδρόμων, των εσωτερικών ακάλυπτων, των 
πεζοδρομίων και των νησίδων σε μεγάλους οδικούς άξονες, ώστε να 
δημιουργηθεί γραμμικό δίκτυο πρασίνου.

4. Αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων των στρατοπέδων, νοσοκομείων, 
σχολείων, οργανισμών κοινής ωφελείας, για τη σύνδεση και ένταξή 
τους στο δίκτυο πρασίνου της πόλης.

5. Βελτίωση των όρων ανάπτυξης πρασίνου στις γενικές οικοδομικές 
δραστηριότητες, με σχετική πρόβλεψη στον οικοδομικό κανονισμό 
και ασφαλείς τεχνικές προδιαγραφές.

6. Ανάπτυξη πρασίνου στις κτιριακές εγκαταστάσεις (πράσινο πρόσο
ψης, ταράτσες κ.λπ.) και στους περιβάλλοντες χώρους, αρχής γενο- 
μένης από τα δημόσια κτίρια.

7. Θέσπιση κινήτρων για τους δημότες, για ανάπτυξη πρασίνου στις 
ιδιοκτησίες τους.



8. Εφαρμογή των διαταγμάτων και διεκδίκηση κινήτρων για τη μεταφο
ρά βιομηχανιών και βιοτεχνιών εκτός οικιστικού ιστού και απόδοση 
του χώρου που εγκαταλείπουν για τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

■ Σωστή συντήρηση και διαχείριση των χώρων πρασίνου, που σήμερα 
είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με:

1. Λειτουργία ειδικής ομάδας συντήρησης του κοινόχρηστου πρασίνου σε 
κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα.

2. Επιλογή, με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, και τεκμηρίωση χρή
σης ειδών και ποικιλιών φυτών, ανάλογα με το χώρο και το μικροκλίμα.

3. Ενίσχυση και διεύρυνση των δημοτικών φυτωρίων, παραγωγή δέντρων 
και θάμνων με οικολογικά κριτήρια και χορήγηση φυτών στους δημό
τες από τα φυτώρια του Υπουργείου Γεωργίας και του Γεωργικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

■ Θεσμοθέτηση ετήσιων βραβείων για το καλύτερο μπαλκόνι, κήπο ή αυλή.

■ Διαμόρφωση σχέσεων μόνιμου πλαισίου συνεργασίας του Δήμου 
Αθηναίων με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεω
λογικών Μελετών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

■ Πρόγραμμα διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολι
τών, με σεμινάρια στις γειτονιές, για την ανάπτυξη της περιβαλλοντι
κής τους συνείδησης και την προβολή τρόπων συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα για την αύξηση του πρασίνου στην πόλη.

■ Διοργάνωση ετήσιας Διεθνούς Ανθοκομικής Έκθεσης στην Αθήνα.

Καθαριότητα
Διαχείριση απορριμμάτων-Ανακύκλωση

Για την «Όμορφη Πόλη», η καθαριότητα της Αθήνας είναι προτεραιότη
τα αιχμής. Η πολιτική μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορ
ριμμάτων στηρίζεται:

■ Στην πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων στην πηγή τους 
και στη μείωση της επικινδυνότητάς τους.
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Στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση χρήσιμων υλικών 
και ενέργειας.

■ Στην περιβαλλοντικά αποδεκτή συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση 
και τελική διάθεση των αποβλήτων, με σύγχρονα συστήματα.
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■ Στην εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

■ Στη χρήση αποτελεσματικών τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, 
για την υψηλή προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων
περιλαμβάνει, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής:

■ Κάδους σκουπιδιών βυθισμένους στο έδαφος.

■ Κάδους ελεύθερους (μικρών διαστάσεων) σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές.

■ Δημιουργία αγωγών αναρρόφησης για περιοχές του Κέντρου.

■ Δημιουργία ειδικών κοινόχρηστων χώρων για κάδους σκουπιδιών σε 
νεοανεγειρόμενα κτίρια.

■ Κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων για τη διαλογή ανακυκλώσιμων 
υλικών. Για την υλοποίηση του προγράμματος, αναπόσπαστο κομμάτι 
αποτελεί η ανακύκλωση που ξεκινά υποχρεωτικά από τις υπηρεσίες 
του Δήμου. Ανάλογα με τις πολεοδομικές και κοινωνικές συνθήκες 
κάθε περιοχής θα υλοποιηθούν προγράμματα ανακύκλωσης με:

ο Διαλογή στην πηγή ή 
ο Κέντρα Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραμμάτων 
ανακύκλωσης είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Γι’ αυτό το 
σκοπό, ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει ενημερωτική εκστρατεία για την 
αξία της ανακύκλωσης και τις μεθόδους υλοποίησης, προβάλλοντας 
κίνητρα για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα προ
χωρεί σε συνεργασίες με άλλους Δήμους και τον ιδιωτικό τομέα για τη 
δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Ανακύκλωσης Υλικών.

■ Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης στον Ελαιώνα για 
τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων.

■ Ριζική αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος καθαριότητας και 
των ωραρίων αποκομιδής των απορριμμάτων.

■ Εξειδικευμένους τρόπους διαχείρισης για τα ογκώδη απορρίμματα, τα 
ελαστικά, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα μη επικίνδυνα βιομηχανι
κά απόβλητα.

■ Αυστηρό έλεγχο στη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων.



Ν έα  συγκοινωνιακή πολιτική
Η «Όμορφη Πόλη», έχοντας γνώση των δυσκολιών, των μεγάλων προ
βλημάτων, αλλά και της ανάγκης να βρεθούν λύσεις στο αιχμηρό ζήτη
μα του κυκλοφοριακού, θεωρεί ότι είναι απαραίτητη μια συγκεκριμένη 
συγκοινωνιακή πολιτική, της οποίας βασικοί άξονες θα είναι ο σεβα
σμός στο περιβάλλον, η διευκόλυνση των πεζών, η βελτίωση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, η ριζική επέμβαση στον πολεοδομικό σχεδίασμά, 
οι ίσες ευκαιρίες προσπέλασης σε όλους.

Αυτή η πολιτική θα πρέπει να εγγυάται τον περιορισμό των χρονοβό- 
ρων μετακινήσεων, με την ουσιαστική αποκέντρωση (οικονομική, διοι
κητική, πολιτική) στα Δημοτικά Διαμερίσματα, με ζώνες ήπιας κυκλοφο
ρίας ή ελεύθερες από αυτοκίνητα και με την επέκταση των ηλεκτρονι
κών συναλλαγών.

Αυτή η πολιτική θα πρέπει να στοχεύει σε λύσεις οικονομικά βιώσι
μες, κοινωνικά αποδεκτές και μακροπρόθεσμες, διεκδικώντας και 
προτείνοντας:

■ Παρεμβάσεις στην Περιοχή της Πρωτεύουσας για την αξιοποίηση 
των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν η Αττική Οδός, το μετρό,το 
τραμ και ο προαστιακός σιδηρόδρομος.

■ Δημιουργία νέων γραμμών μινι-λεωφορείων φυσικού αερίου, που θα
συνδέουν τα Δημοτικά Διαμερίσματα μεταξύ τους και με το κέντρο της 
πόλης, τους σταθμούς του μετρό και του τραμ.

■ Επέκταση χης γραμμής του μετρό προς τα Δικαστήρια (πρώην 
Σχολή Ευελπίδων) και την Κυψέλη (Πλατεία Φωκίωνος Νέγρη)
κατά προτεραιότητα.

■ Ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης για επέκταση της γραμμής του 
τραμ προς την περιοχή Γουδί και προς Κυψέλη-Πατήσια, μετά την

ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εγκατάστασης των γραμμών.

■ Απομάκρυνση και των υπόλοιπων αφετηριών των λεωφορείων από 
το κέντρο της πόλης και αναδιάταξη των λεωφορειακών γραμμών, έτσι 
ώστε να συνδυάζονται με τα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και να καλύ 
πτουν πυκνότερα τις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τα τελευταία.

■ Προώθηση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτε
ρα της τηλεματικής, στις μεταφορές με την αξιοποίηση των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

■ Δημιουργία ποδηλατοδρόμων, όπου είναι εφικτό.

Διευκόλυνση ιη ς  στάθμευσης
■ Ελεγχος της παράνομης στάθμευσης με δημιουργία μεικτών ομάδων 

της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας για την επιτήρηση των 
δρόμων, με έμφαση στις διαδρομές των τρόλεϊ και των λεωφορείων.

■ Δραστική επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης με αυστηρό δημο
τικό έλεγχο σε όλες τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, με 
σκοπό την αποσυμφόρηση δρόμων και πεζοδρομίων. Εγκατάσταση 
παρκομέτρων με εφαρμογή του μέτρου της «κάρτας κατοίκων» για 
προτεραιότητα στη στάθμευση των κατοίκων κάθε περιοχής.

■ Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων 
αυτοκινήτων και απόδοση των θέσεων στάθμευσής τους στους 
κατοίκους.

■ Προμήθεια γερανοφόρων οχημάτων και δημιουργία, από το Δήμο ή 
σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, χώρου φύλαξης αυτοκινήτων 
τα οποία βρέθηκαν παράνομα σταθμευμένα ή εγκαχαλελειμμένα.

■ Κατασκευή υπόγειων γκαράζ σε χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου Αθη
ναίων και σε ελεύθερους χώρους, σε χώρους πρασίνου και αναψυχής, 
σε συνδυασμό με το πρόγραμμα που υλοποιεί η Κυβέρνηση και η 
«Αττικό Μετρό ΑΕ».

■ Διεκδίκηση από την Κυβέρνηση παροχής κινήτρων στους ιδιοκτήτες 
για μετασκευή ισόγειων διαμερισμάτων και υπογείων σε χώρους στάθ
μευσης αυτοκινήτων.

■ Πρόσθετα κίνητρα για μετατροπή πολυώροφων κτιρίων σε γκαράζ 
και ανέγερση σε ιδιωτικά οικόπεδα πολυεπίπεδων σταθμών αυτοκινή
των, αξιοποιώντας χρηματοδοτούμενα προγράμματα σε συνεργασία με 
την Κυβέρνηση.

Ασφαλής κυκλοφορία των πεζών

■ Δραστική αναβάθμιση των πεζοδρομίων και απομάκρυνση των πάσης 
φύσεως εμποδίων. Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για τους πεζούς και 
τους οδηγούς.

■ Προστασία ευάλωτων ομάδων, υποδομή για διευκόλυνση των 
κυκλοφοριακών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες (ράμπες, ηχη
τικές σημάνσεις στα φανάρια κ.λπ.).



