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Γιώργος 

ΚΟΜΜΑΤΑΣ



Συνδημότες και Συνδημότισσες, 

Στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 θα κληθούμε 
να επιλέξουμε νέα Δημοτική Αρχή και νέα Κοινοτικά Συμ-
βούλια τα οποία από την πρώτη κιόλας μέρα θα αναλάβουν 
να αντιστρέψουν την πλήρη υποβάθμιση και των Αγίων 
Αναργύρων και του Καματερού.

Η εκλογή των οργάνων διοίκησης με το νέο νομικό πλαίσιο 
του «Κλεισθένη», βάσει του οποίου εφαρμόζεται η απλή 
αναλογική αλλά και επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των Κοι-
νοτήτων και η καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών, πι-
στεύουμε ότι θα εκδημοκρατίσει τη λειτουργία του Δήμου. 

Στα χέρια σου κρατάς το επικαιροποιημένο πρόγραμμα 
ανάταξης και ποιοτικής αναβάθμισης της πόλης μας.  Η 
βασική δομή του εκπονήθηκε στις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές με την εξειδικευμένη συνδρομή εκατό και πλέον 
συνδημοτών μας, διαφόρων ειδικοτήτων. Αυτό το πρόγραμ-
μα ήταν και η πυξίδα για τη δράση μας τα προηγούμενα 
πέντε χρόνια, από τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Ελπίζαμε πως θα  μπορούσαν να είχαν  υλοποιηθεί πολλά 
από αυτά που προτείναμε, ή τουλάχιστον να είχε δρομο-
λογηθεί η λύση τους.  Δυστυχώς όμως πολύ λίγα πράγματα 
έχουν προχωρήσει. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, όπως 
συνέβη με την απώλεια δεσμευμένων για κοινόχρηστα έργα 
χώρων ή με τη συντήρηση των υποδομών, η κατάσταση 
έχει επιδεινωθεί.

Επιμένουμε στην πάγια διεκδίκησή μας για αύξηση της 
χρηματοδότησης των Δήμων. Πιστεύουμε ότι η ανάδειξη 
στην Περιφέρεια Αττικής διοίκησης που θα στηρίζει και θα 
χρηματοδοτεί έργα για υποδομές είναι απαραίτητη προϋ-
πόθεση για να αλλάξει εικόνα η πόλη μας.

Ζητάμε, λοιπόν, να στηρίξετε την πρότασή μας για τη διοί-
κηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμά μας και να εμπι-
στευθείτε τους καθαρούς και ανιδιοτελείς ανθρώπους μας. 
Όλα αυτά τα χρόνια μας έχετε γνωρίσει στους καθημερινούς 
αγώνες για βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, αλλά και 
στους αγώνες για μια πόλη καθαρή, σύγχρονη, αλληλέγ-
γυα στο συμπολίτη μας, δημοκρατική και περιβαλλοντικά 
αναβαθμισμένη. 

Σας καλώ να δημιουργήσουμε τις συνθήκες  
για μια πόλη που μας αξίζει, μια πόλη να ζεις.

Γιώργος Κομματάς

Και  
οι δύο περιοχές   
του Δήμου μας,  

Καματερό και ΄Αγιοι Ανάργυροι  
μπορούν να αναπτυχθούν  

ισότιμα  
διατηρώντας καθεμία  

τα ιδιαίτερα  
χαρακτηριστικά τους



Η πράσινη διαδρομή θα ενοποιήσει τον αστικό ιστό, τα αθλητικά 
και πολιτιστικά κέντρα με τους μεγάλους ελεύθερους και πράσινους 
χώρους, όπως το 301 Ε.Β., το αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, το Πάρκο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης», την καταργημένη Γραμμή 
Πελοποννήσου, το Ρέμα της Εσχατιάς.

Οι πεζοδρόμοι, οι ήπιας κυκλοφορίας δρόμοι και οι ποδηλατόδρομοι 
θα εξασφαλίσουν μέσω της πράσινης διαδρομής την οργανική διάχυση 
του φυσικού στοιχείου του πάρκου στον αστικό ιστό.

Σε αυτή την πράσινη διαδρομή θα στηριχτεί το εναλλακτικό - στρατηγικό μας σχέδιο για τον ενιαίο δήμο. 

Όμως θα δώσουμε μεγάλο βάρος και στη λειτουργία των κέντρων των γειτονιών, τα οποία πρέπει 
να αποκτήσουν εσωτερική ζωή με την ανάπτυξη ποικιλόμορφων τοπικών δράσεων, αλλά και υπηρε-
σιών και καταστημάτων.

Δεν ονειρευόμαστε φαραωνικά έργα βιτρίνας που θα «στοιχειώνουν» μακριά από τους πολίτες. Σχε-
διάζουμε ήπιες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους που 
θα μεταμορφώσουν και θα ζωντανέψουν την πόλη. 
Το βασικότερο πλεονέκτημα του σχεδίου μας είναι ότι 
είναι ανθρωποκεντρικό και υλοποιήσιμο.

Η συνένωση των Αγίων Αναργύρων και 
του Καματερού, εννιά χρόνια μετά, δη-
μιουργεί την ανάγκη για αντιμετώπιση 
περισσότερο σύνθετων πολεοδομικών 
ζητημάτων, με ολοκληρωμένη και ενιαία 
προσέγγιση.

Η αργοπορημένη εξέλιξη σε σχέση με 
όμορους Δήμους, η απουσία μακροπρό-
θεσμου σχεδιασμού και η δραματική μεί-
ωση των κρατικών πόρων έφεραν το δήμο μας και 
τους δημότες του σε δυσχερή θέση.

