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...με λογισμό και μ’ όνειρο
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YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
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Λίγα λόγια για τον Αβραάμ Πασιπουλαρίδη

Γεννήθηκε στη Δροσιά το 1947 είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. 
Είναι Οικονομολόγος πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας και Δήμαρχος  του Δήμου Δροσιάς από το 1995 μέχρι 
σήμερα.
Η βαθιά γνώση των προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η εμπειρία που διαθέτει, 
καθώς και το γεγονός ότι σε όλη τη διαδρομή του άσκησε χρηστή οικονομική πολιτική και 
πετυχημένη διοίκηση, αφενός  εξασφάλισε την οικονομική αυτοτέλεια και ευρωστία του 
Δήμου Δροσιάς  και αφετέρου έδωσε λύσεις σε πολλά προβλήματα ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξή του. Τα πιο πάνω εγγυώνται την εξίσου πετυχημένη βιώσιμη αναπτυξιακή 
πορεία, εύρυθμη λειτουργία και οικονομική αυτοτέλεια του διευρυμένου πλέον Δήμου 
Διονύσου.

 σελ 2



Αγαπητοί συμπολίτες,

Η διακήρυξη αρχών και θέσεων της «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ» είναι η αφετηρία για τη νέα πορεία.
Τη νέα πορεία που χαράζουμε και θα βαδίσουμε μαζί, με στόχο να 
πραγματωθεί ό,τι ονειρευτήκαμε για το νέο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
Ο Δήμος Διονύσου έχει δικαίωμα στο όνειρο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε 
το όνειρο πραγματικότητα. Μπορούμε. Όλοι μαζί.
Οι πολίτες του Διονύσου παίρνουν την τύχη του Δήμου στα χέρια 
τους. Αποφασίζουν αυτοί για την πόλη τους. Για τη γειτονιά τους. Για 
τη ζωή τους. Για τη ζωή των παιδιών τους.
Διεκδικούμε όχι το αυτονόητο αλλά το καλύτερο. 
Επιδιώκουμε όχι την απλή διαχείριση αλλά τη συνεχή βελτίωση. 
Άνθρωποι με εμπειρία αλλά και νέοι, δημιουργικοί και ικανοί, με 
ιδέες και όρεξη συμμετέχουν στην κίνησή μας, την  «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ».
Δώστε τη δύναμη και την ευκαιρία σ’αυτούς τους ικανούς ανθρώπους 
που αγαπούν τον τόπο τους, να εργασθούν και να προσφέρουν στο 
νέο μας Δήμο.
Αυτή η προσπάθεια αφήνει πίσω της το χθες, ξεπερνά τα κόμματα. 
Γιατί τα κόμματα δεν έχουν τις λύσεις για τον Διόνυσο. 
Οι λύσεις και το μέλλον είναι στα χέρια μας. 
Θα διαμορφωθούν μέσα από κοινή προσπάθεια, ανυποχώρητη 
διεκδίκηση και ασυμβίβαστο αγώνα.
Οι αρχές και οι δεσμεύσεις μας, συγκροτούν και καταθέτουν μια νέα 
συμφωνία για τον Διόνυσο.
Μια συμφωνία για το ξεκίνημα και την πορεία του νέου μας Δήμου, 
του Δήμου Διονύσου.
Δεσμεύομαι, δεσμευόμαστε ότι θα τιμήσουμε αυτή τη νέα Συμφωνία.
Όλοι μαζί θα πετύχουμε, με ενότητα, με ειλικρίνεια, με διαφάνεια, με 
σχέδιο, με καθημερινή σκληρή δουλειά, με πάθος και με τόλμη.

YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
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Πρόγραμμα τετραετίας 
2010-2014
Ο Συνδυασμός «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» έχει ρεαλιστικούς στόχους. 
Δεν μοιράζει ουτοπικές υποσχέσεις με ψηφοθηρικό σκοπό.
Πιο κάτω παρατίθεται, ανά τομέα, το πρόγραμμα που δεσμεύεται να εφαρμόσει ως 
Διοίκηση του νέου Δήμου Διονύσου.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου να 
διατηρεί καθαρή την περιοχή του είναι από τις 
σημαντικότερες. Αυτή η ευθύνη πρέπει να 
συγκεκριμενοποιείται, να γνωρίζει ο πολίτης 
ποιος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα σε 
κάθε μια από τις περιοχές του Δήμου που 
προέκυψε από τη συνένωση.
■ Δεσμευόμαστε ότι ο Δήμος Διονύσου θα 
είναι ένας καθαρός Δήμος. Οργανώνουμε 
Κεντρική Δ/νση καθαριότητας σε νέα και 
σύγχρονα πλαίσια. Δημιουργούμε νέες 
υποδομές σε κατάλληλους χώρους (συμπίεσης 
απορριμμάτων και πολτοποίηση ξερών 
κλαδιών και κηπαίων). Ενισχύουμε τις 
επιμέρους υπηρεσίες καθαριότητας. Δίνουμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα 
κοινοχρήστων χώρων και κοιμητηρίων.
■ Σταδιακά προχωρούμε στην αντικατάσταση 
των κάδων με νέους υπογειοποιημένους, 
τελευταίας τεχνολογίας στις πλατείες.
■ Ελαχιστοποιούμε τον όγκο των 
απορριμμάτων προωθώντας την 
κομποστοποίησή τους. Ο πολίτης 
ενθαρρύνεται, ενισχύεται και συμμετέχει στην 