■ Σχεδιασμός δικτύου πεζοδρόμων με κριτήρια:

ο Την κατά το δυνατόν συνέχεια, ώστε ο πεζός να κινείται σε 
μεγάλες αποστάσεις χωρίς να ενοχλείται από τα οχήματα

ο Το συνδυασμό με το δίκτυο πρασίνου

ο Την ανάδειξη των παραδοσιακών συνοικιών

»Την ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

■ Εγκαθίδρυση εκτεταμένου δικτύου πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

Αδέσποτα ζώα
Οι συνθήκες ζωής στη μεγαλούπολη και η αδιαφορία έχουν οδηγήσει 
στον πολλαπλασιασμό των αδέσποτων ζώων στην Αθήνα. Η «Όμορφη 
Πόλη» προτείνει για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου:

■ Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την
ευθύνη που συνεπάγεται η απόκτηση ενός κατοικίδιου.

■ Ενημέρωση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για να διαλυ
θεί η σύγχυση ως προς την επικινδυνότητα των ζώων (ασθένειες κ.λπ.).

■ Θέσπιση ενός «Κτηνιατρικού 166», που θα επεμβαίνει σε περίπτωση 
εντοπισμού ενός άρρωστου ή τραυματισμένου ζώου.

■ Δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς, που θα αναλάβει την περίθαλψη, τη στείρωση και την παρακο
λούθηση της υγείας των ζώων.

■ Συνεργασία του Δήμου με καταφύγια ζώων.

ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Αθήνα κέντρο δημιουργίας και πολιτισμού 
στην Ευρώπη και στον κόσμο

Η Αθήνα, με ιστορία χιλιάδων χρόνων, αποτελεί την κοιτίδα του ευρω
παϊκού πολιτισμού.

Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η ΑΘΗΝΑ και οι ΠΟΛΙΤΕΣ 
της πρέπει να ενεργοποιηθούν και να διεκδικήσουν το ρόλο τους στο 
ευρωπαϊκό πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Ο Δήμος Αθηναίων δαπανά κάθε χρόνο αρκετά εκατομμύρια ευρώ για 
διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, οι οποίες δεν 
ωφελούν ούτε την πόλη ούτε τους πολίτες της, ενώ είναι εμφανής η 
απουσία συγκεκριμένης πολιτικής για τον πολιτισμό.

Η Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» έχει ολοκληρωμένη πρόταση για 
την πολιτιστική πολιτική του Δήμου Αθηναίων. Το όραμά μας για τον πολιτι
σμό βασίζεται στην ανάπτυξη μιας άρτιας πολιτιστικής υποδομής και, κυρίως, 
στην ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών της Αθήνας στα πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης. Η δέσμη των προτάσεών μας έχει στόχο την ανάδειξη 
της πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας και τη δημιουργία ενός 
παγκόσμιου ρεύματος επισκεπτών με πολιτιστικά ενδιαφέροντα.



Οραματιζόμαστε ένα νέο πνευματικό κίνημα για την πόλη και 
τους πολίτες της. Οραματιζόμαστε την Αθήνα ως ένα από τα 
σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα της Ευρώπης και του κόσμου.

Πολιτιστική κληρονομιά
Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή 
εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην 
πόλη τους. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την 
επίσπευση της ανέγερσης του Μουσείου της Ακρόπολης και της 
ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων.

Η «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει την ανάγκη διατύπωσης ενός μακρο
χρόνιου προγράμματος, που θα αποσκοπεί στην αποκατάσταση και 
ανάδειξη των ιστορικών κτιρίων της Αθήνας και στην ίδρυση Μουσείου 
Νεοελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Μεταξουργείο.

Ν έο ι πολιτιστικοί θεσμοί
Η «Όμορφη Πόλη» θα υλοποιήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα πρωτοβου
λιών του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την ανάδειξη της πόλης ως κέντρου 
διεθνών και εθνικών δραστηριοτήτων πολιτιστικού χαρακτήρα, στις 
οποίες, μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνονται:

■ Η προώθηση της ιδέας για τη μόνιμη διεξαγωγή της Πολιτιστικής Ολυ
μπιάδας κάθε 4 χρόνια, με αναφορά την εκάστοτε ολυμπιακή πόλη, και 
η διεκδίκηση να γίνει η Αθήνα μόνιμη έδρα για τη Γραμματεία της 
διοργάνωσης.

■ Η αναβίωση της Ακαδημίας του Πλάτωνος στον ιστορικό της χώρο, 
με τη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου φιλοσοφικού προβληματι
σμού για τις σύγχρονες εξελίξεις.

■ Η ανάπτυξη ενός μόνιμου δικτύου αμφίδρομων εκδηλώσεων και δρα
στηριοτήτων με όλες τις εστίες του Απόδημου Ελληνισμού και τις 
οργανώσεις τους σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου η Αθήνα, η πρω
τεύουσα της Ελλάδας, να γίνει το κέντρο προβολής των πολιτιστι
κών δραστηριοτήτων των Ελλήνων της διασποράς.

■ Η θεσμοθέτηση πανευρωπαϊκής συνάντησης νέων δημιουργών κάθε 
2 χρόνια, με τη διοργάνωση εκθέσεων, παραστάσεων, συναυλιών, αλλά και 
συνεδρίων για τις τάσεις της σύγχρονης τέχνης.

Ό \·ο *ψ *  ^< Δ * \

Η διοργάνωση ετήσιων διαγωνισμών για νέους και νέες μέχρι 25 ετών, 
στη ζωγραφική,την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη γλυπτική, τη μουσι

κή, το τραγούδι κ.λπ.

■ Η δημιουργία κέντρων πολυπολιτισμικού χαρακτήρα για όλους τους 
νέους της πόλης, τα οποία θα λειτουργούν ως εργαστήρια τέχνης, ως 
χώροι πολιτισμικής έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά και 
ως αφετηρίες επαγγελματικής προβολής τους.

■ Η θεσμοθέτηση των «Αθηναϊκών Γιορτών της Άνοιξης», που θα γίνο
νται κάθε χρόνο στην Αθήνα, στους κεντρικούς χώρους και στα Δημο
τικά Διαμερίσματα, και θα είναι ένα σύνολο πολιτιστικών εκδηλώσεων 
στις οποίες θα παρουσιάζονται Έλληνες λογοτέχνες, συνθέτες κ.λπ.

Η αισθητική της πόλης
Η αισθητική της πόλης είναι υποχρέωση όλων όσοι ζουν και εργάζονται
στην Αθήνα. Είναι υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, την ιστορία και
τον πολιτισμό που ανέδειξε η Αθήνα από το βάθος των αιώνων.

■ Ενιαία και συγκροτημένη αισθητική πολιτική σε ολόκληρη την πόλη.
Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, την Αρχιτεκτονική Σχολή και το Τεχνικό Επιμελητήριο, διαμορ
φώνει πλαίσιο, κίνητρα και κανόνες, διεκδικώντας την αποκλειστική αρμο
διότητα για την εποπτεία της εφαρμογής τους.

■ Αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων για την αναβάθμιση της 
αισθητικής των κτιρίων. Παροχή κινήτρων για το χρωματισμό των 
όψεών τους. Ιδιαίτερα για τη βελτίωση των όψεων των κτιρίων ενό- 
ψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 προωθείται εντός του Δήμου 
Αθηναίων ειδικό πρόγραμμα, με ρυθμίσεις, κίνητρα κ.λπ. Η βελτίωση 
αφορά το χρωματισμό των όψεων των κτιρίων που βρίσκονται σε 
δρόμους ολυμπιακού ενδιαφέροντος ή στο Κέντρο της πόλης.

■ Υποχρεωτική κάλυψη των οικοδομών και προβολή της τελικής 
εικόνας των κτιρίων που κατασκευάζονται στους κεντρικούς δρόμους.

■ Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων αισθητικής για τα περίπτερα, τους 
πυλώνες φωτισμού, τις διαφημιστικές πινακίδες, τις επιγραφές.

■ Αισθητική αναβάθμιση και προβολή δημόσιων, ιστορικών και πολι
τιστικών κτιρίων. Προς την κατεύθυνση αυτή, στην «Όμορφη Πόλη» 
θεωρούμε απαραίτητη την:

I. Έρευνα και καταγραφή των σύγχρονων κτιρίων (από το Μεσοπόλεμο 
μέχρι σήμερα), καθώς επίσης υποβολή πρότασης προς τα αρμόδια 
Υπουργεία για εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου



σύμφωνα με τη Σύμβαση χης Γρανάδας, ώστε να περιλαμβάνει και την προ
στασία τους. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίσματα πάνω σε δια
δρομές ολυμπιακού ενδιαφέροντος.

2. Ανάληψη πρωτοβουλίας από το Δήμο Αθηναίων και υποβολή πρότασης 
προς την Πολιτεία για θεσμοθέτηση σοβαρών οικονομικών κινήτρων 
όσον αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση σημαντικών κτιρίων 
και την προβολή τους στην πόλη (ειδικός φωτισμός κ.λπ.).

3. Ανάδειξη των ιστορικών και νεότερων κτιρίων που διακρίνονται για την ιδι
αίτερη αρχιτεκτονική τους.

Αναβάθμιση και δημιουργία χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων
Σήμερα, ο Δήμος Αθηναίων είναι ο μεγάλος απών από τα πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης.

Η «Όμορφη Πόλη» θέτει ως προτεραιότητα τη διεκδίκηση του 
κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να αποκτήσει ο Δήμος 
Αθηναίων αποφασιστικό ρόλο και ουσιαστική παρέμβαση στη φύλαξη, 
τη συντήρηση, την αξιοποίηση και την προβολή όλων των ιστορικών 
μνημείων της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες 
του και να διεκδικήσει τα ανταποδοτικά οφέλη που αναλογούν στην 
κοινωνία της Αθήνας από την αξιοποίηση και την τουριστική εκμετάλ
λευσή τους.

Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζουμε:

■ Την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πνευματικού Κέντρου 
και όλων των σημερινών πολιτιστικών χώρων του Δήμου.

■ Την ενίσχυση, τη διαρκή μουσική κατάρτιση, την ουσιαστική αξιοποί
ηση και προβολή της Αθηναϊκής Φιλαρμονίας και της Αθηναϊκής 
Συμφωνικής Ορχήστρας, με τη διοργάνωση συναυλιών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.

Δ ίκτυο ενημέρωσης
■ Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας δημιουργείται δίκτυο πληροφόρη

σης με ηλεκτρονικούς πίνακες. Στόχος του, η διαρκής παροχή ενη
μέρωσης για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα κτίρια 
του ιστορικού Κέντρου, ως ένα είδος υπαίθριου μουσείου προσιτού 
στους κατοίκους της πόλης, τους επισκέπτες και τους επιστημονικούς 
ερευνητές. Το σύστημα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και να περιέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την πόλη, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Πολιτιστι
κή Ολυμπιάδα.

Πολιτισμός για τους πολίτες της Αθήνας
Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» θεωρούμε ότι αποτελεί υπο
χρέωση του Δήμου Αθηναίων να προωθεί και να καλλιεργεί την πολιτι
στική παιδεία και να μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση των πολιτών.
Προς την κατεύθυνση αυτή προωθούμε:

■ Τη δημιουργία σύγχρονου Δημοτικού Θεάτρου της Αθήνας.

