


Αγαπητοί συµπολίτες και συµπολίτισσες, νέες και νέοι,  

Είµαστε εδώ, αντιστεκόµαστε µε αξιοπρέπεια στη βαθιά 

οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και ηθική κρίση που µας 

έχουν οδηγήσει, εµάς και τη χώρα ολόκληρη. Ζούµε την 

καταιγίδα των µέτρων Κυβέρνησης και Τρόικας, των 

µέτρων του Μνηµονίου. 

Είµαστε αγανακτισµένοι και οργισµένοι µε την 

αφαίµαξη του εισοδήµατός µας, µε την κατάργηση εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωµάτων µας, µε την καταρράκωση και το 

ξεπούληµα του ∆ηµόσιου χώρου, µε την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µε το φόρτωµα στις 

πλάτες µας τόσο άδικων µέτρων και επιλογών, χωρίς µάλιστα προοπτική για µας.  

Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», µαζί µε το «Μνηµόνιο» και το περίφηµο «Κυβερνητικό Πρόγραµµα 

Σταθερότητας», υποβαθµίζουν και αποδυναµώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οξύνουν και στην 

πόλη µας την κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες, καθιστώντας πιο δύσκολη την προώθηση 

αναγκαίων κοινωνικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών και µέτρων για 

την απασχόληση. 

Με το Πρόγραµµά µας, εµείς, οι Πολίτες σε ∆ράση – Οικολόγοι Πράσινοι, δεν 

υποσχόµαστε ν’ αλλάξουµε τα πάντα. Το Πρόγραµµά µας είναι ένα σχέδιο δράσης και διεκδίκησης 

για το Χαϊδάρι που αγαπάµε και αγωνιζόµαστε εδώ και χρόνια, για την αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής µας, για τη διεκδίκηση ρεαλιστικών προτάσεων. Είναι ένα Πρόγραµµα που αποδεικνύει ότι 

υπάρχουν λύσεις προς το συµφέρον του ∆ηµότη.   

Οι Πολίτες σε ∆ράση – Οικολόγοι Πράσινοι δεν ξυπνήσαµε τώρα στις εκλογές. ∆εν 

είµαστε µία από τα ίδια!! ∆εν ερχόµαστε τώρα να σας χτυπήσουµε φιλικά την πλάτη και να σας 

χαρίσουµε απλόχερα προεκλογικά χαµόγελα και υποσχέσεις. Ήµασταν πάντα εδώ!  Σε οτιδήποτε 

θετικό έγινε και σε ότι  αρνητικό αποφεύχθηκε ! 

Στον αναχρονιστικό, πελατειακό και τελικά αποκρουστικό τρόπο διοίκησης που ζήσαµε, από 

όλους µέχρι σήµερα, αντιπαραβάλλουµε ένα σύγχρονο, ριζικά διαφορετικό µοντέλο δηµοκρατικής 

και συµµετοχικής διοίκησης. 

Στο κέντρο των επιδιώξεών µας είναι ο άνθρωπος, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Σχεδιάζουµε, για τις ανάγκες της πόλης, και τις ανάγκες των ανθρώπων της. 

Αξιοποιούµε τη σύγχρονη γνώση και εµπειρία για την προσφορά υπηρεσιών υψηλού 

επιπέδου στους πολίτες, για τη λειτουργία του ∆ήµου µε διαφάνεια, που θα διαβουλεύεται µε τους 

πολίτες, θα λογοδοτεί σ’ αυτούς, θα ενσωµατώνει το καινούργιο, θα εξελίσσεται. 



Κοινωνική πολιτική ανακούφισης των ασθενέστερων 

Σπάµε τον κοινωνικό αποκλεισµό και την περιθωριοποίηση οµάδων του πληθυσµού, 

ισότιµη πρόσβαση για όλους στη ζωή της πόλης, δεν αποδεχόµαστε να υπάρχουν πολίτες β’ 

κατηγορίας. 

� Κανένας νέος φόρος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στους 

πολίτες, διεκδίκηση για επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό 

και απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων.  

� Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για 

τις ευπαθείς οµάδες που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά 

εργασίας (ΑµΕΑ, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, κ.α.). 