Οι συνθήκες μέσα από τις οποίες αναπτύχθηκαν οι 
δήμοι μας είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
μια πόλη χωρίς διακριτή ταυτότητα και χωρίς χαρα-
κτήρα. Μια αφιλόξενη πόλη για τους ίδιους τους 
κατοίκους της, μια πόλη χωρίς «εσωτερική ζωή». Μια 
άνευρη πόλη που αδυνατεί να προσφέρει στους 
δημότες της ουσιαστική, κοινωνική, πνευματική και 
πολιτιστική ζωή. Μια πόλη που λειτουργεί απλά σαν 
ξενοδοχείο ύπνου. 

Πιστεύουμε λοιπόν πως για 
να μπορέσει η πόλη μας να αξι-
οποιήσει τις δυνατότητές της, 
χρειάζεται ένα εναλλακτικό  
στρατηγικό σχέδιο, που θα 
στηρίζεται ακριβώς πάνω στα 
πλεονεκτήματά της. 

Ο ενιαίος δήμος μας έχει το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της ύπαρξης πολλών 
αναξιοποίητων ελεύθερων χώρων, όπως του 301 
Ε.Β, του ΟΣΕ, του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», του Ποικίλου Όρους 
και των πολλών πυρήνων στο Καματερό.

Δημιουργούμε λοιπόν μια πόλη βιώσιμη,  φιλική 
και ζωντανή, με βάση αυτά τα δικά της χαρακτη-
ριστικά και με τη δική της ταυτότητα. Μια πόλη λει-
τουργική για τους κατοίκους της και υπερτοπικό 
κέντρο πράσινου και πολιτισμού. 

Όπως γνωρίζουμε  
τα προβλήματα  

και τις αδυναμίες της 
πόλης μας,  

έτσι γνωρίζουμε  
και τις μεγάλες 

δυνατότητες και  
τα πλεονεκτήματά της. 

ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ

Αγιοι Ανάργυροι και Καματερό, πόλεις 
σημεία αναφοράς και επισκεψιμότητας 

για τους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΗ χάραξη και η διαμόρφωση 
μιας πράσινης 

διαδρομής που θα 
ξεκινά από τα Μυκονιάτικα 

και θα φτάνει μέχρι την 
Αττική Οδό μπορεί να 
μεταμορφώσει  

την εικόνα του Δήμου μας. 

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την υλοποίηση 
αυτού του εναλλακτικού - στρατηγικού 

σχεδίου για την ενιαία πόλη δεν μπορεί να 
είναι άλλο από τους ανθρώπους της. Γι’ αυτόν 
το λόγο το σχέδιο θα είναι δομημένο με βάση 

τις δυνατότητές τους και τις ανάγκες τους. 



Οι Άγιοι Ανάργυροι, διαθέτοντας 
παλαιό πολεοδομικό σχέδιο, έχουν δι-
αμορφωμένο οικιστικό ιστό. Επιμέ-
ρους τροποποιήσεις σχεδίου 
πόλης μπορούν να γίνουν σε επιλεγ-
μένες θέσεις (π.χ. χώρος ΟΣΕ, στρατό-
πεδο κ.λπ.).

Από την άλλη πλευρά, το Καματε-
ρό, με πολεοδομικές μελέτες βάσει 
του Ν.1337/83 (νόμος Τρίτση), έχει 
νεότερο Σχέδιο Πόλης και μάλιστα σε 
μεγάλο βαθμό σε εκκρεμότητα και μη υλοποιημένο 
επί του πεδίου. 

Ιδίως για την περιοχή του Καματερού ο υλοποιημένος 
πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μία άγνωστη λέξη. 
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Καματερού έχει 
εγκριθεί από το 1986, αλλά το ζήτημα της εφαρμογής 
του μας ταλανίζει ακόμα. Μόνον στις γειτονιές (ενότητες) 
5-6 του Γεροβουνού και 2 (Άτταλος) έχουν ολοκληρωθεί 
και κυρωθεί οι Πράξεις Εφαρμογής. Στη γειτονιά 3-4 δεν 
υπάρχει ούτε καν ανάρτηση, παρά μόνο πρόταση του 

μελετητή, αν και η Πο-
λεοδομική Μελέτη έχει 
εγκριθεί από το 1986! 

Μείζον πρόβλημα της 
περιοχής του Καματερού 
αποτελεί ο αποχαρα-
κτηρισμός πολλών 
κοινόχρηστων και κοι-
νωφελών χώρων με 
δικαστικές αποφάσεις, 
λόγω της πολύχρονης 
καθυστέρησης τακτο-
ποίησης και αποζημίω-
σης των ιδιοκτητών των 
δεσμευμένων εκτάσεων. 

Επιπλέον, σε περιοχές 
εντός σχεδίου του Καμα-
τερού υφίστανται σήμε-
ρα πυρήνες/θύλα-

κες εκτός σχεδίου εκτάσεων, γεγονός απαράδεκτο, 
καθώς δυσχεραίνει την ολοκλήρωση του ευρύτερου 
πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση του αντι-
πλημμυρικού σχεδιασμού για το σύνολο του 
Δήμου και ιδιαίτερα για το Καματερό που γειτνιάζει με 
το Ποικίλο και σε αυτό απορρέουν ουσιαστικά τα όμβρια 
ύδατα από τα ανάντη.  

Στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού εντάσσεται 
και η διάνοιξη ή διαπλάτυνση των οδών 
προκειμένου να αμβλυνθούν οι ολοένα και μεγαλύτε-

ΣΧΕΔΙΟ  ΠΟΛΗΣ  και   ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 2
Η κύρωση της Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου (με 
καθυστέρηση 27 ετών) στη γειτονιά 2 (Άτταλος, 
Άγιος Νικόλαος) συνέπεσε με την είσοδο της χώρας 
μας στη μεγάλη οικονομική κρίση. Επομένως οι κά-
τοικοι αδυνατούσαν να πληρώσουν τις εισφορές (σε 
χρήμα και μετατροπής της γης σε χρήμα) με τιμές 
μονάδας που προϋπήρχαν της κρίσης. 

Μετά από αγώνα πέντε ετών, με κύριο αίτημά μας 
τη μείωση των τιμών μονάδας με εξωδικαστικό συμ-
βιβασμό, καταφέραμε τελικά να μειωθούν οι τιμές 
μονάδας στα δικαστήρια στα οποία προσέφυγε η 
Διοίκηση. Οι χρηματικές εισφορές θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν από το δήμο σε έργα και υποδομές 
που έχει ανάγκη το Καματερό και οι γειτονιές από 
τις οποίες εισπράτονται οι εισφορές.

Τα διαφορετικά προβλήματα 
απαιτούν διαφορετικές λύσεις, 

που όμως πρέπει να κατατείνουν 
στην ισορροπημένη επίλυση των 

πολεοδομικών προβλημάτων με ενιαίο 
τεχνικά, χωρικά, οικονομικά τρόπο για 

ολόκληρο  το Δήμο. 

Η έλλειψη πόρων 
λόγω της οικονομικής 
κρίσης δεν μπορεί 

να αποτελεί 
δικαιολογία 
για να βαλτώνει 
ο πολεοδομικός 

σχεδιασμός και να 
χάνονται μεγάλοι 
κοινόχρηστοι και 

κοινωφελείς χώροι.  
Η ουσία έγκειται στην 

ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων. 

ρες κυκλοφορια-
κές ανάγκες στον 
ενιαίο δήμο μας. 
Χαρακτηριστικό 
διαδημοτικό πα-
ράδειγμα είναι η 
ανολοκλήρωτη 
διάνοιξη της Λε-
ωφόρου Θηβών, 
ώστε να υπάρξει 
αποσυμφόρηση 

από τα οχήματα που κινούνται προς την Αττική Οδό. 



ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

Στα μεγάλα έργα του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ είναι 
ενταγμένο το έργο «Διευθέτηση 
ρέματος Εσχατιάς» με προγραμμα-
τιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρω-
σης το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η ολοκλήρωση του έργου μπο-
ρεί να συμβάλει ουσιαστικά στην 
αναμόρφωση και ανάπτυξη των 
περιοχών του Γεροβουνού, της Αγ. 
Τριάδας, της Νέας Χαραυγής και 
της Θεοτόκου στο Καματερό. 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μετά την παύση της λειτουργίας της σιδηροδρο-
μικής γραμμής Αθήνας - Πελοποννήσου, δίνεται 
η ευκαιρία να αξιοποιηθεί ο χώρος των γραμμών 
για τη δημιουργία ενός γραμμικού πάρκου που 
μπορεί να περιλαμβάνει πεζοδρόμους, ποδηλα-
τοδρόμους, χώρους πρασίνου και ξεκούρασης, 
μικρά καταστήματα κ.λπ. 

ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

Το πάρκο Τρίτση, το μεγαλύτερο υπερτοπικό πάρ-
κο της Αττικής, το πάρκο Περιβαλλοντολογικής 
Ευαισθητοποίησης, μετά από πολύχρονη εγκατά-
λειψη έχει αρχίσει να αλλάζει όψη. Η προστασία 
και η αναβάθμισή του πρέπει να είναι πρώτης προ-
τεραιότητας ζήτημα για το δήμο Αγ. Αναργύρων–
Καματερού. Η συγκοινωνιακή σύνδεση με άλλες 
περιοχές θα συμβάλλει έτσι ώστε να αποτελεί πόλο 
έλξης για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

Οι πόλεις μας έχουν πλεονεκτήματα ως 
προς το φυσικό περιβάλλον που πρέ-
πει να αναδειχθούν. Είναι από 
τις ελάχιστες περιοχές στη Δυτική Αθή-
να με μεγάλους ελεύθερους χώρους 
που πρέπει να τους αξιοποιήσουμε.

Έχει ακόμα σημαντικά τμήμα-
τα αστικού και περιαστικού 
πράσινου, που όμως πρέπει να 
κατοχυρωθούν, να συντηρηθούν και 
να αναπτυχθούν με επιστημονική φροντίδα και με κοι-
νωνική συμμετοχή. 

Όμως υπάρχουν και μεγάλοι κίνδυνοι να χαθούν 
πολλοί μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι -ιδιαίτερα στο Κα-
ματερό- κυρίως λόγω της απαράδεκτης καθυστέρησης 
της κύρωσης των πράξεων εφαρμογής και της κατα-
βολής των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των υπό 
αποζημίωση εκτάσεων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
και  

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ

Το οικοσύστημα του Ποικίλου Όρους, με τη 
μεγάλη περιβαλλοντολογική σημασία για το 
σύνολο της Αττικής, τη δυτική Αθήνα και το 
δήμο μας, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Δέχεται 
συνεχείς βίαιες επεμβάσεις, όπως διανοίξεις 
δρόμων και σιδηροδρομικών αξόνων, στρατι-
ωτικές εγκαταστάσεεις, απόθεση σκουπιδιών 
και λοιπές παρεμβάσεις (από νεκροταφεία, 
αμαξοστάσια, νταμάρια, κ.λπ.).