■ Τη δημιουργία του Λυρικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» στην περιο
χή Κεραμεικού.

■ Την ανάληψη του ελέγχου από το Δήμο Αθηναίων των θεά
τρων του Λυκαβηττού, του Κολωνού και του θεάτρου στο 
Πεδίο του Άρεως, που πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να ανα
βαθμιστούν.

■ Την παραχώρηση στο Δήμο Αθηναίων του χώρου στο Αττικό Άλσος,
όπου σήμερα υπάρχει ένα ημιτελές θέατρο, η κατασκευή του οποίου 
πρέπει να ολοκληρωθεί.

■ Τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τα πανεπιστήμια που εδρεύουν 
στην πόλη μας, ιδιαίτερα τις σχολές Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής, Επι
κοινωνίας, Κοινωνικών Επιστημών, Ψυχολογίας και τη Σχολή Καλών 
Τεχνών, για τη διαμόρφωση ενός ειδικού προγράμματος πολιτιστικής 
παιδείας για όλες τις ηλικίες, σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, με τη 
διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων, εργαστηρίων τέχνης.

■ Τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με όλους τους εθνικοτοπικούς 
πολιτιστικούς συλλόγους, με στόχο κοινές πρωτοβουλίες για την ανάδει
ξη της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

■ Τη διαμόρφωση ενός ειδικού προγράμματος πολιτιστικής έκφρασης 
και δημιουργίας για τους μετανάστες που ζουν στην πόλη μας.

Την αναβάθμιση της Τεχνόπολης στο Γκάζι σε ολοκληρωμένο 
πολιτισμικό κέντρο, σε κέντρο σύγχρονης τέχνης και ανάδειξης 

νέων δημιουργών.

■ Τη δημιουργία δημοτικού δικτύου θερινών κινηματογράφων σε όλες 
τις συνοικίες, με την αξιοποίηση του προαυλίου των σχολείων στις περιο
χές όπου δεν υπάρχουν ανάλογοι κινηματογράφοι.



Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτική για το βιβλίο
Η «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής στα θέματα του βιβλίου και των βιβλιοθηκών αποτελεί τη 
βάση παροχής πολλαπλών υπηρεσιών στον πολίτη, γι’ αυτό και προ
τείνει μια δέσμη μέτρων στα οποία περιλαμβάνονται:

■ Λειτουργία Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με την επιτάχυνση 
της ολοκλήρωσης των έργων ανακαίνισης του νεοκλασικού κτιρίου 
Αυξεντίου (Δομοκού και Παιωνίου), κοντά στο σταθμό Λαρίσης.

■ Οργάνωση και λειτουργία ενός δικτύου βιβλιοθηκών, που θα αποτε- 
λείται από μία κεντρική και τουλάχιστον επτά διαμερισματικές 
βιβλιοθήκες, με χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, στις 
οποίες θα έχει πρόσβαση η τοπική κοινωνία.

■ Δημιουργία θέσεων βιβλιοθηκονόμων.

■ Ανάδειξη νέων συγγραφέων από το δίκτυο των βιβλιοθηκών.

■ Προώθηση βιβλίων με μεταφράσεις Αθηναίων συγγραφέων σε αντί
στοιχες δημοτικές βιβλιοθήκες του εξωτερικού.

■ Διαμόρφωση προγράμματος εκδηλώσεων για την προώθηση του βιβλί
ου σε όλες τις κατηγορίες των αναγνωστών και αναβάθμιση της συμμε
τοχής του Δήμου Αθηναίων στις Εκθέσεις Βιβλίου στο Πεδίο του 
Άρεως, σε συνεργασία με τους φορείς του βιβλίου.

■ Πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων για τη διοργάνωση, στην Τεχνό- 
πολη στο Γκάζι, Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου, με διαφορετικό θεμα
τικό περιεχόμενο κάθε φορά και με σειρά παράλληλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων υψηλής στάθμης.

Ανάδειξη χης Δημοτικής Πινακοθήκης
Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει μια πλούσια Δημοτική Πινακοθήκη, της 
οποίας ο θησαυρός πρέπει να γίνει κτήμα όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 
αριθμού πολιτών. Η «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι είναι ανάγκη να 
εκπονηθεί ένα σχέδιο ανάδειξης της Δημοτικής Πινακοθήκης, στο 
οποίο θα περιλαμβάνονται:

■ Οργανωμένα προγράμματα επισκέψεων για τους Αθηναίους 
δημότες και τα σχολεία.
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Διοργάνωση ειδικών εκδόσεων και εκδηλώσεων στο Κέντρο και στα 
Δημοτικά Διαμερίσματα.

■ Οργάνωση εκθέσεων για Αθηναίους δημιουργούς.

Ραδιοφωνικός Σταθμός «Αθήνα 9.84»
Στην «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζουμε την ενίσχυση της λειτουργίας
του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού προς νέες κατευθύνσεις και
προσανατολισμούς, έτσι ώστε:

■ Να γίνει χώρος έκφρασης των ενεργών πολιτών και των κοινωνικών 
οργανώσεων της Αθήνας.

Να αναδεικνύει τους προβληματισμούς των Αθηναίων πολιτών για τα 
δρώμενα στην πόλη που αφορούν την ποιότητα ζωής και την ασφάλειά τους.

■ Να συμμετέχει με ευθύνη, συνέπεια και αντικειμενικότητα στην ολό
πλευρη ενημέρωση των πολιτών και στη διαμόρφωση της κοινωνικής 
συνείδησης.

■ Να αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, του Δήμου 
Αθηναίων και των Διαμερισματικών Συμβουλίων στην ενεργοποίηση των 
πολιτών, στους θεσμούς και στα κοινωνικά κινήματα.

■ Να αγκαλιάζει και να προβάλλει όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες στην πόλη, στο Κέντρο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα.



ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Αθήνα πόλη της γνώσης, πόλη του ανθρώπου

Στην «Όμορφη Πόλη», γνωρίζοντας τα τεράστια κοινωνικά προβλήμα
τα που αντιμετωπίζει ο Αθηναίος πολίτης σήμερα και τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης «κοινωνίας της γνώσης», δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο τρί- 
πτυχο «παιδεία-εκπαίδευση-σχολικές υποδομές» και πάνω σε αυτό 
συνθέτουμε ένα δυναμικό πρόγραμμα παρεμβάσεων.

Σ’ έναν κόσμο που συνέχεια αλλάζει, σ’ έναν κόσμο στον οποίο συνέ
χεια ανατρέπονται οι ισορροπίες της παραγωγής, το κέντρο της πολιτι
κής μας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, και ειδικότερα ο νέος και το παιδί. Ο 
Δήμος Αθηναίων έχει υποχρέωση να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
θεσμικές και υλικοτεχνικές προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες θα δια
σφαλίζεται:

■ Η παροχή νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στους πολίτες όλων 
των ηλικιών, μέσα από σύγχρονες ειδικότητες, ανανεωμένα προ
γράμματα σπουδών και άρτιες σχολικές υποδομές.

■ Η άμβλυνση του φαινομένου της ανεργίας, του κοινωνικού απο
κλεισμού, της περιθωριοποίησης, της προσωπικής απαξίωσης, μέσα 
από προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, διά βίου εκπαίδευ

σης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Έχουμε πλήρη συναίσθηση του εύρους των προσωπικών, οικογενειακών 
και κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και του μέγεθους των τεχνικών προ
βλημάτων και των ελλειμμάτων υποδομής που αφορούν το ευαίσθητο 
ζήτημα της παιδείας στην πόλη της Αθήνας. Γι’ αυτό το λόγο παρουσιά
ζουμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα θεσμικών αλλαγών και υλο
ποίησης έργων, με συγκεκριμένη γεωγραφική διάσταση (Δημοτικά 
Διαμερίσματα-γειτονιές-σχολεία), χρονικό ορίζοντα και επενδυτικούς-λει- 
τουργικούς οικονομικούς πόρους, που περιλαμβάνει:

Σχολικές Επιτροπές
■ Αναθεώρηση του καθεστώτος λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, με 

την παράλληλη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στα Δημοτικά Δια
μερίσματα. Επιδιώκουμε να αποκτήσουμε σχολεία φιλικά προς το 
παιδί και τον δάσκαλο, αποτελεσματικά ως προς την υλοποίηση των 
στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Πρωινό σχολείο σε όλη την Αθήνα
■ Με χρονικό ορίζοντα την 31.12.04, εξαλείφεται πλήρως το καθεστώς 

της διπλής βάρδιας στις σχολικές μονάδες της πόλης μας. Ο Δήμος 
Αθηναίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θ ρ η 
σκευμάτων και τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, αξιοποιεί τους 
πόρους του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, και ειδικότερα τις πιστώσεις του κρα
τικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με 
το δικό του πρόγραμμα δημοτικών επενδύσεων 2003-2006, να συντεθεί ένα 
μεγάλο πρόγραμμα κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού. Το πρόγραμμα 
αυτό θα έχει στόχο τη συνολική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπο
δομών και την παντελή εξάλειψη του απαράδεκτου καθεστώτος της 
διπλής βάρδιας, που αποδιοργανώνει την οικογένεια.

Ν έα  αντίληψη για τα σχολικά κτίρια
■ Αποσκοπεί στην αισθητική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, καθώς 

και στην ανάπτυξη του πολυμορφικού χαρακτήρα των χώρων αυτών 
ως μονάδων εκπαίδευσης, πολιτισμού και άθλησης. Στο ίδιο πλαίσιο 
αναθεωρείται το καθεστώς συντήρησης των σχολικών κτιρίων, με 
στόχο την ορθολογικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων χρηματικών πόρων.

Επέκταση του δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών και 
νηπιαγωγείων

■ Το δίκτυο επεκτείνεται σύμφωνα με τις πραγματικές κοινωνικές ανα
γκαιότητες, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει και εμπλουτίζεται όλο το φάσμα των 
παρεχόμενων από τις μονάδες αυτές υπηρεσιών.



Ολοήμερο σχολείο
■ Ο Δήμος διεκδικεί την επέκταση του θεσμού του ολοήμερου 

σχολείου, όχι μόνο εξυπηρετώντας τις ανάγκες της σημερινής οικο
γένειας, αλλά και αναδεικνύοντας το χώρο της σχολικής μονάδας σε 
ουσιαστικό κύτταρο δημιουργικής απασχόλησης του παιδιού και του 
νέου και ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει 
κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη υποδομών σίτισης, κατά το πρό
τυπο αντίστοιχων μονάδων στο εξωτερικό.

Συμπληρωματικές υποδομές
Στο πλαίσιο των συμπληρωματικών υποδομών μέσα και έξω από το
σχολείο, ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

■ Έργα υποδομής για ασφαλή σχολική διαδρομή στις περιοχές γύρω 
από τα σχολεία, λαμβάνοντας ειδική πρόνοια για την προσπέλαση ατόμων 
με αναπηρίες.