� ∆ιευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε συνεργασία µε 

κάθε αρµόδιο οργανισµό (ΟΑΕ∆, ΚΕΚ, κλπ)  

� Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όσους καλύπτουν πάγιες 

ανάγκες, όχι στις ελαστικές µορφές απασχόλησης. Απαιτούµε συνεχείς 

ελέγχους για την τήρηση των εργασιακών δικαιωµάτων και των 

εργοδοτικών υποχρεώσεων.  

� Πρόγραµµα κατασκευής νέων παιδικών σταθµών αλλά και αντικατάσταση όσων από τους 

παλιούς δεν πληρούν τα κριτήρια (σταθµοί σε µονοκατοικίες µε κήπους και αυλές και όχι σε 

διαµερίσµατα - κλουβιά). Άµεση λειτουργία του σταθµού στην οδό ΒΕΡΓΙΝΑΣ µε την κατασκευή του 

αναγκαίου δρόµου, σύµφωνα µε τον πλέον συµφέροντα για το ∆ήµο τρόπο (εγκεκριµένη πρόταση 

των κατοίκων). 

� Συµβουλευτικές υπηρεσίες για τα νέα ζευγάρια, τις µονογονεϊκές οικογένειες και τις άγαµες  

µητέρες. 

� Μέτρα αντιµετώπισης της φτώχειας (πχ κοινωνικό παντοπωλείο), της κοινωνικής 

περιθωριοποίησης. 

� Απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη των ΑµΕΑ και των ανέργων µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια 

και όσων έχουν εισόδηµα κάτω των 12.000 €.  

� Στήριξη όσων µετέχουν σε προγράµµατα απεξάρτησης από κάθε είδους ουσίες. 

� Στήριξη του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. 

� Σχολείο  «δεύτερης ευκαιρίας» για ενήλικες.  

� Ενίσχυση και αναζωογόνηση των ΚΑΠΗ.  

� ∆ηµιουργία ∆ηµοτικής Μονάδας Ηµερήσιας φροντίδας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, 

αλλά και για όσους άλλους το έχουν ανάγκη. 

Στην πόλη µας δεν θα επιτρέψουµε να αναπτυχθεί ο ρατσισµός. Απαιτούνται πολιτικές που θα 

οδηγούν τους µετανάστες στην κοινωνική τους ένταξη και στην ισότιµη συµµετοχή τους στα κοινά.  



� Ισότιµη ένταξη των παιδιών στα σχολεία, λέµε όχι σε κάθε µορφή ρατσιστικού διαχωρισµού.  

� Γραφείο του ∆ήµου για παροχή βοήθειας σε θέµατα νοµικά, ανάπτυξης εµπορικής 

δραστηριότητας, ανάδειξης του πολιτισµού των λαών, κλπ 

Και ακόµα: 

� Ουσιαστική βοήθεια των ΑµΕΑ, προκειµένου να καταστεί πιο 

εύκολη και ανθρώπινη η καθηµερινότητά τους, µε δηµιουργία ηχητικών 

φαναριών, τοποθέτηση ειδικών πλακιδίων µε ραβδώσεις, βελτίωση και 

κατασκευή ραµπών, παραχώρηση για εκµετάλλευση των κυλικείων των 

ΚΑΠΗ και του νέου ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ κατά προτεραιότητα σε συµπολίτες µας 

µε ειδικές ανάγκες.  

 

� Μέριµνα για τα κατοικίδια και αδέσποτα ζώα, γιατί η 

φιλοζωία είναι στοιχείο πολιτισµού και παιδείας, στείρωση των 

αδέσποτων και επιδότηση των στειρώσεων των ηµιαδέσποτων ζώων, 

βοήθεια σε όσους φροντίζουν µεγάλο αριθµό αδέσποτων, καταγραφή 

των δεσποζόµενων ζώων, αξιοποίηση και συνεργασία µε τους 

κτηνιάτρους της πόλης και τον ήδη υπάρχοντα σύλλογο, δηµιουργία 

σταθµού για τα ζώα που θα χρειάζονται βοήθεια, δηµιουργία οµάδας 

για την περισυλλογή των ζώων που τραυµατίστηκαν στο δρόµο, 

εφαρµογή του Ν. 3170/1990, αυστηρή στάση και κυρώσεις απέναντι 

στις δηλητηριάσεις ζώων, χωρίς επαιτεία προς την δηµοτική αρχή αλλά 

ως υποχρέωση της λόγω της θεσµικής της θέσης. 