προσπάθειά μας αυτή.
■ Προωθούμε ακόμη περισσότερο την 
ανακύκλωση, ενδυναμώνοντας συνεχώς και με 
κάθε τρόπο την ευαισθησία των κατοίκων του 
Δήμου μας.
■ Καλλιεργούμε την κοινωνική ευθύνη και 
αναπτύσσουμε τον εθελοντισμό, για να 
διατηρούμε καθαρή την περιοχή μας.
Οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις, όλοι οι φορείς, 
οφείλουν να συμβάλλουν ουσιωδώς στην 
καθαριότητα των περιοχών όπου 
δραστηριοποιούνται.
 ■ Μεριμνούμε έγκαιρα για τον συστηματικό 
καθαρισμό των ελεύθερων οικοπέδων πριν το 
καλοκαίρι, αντλώντας στοιχεία από την 
Κτηματολόγιο Α.Ε.

 

        
         

  
     

       
     

           
       

     
     

     
    

 
       

      
       
       

       
         

     

      
      

     
      

     
    

      
 

     
    

    
      

  
    

     
     

 
   

      
       

 
     

     

     
        

      
    

    
    

     
     
     

      
    

     
    

     
     

      
      

       
    

     
      

        
    

     
       
  

       
       
      

     
 

     
     

 



  

        
      
            

    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

       
        

      
     

       
        

   
       

     
      
    
     

    
     

    
    

   
     

     
   

     
   

    
     

  
     

     
       

 
      

     
    

       
     

    

       
      
     

 

 

Η περιοχή του Δήμου μας εκτείνεται από την 
κορυφή  της Πεντέλης μέχρι την Πάρνηθα και την 
λίμνη του Μαραθώνα.
Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές εξακολουθεί 
να παραμένει μια από τις ομορφότερες, από 
πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, περιοχές της 
Αττικής.
   Ο Δήμος Διονύσου έχει χρέος να αναδείξει τη 
ζωτική σημασία, για όλους τους κατοίκους του 
λεκανοπεδίου, της διαφύλαξης, διατήρησης και 
βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος των 
ορεινών όγκων, που παραμένουν οι 
σημαντικότεροι πνεύμονες πρασίνου της 
Αττικής. 
Παράλληλα, ο Δήμος μας έχει όλες τις 
προϋποθέσεις, ώστε να πρωτοστατήσει και να 
γίνει ένας από τους πιο «πράσινους», φιλικούς 
προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, δήμους 
της χώρας, αξιοποιώντας τα κίνητρα και τις 
πολιτικές της Ε.Ε. για την ενέργεια, το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον και την ποιότητα 
ζωής.
■ Διεκδικούμε ιδιαίτερη φροντίδα και διάθεση 
σημαντικών πόρων από την  κεντρική διοίκηση.
■ Απαιτούμε ίδρυση και λειτουργία 
Πυροσβεστικού Σταθμού με έδρα το Δήμο 
Διονύσου, ενώ παράλληλα οργανώνουμε και 
ενισχύουμε τα διατιθέμενα δημοτικά 
πυροσβεστικά μέσα και πυκνώνουμε το δίκτυο 
πυροσβεστικών κρουνών.
■ Ενισχύουμε τον εθελοντισμό και 
δημιουργούμε οργανωμένη ομάδα εθελοντών 
για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, 
επιτήρηση και φύλαξη όλων των ευαίσθητων 
περιοχών του Δήμου.
■ Λειτουργούμε Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, ιδιαίτερα 
των μαθητών.
■ Προστατεύουμε τα δάση.