■ Αξιοποίηση των σχολικών αυλών, έτσι ώστε κάθε σχολική μονάδα να 
αποτελέσει έναν πολυχώρο ανάπτυξης παράπλευρων δραστηριοτή
των, αθλητικών και πολιτιστικών, να γίνει κέντρο της γειτονιάς για όλους.

■ Οργάνωση και ενίσχυση θεατρικών, μουσικών, χορευτικών, αθλητικών κ.λπ. 
ομάδων και εργαστηρίων, πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος, για τη 
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

■ Εκπόνηση συμβουλευτικών προγραμμάτων γονέων.

■ Υλοποίηση προγράμματος «μαθαίνω ελληνικά», απευθυνόμενου στις 
διάφορες κατηγορίες αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται στην 
περιοχή της Αθήνας.

■ Υλοποίηση προγραμμάτων:

ο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

ο Αγωγής υγείας 

ο Αγωγής καταναλωτή 

ο Κυκλοφοριακής αγωγής
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Λειτουργία του Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου, που αποτελεί 
ξανά για το Δήμο Αθηναίων μια σημαντική πρόκληση, μέσω του οποί

ου θα εξειδικεύονται και θα υλοποιούνται προγράμματα διά βίου 
εκπαίδευσης των πολιτών.
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■ Ανάπτυξη και επέκταση του θεσμού των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

■ Δράσεις στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, που αποτελεί για 
το Δήμο Αθηναίων ουσιαστικό πόλο ανάπτυξης πολιτικής, για τη μείω
ση της ανεργίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παρα
γωγικού ιστού της πόλης.

Ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του 
Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εργασίας, το ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, για τη σύνταξη και χρηματοδότηση, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προγραμμάτων βραχυ- 
πρόθεσμης-άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτι- 
σης για τους Αθηναίους πολίτες. Επιπροσθέτως, αναπτύσσει προγράμ
ματα κατάρτισης και επανακατάρτισης για άτομα με αναπηρίες, καθώς 
και για τις διάφορες μειονοτικές ομάδες του αθηναϊκού πληθυσμού.

Το ΚΕΚ προωθεί ειδικά προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται 
στις Αθηναίες, με προτεραιότητα στις άνεργες γυναίκες.

Παράλληλα, δημιουργείται Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρ
τισης, για την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και 
πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, που απευθύνονται 
σε ανέργους, σε άτομα με αναπηρίες και στις διάφορες μειονοτικές 
ομάδες του αθηναϊκού πληθυσμού.

■ Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για παιδιά και νέους:

■ Ειδική φροντίδα για τον καλλωπισμό των χώρων στους οποίους 
συχνάζουν παιδιά: παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία και άλλα σχολικά κτί
ρια. Σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών, τελειόφοιτοι σπουδα
στές της θα διακοσμήσουν τάξεις και χώρους όπου τα παιδιά περνούν 
την ημέρα τους.

■ Συνεργασία Δήμου και σχολείων για την υλοποίηση του προγράμματος 
«τα παιδιά υιοθετούν ένα μνημείο», όπου τα παιδιά μαθαίνουν την 
ιστορία των μνημείων που «υιοθετούν» και συμμετέχουν στην προβολή 
τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία 
από τη Νάπολη και έτυχε της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

■ Συνεργασία με άλλους Δήμους σε χώρες της ΕΕ, με στόχο τις ανταλ
λαγές παιδιών/νέων με θέμα «Γνωρίστε την Πόλη μου» (τα ίδια τα 
παιδιά γίνονται ξεναγοί και διαφημιστές της πόλης τους).



Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και ίων προγενέστερων 
δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, ο Δήμος Αθηναίων θα επιδιώξει να 
εγκατασταθεί και να συλλειτουργήσει στην Αθήνα το Μεσογειακό 
Κέντρο υΝΕδ<ΖΟ. Μια μονάδα σημαντική τόσο για την ανάπτυξη 
του διεθνούς ρόλου της πόλης μας, όσο και για τη διάδοση στην ευρύτε
ρη λεκάνη της Μεσογείου των πολιτικών που αφορούν την ΙΙΝΕΒίΌ 
στον τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άσκηση και άθληση για όλους

Σε μια πόλη με γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς, όπως η Αθήνα, η 
δυνατότητα άθλησης προσφέρει καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Η 
«Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων οφείλει:

■ Να δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες τη δυνατό
τητα άθλησης.

■ Να στηρίξει την προσπάθεια των αθλητικών σωματείων και φορέ
ων της Αθήνας για αθλητική παραγωγή κάτω από όσο το δυνατόν 
καλύτερες συνθήκες.

Μ αζικά προγράμματα άσκησης
Η «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι ο Οργανισμός Νεολαίας και 
Άθλησης (ΟΝΑ) του Δήμου πρέπει να χωριστεί σε δύο οργανισμούς, 
τον Οργανισμό Νεολαίας και Εθελοντισμού και τον Οργανισμό 
Αθλητισμού, ο οποίος πρέπει:

■ Να στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.



■ Να σχεδιάσει προγράμματα μαζικής άθλησης και αθλητισμού.

■ Να εκπονήσει πρόγραμμα εξεύρεσης, κατασκευής, αξιοποίησης και 
εξοπλισμού κατάλληλων χώρων, στα όρια ευθύνης του Δήμου, ικανών 
να φιλοξενήσουν προγράμματα μαζικής άθλησης.

■ Να σχεδιάσει και να εκτελέσει πρόγραμμα για την προσβασιμότητα 
των χώρων αυτών από άτομα με αναπηρίες.

Σω ματειακός αθλητισμός
Ιστορικά αθλητικά σωματεία με αθλητική, κοινωνική, αλλά και πολιτιστι
κή προσφορά εδρεύουν στο Δήμο Αθηναίων. Ο Παναθηναϊκός ΑΟ, ο 
Πανελλήνιος ΓΣ, ο Απόλλων Αθηνών, ο Εθνικός ΓΣ, ο Σπόρτιγκ ΑΟ και 
δεκάδες άλλα σωματεία που έχουν την έδρα τους σε συνοικίες της 
Αθήνας, αλλά και ο Ολυμπιακός ΣΦΠ, που έχει την έδρα του στην πόλη 
μας, στο γήπεδο της Ριζούπολης για τα επόμενα 3 χρόνια, είναι ανάγκη 
να στηριχτούν ηθικά και υλικά από τη Δημοτική Αρχή.

Ο Δήμος Αθηναίων διεκδικεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ένα 
σημαντικό ετήσιο προϋπολογισμό υποστήριξης των ερασιτεχνι
κών ομάδων της Αθήνας.

Ο νέος Οργανισμός Αθλητισμού θα καταρτίσει και θα εκτελέσει 
πρόγραμμα στήριξης των αθλητικών σωματείων, αξιολογώντας τα 
ανάλογα με:

ι>Τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν

ο Τον αριθμό των εν ενεργεία αθλουμένων τους

ο Την κατηγορία πρωταθλήματος στην οποία μετέχουν τα αθλή
ματα που καλλιεργούν

^ Τις διεθνείς διακρίσεις τους

^ Τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν κ.λπ.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει την υποχρέωση να σταθεί αρωγός στην επίπο
νη προσπάθεια των αθλητικών σωματείων, που κάτω από αντίξοες συν
θήκες παράγουν σημαντικό έργο.

Αθλητικοί χώροι

Η «Όμορφη Πόλη» θέτει ως προτεραιότητα:

■ Την αναβάθμιση και συντήρηση όλων των σημερινών αθλητι
κών χώρων.
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■ Τη δημιουργία νέων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στις γειτονιές 
(γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις κ.ά.), σε συνδυασμό με 
χώρους πρασίνου και στάθμευσης.

■ Τη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών χώρων μέχρι αργά το βράδυ 
για τους εργαζόμενους.

Η «Όμορφη Πόλη» θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Αθήνα είναι η 
μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δε διαθέτει ένα σύγχρονο γήπε
δο ποδοσφαίρου, με χώρους για ποικίλες άλλες δραστηριότητες και 
εμπορικά καταστήματα. Σε ένα τέτοιο σύγχρονο στάδιο, που θα δημι- 
ουργηθεί στον Ελαιώνα, εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, προωθείται 
η μετεγκατάσταση του Παναθηναϊκού ΑΟ.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση:

■ Να προγραμματίσει με δίκαιο τρόπο την προπονητική και αγωνιστική 
χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από τα αθλητικά 
σωματεία.

Να στηρίξει ενεργά τις ομάδες και τους αθλούμενους πολίτες με τη 
θέσπιση κινήτρων.

■ Να είναι χορηγός και συνδιοργανωτής σε κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός 
που διεξάγεται υπό την αιγίδα του.

Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες
Τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να ασκούνται και να αθλού- 
νται σε όλους τους διαθέσιμους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις 
του Δήμου.

Χρέος της Δημοτικής Αρχής είναι να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα 
των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων στα άτομα αυτά, για τα οποία 
πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ανάλογα προγράμματα άθλησης.



ΑΘΗΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΟΛΗ

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ευκαιρία για την Αθήνα, 
τους Αθηναίους, την Ελλάδα, τους Έλληνες

Η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος 
φιλοξενώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και τους Παρα- 
ολυμπιακούς Αγώνες.

Η «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων, εκτός από τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο το οποίο έχει υπο
γράψει με την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, πρέπει να συμμετέχει 
ουσιαστικά, και όχι επικουρικά, στη διοργάνωσή τους. Ο ρόλος της 
Δημοτικής Αρχής είναι να προετοιμάσει την κοινωνία και την οικονο
μία της πόλης, μεγιστοποιώντας τα οφέλη από αυτό το μεγάλο γεγονός.

Οργάνωση και ανάπτυξη της πόλης
Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα άμεσης 
δράσης, σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση και την Επιτροπή των 
Ολυμπιακών Αγώνων, ώστε:

■ Να αναδειχτεί η εικόνα της πόλης, με έμφαση στα στοιχεία
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της μοναδικότητάς της.

■ Να προβληθούν όλες οι δυνατότητες που προσφέρει η Αθήνα για οικο
νομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

■ Να κινητοποιηθούν οι πολίτες της Αθήνας, για να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα εθελοντισμού για την υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

■ Να διασφαλιστούν οι υποδομές της «επόμενης ημέρας» για τους 
κατοίκους της.

■ Να αποτραπεί η λήψη άστοχων και δαπανηρών μέτρων, σε βάρος των 
συμφερόντων της πόλης.

Η Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» υποστηρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων 
πρέπει να υλοποιήσει ένα διαρκές και συνολικό πρόγραμμα προβολής 
της πόλης, να οργανώσει πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ευρείας 
κλίμακας διαφημιστική εκστρατεία για τις δυνατότητες που παρέχει η 
Αθήνα σε ποικίλους τομείς, να αποκαταστήσει διαύλους επικοινωνίας με 
τις πόλεις που έχουν διοργανώσει δύο φορές Ολυμπιακούς Αγώνες (το 
Παρίσι, το Λονδίνο, το Λος Άντζελες), αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους, 
αλλά και να αναπτύξει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των οικονομικών 
και εμπορικών δραστηριοτήτων της πόλης, σε στενή συνεργασία με 
όλους τους επαγγελματικούς φορείς και τα επιμελητήρια.



ΑΘΗΝΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ
Ευρω παϊκή  πρωτεύ ουσα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς μεταβάλλεται. Όλες οι νέες μεταρρυθμί
σεις που πραγματοποιούνται αναδεικνύουν το νέο ρόλο και τις αξίες 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γι’ αυτό στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη 
Πόλη» θεωρούμε απαραίτητη:

■ Την ουσιαστική και δημιουργική συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων 
στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

■ Τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στην ανάπτυξη της διπλωματίας της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών, με 
αξιοποίηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

■ Τη συστηματική επιδίωξη να καταστεί η Αθήνα μόνιμη έδρα ενός διε
θνούς οργανισμού.

Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» θεωρούμε ότι ο Δήμος Αθη
ναίων θα πρέπει να έχει δυναμική παρουσία σε διεθνείς πρωτοβουλίες, 
στις οποίες περιλαμβάνονται:
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Η συμμετοχή στα διεθνή δίκτυα αμοιβαίας συνεργασίας και πληροφό

ρησης, για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

■ Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης της 
συνεργασίας, σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάμεσα στις ευρω
παϊκές πόλεις και πόλεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω σε πολλούς 
τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

■ Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
για τη δημιουργία δικτύου προστασίας του περιβάλλοντος στις σύγ
χρονες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Η Αθήνα, εκμεταλλευόμενη τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά 
προγράμματα και τις νέες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, μπορεί να αποτελέσει τον κεντρικό πόλο εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας για τη χάραξη κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής στην 
ευρύτερη περιοχή.

■ Η συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με ελληνικές και 
ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις, στο πρόγραμμα της Ευρω
παϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή βοήθεια στους λαούς και τα 
κράτη που έχουν ανάγκη.

■ Η διεκδίκηση της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων ως ιδρυτικού 
μέλους στο υπό ίδρυση Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης 
του Πολίτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυβέρνηση.



Η ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η Αθήνα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να παίξει ουσιαστικό ρόλο 
στον τομέα του εμπορίου και της οικονομίας, ιδιαίτερα στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πρόγραμμα της «Όμορφης Πόλης» για την οικονομική και εμπορική 
ανάπτυξη περιλαμβάνονται:

■ Η ανάπτυξη του τουρισμού, με την ανάδειξη της Αθήνας σε τόπο 
τελικού προορισμού για τους τουρίστες.

■ Η προβολή και εκμετάλλευση των συνεδριακών υποδομών 
και των εκθεσιακών χώρων της πόλης.

■ Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου ενημέρωσης των
πολιτών και των επισκεπτών της για οικονομικές, εμπορικές και πολι
τιστικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ελλάδα (πολιτιστικά δρώ
μενα, αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια και εκκλησίες, αγροτοτουρι- 
σμός, βιότοποι, τουριστικές περιοχές της χώρας κ.λπ.).

1ί
ι Η ανάδειξη και προβολή του ιστορικού εμπορικού Κέντρου 
της Αθήνας.

Η αναβάθμιση της Βαρβακείου Αγοράς.

“ )

■ Η αύξηση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην ευρύτερη 
περιοχή του Κέντρου.

■ Η δημιουργία του Μουσείου Εμπορίου, σε συνεργασία με τον Εμπο
ρικό Σύλλογο της Αθήνας, ως αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του 
εμπορικού κόσμου στην εξέλιξη της πόλης.

■ Η ίδρυση της Εμπορικής Ακαδημίας του Δήμου Αθηναίων, με απο
στολή τη διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων και των εμπόρων της 
πόλης μας,αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα και διαχέοντας την 
πληροφόρηση για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Ο  Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ενεργά το παραγωγικό
και εμπορικό δυναμικό της πόλης. Για την αποκατάσταση των
αδικιών και την υποστήριξη των επαγγελματιών και των εργαζομένων
της Αθήνας δεσμευόμαστε ότι:

■ Τα δημοτικά τέλη παγώνουν για μία τετραετία. Καμία αύξηση 
στα δημοτικά τέλη για μία τετραετία.Το σημερινό σύστημα δημοτικών 
τελών δεν ανταποκρίνεται στο εύρος και στην ποιότητα των υπηρε
σιών που προσφέρονται στους Αθηναίους πολίτες. Αποφασίσαμε το 
πάγωμα του ύψους των τελών, μέχρις ότου κατορθώσουμε με οικονο
μικό ορθολογισμό, διαχειριστική διαφάνεια και αποτελεσματικότητα 
να προσφέρουμε στον πολίτη, με κοινωνική δικαιοσύνη, εκείνο που 
δικαιούται κατοικώντας σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

■ Από τους πρώτους μήνες του 2003 αναθεωρείται όλο το σύστημα 
επιβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Το σημερινό 
σύστημα πλήττει χιλιάδες καταστηματάρχες στο Κέντρο, ιδιαίτερα στις 
γειτονιές της Αθήνας. Η αναπροσαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη 
την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανταγωνι
στικότητας, ανάλογα με τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 
κάθε περιοχής της Αθήνας.

■ Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε μέσα από 
νομοθετική ρύθμιση να επιτύχουμε τη δίκαιη, ταχεία και οριστική 
ρύθμιση των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε πλήθος μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

■ Υιοθετούμε τη Δημοτική Εκπτωτική Κάρτα για πολύτεκνες οικογέ 
νειες χαμηλού εισοδήματος και άτομα με αναπηρίες. Με τη Δημο
τική Κάρτα οι δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθεύονται καταναλωτικά 
είδη πρώτης ανάγκης με έκπτωση 40% από τα εμπορικά καταστήμα-



τα της πόλης μας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των συμπολιτών μας και επι 
πλέον η τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας στην πόλη.Τα εμπορικά 
καταστήματα και ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβουν το κόστος αυτού 
του μέτρου αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας, σε αναλογία που 
θα καθοριστεί μέσα από προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου 
και του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

ΑΘΗΝΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ

Η σύγχρονη τεχνολογία εργαλείο 
για καλύτερη ζωή

Ο Δήμος Αθηναίων γίνεται πρωτοπόρος σε θέματα πληροφοριακής 
ανάπτυξης, αποτελώντας πρότυπο εξυπηρέτησης του δημότη στο 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας επεκτείνεται 
σήμερα σε όλο σχεδόν το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 
διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή των σύγχρονων κοινωνιών 
και αποτελώντας ένα ουσιαστικό εργαλείο για μια αποτελεσματική 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση.

Σήμερα, ο Δήμος Αθηναίων είναι από τους πιο εξελιγμένους Δήμους 
στον ελληνικό χώρο στην εφαρμογή της πληροφορικής στις υπηρεσίες 
του. Αλλά η παροχή «έξυπνων υπηρεσιών» προς τον Αθηναίο πολίτη 
είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με άλλες πόλεις και πρωτεύουσες 
του εξωτερικού.



Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» θεωρούμε ότι η εφαρμογή 
του προγράμματος «Ψηφιακή Πόλη» θα συμβάλει καθοριστικά:

ο Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών

ο Στην ενίσχυση της διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

ο Στην τόνωση του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας

ο Στην προετοιμασία για την Ολυμπιάδα του 2004

Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται στην:

Ψηφιακή Δημοκρατία, που εγγυάται και διευκολύνει τη συμμετοχή 
των δημοτών στα κοινά. Οι πολίτες της Αθήνας, μέσω της δικτυακής 
διασύνδεσής τους με δημοτικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς, 
έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ανταλ
λάξουν ιδέες, εμπειρίες και πληροφορίες.

Ψηφιακή Αλληλεγγύη, που εγγυάται την εκπαίδευση στις τεχνολο
γίες της πληροφορικής όσων έχουν ανάγκη, νέων και ηλικιωμένων, τη 
στήριξη δημοτών με αναπηρίες και των χρόνια ανέργων.

Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, που συμβάλλει στη δημιουργία 
ευνοϊκού περιβάλλοντος ψηφιακής υποδομής για στήριξη των μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων της Αθήνας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
στους τομείς της νέας οικονομίας.

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του προγράμματος στηρίζεται στο 
Γ' ΚΠΣ και την Κοινωνία της Πληροφορίας, στην ιδιωτική συν-χρημα- 
τοδότηση, καθώς και στην αυτοχρηματοδότηση του Δήμου Αθηναίων.

Στα έργα περιλαμβάνονται:

■ Βελτίωση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης και Διαχείρισης 
Πληροφορίας του Δήμου, με αντίστοιχη ψηφιοποίηση και ενσωμάτω
ση του υπάρχοντος υλικού (φυσικά αρχεία, νομοθεσία κ.λπ.), καθώς 
και ανάπτυξη σύγχρονου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

Λ ^ΟΛνλ

■ Ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Δικτυακής Πύλης για πολλα
πλή ενημέρωση, παροχή αναβαθμισμένων «έξυπνων υπηρεσιών» 

προς τους δημότες και επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση μέσω δια
σύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου με τα πλη

ροφοριακά συστήματα άλλων δημόσιων φορέων.

«Έξυπνες υπηρεσίες»

Οι δημότες μπορούν να αξιοποιήσουν τις «έξυπνες υπηρεσίες» κερδί
ζοντας χρόνο, χρήμα και με ουσιαστικό αποτέλεσμα σε δεκαέξι 
τομείς:

1. Επιχειρηματικότητα και Οικονομία

2. Ιστορία,Τέχνες, Πολιτισμός

3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση

4. Περιβάλλον

5. Υγεία και Περίθαλψη

6. Ιπίθίτίθτ και Πληροφορική

7. Ελεύθερος Χρόνος

8. Τοπική Αυτοδιοίκηση-Δικαιώματα του Δημότη

9. Ειδήσεις και Μέσα Ενημέρωσης

10. Οργανισμοί και Ομάδες

11. Επιστήμες

12. Αθλητισμός

13. Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές

14. Ηλεκτρονικές Αγορές

15. Τουρισμός

16. Μεταφορές

Δημοτική Δ ικτυακή Πύλη
Ο Δήμος Αθηναίων αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει σε όλους 
τους πολίτες ουσιαστικές υπηρεσίες, όπως:

■ Προσωπική ασφάλεια δημοτών, σχολείων και τοπικών επιχειρήσεων 
και σύνδεση με τοπικά αστυνομικά τμήματα, υπηρεσίες υγείας και 
ομάδες στήριξης πολιτών.

■ Εξυπηρέτηση, τουριστική προβολή και πληροφόρηση δημοτών και 
επισκεπτών.



■ Αμεση αναφορά προβλημάτων στη λειτουργία της πόλης (ηλεκτροφω- 
τισμός δρόμων, διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης, κυκλοφοριακά θέμα
τα κ.λπ.).

■Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών, αδειών και παρακολούθηση 
της διαδικασίας εντός των υπηρεσιών του Δήμου (Οικονομική Υπηρε
σία, Πολεοδομία κ.λπ.).

■ Ενημέρωση και πληρωμή μέσω διαδικτύου για οφειλές προς το Δήμο.

■ Ανακοίνωση δημοτικών διαγωνισμών και παρακολούθηση έργων.

■ Αντιμετώπιση ανεργίας (εύρεση θέσεων εργασίας).

■ Δημιουργία ομάδων συζήτησης στο διαδίκτυο πάνω στα τρέχοντα 
θέματα του Δήμου, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής του δημό
τη στην αστική ζωή, τη διεύρυνση της δημοκρατικότητας και διαφάνειας.

■ Δήλωση στοιχείων αλλαγής διεύθυνσης ή οικογενειακής κατάστασης.

■ Συμμετοχή σε δημοψηφίσματα για τοπικά θέματα της Αθήνας.

■ Επαφή με εκλεγμένους δημοτικούς αντιπροσώπους.

■ Υπηρεσίες υγείας (τηλεϊατρική).

■ Δημοτική ηλεκτρονική εφημερίδα που παρουσιάζει όλες τις δραστη
ριότητες του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Η Δημοτική Δικτυακή Πύλη:
■ Συμβάλλει στη διασύνδεση όλων των οικιών και γραφείων της Αθήνας, 

μέσα από τη δημιουργία Μητροπολιτικής Δικτυακής Υποδομής σε όλα 
τα Δημοτικά Διαμερίσματα και τις συνοικίες, με:

ο Σταθμούς Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού

* Δημοτικά Σημεία Πρόσβασης στο διαδίκτυο
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ο Έξυπνες κάρτες για σύνδεση με τη Δημοτική Δικτυακή Πύλη 

του Δήμου

Δυνατότητες πιστοποιήσιμης πρόσβασης και ασφαλών συναλλαγών.

Παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη των μικρών και μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων με:

ο Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης.

» Τηλεεμπόριο.

ο Links και διαφήμιση στη Δημοτική Δικτυακή Πύλη.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις της Αθήνας για 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή 
αγορά.

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για:

Δημιουργία ισχυρών κινήτρων για τη διεύρυνση της χρήσης του δια
δικτύου στην καθημερινότητα του δημότη, πέρα από τα σημερινά 
δεδομένα, με:

& Κίνητρα αγοράς υπολογιστή 

ο Επιχορήγηση κόστους σύνδεσης

° Ασύρματη σύνδεση (hot-points) σε προκαθορισμένα σημεία της 
πόλης (Πεδίο του Άρεως, Ζάππειο, Κυψέλη, Σύνταγμα, Γκάζι κ.λπ.)

Παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και τεχνικής κατάρτισης στις 
σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε 
υπαλλήλους του Δήμου και δημότες που επιθυμούν, ενδιαφέρονται και 
έχουν ανάγκη.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Πόλη» είναι μια φιλόδοξη πρόταση, που 
προετοιμάζει την Αθήνα να αποκτήσει με ταχείς ρυθμούς τα χαρα
κτηριστικά της πόλης του μέλλοντος. Ένα μεγάλο έργο, που προωθεί 
τη στενή συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τους επιστημονικούς και 
επιχειρηματικούς φορείς στον τομέα της πληροφορικής. Η Αθήνα και 
οι πολίτες της δεν πρέπει να γνωρίσουν τον ψηφιακό αποκλεισμό 
και την καθυστέρηση, την εποχή που όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις προ
χωρούν με ταχύτητα στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην 
υπηρεσία της κοινωνίας.



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΣ

Διαφάνεια, ορθολογισμός, δημοσιονομική 
πειθαρχία, αναπτυξιακός και κοινωνικός προ
ϋπολογισμός

Η μεγάλη ανάγκη ανασχεδιασμού της οικονομικής διαχείρισης του 
Δήμου Αθηναίων και η εφαρμογή ενός νέου χρηματοοικονομικού 
μοντέλου προκύπτει:

I. Από την αλλαγή στον πολιτικό προσανατολισμό των δράσεων του 
Δήμου και τη νέα λειτουργία του ως μιας σύγχρονης επιχειρησιακής 
μονάδας, που στοχεύει στην ικανοποίηση των κριτηρίων της αποτε- 
λεσματικότητας, της υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής ανα
πτυξιακού χαρακτήρα, της κοινωνικής παρέμβασης και, κυρίως, της 
διαφάνειας κατά τη διαδικασία διαχείρισης των χρηματικών πόρων.
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2. Από τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στα Διαμερισματικά Συμ
βούλια, που ανταποκρίνεται στην απαίτηση της κοινωνίας.

3. Από την ιδιαίτερη, ιστορικής σημασίας, συγκυρία της τέλεσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Σήμερα, η οικονομική διαχείριση του Δήμου Αθηναίων στηρίζεται σε ένα 
αναποτελεσματικό σύστημα εκτέλεσης ετήσιων προϋπολογισμών εσό- 
δων-εξόδων, καθένας από τους οποίους, τα τελευταία 15 χρόνια, θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί εικονικός, πλασματικός, κοινωνικά άδικος 
και αναποτελεσματικός.

Τα προηγούμενα χρόνια καταγράφονται σημαντικότατες αποκλίσεις 
μεταξύ των μεγεθών που αναγράφονται σε προϋπολογιστική βάση, των 
ποσών που βεβαιώνονται από τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες του 
Δήμου ως έσοδα και των ποσών που πραγματικά εκτελούνται, είτε ως 
εισπράξεις είτε ως πληρωμές των δημοτικών δαπανών.

Σοβαρότατο είναι το πρόβλημα στη δομή και την ευκρίνεια της σύνθε
σης των εξόδων του προϋπολογισμού, γεγονός το οποίο επιτείνει το 
καθεστώς της αδιαφάνειας και της ακολουθούμενης πολιτικής. Λόγοι 
που ανάγονται στη διοικητική συγκρότηση και οργανωτική δομή του 
Δήμου Αθηναίων, καθώς και στην ανορθολογική κατανομή των πιστώ
σεων ανάμεσα στις ενότητες προμήθειες αγαθών-επενδύσεις-λοιπές 
δαπάνες, αποτελούν τη βάση του προβλήματος.

Η οικονομική διαχείριση του Δήμου είναι και κοινωνικά άδικη. Ο
Δήμος Αθηναίων, μη έχοντας αξιοποιήσει τα κονδύλια του Β' ΚΠΣ 1994- 
1999, ούτε εκείνα του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, και ειδικότερα μη έχοντας 
απορροφήσει πόρους από τα δύο Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής 
Ανάπτυξης), αλλά ούτε και τις δυνατότητες που προσφέρθηκαν μέσα 
από τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και τις πολιτικές της κεντρι
κής διοίκησης της χώρας, παρουσιάζει ένα ελλιπέστατο έργο στο 
χώρο της κοινωνικής πολιτικής.

Η οικονομική διαχείριση του Δήμου κρίνεται ως αναποτελεσματική, 
αν αναλογιστούμε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 
(τεχνικό πρόγραμμα) αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού προϋ
πολογισμού.

Η «Όμορφη Πόλη», θεωρώντας ότι τόσο η διοικητική συγκρότηση του 
Δήμου όσο και η οικονομική λειτουργία του πρέπει να ικανοποιούν τα 
κριτήρια της οικονομικής και κοινωνικής αποτελεσματικότητας, 
συνέθεσε ένα ρηξικέλευθο και ριζοσπαστικό δημοσιονομικό και χρη
ματοοικονομικό πρόγραμμα, έχοντας υιοθετήσει εμπειρίες και πρακτι
κές από ανάλογους Μητροπολιτικούς Δήμους του εξωτερικού, αλλά και 
έχοντας προσεγγίσει στην πραγματική τους διάσταση τα σημερινά κοι
νωνικά προβλήματα και τα αναπτυξιακά ελλείμματα της Αθήνας.



Το νέο δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό μοντέλο  
διαχείρισης του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει:

■ Σκέλος τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των ετήσιων λει
τουργικών δαπανών του Δήμου. Βασική μας επιδίωξη είναι το σκέλος 
του τακτικού προϋπολογισμού να διατηρηθεί σταθερό, στο ύψος των 
300 περίπου εκατομμυρίων ευρώ ετησίως (έναντι 500 εκατομμυρίων 
ευρώ ή 170 δισεκατομμυρίων δραχμών το 2002), σε πραγματικές τιμές, 
για καθένα από τα χρόνια της πρώτης τετραετούς θητείας μας.

■ Σκέλος προϋπολογισμού δημοτικών επενδύσεων, το οποίο, για την 
περίοδο 2003-2006, θα συνθέσει ένα μεγαλόπνοο και πρωτόγνωρο 
για τον πολίτη της Αθήνας Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοτικών και 
Διαμερισματικών Υποδομών 2003-2006. Αυτό το αναπτυξιακό πρό
γραμμα 2003-2006 θα καλύπτει όλο το φάσμα των έργων που σκο
πεύουμε να υλοποιήσουμε και το οποίο θα αφορά από τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του Αθηναίου πολίτη μέχρι την άσκηση δημοτικής 
κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε συγκροτημένος προϋ
πολογισμός δημοτικών επενδύσεων, αλλά ένα τεχνικό πρόγραμμα που 
συνίστατο σε σποραδικές και σπασμωδικές παρεμβάσεις, με υποδο
μές περιορισμένης σημασίας, χωρίς αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων που προσφέρονται σήμερα.

Προχωρούμε χωρίς καθυστέρηση στο τεράστιο έργο του οικονομι
κού εξορθολογισμού και της αναπτυξιακής πνοής που έχει ανάγκη 
ο προϋπολογισμός του 2003. Οι πολίτες της Αθήνας πρέπει να γνωρί
ζουν το προσχέδιο τακτικού προϋπολογισμού για το έτος 2003, 
καθώς και τα ετήσια προσχέδια προϋπολογισμών δημοτικών επεν
δύσεων για καθένα από τα έτη 2003-2006 (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
Δημοτικών και Διαμερισματικών Υποδομών).

Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» δεσμευόμαστε ότι:

■ Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης σημαντικών αρμοδιοτήτων και πόρων, 
η δημοσιονομική λειτουργία του Δήμου Αθηναίων και το σκέλος του 
τακτικού προϋπολογισμού θα περιλαμβάνουν σαφείς αναφορές 
κωδικών αριθμών εκτέλεσης δαπανών σε επίπεδο Δημοτικών Δια
μερισμάτων, μέσω του μηχανισμού σύστασης πάγιων προκαταβολών.