Επιβάλλεται να μελετηθούν και να αξιολογη-
θούν οι επεμβάσεις του ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος στο βουνό, να αναζητηθούν τρόποι 
θεραπείας και πόροι για την αποκατάσταση 
της οικολογικής ισορροπίας. 

Η δημιουργία μιας Πράσινης Διαδρομής από 
τις Τρεις Γέφυρες μέχρι το Ποικίλο Όρος μπορεί να 
γίνει πραγματικότητα. Διεκδικούμε τις παλιές γραμ-
μές από τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και τον χώρο του 
στρατοπέδου.



Η εικόνα της καθαριότητας 
στο Δήμο αλλά και η διαχεί-
ριση των απορριμμάτων μέχρι 
σήμερα είναι τριτοκοσμική. 
Περιορίζεται μόνο στην αποκο-
μιδή των απορριμμάτων η οποία 
γίνεται με απαρχαιωμένο σχεδια-
σμό, ενώ η εικόνα των δρόμων 
και των γειτονιών μας είναι 
τουλάχιστον θλιβερή. 
Ο Δήμος, βάσει των σημαντικών 
αλλαγών που έχουν επέλθει στην 
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθε-
σία, είναι υποχρεωμένος να αντι-
μετωπίζει τα απορρίμματα  ως 
αξιοποιήσιμους πόρους 
στο μέγιστο δυνατό. 

Στηριζόμαστε στις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας που επιβάλλουν μια δια-
φορετική αντιμετώπιση στη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση 
και η επαναχρησιμοποίηση των 
προϊόντων, για να εφαρμοστούν με επι-
τυχία, θα πρέπει να στηριχθούν στην 
ενεργή συμμετοχή των δημοτών. 

Υλοποιούμε το Τοπικό Σχέδιο Δι-
αχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα 
με το οποίο ο Δήμος διαχειρίζεται κάθε 
είδους απόβλητα και εφαρμόζει προ-
γράμματα Διαλογής στην Πηγή 
(ανακύκλωση) και προγράμματα Πρό-
ληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.  

Προωθούμε δράσεις και προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και ενημέρω-
σης των δημοτών. 

Δημιουργούμε «πράσινα σημεία» 
συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών 
και υλικών προς επαναχρησιμοποίηση,  
προσβάσιμα στους πολίτες. 

Ξεκινάμε τη χωριστή συλλογή των βιο-
αποβλήτων για κομποστοποίηση 
σε συνεργασία με δημότες, επιχειρήσεις 
εστίασης, κ.λπ.

Εκσυγχρονίζουμε την υλικοτεχνική 
υποδομή του τομέα καθαριότητας.

Δεσμευόμαστε για τον δημόσιο χα-
ρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότη-
τας.

Πάγιο αίτημά μας είναι το οριστικό 
κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής και η 
περιβαλλοντολογική αποκατάστασή του. 
Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας έχουμε 
υποστεί επί δεκαετίες τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ Φυλής και της πρώην χωματερής των 
Άνω Λιοσίων.  

Ο ΧΥΤΑ Φυλής είναι η μοναδική εγκα-
τάσταση που υποδέχεται τα αστικά στε-
ρεά απόβλητα όλης της Αττικής. Επιπλέον, 
στην Δυτική Αττική, λόγω του ΧΥΤΑ, έχουν 
συσσωρευτεί δεκάδες επιχειρήσεις με δρα-
στηριότητες παρεμφερείς με τη διαχείριση 

Το πολυδιαφημισμένο  
κέντρο ανακύκλωσης 

στους Αγίους 
Αναργύρους προσφέρεται 

περισσότερο για φιέστες  
και δεν συμβάλλει ουσιαστικά  

στην ανακύκλωση  
που ο Δήμος  

πρέπει να κάνει. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος οφείλει  
να ανταποδίδει  

το τέλος  καθαριότητας 
στους πολίτες 
παρέχοντας 

υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες και 

χρησιμοποιώντας 
παράλληλα 
σύγχρονες 

πρακτικές διαχείρισης 
των απορριμμάτων. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ
αποβλήτων, όπως αποθή-
κες, διαλυτήρια κ.λπ. Με 
αποτέλεσμα την υπέρμε-
τρα περιβαλλοντι-
κή επιβάρυνση της 
ευρύτερης περιοχής της 
Δυτικής Αττικής και της 
Δυτικής Αθήνας. 

Ο Δήμος μας επιβαρύ-
νεται ιδιαίτερα λόγω της 
γειτνίασης με τον ΧΥΤΑ 
Φυλής και την καθημερινή 
διέλευση εκατοντάδων  
απορριμματοφόρων. 



Συντάσσουμε ενιαία και πλήρη συγκοινωνιακή μελέτη. 

Με τα εργαλεία που προσφέρει η Βιώσιμη Κινητικότητα επα-
ναδιατυπώνουμε προτάσεις για έξυπνες μονοδρομήσεις, θε-
σμοθέτηση δικτύων ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμους 
και πεζοδρόμους που εξυπηρετούν τόσο την Ενοποίηση των 
Πράσινων Χώρων, όσο και την άρση της απομόνωσης 
αρκετών  περιοχών. Η μελέτη πρέπει να αντιμετωπίσει 
και τα μεγάλα προβλήματα όλου του εμπορικού κέντρου Αγίων 
Αναργύρων, του κόμβου στη θέση «Σίδερα», της Λ. Δημοκρα-
τίας στις διασταυρώσεις με τις οδούς  Κ. Παλαμά και Γούναρη.  

Δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δημοσίων 
μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε τοπικό επίπεδο αυτό 
εκφράζεται με τη δρομολόγηση μικρών λεωφορείων που 
θα συνδέουν τις γειτονιές με σταθμούς ΗΣΑΠ, Προαστιακού, 
στάσεις λεωφορείων ΟΑΣΑ, αλλά και υπηρεσίες του Δήμου, 
κέντρα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ.  

Παρεμβαίνουμε στη Λ. Δημοκρατίας, με σκοπό τη φύ-
τευση σε όλη την έκταση που βρίσκεται στην πλευρά του 
προαστιακού, από τον Πευκώνα μέχρι και τα Μυκονιάτικα.

Τοποθετούμε υαλοπετάσματα - ηχοφράγματα κατά 
μήκος της Εθνικής οδού, στα σημεία που δεν έχει γίνει ήδη αυτό. 

Αναζητούμε λύσεις για τους πυλώνες υψηλής τάσης που 
βρίσκονται εγκατεστημένοι δίπλα σε κολυμβητήρια, παιδικές 
χαρές, ακόμη και σε αυλή σχολείου, ενώ είναι γνωστό ότι εκπέ-
μπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία των κατοίκων. Επιμένουμε στην  υπογειοποίηση 
των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Δημιουργούμε μια πόλη προσπε-
λάσιμη από όλους με ασφάλεια. 
Σε πολλά σημεία της πόλης είναι εμφα-
νής η ανυπαρξία πεζοδρομίων, αλλά και 
όταν υφίστανται, είτε καταλαμβάνονται 
από οχήματα, τραπεζοκαθίσματα, είτε 
λόγω μεγέθους δεν εξυπηρετούν τους 
πεζούς και ειδικότερα ευπαθείς ομάδες 
(μητέρες με καροτσάκια, ΑΜΕΑ κλπ.).

Δημιουργία διακριτού δημοτικού γρα-
φείου για τα ζώα • Άμεση και διαρκής  
ενημέρωση των δημοτών  για τις ευ-
θύνες και υποχρεώσεις από τη κατοχή 
ζώων συντροφιάς • Καταγραφή και τή-
ρηση μητρώου αδέσποτων και δεσπο-
ζόμενων ζώων.

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ

Σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις προωθούμε:
την οργάνωση δικτύου εθελοντών για την καταγραφή αδέσπο-
των  ζώων • τη μείωση του κόστους κατοχής ζώων συντροφιάς 
με μαζικά προγράμματα στείρωσης, σήμανσης  και εμβολια-
σμού • την κατασκευή διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας για την προώθηση της υιοθεσίας  ζώων συντροφιάς • την 
τοποθέτηση σε καθορισμένα σημεία τροφής και νερού για τα 
αδέσποτα • την κατασκευή περιφραγμένων χώρων για εκτόνω-
ση και παιχνίδι των σκύλων υπό τη μέριμνα του Δήμου • την  τή-
ρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας  στα σημεία πώλησης ζώων 

Διεκδικούμε σε συνέργεια με όμορους Δήμους και 
τη ΔΙΚΕΠΑΖ:
τη λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου  • τη δημιουργία δημοτι-
κού κοιμητηρίου ζώων •την κατασκευή φυλασσόμενων χώρων 
προσωρινής φιλοξενίας-καταφυγίου αδέσποτων.   

Επεκτείνουμε την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των δημοτικών κτιρίων, σχο-
λείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, στοχεύ-
οντας στην προστασία του περιβάλλοντος 
και εξοικονομώντας πόρους. Εγκαθιστούμε 
φωτοβολταϊκές φωτιστικές στήλες σε πάρκα 
και δημόσιους χώρους.



Μέριμνά μας 
είναι η διάχυση 
των πολιτισμι-
κών αγαθών 
σε όλους τους 
δημότες μας, η 
σύνδεση όλων 
με την πνευμα-
τική παραγωγή 
και την πολιτι-
στική κληρονομιά 
μας με σεβασμό στις 

πολυπολιτισμικές συνθήκες της εποχής μας

Διαμορφώνουμε και αναβαθμίζουμε αισθη-
τικά τους υπάρχοντες χώρους πολιτισμού, με καλ-
λωπισμό του περιβάλλοντος χώρου, κατάλληλο φω-
τισμό και έξυπνη σήμανση ώστε η εικόνα τους να 
γίνει ελκυστική.

Αξιοποιούμε κεντρικά 
σημεία αναφοράς 
της πόλης μας, όπως ο 
Πευκώνας και το θέατρο 
Ορφέας, για να τα προ-
σφέρουμε στους πολίτες 
ως συναυλιακούς χώ-

ρους, σκηνή για 
τοπικά μουσικά 
συγκροτήματα, 
εκθεσιακούς χώ-
ρους, εντευκτήρια 
πολιτισμού.

Ενθαρρύνουμε τις 
συμπράξεις 
κα λ λ ι τ ε χ ν ι κ ώ ν 

ομάδων, εθνικοτοπικών συλλόγων, ΚΑΠΗ, σχολικών 
θεατρικών ομάδων με στόχο τη δημιουργία κοινού 
τόπου πολιτιστικού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών.

Προσφέρουμε στους δημότες μας μια αξιόπιστη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας το υπάρχον 
υλικό αλλά και τις γενναιόδωρες προσφορές συμπο-
λιτών μας και εμπλουτίζοντάς την σύμφωνα με τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Δεσμεύουμε όλους τους 
πόρους που αναλο-
γούν στο δήμο μας, με 
σκοπό μέρος αυτών να 
χρησιμοποιηθούν για να 
μετατραπεί ο Δήμος μας 
σε κοιτίδα πολιτισμού. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αναδεικνύουμε την πολιτισμική πολυμορ-
φία των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού με 
την αποκατάσταση και συντήρηση διατηρητέων 
μνημείων της φύσης και του χώρου (ελιά του Πει-
σίστρατου, μικροί παλαιοί ναοί, βίλα Μέρλα, οικίες), 
το σχεδιασμό πολιτιστικών διαδρομών με αναφορές 
στην ιστορική διαδρομή της πόλης και την 
ένταξή τους στην καθημερινή ζωή των δημοτών.