Αναπτυξιακή πολιτική  

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

� Να ξαναγίνει η αγορά της πόλης χώρος 

συνάντησης των ανθρώπων της, λύσεις στην 

ασφυξία του εµπορικού  κόσµου της πόλης, 

αποτροπή της ανεργίας για πάρα πολλούς 

επαγγελµατίες.  

� Χωροταξικές παρεµβάσεις (φωτισµός, 

δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόµια που να 

διευκολύνουν) για την ανάδειξη των εµπορικών 

δρόµων της πόλης που µαραζώνουν.  

� Προσαρµογή των δηµοτικών τελών των επιχειρήσεων στις σηµερινές συνθήκες κρίσης.  



� Να απελευθερωθούν άµεσα οι πρασιές και τα πεζοδρόµια γιατί 

εµποδίζουν την πρόσβαση,  πνίγουν το διπλανό και στερούν πελατεία 

και εισόδηµα από πολλές επιχειρήσεις. Ισότιµη πρόσβαση και προβολή 

ΟΛΩΝ των καταστηµάτων. 

� Ενηµέρωση της τοπικής αγοράς για τις ανάγκες σε προµήθειες 

και υπηρεσίες του ∆ήµου, διενέργεια διαγωνισµών µε διαφάνεια και έγκαιρη ενηµέρωση ΟΛΩΝ.  

� Παροχή πληροφόρησης στις επιχειρήσεις για τις δυνατότητες ένταξής τους σε προγράµµατα 

µε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και βοήθεια στη διαδικασία υποβολής προτάσεων 

(προετοιµασία φακέλων κλπ), δίχως αποκλεισµούς και ρουσφέτια. 

� Αντιµετώπιση φαινόµενων διαφθοράς, διαπλοκής και κακοδιοίκησης, 

που πνίγουν την µικροµεσαία επιχείρηση. Πιστή και ξεκάθαρη εφαρµογή 

κανονισµών, διατάξεων και νόµων. 

� Άµεσα πολυποίκιλα µέτρα βελτίωσης του κλίµατος στην 

τοπική αγορά, για να ορθοποδήσουν επιχειρήσεις, να µην χαθούν 

θέσεις εργασίας, να µην απαξιωθούν επενδύσεις. 

� Αγωνιζόµαστε για τη στήριξη του εισοδήµατος των 

εργαζοµένων, γιατί, εκτός των άλλων, αυτό επιστρέφει και ενισχύει 

την τοπική αγορά. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

Η παιδεία δεν είναι αγοραία αξία, είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα. Θα υπερασπιστούµε την 

ενιαία, δηµόσια, δωρεάν, πλήρη εκπαίδευση για όλους, χωρίς διακρίσεις. 

� Θα εναντιωθούµε στο πολυνοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για το περίφηµο «νέο σχολείο». 

Ένα «νέο σχολείο» που αυτοαξιολογείται, που είναι ανοιχτό στην αγορά, που δεν έχει πόρους, που 

βρίσκει σπόνσορες και χορηγούς για να έχει επιτυχίες, αλλιώς υποβαθµίζεται και κλείνει… 

� Θα εναντιωθούµε στα σχέδια του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» 

που, µαζί µε το «νέο σχολείο», υποβαθµίζει την εκπαίδευση 

και την οδηγεί στα ιδιωτικά συµφέροντα. 

� Ήδη, η χρηµατοδότηση των Σχολικών Επιτροπών 

βρίσκεται στο ένα τρίτο σε σχέση µε πέρσι, υπάρχουν πολλά 

πολυάριθµα τµήµατα (25 ή και 28 ατόµων), σχολικές µονάδες 

που υποβαθµίζονται (3ο Γυµνάσιο), κλπ 

� Καµία περικοπή στην Εκπαίδευση, πλήρης και απόλυτη χρηµατοδότηση από τον κρατικό 

προϋπολογισµό. Όχι στο κλείσιµο Σχολείων και στις συµπτύξεις τµηµάτων 

� Ανάπτυξη του δικτύου παιδικών και βρεφικών σταθµών, προσλήψεις παιδαγωγών 

(νηπιαγωγοί ΠΕ και βρεφονηπιοκόµοι ΤΕ), σύµφωνα µε τις παιδαγωγικές ανάγκες. Κανένα παιδί, 



ιδιαίτερα από φτωχές οικογένειες, είτε µε ειδικές ανάγκες (παιδιά µε αναπηρίες) να µη µείνει έξω από 

τους δηµόσιους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς και τα νηπιαγωγεία.Στοχεύουµς στην 

εξάλειψη των τροφείων.  