■ Αναδασώνουμε τις καμένες δασικές περιοχές 
και προστατεύουμε τόσο αυτές όσο και τη 
φυσική αναδάσωση.
■ Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες 
πυρανίχνευσης για τον άμεσο εντοπισμό 
πυρκαγιάς.
■ Δημιουργούμε γραφείο τεχνικής υποστήριξης 
του Δήμου αλλά και κάθε δημότη χωριστά, για 
ενημέρωση όσων θέλουν να ενταχθούν στα 
προγράμματα επιδότησης και αξιοποίησης 
χρηματοδοτικών εργαλείων για κατασκευή 
βιοκλιματικών κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση 
υπαρχόντων κτηρίων και εφαρμογή τεχνικών 
ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
τοπικά. Αντικαθιστούμε σταδιακά τα σώματα 
δημοτικού φωτισμού με άλλα, νέας τεχνολογίας, 
ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης. Η 
περιβαλλοντική διάσταση και εξοικονόμηση της 
ενέργειας, πέραν του οικονομικού 
αποτελέσματος, είναι σημαντική. Αρχίζουμε την 
εφαρμογή από όλα τα δημοτικά κτήρια.
■ Δημιουργούμε χώρο υποδοχής μπάζων σε 
κατάλληλο σημείο που θα προκύψει από 
μελέτη, στην οποία θα ληφθεί υπ’όψιν ο 
ιδιαίτερος περιβαλλοντικός χαρακτήρας της 
περιοχής μας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
το οξύ πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόθεσής 
των στα γύρω δάση και μεριμνούμε, ώστε να 
απομακρύνονται συνεχώς όλα τα 
εγκαταλελειμμένα οχήματα, με τη διαδικασία 
που προβλέπει ο σχετικός νόμος (Π.Δ. 116/04, 
ΦΕΚ 81 Α΄/5-3-04).
■ Απαιτούμε την απομάκρυνση του ιστού της 
κεραίας της ΕΡΤ και την παραχώρηση «κατά 
χρήση» τμήματος χώρου, για τη δημιουργία 
υπερτοπικού περιβαλλοντικού  πάρκου, με 
ευρωπαϊκούς πόρους.
■ Κινούμε την διαδικασία επαναπροσδιορισμού 
των οριογραμμών των παρακηφίσιων ρεμμάτων, 
όπου απαιτείται.



Ο Δήμος, τα τελευταία χρόνια, ήταν από τις 
έντονα «αναπτυσσόμενες» οικιστικά περιοχές. 
Η προβλεπόμενη λειτουργία δημοτικής 
πολεοδομικής υπηρεσίας δημιουργεί την 
πρόσθετη υποχρέωση της σωστής εφαρμογής 
της πολεοδομικής νομοθεσίας, του 
αποτελεσματικού ελέγχου των επιμέρους 
περιορισμών και όρων δόμησης και τήρησης 
των επιτρεπομένων χρήσεων γης. Η 
αρμοδιότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
για τον Δήμο μας και απόφασή μας είναι η 
χρηστή άσκησή της.

■ Η πολεοδομική υπηρεσία δεν θα 
διεκπεραιώνει απλά  διαδικασίες αλλά θα 
ενεργεί και στην κατεύθυνση πρόληψης και 
καταστολής της αυθαιρεσίας. Θα είναι αρωγός 
και φίλος για τους νομοταγείς και αυστηρή για 
τους παρανομούντες.

■ Οι χρήσεις γης  διαφυλάσσουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των επιμέρους περιοχών.

■ Οι προβλεπόμενοι από τα σχέδια πόλης 
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι 
εντοπίζονται, διασώζονται και αποδίδονται 
στην κοινή χρήση.

■ Προωθούμε τις αναγκαίες πολεοδομικές 
αναπλάσεις των αστικών ζωνών και 
αντιμετωπίζουμε τις επιμέρους σχετικές 
εκκρεμότητες και αδικίες.

■ Οριοθετούνται οι μη οριοθετημένοι και 
κατοχυρώνονται τα όρια των οροθετημένων 
οικισμών.

■ Στοχεύουμε στην κωδικοποίηση της 
πολεοδομικής κατάστασης σε όλη την έκταση 
του ενιαίου Δήμου Διονύσου, με ταυτόχρονη 
άρση προφανών σφαλμάτων ή αδικιών από 
πράξεις ή παραλήψεις.

■ Απαιτούμε από τη ΔΕΗ την υπογειοποίηση 
των καλωδίων υπερυψηλής τάσης, που 
διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές 
(όπως ήδη γίνεται σε άλλους Δήμους εντός των 
κατοικημένων περιοχών τους)  και, στη 
συνέχεια, αυτών της υψηλής.

 ■ Αξιοποιούμε το ακίνητο του ΤΥΠΕΤ Αγ. 
Στεφάνου, προκειμένου να καλύψουμε τις 
κτηριακές ανάγκες του διευρυμένου Δήμου.

■ Αξιοποιούμε την καταγραφείσα δημοτική 
περιουσία.