Πολιτισμός δεν 
είναι μόνο Τέχνες, 

Γράμματα, Τεχνολογία. 
Είναι τρόπος ζωής, 
αξίες, δικαιώματα. 
Είναι αλληλεγγύη, 
σεβασμός του 
διαφορετικού, 
συλλογικότητα, 

κοινωνική ισότητα.

Δράσεις που θα ενισχύσουν την ανάγκη συμμετοχής 
στα κοινά και την αγάπη για δημιουργία:

Υπαίθριες γιορτές Γειτονιάς, σε πλατείες, πάρκα, 
πεζόδρομους με μουσική, υπαίθριες δράσεις για παιδιά, 
συμμετοχική κουζίνα. Ομάδες κατοίκων και καλλιτέχνες 
συνδημότες μας θα συντονίζουν τις εκδηλώσεις αυτές, 
φροντίζοντας για το ξεχωριστό ύφος και την αισθητική 
αξία τους.

Φεστιβάλ Σχολικής και εφηβικής Τέχνης, 
με τα έργα των μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. Το καλλιτεχνικό δυναμικό του Δήμου θα βοηθάει 
στη λειτουργία εργαστηρίων Τέχνης στα Σχολεία με τη 
συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και την τεχνική 
υποστήριξη του Δήμου.

Διαπολιτισμικά φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Γιορ-
τές γνωριμίας με κάθε χώρα των κοινοτήτων των μετα-
ναστών που ζουν στην πόλη μας. Με μουσικές, κουζίνα, 
λαϊκή τέχνη, προβολές ταινιών και εκθέσεις φωτογραφίας.

Μεταμορφώνουμε τον Δήμο μας  
σε κέντρο πολιτισμού



Εξασφαλίζουμε την 
ασφαλή πρόσβαση 
των μαθητών στα σχολεία 
και τη φύλαξη των σχολι-
κών εγκαταστάσεων.

Συντηρούμε τις υπάρ-
χουσες κτιριακές εγκατα-
στάσεις.

Αναβαθμίζουμε λειτουργι-
κά και αισθητικά τις αί-
θουσες και τους αύλειους 
χώρους.

Ξεκινάμε την ανέγερση 
νέων σχολικών μο-
νάδων και την αναγκαία 
επέκταση των υφισταμέ-
νων.

Εμπλουτίζουμε τις υπάρ-
χουσες σχολικές βιβλιοθήκες και δημιουρ-
γούμε νέες.

Ενισχύουμε τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστη-
ριοτήτες των μαθητών.

Συνεργαζόμαστε με 
τοπικούς και κεντρικούς φο-
ρείς  για τον διαρκή προλη-
πτικό υγειονομικό έλεγχο, 
την παρουσία ψυχολόγων 
και κοινωνικών λειτουργών 
προς ενίσχυση του έργου 
των εκπαιδευτικών, 

Ενισχύουμε τη λειτουρ-
γία όλων των δομών αλ-
ληλεγγύης (κοινωνικό 
φροντιστήριο, σχολικά 
συσσίτια).

Αναβαθμίζουμε τη λειτουρ-
γία σχολής γονέων. 

Διεκδικούμε την πρόσληψη επιστημονικού, καλ-
λιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού που θα καλύπτει 
τις ανάγκες των σχολείων και την προμήθεια του ανα-
γκαίου εξοπλισμού.

Επιδικώκουμε τη συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, Συλλόγους Γονέων, 
για να γίνουν τα σχολεία μας ελκυστικά, ανοιχτά 
στην κοινωνία, πραγματικές κυψέλες πολιτι-
σμού και δραστηριοτήτων.

Προχωράμε σε μια μακρόπνοη αναβάθμιση της 
αθλητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια στο Δήμο 
μας, με στόχο τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της 
πόλης μας σε ανοιχτά προγράμματα αθλητισμού. 

Εφαρμόζουμε ξεκάθαρο σχεδιασμό, διαφανείς δια-
δικασίες με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και 
κυρίως ευρεία συμμετοχή όλων όσοι επιθυμούν 
να προσφέρουν το χρόνο, την εμπειρία, τις γνώσεις 
και την αγάπη τους στον αθλητισμό. 

Αναμορφώνουμε όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκα-
ταστάσεις, με γνώμονα την ασφάλεια και τη λει-
τουργικότητά τους.

Εντάσσουμε ευπαθείς ομάδες, 
στα όρια του κοινωνικού αποκλει-
σμού, σε αθλητικές δραστηριότητες 
(τρίτη ηλικία, μετανάστες, άπορους 
κ.λπ.)

Διοργανώνουμε σε τακτική βάση 
επιστημονικές ημερίδες για την 
ενημέρωση γονιών και αθλητών και 
τη συνεχή επιμόρφωση των καθηγη-

τών φυσικής αγωγής.

Αναπροσαρμόζουμε δικαιότερα την τιμολογιακή 
πολιτική των αθλητικών υπηρεσιών, εξασφαλίζο-
ντας τη συμμετοχή των ευπαθέστερων κοινωνικών 
ομάδων. 