� Ανέγερση σύγχρονου ∆ηµοτικού & Νηπιαγωγείου στην Αφαία (όχι µε Σ∆ΙΤ που διπλασιάζουν 

την τιµή κατασκευής και τα µετατρέπουν σε εµπορικά κέντρα), κατασκευή ανεξάρτητου 

Νηπιαγωγείου στο ∆αφνί, επίσπευση κατασκευής 4ου Λύκειου, εξεύρεση νέου χώρου για το 7ο 

Νηπιαγωγείο. 

� Τερµατισµός της απαράδεκτης κατάστασης όσον αφορά τη συντήρηση και επισκευή των 

σχολικών µονάδων στο ∆ήµο µας. Άµεση συγκρότηση και λειτουργία αρµόδιας γι’ αυτά Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

� Εκπόνηση µελετών για έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας για πιο σύγχρονα, ασφαλή και 

λειτουργικά Σχολεία, για Σχολεία πιο φιλικά στους µαθητές και στο περιβάλλον.   

� Μέτωπο ∆ήµου – Συλλόγων Γονέων – Εκπαιδευτικών για τις διεκδικήσεις στη παιδεία, την 

πρόληψη και υγιεινή (παχυσαρκία, κλπ), τον έλεγχο και των διατιθέµενων υλικών στα κυλικεία. 

� ∆ηµοτικά προγράµµατα µέσα στα σχολεία για ζητήµατα όπως περιβάλλον, κυκλοφοριακή 

αγωγή, οδική ασφάλεια, πρώτες βοήθειες, ψυχική υγιεινή, κλπ 

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 

� Χώροι πρωτοβάθµιας περίθαλψης χωρίς ουρές πολύωρης 

ταλαιπωρίας ή πολύµηνης αναµονής για µια εξέταση. ∆ηµόσια 

δωρεάν υγεία για όλους.  

� Ιατρεία του ΙΚΑ σύγχρονα και επαρκώς εξοπλισµένα σε 

προσωπικό και µηχανήµατα.  

� Συντονισµός της δράσης µας µε τους γιατρούς και τους εργαζόµενους στο ΑΤΤΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την αναβάθµιση του, µε στόχο να αναπτυχθούν πρότυπα προγράµµατα πρόληψης 

για µικρούς και µεγάλους. 

� Πρωτοβουλία για ανάπτυξη πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας. 

� Συντονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγειάς – υποστήριξης του ∆ήµου µε τα λειτουργούντα 

Νοσοκοµεία.   

� Συνεργασία µε γειτονικούς δήµους µε καλύτερη χωροθέτηση των υπηρεσιών υγείας για  

εξυπηρέτηση των πολιτών και εξοικονόµηση πόρων. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

� Στηρίζουµε την παραγωγή τοπικού πολιτιστικού έργου και όχι τις 

πολυδάπανες φιέστες.  



� Αναδιοργάνωση, αναβάθµιση και οργανική συγκρότηση του Πνευµατικού Κέντρου, σύνδεση 

της δράσης του µε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους 

γονέων.  

� Υποστήριξη για την ανάπτυξη κάθε ερασιτεχνικής δηµιουργίας ιδιαίτερα από την νεολαία της 

πόλης µας (αυτοδιαχειριζόµενα στέκια, νεανικά µαθητικά συγκροτήµατα). 

� Συνεργασία και στήριξη στα ερασιτεχνικά σωµατεία και 

τους συλλόγους, όλων των αθληµάτων, που δίνουν τη 

δυνατότητα άθλησης σε εκατοντάδες παιδιά, αλλά και στους 

αυτόνοµα αθλούµενους δηµότες. 

� Υποδοµές και χώροι για µαζικό λαϊκό αθλητισµό, 

αξιοποίηση όλων των ανοιχτών και κλειστών αθλητικών χώρων 

των σχολικών µονάδων. 