/  ·Ό σ ον  αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες λειτουργικών δαπανών 
(τακτικός προϋπολογισμός) αλλά και επενδυτικών δαπανών 

(προϋπολογισμός δημοτικών δαπανών), που αφορούν κάθε

Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, υιοθετείται ο μηχανισμός 
των «πιστωτικών μονάδων». Πρόκειται για ένα θαρραλέο βήμα της 
Διαμερισματικής Αυτοδιοίκησης και της δίκαιης κατανομής των 
πόρων, με βάση τα υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα και τα αναπτυ
ξιακά ελλείμματα κάθε περιοχής.

■ Καθιστούμε ορθολογικότερο όλο το σύστημα των Αυτόνομων Διοι
κητικών Μονάδων του Δήμου Αθηναίων (οργανισμούς, ιδρύματα, 
δημοτικές εταιρείες), επιδιώκοντας σωστότερη διαχείριση, με ταυτό
χρονη διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
αλλά και των κέντρων δημιουργίας δημοτικών εσόδων.

Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που προσφέρει η αναπροσαρμογή 
των στοιχείων του ισολογισμού του Δήμου Αθηναίων, σε συνδυασμό 
με σημαντικά χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

■ Δημιουργούμε διοικητική μονάδα εσωτερικού ελέγχου, που θα λει
τουργεί στο πλαίσιο της νέας δομής και θα καλύπτει τον κώδικα δεο
ντολογίας των δημοτικών υπαλλήλων, καθώς και τη διοικητική και 
οικονομική λειτουργία του Δήμου Αθηναίων.
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ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

Τ ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 
«ΟΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων 
Η σταδιακή μετεξέλιξη σ’ ένα «μικρό Δήμο»

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ να κάνουμε την Αθήνα ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ,
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Στη Δημοτική Παράταξη «Όμορφη Πόλη» πιστεύουμε ότι η θεσμική και 
πολιτική αναβάθμιση του Δήμου θα επιτύχει μόνο όταν ο ενεργός Αθη
ναίος πολίτης έρθει στο προσκήνιο. Οταν οι πολίτες των συνοικιών 
και των Δημοτικών Διαμερισμάτων αποκτήσουν την οντότητα και το 
κύρος της συμμετοχής στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Γι’ αυτό δεσμευόμαστε ότι:

■ Με αποφάσεις των πρώτων συνεδριάσεων του νέου Δημοτι
κού Συμβουλίου προχωράμε στην ισχυροποίηση των Διαμερισμα- 

τικών Συμβουλίων.
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■ Με σχέδιο, πρόγραμμα και, κυρίως, ισχυρή πολιτική βούληση, προ
χωράμε αμέσως:

1. Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της εκτελεστικής και εποπτικής 
λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου.

2. Στη μεταβίβαση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στα Δημοτικά Διαμερί
σματα.

3. Στην αποκέντρωση υπηρεσιών.

4. Στη μεταφορά των πόρων.

5. Στον προγραμματισμό και την κατασκευή των αναγκαίων κτιριακών 
υποδομών για την υποδοχή των νέων αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών 
στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

6. Στη διοικητική, λειτουργική και ηλεκτρονική διασύνδεση των κεντρι
κών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών.

■ Προτάσσουμε, ως άμεσα και απαραίτητα έργα ενίσχυσης της δημοτι
κής αποκέντρωσης, τη δημιουργία εντός της τετραετίας σε κάθε Δημο
τικό Διαμέρισμα του διοικητικού Διαμερισματικού Κέντρου, που θα
στεγάσει τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες, τις υπη
ρεσίες εξυπηρέτησης και ασφάλειας του πολίτη.

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης, οι υπηρε
σίες που αποκεντρώνονται τίθενται σταδιακά υπό την ευθύνη διοίκησης 
και διαχείρισης του Διαμερισματικού Συμβουλίου.

■ Δημιουργούμε σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα Υπηρεσία Οικονομικής 
Ανάπτυξης, για τη στήριξη των εμπορικών και παραγωγικών δραστη
ριοτήτων και των δραστηριοτήτων αναψυχής, στην οποία θα υπάγεται 
η υπηρεσία έκδοσης αδειών και ελέγχου των πάσης φύσεως επιτη
δευμάτων.

■ Προχωρούμε στην άμεση συγκρότηση και λειτουργία των Συμβου
λίων Πρόληψης Εγκληματικότητας σε καθένα από τα επτά Δημοτι
κά Διαμερίσματα, με σύνθεση από δικαστικούς λειτουργούς, ειδικούς 
επιστήμονες, εκπροσώπους γονέων και κηδεμόνων κ.λπ. Το πρόγραμ
μα πρόληψης εγκληματικότητας θα καταρτίζεται από κάθε Διαμερι- 
σματικό Συμβούλιο και θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Παράλληλα προγραμματίζονται, σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, 
ημερίδες, σεμινάρια και εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε θέματα ασφάλειας και πρόληψης της εγκληματικότητας.



■ Δημιουργούμε νέες γραμμές δημοτικών μινι-λεωφορείων, που κινού
νται με ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και συνδέουν τις συνοι
κίες μεταξύ τους, με τους σταθμούς του μετρά και του τραμ, καθώς 
και με γειτονικούς Δήμους.

■ Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ψηφιακή Αθήνα» δημι
ουργούμε στις συνοικίες τα Κέντρα Ενημέρωσης των Αθηναίων πολι
τών, όπου με την αξιοποίηση ίου διαδικτύου θα παρέχεται κάθε πλη
ροφορία που ενδιαφέρει τον πολίτη, αλλά και υπηρεσίες έκδοσης χρή
σιμων διοικητικών εγγράφων. Με την εφαρμογή αυτού του προγράμ
ματος ο πολίτης απαλλάσσεται από μετακινήσεις, καθυστερήσεις, 
άγχος και ταλαιπωρία.

■ Το Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων που δημιουργούμε στο Δήμο συν
δέεται με τις υπηρεσίες του Δήμου σε όλα τα Διαμερίσματα και λει
τουργεί αμέσως σε περιπτώσεις κινδύνου από διακοπή ρεύματος, 
πλημμύρες, σεισμούς κ.λπ., για την ταχεία ενημέρωση και κινητοποίη
ση των πολιτών, με εξειδικευμένες οδηγίες και συμβουλές και τη δημι
ουργία εθελοντικών ομάδων.

■ Η Δημοτική Αστυνομία ενισχύεται σημαντικά, αυξάνοντας τη δύναμή 
της και λειτουργεί αποκεντρωμένα με την τοποθέτηση τουλάχιστον 
100 στελεχών στις περιοχές των χώρων ευθύνης τωνΔιαμερισματικών 
Συμβουλίων. Βασική επιδίωξη είναι η άμεση απελευθέρωση πεζοδρο
μίων και δρόμων από παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα και η εφαρ
μογή της νομοθεσίας στις οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες της 
περιοχής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Παράλληλα, σε 
στενή συνεργασία με την Αστυνομία, συμμετέχει στην προσπάθεια 
περιορισμού της εγκληματικότητας, της παρανομίας και της καλλιέργειας 
ενός ισχυρού αισθήματος ασφάλειας στους Αθηναίους πολίτες.

■ Τα Διαμερισματικά Συμβούλια έχουν πλέον ουσιαστικό ρόλο στις δια
δικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν:

ο Την αποκατάσταση και ανάδειξη χώρων και κτιρίων που
σφραγίζουν την ιστορία της πόλης και των συνοικιών της.

ο Την αποκατάσταση των κατεστραμμένων πεζοδρομίων 
και τη βελτίωση του ασφαλτοτάπητα στους δρόμους.

Την ειδική μέριμνα που απαιτείται για την ασφάλεια στην 
κίνηση των πεζών, και ιδιαίτερα των παιδιών, των ηλικιωμέ
νων και των ατόμων με αναπηρίες.

ο Τη δενδροφύτευση στα πεζοδρόμια, όπου δεν εμποδίζεται 
η άνετη κυκλοφορία των πεζών.

» Το ειδικό πρόγραμμα βελτίωσης του φωτισμού.

ο Το πρόγραμμα σταδιακής εγκατάστασης σύγχρονου εξο
πλισμού στους κοινόχρηστους χώρους (παγκάκια, κάδοι 
απορριμμάτων κ.ά.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αισθητι
κής της πόλης και, κυρίως, τις ανάγκες των πολιτών.

ο Την άμεση απομάκρυνση πρόχειρων και αντιαισθητικών 
κατασκευών.

Τη σταδιακή απομάκρυνση ρυπογόνων ή επικίνδυνων εγκα 
ταστάσεων, με τον καθορισμό των χρήσεων γης, όπου δεν υπάρχει.

■ Το πρόγραμμα δημιουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των χώρων 
πρασίνου, που σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτο, με:

α. Διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με σεμινά
ρια στις γειτονιές για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τους συνεί
δησης και την προβολή τρόπων συμμετοχής τους στην προσπάθεια για 
την αύξηση του πρασίνου στην πόλη.

β. Θεσμοθέτηση ετήσιων βραβείων για το καλύτερο μπαλκόνι, κήπο 
ή αυλή του Δημοτικού Διαμερίσματος.

γ. Λειτουργία ειδικής ομάδας συντήρησης του κοινόχρηστου πρασίνου 
σε κάθε Διαμέρισμα.

Για τους νέους της Αθήνας, για τους πολίτες με πολιτιστικές και κοινω
νικές ευαισθησίες προτάσσουμε νέους θεσμούς και δράσεις που λει
τουργούν και αναπτύσσονται αποκεντρωμένα στα Διαμερίσματα, με 
ουσιαστικό ρόλο των Διαμερισματικών Συμβουλίων. Δημιουργούμε:

■ Τα Συμβούλια Νεολαίας, ως ένα νέο θεσμό έκφρασης των προβλη
μάτων των νέων ανθρώπων στα Διαμερίσματα και συμμετοχής στις 
διαδικασίες κοινωνικής οργάνωσης της ζωής στην πόλη μας.

■ Τις Διαμερισματικές Επιτροπές Ενημέρωσης των πολιτών για τα 
νόμιμα δικαιώματά τους ως δημοτών του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες 
στελεχώνονται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας.



■ Τους αποκεντρωμένους, σε επίπεδο συνοικίας, θεσμούς και δίκτυα:

-  Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ο Εθελοντισμού 

ο Πολιτισμού 

ο Αθλησης

Σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα δημιουργούνται:

■ Γραφεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών, την εθελοντική κινητοποίησή τους και την υποστήριξη όσων 
έχουν ανάγκη.

■ Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου και την καλλιέργεια των ατομικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων για:

ο Παιδιά σχολικής ηλικίας

Στα Δημοτικά Διαμερίσματα βρίσκει ουσιαστική εφαρμογή το πρόγραμ
μα για τα παιδιά και τους νέους με:

■ Διαμόρφωση σύγχρονων και λειτουργικών παιδότοπων για την
ψυχαγωγία των παιδιών σε ασφαλές και ελκυστικό γι’ αυτά περιβάλλον.

■ Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με πρόβλεψη ειδικών 
δραστηριοτήτων για παιδιά με αναπηρίες, για την καλλιέργεια των 
ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους και τη μετέπειτα επαγγελ
ματική τους εκπαίδευση και κατάρτιση.