ΔΟΜΗΣΗ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

 

   

      
       

     
      

       
     

     
        
       

    
    

      
      

       
 

       
      
  

      
     

      
      

       
   

     
      

     
        

       
      

       
     

      
     
     

      
    

        
    

      
      

      
   

     
     

     
     

     
     

     
    

       
      

     
 

       
        

 

     
    

      
         



        
    

    
    

     
    

    
      

     
     

         
  

      
      

      
      

        
 

        
   

       
    
    

  

     
     

    
  

      
     

     
      

      
      

  

       
     

     
        

      
   

        
     

    

     

  

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

   

Η ταχύτατη οικιστική ανάπτυξη των περιοχών 
είχε ως συνέπεια την υστέρηση στον τομέα 
κατασκευής και λειτουργίας έργων υποδομών. 
Έχουμε επίγνωση ότι οι οικονομικές συνθήκες 
θα είναι δυσμενείς για τα επόμενα χρόνια. 
Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες 
και δυνατότητες για την εξασφάλιση 
κονδυλίων. Η διάθεση αυτών των πόρων και η 
διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται με τρόπο 
ώστε να «πιάνουν» τόπο. 
Απαιτείται ένα στρατηγικό επιχειρησιακό 
σχέδιο που θα ιεραρχήσει, θα κοστολογήσει, 
θα διεκδικήσει και θα ολοκληρώσει σημαντικά 
έργα που θα καλύπτουν ανάγκες της περιοχής 
συνολικά. 
Στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλου 
του Δήμου, με σεβασμό στα χαρακτηριστικά 
των επιμέρους περιοχών.

■ Εκτελούμε με ταχύτητα, και χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτησιών, τα 
χρηματοδοτούμενα -άμεσα από το ΕΣΠΑ- έργα 
αποχέτευσης λυμάτων. Αυτό ήδη άρχισε στη 
Δροσιά και μπορεί να επεκταθεί με ανάλογες 
ενέργειες σ’όλο το Δήμο.

■ Κατασκευάζουμε και συντηρούμε τα 
αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα. Τα έργα αυτά, 
όπως τα προηγούμενα, χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ και είναι δυνατή η 
εκτέλεσή τους. Ένα τέτοιο έργο άρχισε, επίσης, 
στη Δροσιά και μπορούν με ανάλογες 
ενέργειες, να κατασκευασθούν σε όλο το νέο 
Δήμο παρόμοια έργα, όπου υπάρχει ανάγκη.

■ Οργανώνουμε και διευκολύνουμε τη ζωή 
των πολιτών υλοποιώντας τα απαιτούμενα 
έργα κοινωνικής υποδομής, που αφορούν 
κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών σε 
σχολική στέγη, βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
υποδομές για την τρίτη ηλικία, καθώς και για 
τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

■ Ασφαλτοστρώνουμε όλες τις οδούς όπου 
υπάρχουν κατοικίες ή επαγγελματικά κτίρια και 
συντηρούμε τακτικά το υπάρχον οδικό δίκτυο. 
Κατασκευάζουμε πεζόδρομους και 
πεζοδρόμια, αρχίζοντας από τα απολύτως 
αναγκαία. Επίσης, διαμορφώνουμε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους, ώστε να είναι 
προσβάσιμοι, ασφαλείς και αξιοποιήσιμοι από 
τους κατοίκους (χώροι παιχνιδιού, περιπάτου, 
αναψυχής και άθλησης σε επίπεδο γειτονιάς).
Μεριμνούμε για την προσβασιμότητα των 
χώρων αυτών από τα Α.Μ.Ε.Α.

■ Υδρεύουμε όλες τις περιοχές με δίκτυο 
αξιόπιστο -σύμφωνα με τους κανόνες της 
υγιεινής- και πυκνώνουμε το δίκτυο 
πυροσβεστικών κρουνών.

■ Ενεργούμε για την επέκταση του δικτύου 
φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές  του 
Δήμου μας.

■ Προχωρούμε στην απαλλοτρίωση έκτασης 
στη θέση «Μπισμπίρη»,χωροθετημένης στο 
διάταγμα περί προστασίας του ορεινού όγκου 
της Πάρνηθας» , ως χώρου για την δημιουργία  
κοιμητηρίου.



      
         

    
     

     
    

      
     

  

     
      

      
       

      
     

   

    
     

      
    

      
     

    
     
      

     
   

     
       

   

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμός και η παιδεία αποτελούν για μας 
μοχλό ανάπτυξης, στηρίζουν την πόλη, την 
κάνουν πιο ελκυστική, πιο ανθρώπινη.
Ο ρόλος του Δήμου στην εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων για την παροχή υψηλής 
στάθμης παιδείας έχει, από πολλούς και για 
χρόνια, υποβαθμιστεί. 