� ∆ιευκόλυνση πρόσβασης όλων των πολιτών στην άθληση αναιρώντας  κάθε γραφειοκρατικό 

ή και οικονοµικό κώλυµα.   

� Ανάδειξη πολιτιστικού τόξου περιπάτου στα ιστορικά µνηµεία της 

πόλης µας (ΜΠΛΟΚ 15, ΜΟΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ, ΙΕΡΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ στην ΑΦΑΙΑ, 

ΣΠΗΛΑΙΑ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ, ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ, κλπ)  και ανάδειξη του 

ίχνους της ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΕΡΑΣ Ο∆ΟΥ. 

� Άµεση συντήρηση και διάθεση στο κοινό για να το επισκέπτεται, του 

κτιρίου του ΜΠΛΟΚ 15 που από µόνο του είναι µνηµείο - µουσείο Εθνικής 

Αντίστασης. 

� `Αναβάθµιση του περιβάλλοντος στους χώρους άθλησης, παρεµβάσεις για 

την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.(ΑµΕΑ) 

� Στήριξη δηµοφιλών νεανικών αθληµάτων (πχ skateboard, πίστα αγώνων 

ορεινής ποδηλασία, κλπ). 

� ∆ηµιουργία υποδοµών σε νέες δραστηριότητες, όπως ορειβατικά µονοπάτια, 

περιπατητικό βάδην, κλπ 

� ΝΑΙ στην ανιδιοτελή προσφορά στον αθλητισµό, ΟΧΙ στον παραγοντισµό και τον 

κοµµατισµό. Ας δώσει ο ∆ήµος τα δικά του δείγµατα γραφής σ’ αυτή την κατεύθυνση!! 

� ΟΧΙ στις (συχνά πολυδάπανες) φιέστες! ΝΑΙ στις ουσιαστικές πρωτοβουλίες. 

 

 



Προάσπιση και αναβάθµιση του ανθρώπινου και φυσικού 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  ΧΩΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

� Υπεράσπιση των δηµόσιων ελεύθερων χώρων. Μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος, για να ζήσουµε ανθρώπινα, να ανασάνουµε, να αφήσουµε και στα παιδιά 

µας κάτι άγριο. 

� Κοινωνικοποίηση των χώρων των ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΩΝ ΚΑΡΑΪΣΑΚΑΚΗ, µε 

υποβολή ολοκληρωµένης πρόταση προς το ΥΠΕΘΑ. 

� ∆ιεκδίκηση των 240 στρεµµάτων στο 

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ για αξιοποίηση υπέρ των πολιτών του 

Χαϊδαρίου και της ∆υτικής Αττικής, σύµφωνα µε τη πρόταση µας. 

� Καταγραφή  όλων  των ακατοίκητων κτιρίων και αδόµητων χώρων, 

απαλλοτρίωση  τους και µετατροπή τους σε δηµόσιους χώρους πρασίνου, 

πολιτισµού, αθλητισµού (κυρίως στην ΑΣΤΥΘΕΑ και ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ κλπ.) 

� Αναβάθµιση όλων των «χώρων πρασίνου» που ήδη 

υπάρχουν ώστε να γίνουν πραγµατικοί πνεύµονες ανάσας για τους 

κατοίκους µε καθηµερινή χρήση (π.χ. το ΟΤ 388 στο ΑΝΩ ∆ΑΣΟΣ –

Βεργίνας-Μάνης) 

� Συνεργασία µε τους γειτονικούς ∆ήµους για πρωτοβουλίες στα µεγάλα περιβαλλοντικά  

θέµατα της ευρύτερης περιοχής (αναδάσωση και προστασία των Ορεινών Όγκων, ελέγχου και 

µείωσης της ρύπανσης από το Θριάσιο Πεδίο, κίνηµα για ελεύθερες παραλίες στην Αττική, κλπ).  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

Εν έτει 2010 και παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των 

εργαζοµένων, η υστέρηση της πόλης µας (και της υπόλοιπης 

Ελλάδας) είναι εµφανής. Κυκλώµατα λυµαίνονται τους χώρους 

απόθεσης (κατ’ ευφηµισµόν ΧΥΤΑ) ουδείς µπορεί να βεβαιώσει 

τα αποτελέσµατα της ανακύκλωσης και η διοίκηση του δήµου 

δεν παρουσιάζει κόστη διαχείρισης (καύσιµα ανά δροµολόγιο κ.λπ.) µε αποτέλεσµα η κριτική να 

περιορίζεται σε εικασίες. 