■ Αποφασιστική διεκδίκηση από την Κυβέρνηση της εξάλειψης της 
διπλοβάρδιας στα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

■ Τη δημιουργία των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, για την πλήρη 
κάλυψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.

■ Την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότη
τας του δικτύου βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε όλα τα
Διαμερίσματα.

ο-Ατομα με αναπηρίες 

»Νέους

»Συνταξιούχους 

» Εργαζόμενους

■ Την εφαρμογή ενός εκτεταμένου σχεδίου προληπτικής ιατρικής και 
υγείας για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων 
της Αθήνας. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από το Διαμερισματικό Συμ
βούλιο σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, τους Συλλόγους 
Γονέων και Κηδεμόνων, τα Δημοτικά Ιατρεία της περιοχής, τους Συλλόγους 
Ιατρών και Οδοντιάτρων της Αθήνας.

■ Πολυδύναμα κέντρα πολιτισμού και αθλητισμού, με αίθουσες άθλησης, 
εκδηλώσεων, εκθέσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήρια τέχνης, αίθουσες 
ψυχαγωγίας για κάθε ηλικία.

■ Λέσχες Φιλίας, που ενισχύονται με ειδικό προσωπικό και λειτουρ
γούν μέχρι αργά το βράδυ.

■ Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων: μικρές μονάδες ημερήσιας 
φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων, μη αυτοεξυπηρετούμενων, με παραμο
νή σε φιλικό περιβάλλον.

Αναβάθμιση των ιατρείων του Δήμου Αθηναίων στα Δημοτι
κά Διαμερίσματα και σύνδεσή τους, μέσω των εφαρμογών της τηλεϊατρι
κής, με κεντρικές νοσοκομειακές μονάδες, ως συνεισφορά στην πρωτ-

βάθμια φροντίδα υγείας.

■ Τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων για τη στήριξη των παιδιών
(κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα, ειδικά σεμινάρια για παιδιά και 
γονείς), με τη συμμετοχή κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγων και ειδι
κών επιστημόνων, σε επαγγελματική ή εθελοντική βάση.

■ Κέντρα Ενημέρωσης των Νέων για τις ευκαιρίες απασχόλησης.
Στελεχωμένα με ειδικούς επιστήμονες, τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν 
σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

■ Τη δημιουργία νέων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στις γεπονιές
(γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις κ.ά.), σε συνδυασμό με 
χώρους πρασίνου και στάθμευσης.

■ Την ολόπλευρη υποστήριξη των αθλητικών συλλόγων και σωματεί
ων της περιοχής.



■ Τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα τουΔιαμε- 
ρισματικού Συμβουλίου, για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τον 
αθλητισμό και την καλλιέργεια του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας.

■ Την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος μαζικής γυμναστι
κής για όλες τις ηλικίες, σε κατάλληλους χώρους στις συνοικίες, που 
επιλέγονται από τα Διαμερισματικά Συμβούλια.

Όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα υποδέχονται τις «Αθηναϊκές Γιορτές 
της Άνοιξης», που θα διοργανώνονται κάθε χρόνο με την ευθύνη του 
Δήμου Αθηναίων και θα είναι ένα σύνολο πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 
οποίες θα παρουσιάζονται Έλληνες λογοτέχνες, συνθέτες κ.λπ.

Υλοποιείται το πρόγραμμα πολιτιστικής παιδείας για όλες τις ηλικίες, 
αξιοποιώντας όλες τις αίθουσες και τα κτίρια που έχει στη διάθεσή του 
ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και τις σχολικές εγκαταστάσεις, σε συνεργασία 
με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Δημιουργούμε δίκτυο θερινών δημοτικών κινηματογράφων στις 
συνοικίες, με την αξιοποίηση των σχολικών προαυλίων στις περιοχές 
όπου δεν υπάρχουν ανάλογοι κινηματογράφοι.

Ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «Αθήνα 9.84» δημιουργεί ένα 
ευρύ πεδίο διαλόγου και έκφρασης των θέσεων και αποφάσεων των 
φορέων των ενεργών πολιτών- πεδίο προβολής και κριτικής του έργου 
των Διαμερισματικών Συμβουλίων και της Δημοτικής Αρχής.

Αναπτύσσουμε δίκτυα ενημέρωσης, δραστηριοτήτων και εκδηλώ
σεων πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των 
Δημοτικών Διαμερισμάτων, για την καλλιέργεια και την ανάδειξη της 
ενότητας του αθηναϊκού χώρου.

Τα προβλήματα στις συνοικίες
που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόν ια

Οι διεκδικήσεις των πολιτών στα δημοτικά 
διαμερίσματα
για την ποιότητα της ζωής τους, το  περιβάλλον, το πράσινο

Σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια τα ίδια 
προβλήματα, που διαμορφώνουν την γκρίζα πραγματικότητα της σημε
ρινής Αθήνας.

Σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα υπάρχουν τα όνειρα, οι επιδιώξεις, οι 
προτάσεις, οι φρέσκες ιδέες των πολιτών, που συναντούν την αδιαφο
ρία και την εγκατάλειψη της γραφειοκρατικής διοικητικής ιεραρχίας του 
Δήμου, αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, των δημόσιων οργανισμών 
και της κεντρικής διοίκησης.

Συναντούν το τείχος της συντηρητικής αντίληψης για τη λειτουργία 
του Δήμου στο Κέντρο και στην περιφέρεια της πόλης. Της αντίληψης 
που αδιαφορεί για τον άνθρωπο.

Τα τελευταία δεκαέξι χρόνια τα ίδια προβλήματα αποτυπώνονται στα 
έντυπα των προεκλογικών προγραμμάτων για το Δήμο, τα Διαμερί
σματα και τις συνοικίες σχεδόν όλων των Δημοτικών Παρατάξεων.

ΔΕ ΘΑ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ επιλέγοντας τον εύκολο δρόμο της 
ανάδειξης του βάρους του παρελθόντος. Για εμάς, για τη Δημοτική 
Παράταξη «Όμορφη Πόλη», ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προ
βλημάτων που χρονίζουν είναι ο δύσκολος δρόμος της υλοποίησης 
των προγραμματικών δεσμεύσεων, της σκληρής και επίμονης προ
σπάθειας, ο δρόμος που αφήνει πίσω το παρελθόν και γίνεται λεωφό
ρος που οδηγεί σ’ ένα λαμπρό μέλλον για την πόλη μας, για την Αθήνα 
του 21ου αιώνα.

Υπάρχουν λύσεις.

Υπάρχει χώρος για το καινούργιο.



Εκείνο που έλειψε στην Αθήνα τα τελευταία δεκαέξι χρόνια είναι η 
αφοσίωση στην πόλη, η στράτευση για την επίλυση των προβλημάτων, 
η τόλμη για μικρές και μεγάλες ανατροπές, το σθένος για σύγκρουση με 
τα οργανωμένα συμφέροντα.

Όποιες κι αν είναι οι υποσχέσεις, οι ωραίες και φανταχτερές προτάσεις, 
τίποτα δε θα υλοποιηθεί εάν δεν αλλάξει η κυρίαρχη αντίληψη για 
το Δήμο, η νοοτροπία, ο χαρακτήρας και ο πολιτικός προσανατολισμός 
της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμος Αθηναίων χρειάζεται μια νέα δημιουργική πλειοψηφία, χρειάζε
ται αλλαγή προσανατολισμού.

Από το παρελθόν να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον.

Από το τέλμα, στο φωτεινό δρόμο της δημιουργίας.

Από την αδιαφορία και την απάθεια, στη συστράτευση,την ενεργοποίηση και 
την αφοσίωση στο Δήμο.

Από την προσωπική επιδίωξη, στην κοινή προσπάθεια για το συλλογι
κό όνειρο.

Η ΑΛΛΑΓΗ χρειάζεται τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Η ΑΛΛΑΓΗ χρειάζεται ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.

ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ, ΜΕΘΟΔΟ και ΡΕΑΛΙΣΜΟ.

ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ότι κάθε βήμα, κάθε μέτρο, κάθε απόφαση, κάθε μικρή 
ή μεγάλη πρωτοβουλία, κάθε μικρό ή μεγάλο έργο γίνονται με γνώμο
να το συμφέρον του Αθηναίου πολίτη και με κοινή επιδίωξη όλων:

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ, το Κέντρο, τις συνοικίες και τις 
γειτονιές της, ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ.

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ.

ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
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ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΚΡΟΓ ΤΙ ΠΑΓΚΡΑ1ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΜΕΤΣ Γ
ΠΡΟΦΛΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΦ. Η/ιΜΟΣΤΕΡΝΑ
^(ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ

Α1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

« | £  Α ’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

-  ΛΟΦΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ α Γ.ΑΡΤΕΜΙΙ 
■ ' ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΦΙΛΟΠΑΠ! ΙΟΙΚΟΙΛΗΣ

ν - 'υ  ^  ΓΟΥΒΑ II

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΒΑ I

ΔΟΥρΓ0'

ι ΣΑΡΓΟΥΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

20,21,22,26 ,27,28,29^36,37,38^

 ̂ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

24,25,32,33,34,35,41 ,42 ,43 ,44^

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

47 ,48 ,49 ,53,54,55,56,57,58~ ^



ΠΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΣ

ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ
ΙΟΥΣΕΙΟ-

ΑΓ. π α υ λ ο :
ΜΟΥΣΙ

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΙ

ΛΥΚΑΒΗΤΤΙ

ΙΟΛΩΝΑΚΙ-ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

ΙΛΙΣΙΑΚΟΛΟΝΑΚΙ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΙΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΙΛΙΣΙΑ

ΑΛΣΟΣ ΣΥΓΓΡΟ'
ΜΟΝΑΣΤΗ ΡΑκΓ\_ 

ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΤΑΓΗ
ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΓΩΝΟ-ΠΛΑΚΑ

ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

*% ΚΟ ΥΚ ΑΚ Ι-Ι

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

24,25,32,33,34,35,41,42,43,44

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

47,48,49,53,54,55,56,57,58 ^



ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΤΑΞΟΥΙ

•ΤΑΝΙΚΟΣ
,ΜΕΙΚΟΣ 40

ΡΟΥΦ

ΦΛΕΜΙΝΚ

ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ, ΘΗΣΕΙΟ

ΚΑΤΩΓίΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΟΣΤΕΡΝΑ

ΚΟΙΛΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

30 ,39 ,40 ,45 ,46,50

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

45

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ



7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΕΔΙΟ Α Ρ Ε Ω Σ ο β  ΓΚΥΖΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

20,21,22,26,27,28,29,36,37,38̂



Αλληλεγγύη

Ασφάλεια

ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Γραφεία: Λ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα, Τηλ.: 010 9250100, Fax: 010 9250121-122, www.omorfipoli.gr, e-mail: info@omorfipoli.gr

http://www.omorfipoli.gr
mailto:info@omorfipoli.gr