Εξασφαλίζουμε την 
ελεύθερη πρόσβα-
ση των δημοτών στους 
αθλητικούς χώρους, σε 
συγκεκριμένες ώρες και 
ημέρες.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αξιοποιούμε το πλεονέκτημα  
του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος 

της πόλης μας (Ποικίλο όρος, πάρκο 
Ειρήνης, Πάρκο Τρίτση) οργανώνοντας 

εναλλακτικές, μαζικές μορφές άθλησης 
και ψυχαγωγίας (αγώνες δρόμου, 

ποδηλατοδρομίες, τοξοβολία, κρίκετ, σκάκι). 

Εντάσσουμε όλους τους οργα-
νωμένους διαθέσιμους αθλητι-
κούς χώρους στο Ενιαίο Δί-
κτυο Δημοτικών Αθλη-
τικών Εγκαταστάσεων 
και συντάσσουμε νέο, σαφή, 
δικαιότερο και χωρίς αποκλει-
σμούς Κανονισμό Λειτουργίας.

Η παιδεία είναι καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. 
Πρέπει να παρέχεται ισότιμα σε όλους, χωρίς φραγμούς, διακρίσεις 
και αποκλεισμούς.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ



Ενίσχυση του γραφείου ευρωπαϊκών 
πόρων για τη άντληση πόρων από κοινοτικά 
προγράμματα.
Διεκδίκηση μεγαλύτερης κεντρικής χρημα-
τοδότησης.
Εισαγωγή σύγχρονων χρηματοδοτικών 
μεθόδων και εργαλείων.
Επίτευξη οικονομίας κλίμακας 
μέσω συνεργειών με όμορους Δή-
μους.
Εξοικονόμηση πόρων από 
άσκοπες δαπάνες (δημό-
σιες σχέσεις, διαφημίσεις 
κ.λπ.).
Αναλογικότερη και δι-
καιότερη χρέωση δημοτι-
κών τελών. Απαλλαγή για τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες.

Οικονομική και διοικητική λογοδοσία Η 
Δημοτική Αρχή λογοδοτεί στους πολίτες σε ανοιχτές 
και μαζικές διαδικασίες. Αποζητά τον κοινωνικό 
έλεγχο και τροφοδοτεί το δημόσιο διάλογο. 
Τοπικά δημοψηφίσματα και συνελεύσεις 
κοινοτήτων για σημαντικά ζητήματα που απασχο-
λούν τις συνοικίες και το Δήμο.

Αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου. 
Λειτουργική αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης και 
της  αρχειοθέτησης για την επιτάχυνση της διακίνη-
σης εγγράφων.

Αναβάθμιση του ιστότοπου του Δήμου 
για την ενημέρωση των πολιτών, τη δημοσιοποίηση 
των προκηρύξεων και διαγωνισμών προμηθειών και 
την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 
δημότες.

Αξιοποίηση δυνατοτήτων ελεύθερου λογι-
σμικού.
Βελτίωση της απόδοσης μέσω εκπαίδευσης, κι-
νήτρων, υποδομών αλλά και διαβούλευσης με το 
ανθρώπινο δυναμικό.

Διακριτή καταγραφή ανταποδοτικών λογα-
ριασμών εσόδων εξόδων, ώστε να διασφάλιζεται 
ο έλεγχος της επιστροφής τους σε έργα και υπηρε-
σίες για τους δημότες. 

Δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού πόλης 
με πληροφορίες υπηρεσιών, κοινωφελών οργανι-
σμών και δημοτικής αγοράς.

Δημοσίευση στο διαδίκτυο της προόδου 
του τεχνικού προγράμματος και των στόχων του 
προϋπολογισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός: Μέσα 
από δημόσιες συζητήσεις αποφασίζεται από κοι-
νού (πολίτες και δημοτική αρχή) η πιο στοχευμένη 
διαχείριση μέρους των εσόδων του δήμου ώστε να 

καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

Αναβάθμιση της λειτουργίας του Δη-
μοτικού Συμβουλίου
Απευθείας μετάδοση (live streaming) των συνεδρι-
άσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω διαδικτύ-
ου και προβολή τους σε κοινωφελείς χώρους (π.χ. 
ΚΑΠΗ).

Εγκαιρη ενημέρωση για τα θέματα του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Διαβούλευση μεταξύ παρατάξεων και φορέων για 
τα σημαντικά ζητήματα.

Λειτουργία γραφείων παρατάξεων με γραμματειακή 
υποστήριξη, όπου θα μπορούν να απευθυνθούν οι 
πολίτες για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. 

Δημιουργία του e-dialogos, ο οποίος θα δίνει 
τη δυνατότητα στους δημότες και σε όσους ζουν 
και δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου να 
εμπλακούν άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού και 
υλοποίησης πολιτικής και δράσεων στην πόλη.

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ



για ένα ΔΗΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ουσιαστική αναβάθ-
μιση και ενίσχυση της λει-
τουργίας του Κέντρου Κοινό-
τητας Αγίων Αναργύρων και 
παράλληλα, δημιουργία 
Κέντρου Κοινότητας 

στο Καματερό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε στους 
πολίτες την απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφο-
ρούν όλα τα ζητήματα κοινωνικής φύσης (επιδόματα, υπηρεσίες, 
προγράμματα, συμβουλευτική).

Μέριμνα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μείωση 
της ανεργίας στο δήμο μέσω εξειδικευμένων προγραμμά-
των, βασισμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων της 
περιοχής, σε διασύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  
Αναβάθμιση του γραφείου απασχόλησης.
Προώθηση και ενίσχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας (ΚΑλΟ) με την υποβοήθηση δημιουργίας κοινωνι-
κών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Αποτελεί μια εξαιρετική προο-
πτική για την ένταξη στην αγορά εργασίας όλων των ευάλωτων και 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι ΑμεΑ συμπολίτες μας. 