Γνωρίζοντας τις ανάγκες και παρά την οικονοµική συγκυρία, είµαστε σε θέση να συµβάλουµε 

στον εξορθολογισµό του κόστους (δηµοτικά τέλη) αλλά και να βελτιώσουµε την διαχείριση των 

αποβλήτων τόσο στο δήµο όσο και στα συλλογικά όργανα διαχείρισης των υποδοµών επεξεργασίας 

και διάθεσης των απορριµµάτων.  



ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

Τα επόµενα χρόνια η παρουσία και επαύξηση του αστικού πρασίνου σε πλατείες, πάρκα και 

δενδροφυτεύσεις θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την διαθεσιµότητα νερού. Είµαστε σε 

θέση να προγραµµατίσουµε, να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε τις αναγκαίες προσαρµογές σε 

φυτά και δέντρα που θα ανταπεξέρχονται µε την µικρότερη δυνατή κατανάλωση νερού ώστε 

δροσιά, σκίαση και αισθητική να βελτιωθούν δίχως όµως να διψάσουµε. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ  

Εµείς το αντιλαµβανόµαστε και το αντιµετωπίζουµε ως πρόβληµα των ανθρώπων να 

µετακινηθούν µέσα στη πόλη και όχι ως διευκόλυνση των οχηµάτων, άρα οι λύσεις αφορούν 

πρωτίστως τους δηµότες.  

� Νέα κυκλοφοριακή µελέτη σε όλη τη πόλη  µε νέο Γ.Π.Σ. του 

Χαϊδαρίου, που θα περιλαµβάνει σχέδιο αξιοποίησης-ανάδειξης και 

κυρίως προστασίας  του περιαστικού περιβάλλοντος της πόλης (πχ. 

ΠΟΙΚΙΛΟ, ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, Παραλία ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, κλπ). 

� Επανεξέταση προβληµατικών επιλογών που έφεραν κυκλοφορική 

ασφυξία στη πόλη µας.  

� Υλοποίηση ΝΕΩΝ εξόδων από στο ∆άσος προς την Λ.ΑΘΗΝΩΝ. 

� Υπογειοποίηση ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Παλατάκι και οδικές παρεµβάσεις κατά µήκος της 

Λ.Αθηνών έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση µε τις γειτονιές του Χαϊδαρίου. 

� Γειτονιές ήπιας κυκλοφορίας 

� Μέτρα για την ηχορύπανση και την οπτική ρύπανση (Υπαίθρια διαφήµιση)  

� ∆ηµιουργία περιφερειακών  χώρων στάθµευσης 

�  ∆ωρεάν δηµοτική συγκοινωνία που να συνδέει όλες τις υπηρεσίες 

της πόλης, µε ακτινωτά δροµολόγια και σύγχρονη τεχνολογία ενηµέρωσης 

δροµολογίου.   

� ∆ηµιουργία Λεωφορειακής γραµµής του ΟΑΣΑ µε mini bus από αποµακρυσµένες περιοχές της 

πόλης προς το ΜΕΤΡΟ (πχ ΑΝΩ ∆ΑΣΟΣ)  και βελτίωση της συγκοινωνίας προς ΑΘΗΝΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ. 

� ∆ιασφάλιση ποδηλατόδροµων από τον ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ µέχρι το 

ΜΕΤΡΟ, στην ΑΣΤΥΘΕΑ, που θα περνάει από ∆ΑΦΝΙ, ∆ΑΣΟΣ, 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΑΛΑΤΑΚΙ, 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ. 

� Πρωτοβουλία για γρήγορη  λειτουργία του σταθµού Χαϊδάρι, 

επέκταση του ΜΕΤΡΟ µε πρόβλεψη για κατ΄ ελάχιστον 2 στάσεις στα όρια του ∆ήµου µας (ΑΤΤΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΨΝΑ) (µέχρι τότε εξυπηρέτηση µέσω της πύκνωσης της δηµοτικής ή αστικής 

συγκοινωνίας) 



� Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε κατάλληλο χώρο. 