■ Εξασφαλίζουμε τους χώρους για ανέγερση 
των αναγκαίων σύγχρονων σχολικών κτηρίων,
σε συνεργασία με την Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

■ Αναβαθμίζουμε τα υπάρχοντα κτήρια και τα 
συντηρούμε με επιμέλεια, ώστε να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες 
απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.

■ Συνεργαζόμαστε στενά με όλη τη σχολική 
κοινότητα και υποστηρίζουμε τη λειτουργία 
όλων των σχολείων με την εξασφάλιση της 
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής.

■ Μεταφέρουμε τους μαθητές από 
απομακρυσμένες περιοχές στα σχολεία τους  
και τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο.

■ Εφαρμόζουμε προγράμματα δια βίου 
μάθησης ενηλίκων και δημιουργούμε κέντρα 
υποστήριξης παιδιών με μαθησιακά 
προβλήματα.
Ο Δήμος Διονύσου δεν επενδύει απλά στον 
πολιτισμό. Τον καθιστά πυλώνα ανάπτυξης και 
προόδου. 
Είναι εύκολο να υπόσχεσαι λόγια. Το δύσκολο 
είναι να ξέρεις πώς να τα κάνεις έργα, να έχεις 
το σχέδιο, τη θέληση, την ικανότητα. 
Εμείς ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε.

■ Αποκαθιστούμε και αξιοποιούμε την 
ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής, από τους 
αρχαίους μέχρι τους νεότερους χρόνους.

■ Αναδεικνύουμε όλα τα αρχαία μνημεία 
(κλασσικά – βυζαντινά – νεότερα) και τα 
χαρακτηριστικά τους, τα καταγράφουμε και 
δημιουργούμε διαδικτυακό τόπο για την 
προβολή τους.

■ Αναβιώνουμε τα Διονύσια, βάσει του 
αρχικού διαγωνιστικού τους χαρακτήρα, σε 
ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο, σε 
ανοικτό θέατρο. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση 
όλων των -ερασιτεχνικών και επαγγελματικών- 
καλλιτεχνικών δυνάμεων  της ευρύτερης 
περιοχής.

■ Διοργανώνουμε διαλέξεις και ημερίδες με 
θεματολογία από την αρχαία, την βυζαντινή και 
την νεώτερη ιστορία του δήμου.

■ Δημιουργούμε δημοτικό εργαστήριο χορού 
(κλασσικού–μοντέρνου–παραδοσιακού) και 
αναβαθμίζουμε τα δημοτικά καλλιτεχνικά 
εργαστήρια. Δημιουργούμε δημοτική χορωδία 
και ορχήστρα.  

■ Ιδρύουμε το Δημοτικό Κέντρο Νεότητας που 
θα διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις 
και συναυλίες και θα συνεργάζεται με το 
«Διαπολιτισμικό Ευρωμεσογειακό Κέντρο 
UNESCO».  

■ Αναπτύσσουμε τον τουρισμό με την 
δημιουργία πιστοποιημένων «διεθνών  
μονοπατιών».



Η επένδυση στον αθλητισμό είναι επένδυση 
στον τόπο μας και στο μέλλον των παιδιών μας. 

■ Βελτιώνουμε, επεκτείνουμε και 
εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές σε χώρους 
άθλησης.

■ Κατασκευάζουμε κλειστό γυμναστήριο και 
κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών, για 
τα οποία θα ερευνηθεί η δυνατότητα 
χρηματοδότησής τους από ευρωπαϊκούς ή 
εθνικούς πόρους. 

■ Δίνουμε κίνητρα στους αθλητικούς 
συλλόγους, για να συγχωνευθούν και να 
καταστήσουν έτσι την παρουσία τους πιο 
δυναμική τόσο σε τοπικό όσο και πανελλαδικό 
επίπεδο, τους ενισχύουμε και στηρίζουμε την 
λειτουργία τους, αναγνωρίζοντας ότι παράγουν 
μεγάλης σημασίας κοινωνικό έργο.

■ Εφαρμόζουμε δωρεάν προγράμματα 
αθλητισμού για όλους τους πολίτες. 

■ Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, ώστε να 
μπορούν να αθλούνται τα Α.Μ.Ε.Α.

■ Επιδιώκουμε τη διασύνδεση του σχολικού, 
του σωματειακού και του δημοτικού 
αθλητισμού.

■ Διοργανώνουμε σεμινάρια επιμόρφωσης 
του προπονητικού και αθλητικού δυναμικού 
για την ενημέρωση σε θέματα χρήσης 
απαγορευμένων και επικίνδυνων ουσιών και 
την ανάπτυξη του εθελοντισμού.