Σταδιακή κατάργηση 
των τροφείων στους Βρε-
φικούς και Παιδικούς Σταθμούς 
του Δήμου.       

Ένταξη όλων των σχολείων του 
δήμου στο Πρόγραμμα Σίτισης 
«Σχολικά Γεύματα» με την 
αξιοποίηση όλων των δυνατο-
τήτων  της κεντρικής διοίκησης. 

Ενίσχυση του ρόλου των Κέ-
ντρων Δημιουργικής Απασχόλη-
σης (ΚΔΑΠ).

Ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία του 
γραφείου ΑμεΑ για την υποστήριξη, κατάρ-
τιση και ουσιαστική ένταξη και ισότιμη συμμετοχή 
των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Λειτουργία παραρτημάτων Ρομά και οικονο-
μικών μεταναστών στα Κέντρα Κοινότητας 
με σκοπό την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής στήριξης, τη δικτύωση με τις 
τοπικές υπηρεσίες αλλά και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία 
των πληττόμενων από την ανεργία και τη 
φτωχοποίηση, πολιτών ώστε να μην υπάρχει 
κανένα νοικοκυριό χωρίς τους στοιχειώδεις όρους 
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ειδική μέριμνα θα πρέπει 
να ληφθεί για την αποτροπή πλειστηριασμών πρώ-
της κατοικίας. 

Διεύρυνση της συνεργασiας με  την Εκκλησία 
με σκοπό την κοινή δράση.

Επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των 
συνεργαζόμενων με τον Δήμο Μ.Κ.Ο. στον τομέα 
της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Εκσυγχρονισμός των ΚΑΠΗ και εμπλουτισμός 
τους με σύγχρονα προγράμματα φροντί-
δας, άθλησης και ψυχαγωγίας των ηλικιωμένων 
συμπολιτών μας.



Οι νέοι του Δήμου μας μπορούν και πρέπει να βγουν στο  
προσκήνιο και οφείλουμε να τους προσφέρουμε χώρο  
έκφρασης και παρέμβασης. 
Στην πόλη μας υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι με ταλέντο,  
γνώσεις και όραμα.

΄Οχημά μας οι πολιτικές που στηρίζουν τη δημιουργικότητα,  
την καινοτομία, την καθαρή ματιά τους.
Εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή όλων των νέων ανθρώπων στη λήψη  
των αποφάσεων που αφορούν στην πόλη μας και μετατρέπουμε το  
δημαρχείο και την κοινότητα σε μέρη προβολής της νεολαίας.
Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία δικτύων νεολαίας  
που θα έχουν λόγο, προτάσεις και θα παρεμβαίνουν στα κοινά. 

Δίνουμε ευκαιρία σε νέους και νέες να δημιουργήσουν  
τις δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις  
στην πόλη μας,  
σε ανεκμετάλλευτα κτήρια  
και μη αξιοποιημένους χώρους,  
ξαναζωντανεύοντας τις γειτονιές μας. 

Δίνουμε χώρο έκφρασης  
στους ταλαντούχους νέους  
να προβάλλουν την τέχνη,  
τον αθλητισμό  
και την προσφορά,  
μέσα από δημοτικές  
πρωτοβουλίες και φεστιβάλ  
που θα  
φωτίσουν την πόλη μας  
από τη νεανική παρουσία. 

Έξυπνη Πόλη είναι αυτή  
στην οποία λειτουργούν 

αποδοτικότερα τα δίκτυα και οι υπηρεσίες, 
μέσω της χρήσης των τεχνολογιών  

πληροφορικής και επικοινωνιών, 
με στόχο την αποδοτικότερη χρήση πόρων, 

την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση  
των υπηρεσιών προς πολίτες και επισκέπτες.

Αναζητούμε και επενδύουμε σε καινοτόμα  
προγράμματα και σύγχρονες τεχνολογίες  

που μετατρέπουν τον Δήμο μας σε e-POLIS, όπως: 

Εφαρμόζουμε το «Σύμφωνο των Δημάρχων  
για αειφόρο ανάπτυξη και μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης», ευαισθητοποιώντας τους πολίτες,  
ελέγχοντας τις εκπομπές ρύπων στην πόλη  

και βελτιώνοντας το μικροκλίμα των περιοχών.

Ρύθμιση κυκλοφορίας μέσω ΤΠΕ (Green Wave).  
«Έξυπνα» φανάρια ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ανάλογα με την κί-
νηση που έχει κάθε δρόμος, μειώνοντας την κίνηση και τους ρύπους.

Έλεγχος και διαχείριση των επιπέδων απορριμμάτων  
σε έξυπνους κάδους, με σκοπό τη βελτίωση της αποκομιδής 

και διεύρυνση του πεδίου ανακύκλωσης και σε άλλα υλικά  
(π.χ. υλικά κατεδαφίσεων).

Σημεία ελεύθερης παροχής wi-fi στην πόλη. Με την τεχνολογία να 
τρέχει με αλματώδεις ρυθμούς, η πόλη οφείλει να εκσυγχρονιστεί. 

Ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία προσφέρει ενημέρωση σε πραγ-
ματικό χρόνο για την κίνηση, την εμφάνιση έργων ή ατυχημάτων,  

την εμφάνιση πυρκαγιών και άλλων προβλημάτων.
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Γιώργος 

ΚΟΜΜΑΤΑΣ

ανατρέπουμε

τολμάμε
δημιουργούμε

υποψήφιος δήμαρχος