� Συνεργασία µε τους γειτονικούς δήµους για την επίλυση 

κυκλοφοριακών προβληµάτων (Γρηγορούσα, Αστυθέα, κλπ) 

 

∆ηµοκρατία, Συµµετοχή, ∆ιαφάνεια, Αξιοκρατία. 

Ουσιαστική συµµετοχή των κατοίκων στην διαµόρφωση της πολιτικής της ∆ηµοτικής Αρχής για 

όλο το διάστηµα της θητείας της και όχι µόνο την ηµέρα της ψηφοφορίας, αντίθετα µε την 

αντεργατική, αντικοινωνική και αντιλαϊκή φιλοσοφία του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ που την ακυρώνουµε στην 

πράξη. 

� Συνοικιακά συµβούλια µε αρµοδιότητες και πόρους 

� Συµµετοχικός προϋπολογισµός, αποτέλεσµα της συµµετοχής όλων των πολιτών µέσα από 

συνελεύσεις στις γειτονιές, και προγραµµατισµός έργων µετά από εισηγήσεις τοπικών συνελεύσεων, 

όλα τα έργα θα εποπτεύονται από διαπαραταξιακή επιτροπή παρακολούθησης έργων. 

� Απλή αναλογική σε όλα τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε βάση τα αποτελέσµατα τις 

πρώτης Κυριακής. 

� Ετήσια δηµόσια λογοδοσία του ∆ηµάρχου ανά γειτονιά και επαγγελµατική δράση στη πόλη 

µας. 

� Ανεξάρτητη λειτουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων µε αποφάσεις για αυτοτελή δράση  και 

πόρους.  

� Θεσµοθέτηση συνοικιακών συµβουλίων όχι µόνο µε γεωγραφικά αλλά και µε πληθυσµιακά 

κριτήρια. 

� Ηλεκτρονική δηµοτική εφηµερίδα µε ανοιχτό χώρο για όλες τις απόψεις και τους 

προβληµατισµούς των κατοίκων, που θα προβάλει και θα στηρίζει τις πρωτοβουλίες συλλόγων και 

µαζικών φορέων της πόλης 

� ∆ιαδικτυακό ∆ηµοτικό ραδιόφωνο και ∆ηµοτική τηλεόραση ανοιχτά σε όλες τις απόψεις , και 

όχι όργανο του κάθε ∆ηµάρχου.  

� Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής (η οποία θα έχει ένα µέλος από κάθε παράταξη, ή στη 

χειρότερη περίπτωση αναλογικότητα µε βάση τα αποτελέσµατα της πρώτης Κυριακής) η οποία θα 

εποπτεύει: 

o Την πραγµατοποίηση προσλήψεων είτε αορίστου, είτε ορισµένου χρόνου λαµβάνοντας 

υπόψη είτε τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, είτε τα κριτήρια που θέτει η δηµοτική αρχή αν η διαδικασία δεν 

γίνεται µέσω ΑΣΕΠ και περιλαµβάνει ειδική µοριοδότηση µε κριτήρια εντοπιότητας και κοινωνικού 

χαρακτήρα. 

o Την αξιολόγηση και των µεµονωµένων αιτηµάτων των δηµοτών, τα οποία υποβάλλονται 

στο ∆ήµο. 



o Τη δηµοσιοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων στους πίνακες προσλαµβανοµένων (που 

θα περιλαµβάνουν και τη µοριοδότηση) µε την ανάρτηση τους στα δηµοτικά καταστήµατα αλλά και 

στο διαδίκτυο. Παρόµοια διαδικασία πλήρους δηµοσιοποίησης ων στοιχείων πρέπει να ακολουθείται 

για τα επιλεγόµενα προς υλοποίηση µεµονωµένα αιτήµατα των δηµοτών καθώς για και την 

προτεραιότητα υλοποίησής τους  

Οργανωτική και παραγωγική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών 

του ∆ήµου 

Εκσυγχρονισµός του οργανογράµµατος του ∆ήµου, διαφάνεια στο προγραµµατισµό έργων, 

προµηθειών, διασφάλιση δηµοσιότητας στους διαγωνισµούς του ∆ήµου, κλπ.  