■ Επιδιώκουμε την παραχώρηση τμήματος 
έκτασης του στρατοπέδου της ΑΒΥΠ, για την 
δημιουργία σύγχρονων αθλητικών 
εγκαταστάσεων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

  

        
      

    
       

     
       

  

      
    

     

       
     

    
   

       
     

       
  

     
      

    

     
     

    

       
      

 
       
          

      
    

     
      
    

      
       

     
     

 

      
     

     
     

     
     

      
       

    

     
  

    
    

   

       
     
       

   
  

      
    



Ο Δήμος λειτουργεί και  οι πολίτες προκόβουν 
όταν υπάρχει μια κοινωνία συνεκτική. Όταν με 
τις επιλογές και τις πολιτικές μας βγάζουμε από 
το περιθώριο τους αδύναμους συνανθρώπους 
μας. 
Οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι. Το 
ζητούμενο είναι η χρηστή διαχείριση και η 
ορθολογική κατανομή τους. Να είναι 
κοστολογημένη κάθε δράση του Δήμου και οι 
κοινωνικές δομές να στοχεύουν εκεί που θα 
αποδίδουν τα αναμενόμενα. 
Ο Διόνυσος αποκτά κοινωνικό πρόσωπο, 
συνοχή και αλληλεγγύη.

■ Δημιουργούμε Κέντρο Υγείας «αστικού 
τύπου».

■ Ιδρύουμε κέντρο συμβουλευτικής 
υποστήριξης για γονείς και νέους.

■ Αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρ  
των ΚΑΠΗ.

■ Στηρίζουμε έμπρακτα την εργαζόμεν  
μητέρα και την οικογένεια.
Τον πρώτο χρόνο λειτουργούν τέσσερις νέοι 
παιδικοί σταθμοί. Θα ακολουθήσουν και άλλοι, 

ενώ μελετούμε τις δυνατότητες διεύρυνσης 
του ωραρίου λειτουργίας τους.

■ Λειτουργούμε Δημοτικό Γραφείο 
Προώθησης της Απασχόλησης και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο 
την ενημέρωση των νέων στα καινούργια 
επαγγέλματα και τις τάσεις των αγορών. 
Βοηθούμε τους ανέργους στην εξεύρεση 
εργασίας, με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις 
που εδρεύουν στο Δήμο μας.

■ Η κοινωνική υπηρεσία του δήμου εφαρμόζει 
πρόγραμμα «Βοήθειας στο Σπίτι».

■ Συνεργαζόμαστε με την Εκκλησία σε θέματα 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

■ Μεριμνούμε, στα πλαίσια της ισχύουσας 
νομοθεσίας (Ν.3170/03), για τα  αδέσποτα ζώα, 
σε συνεργασία με τους φιλοζωικούς 
συλλόγους.

   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

   

Ο Δήμος Διονύσου αντλεί δύναμη από τους 
πολίτες του. 
Αυτοί οι πολίτες θα πρέπει να είναι περήφανοι 
για το Δήμο τους και να βλέπουν την περιοχή, 
τον τόπο τους,  να βελτιώνεται καθημερινά, να 
γίνεται καλύτερος σε όλα τα επίπεδα.
Ο Δήμος Διονύσου οφείλει να 
επαναπροσδιορίσει τη σχέση του πολίτη με την 
πόλη. Να κάνει την πόλη φιλική και φιλόξενη. 
Η πόλη πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί για 
τους πολίτες, να είναι ανθρώπινη και ασφαλής.

■ Αποκαθιστούμε το αίσθημα ασφάλειας 
στους δρόμους και στα σπίτια μας με 
συντονισμένη παρουσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας σε 
όλες τις γειτονιές.

■ Δημιουργούμε Διεύθυνση Καθημερινότητας. 
Οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται άμεσα στα 
αιτήματα και τις καταγγελίες των πολιτών.

■ Βελτιώνουμ  και διευρύνουμε τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου 
εξυπηρέτησης αλλοδαπών.

■ Σχεδιάζουμε τη λειτουργία αξιόπιστης 
δημοτικής συγκοινωνίας με ακτινικά 
δρομολόγια από τις γειτονιές προς το κέντρο 

(σταθμός ΟΣΕ, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, 
αγορές).

■ Επιδιώκουμε αγωνιστικά την μη 
εγκατάσταση σταθμών διοδίων στην περιοχή.

■ Αντιμετωπίζουμε το κυκλοφοριακό και το 
συγκοινωνιακό με τέσσερις δράσεις: 
α) Παρεμβαίνουμε στο κυκλοφοριακό, μετά 
από την εκπόνηση σύγχρονης μελέτης, που θα 
αντιμετωπίζει τη σημερινή κατάσταση 
προβλέποντας και τις μελλοντικές συνθήκες.
β) Επανασχεδιάζουμε τα δρομολόγια των 
λεωφορειακών γραμμών και του ΟΣΕ, σε 
συνεργασία με την ΕΘΕΛ και ΟΣΕ. 
γ) Διεκδικούμε την επέκταση της γραμμής του 
ΗΣΑΠ μέχρι τον Αγ. Στέφανο.
δ) Οργανώνουμε δημοτική συγκοινωνία που θα 
διασυνδέει τους επτά δήμους και κοινότητες 
που συνενώθηκαν.
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Η εικόνα ενός αντιπαραγωγικού, ζημιογόνου 
και αδύναμου να προσφέρει υπηρεσίες Δήμου 
είναι συνήθης και αυτό έχει εξήγηση. 
Κατά τεκμήριο, οι δημοτικές αρχές δεν έχουν 
κακές προθέσεις. Xάνουν όμως το παιχνίδι 
όταν επιλέγουν να διαχειριστούν τις ίδιες 
δομές, όταν ενθαρρύνουν τη σπατάλη, όταν 
δεν προχωρούν στις αναγκαίες αλλαγές για να 
προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη. 
Αποτέλεσμα: Ένας Δήμος υπερχρεωμένος, 
αδύναμος να υπερασπισθεί τα ζωτικά 
συμφέροντά του και ανίκανος να προσφέρει 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον πολίτη. Αυτό 
το σύστημα εξουσίας και διαχείρισης έφτασε 
στο τέλος του. 
Σήμερα χρειάζονται ισχυροί και υγιείς Δήμοι 
που να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Δήμοι 
στους οποίους η διοίκηση θα ασκείται και οι 
αποφάσεις θα λαμβάνονται μέσα από ανοιχτές 
και δημοκρατικές διαδικασίες. 
Θέλουμε έναν Δήμο που θα ακούει τη φωνή 
της γειτονιάς, θα δίνει βήμα και ρόλο στον 
απλό πολίτη του Διονύσου.

■ Στα πλαίσια εφαρμογής της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, 
λειτουργούμε με πλήρη διαφάνεια.
● Αναρτούμε στο διαδίκτυο όλες τις 
προκηρύξεις έργων, μελετών, προμηθειών 
θέσεων εργασίας, καθώς και τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται από τα όργανα και τα 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. Αξιοποιούμε τις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες για την άμεση 
ενημέρωση και την αμφίδρομη επικοινωνία με 
τους πολίτες.  
● Χορηγούμε στους πολίτες, με μια απλή 
ηλεκτρονική αίτησή τους, μια σειρά από 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Με τον ίδιο 
τρόπο θα είναι δυνατή και η διεκπεραίωση 
όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

■ Περιστέλλουμε τη σπατάλη στο Δήμο. Λέμε 
όχι στις δημοτικές «επιχειρήσεις» που 
απετέλεσαν θερμοκήπιο κακοδιαχείρισης και 
κακοδιοίκησης. 

■ Δημιουργούμε θεσμούς διαβούλευσης με 
την θέσπιση Συμβουλίου Ανάπτυξης του 
Δήμου, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι 
φορέων και πολιτών.

■ Μέσα στο πρώτο εξάμηνο, εκπονούμε ειδική 
μελέτη και καταρτίζουμε λειτουργικό, 
αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ρεαλιστικό 
οργανόγραμμα για το νέο δήμο. Ένας δήμος 
δεν μπορεί να λειτουργεί με υπηρεσίες χωρίς 
υποδομές, με περισσότερους ή λιγότερους 
υπαλλήλους απ’ όσους χρειάζονται. Στόχος η 
μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των 
υπηρεσιών προς όφελος του δημότη.
Σύμμαχος και συμπαραστάτης στην 
προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου και 
ισχυρού δήμου είναι οι εργαζόμενοι στις 
υπηρεσίες του.

■ Στην όλη λειτουργία του Δήμου θα ισχύσει η 
αρχή της επικουρικότητας. Κάθε πρόβλημα 
αντιμετωπίζεται από την πλησιέστερη 
διοικητική μονάδα, τα σημερινά δημοτικά ή 
κοινοτικά γραφεία. 