� Εκπαίδευση και βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων του ∆ήµου . 

� Σύγχρονοι µέθοδοι διοίκησης ανθρώπινων πόρων. 

� Προτεραιότητα στην νόµιµη εξυπηρέτηση του πολίτη και καµία εξάρτηση του προσωπικού 

στην εργασία του από "πολιτικές" και δεσµεύσεις της εκάστοτε διοίκησης. 

� Νέο Οργανωτικό και Θεσµικό περιβάλλον, για άµεση ανταπόκριση του διοικητικού 

µηχανισµού στα αιτήµατα των πολιτών.  

� Παρότρυνση κριτικής και κατάθεσης προτάσεων από πλευράς δηµοτών.   

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ασκούνται συγκεκριµένες πολιτικές. Η λογική «όλοι 

καλοί άνθρωποι είµαστε, όλοι το καλό της πόλης θέλουµε», ακούγεται ωραία, 

αλλά χρησιµοποιείται για να καλύψει την ουσία των ασκούµενων πολιτικών.  

Το γεγονός ότι όλοι διαπιστώνουµε τα ίδια προβλήµατα στο ∆ήµο, δεν µας 

καθιστά ίδιους. Το γεγονός ότι η ∆ηµοτική αρχή και η αντιπολίτευση έχουν την 

καλή διάθεση να παράγουν έργο, το ότι οργανώνουν καλύτερα ή χειρότερα τις 

υπηρεσίες, δεν καθιστά την πολιτική τους ικανή να λύσει προβλήµατα. 

Το βασικό ζήτηµα είναι να υπάρχει διάθεση και η θέληση για την ανατροπή και όχι 

απλώς τη διαχείριση του δεδοµένου πλαισίου, για τη σύγκρουση, όπου χρειάζεται, µε τις 

ασκούµενες κεντρικές πολιτικές, µε τα οργανωµένα, µεγάλα, αλλά και µικρά ιδιωτικά 

συµφέροντα, η διάθεση και η θέληση για την παραγωγή κοινωνικού έργου, µε 

διαφάνεια, µε τη συµµετοχή του πολίτη, µε σεβασµό στο ανθρώπινο και φυσικό 

περιβάλλον. 

 Σ’ αυτό το πλαίσιο και µε βάση τη δράση του καθενός, σας καλούµε να 

κρίνετε το δικό µας πρόγραµµα αλλά και των άλλων συνδυασµών. 



 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ  
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αδαµαντίου 

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ)του ∆ηµητρίου 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ του Ευσταθίου 

ΒΙΤΣΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ του ∆ηµητρίου 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Σταύρου 

ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η  ΕΛΕΝΗ του ∆ηµητρίου 

ΕΙΡΗΝΑΚΗ KATINA [ΚΑΙΤΗ] του Φωτίου 

ΖΥΜΑΤΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων/νου 

ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 

ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ισαάκ 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 

ΚΑΡΟΥΝΗΣ-ΓΚΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Νικολάου 

ΚΑΡΟΥΤΑ ΟΛΓΑ του Αναστασίου 

ΚΝΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κυριάκου 

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου 

ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ιονυσίου 

ΜΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ιωάννη 

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου 

ΜΙΛΗΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη 

ΜΟΝΙΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(ΑΝΤΖΕΛΑ) του Νικολάου 

ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου 

ΜΠΟΛΤΑ ΜΑΡΙΑ του ∆ηµητρίου 

ΝΕΣΤΟΡΙ∆ΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Βασιλείου 

ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνα 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πασχάλη 

ΠΕΤΡΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Ελευθερίου 

ΠΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κων/νου 

ΡΑΠΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του Κων/νου 

ΣΙΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Ιωάννη 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆αµιανού 

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του Γεράσιµου 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη 

ΤΕΛΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδοσίου 

ΤΖΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου 

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΦΛΩΡΑ του Σταµατίου 

ΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αριστείδη 

ΤΣΙΦΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κων/νου 

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡIΟΣ  του Νικολάου 

ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ του Ελευθερίου 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου 

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ηµητρίου 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρυσοστόµου 

ΧΑΡΙΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΤΣΑ του ∆ηµητρίου 

ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Ηλία 

ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του Μιλτιάδη 

ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κων/νου 

 

 