■ Εγκαθιστούμε, σε κατάλληλα επιλεγμένες 
περιοχές, υποδομή για την παροχή δωρεάν 
ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

   
         

  
   

      
     

    
    

     
        
 

       
     

      
      

     
     

   
      

      
       

     
    

    

     
    
    

     
      

      
 

     
     

      
    

    
    

     
      

    
   

      
      
       

       
   

ΔΔ ΟΙΚΗΣΗ - ΕΣ ΥΔΗΜΟΤΙ



     
      

      
       
      

      
      

       
     
    

     
      

     
      

   
      

      
        

      
   

        
        

   

      
     

   
      

    
      

       
      

     
      

   
       

      

      
       

   

       
     

    
 

     
     

     
  

       
    

    
       

       
     

      
    

    
    

     
      

 

         
     

    
      

  

     
      

   

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

   
«Δει δε χρημάτων, και άνευ τούτων ουδέν εστί  
γενέσθαι των δεόντων»

Δημοσθένης α΄ ολυνθιακός 

Η εξασφάλιση και διαχείριση των οικονομικών 
πόρων είναι ασφαλώς από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για την 
υλοποίηση των προγραμματικών εξαγγελιών .
Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες είναι 
γνωστές και δεν αναμένεται να βελτιωθούν  τα 
προσεχή χρόνια.
Η οικονομική μας πολιτική και διαχείριση, για 
την επόμενη δημοτική περίοδο, στηρίζεται 
στην διεκδίκηση και εξασφάλιση πόρων από 
ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, για τις 
μεγαλύτερες επενδύσεις και τις επιδοτούμενες 
δράσεις, καθώς και στην νοικοκυρεμένη, 
χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση.
Η λειτουργία των υπηρεσιών μπορεί να 
εξασφαλισθεί χωρίς την εύκολη λύση της 
αύξησης των τελών ή την προσφυγή σε 
υπέρογκους δανεισμούς που υποθηκεύουν την 
αυτοτέλεια και αποτελεσματικότητα των 
Δήμων για τα επόμενα χρόνια.

■ Διεκδικούμε και εξασφαλίζουμε, με 
εύστοχες και αποτελεσματικές ενέργειες, 
κονδύλια για την χρηματοδότηση επενδύσεων.

■ Αξιοποιούμε την δημοτική περιουσία, 
αφενός για την δημιουργία εσόδων και 
αφετέρου για την αδάπανη στέγαση των 
δημοτικών υπηρεσιών.

■ Περιορίζουμε τις λειτουργικές δαπάνες, 
χωρίς έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
με καινοτόμες διοικητικές ρυθμίσεις και χρήση 
νέων τεχνολογιών(π.χ. εκπαίδευση του 
προσωπικού στην οικονομική λειτουργία, 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λ.π.).

■ Διασφαλίζουμε πλήρη διαφάνεια στην 
διαχείριση των οικονομικών με την κατάρτιση 
και δημοσίευση αξιόπιστων προϋπολογισμών, 
απολογισμών και  ισολογισμών.

■ Εισπράττουμε τις  οφειλές προηγουμένων 
ετών και εξορθολογίζουμε τα έσοδα-έξοδα σε 
όλες τις υπηρεσίες. Το κάθε ευρώ που 
δαπανάται πρέπει να έχει άμεση και ορατή 
απόδοση, να πιάνει τόπο.

  



το όραμά μας, oι δεσμεύσεις μας

Το όραμα μας είναι:

 «Ο Διονυσιώτης να δηλώνει με υπερηφάνεια ότι ζει στο ΔΙΟΝΥΣΟ» 

Και οι δεσμεύσεις μας:

■ Να αναδείξουμε την ζωτική σημασία της διαφύλαξης, της διατήρησης και βελτίωσης του 
φυσικού περιβάλλοντός του Δήμου.

■ Να καταστήσουμε τον Διόνυσο  «ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΜΟ».

■ Με τη νέα πολεοδομική αρμοδιότητα του Δήμου να τηρήσουμε απαρέγκλιτα, τις 
πολεοδομικές διατάξεις σε όλες τις κατασκευές και να διαφυλάξουμε την φυσιογνωμία του 
«πράσινου προαστίου» .

■ Να ακούμε την φωνή της γειτονιάς, να δίνουμε βήμα και ρόλο στον απλό πολίτη του 
Διονύσου.
Να υπηρετήσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη όλου του Δήμου με σεβασμό στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

■ Να επενδύσουμε στον αθλητισμό και το μέλλον των παιδιών μας.
Να στηρίξουμε την παιδεία και τον πολιτισμό για να ζωντανέψει η πόλη και να προοδεύσουν οι 
πολίτες.

■ Να αποκτήσει ο Δήμος κοινωνικό πρόσωπο, συνοχή και αλληλεγγύη.

■ Να γίνει η πόλη ανθρώπινη και ασφαλής. 

■ Να πιάνει τόπο το κάθε ευρώ, να έχει κάθε δαπάνη , άμεση και ορατή απόδοση.
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...με λογισμό και μ’ όνειρο

 

     

 

Το χαρτί αυτό είναι ανακυκλωμένο. Δεν χρησιμοποιήθηκε πλαστικοποίηση.
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