Γ ΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ - ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ
Φίλες και Φίλοι
Πολίτες της Αττικής,
Ο «Καλλικράτης» δημιουργεί ένα πλαίσιο διευρυμένων αρμοδιοτήτων για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Θα δοκιμαστεί στην εφαρμογή του, αλλά για να πετύχει, υπάρχει μια απαραίτητη και βασική προϋπόθεση. Να βρεθούν πόροι,
προκειμένου να μην καταρρεύσουν οικονομικά οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι περιορισμοί του Μνημονίου
είναι ασφυκτικοί, αλλά εμείς έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε για να ξεπερνάμε τα εμπόδια.

Το «Άρμα Πολιτών» ζητά τη στήριξή σας στις αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχονται. Είμαστε μια
ενωμένη ομάδα που δεν χρειάζεται στηρίγματα κομματικών μηχανισμών. Δεν κραδαίνουμε καμιά

κομματική σημαία. Στεκόμαστε απέναντι σε ένα σύστημα που εξέθρεψε τη διαφθορά και δεν αναμετρήθηκε με τα
οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Εκφράζουμε την επιθυμία της κοινωνίας για μια Αττική πιο ανθρώπινη, για μια Περιφερειακή διοίκηση που θα βάλει ξανά στο επίκεντρο τον άνθρωπο.
Στις 7 Νοέμβρη ο λαός της Αττικής θα ξαναγεννήσει την ελπίδα. Θα δώσει το μήνυμα για μια δυναμική παρέμβαση. Θα απαιτήσει την επίλυση των καθημερινών του προβλημάτων. Θα αποδείξει ότι δικαιούται μια ποιοτική ζωή.

Στις 7 Νοέμβρη θα πούμε ναι στην ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ και την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Θα πούμε ναι, σε μια νέα Περιφερειακή διοίκηση με επίκεντρο τον πολίτη. Θα πούμε ναι σε
έναν περιφερειάρχη με ΤΟΛΜΗ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ .

Στις 7 Νοέμβρη ανέβα και εσύ στο ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Στις 7 Νοέμβρη ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ.
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Η Περιφέρεια Αττικής είναι η πολυπληθέστερη και πιο πυκνοκατοικημένη αυτοδιοικητική ενότητα της χώρας, στην οποία μάλιστα καταγράφονται τάσεις περαιτέρω πύκνωσης,
αλλά και διεύρυνσης των κατοικημένων περιοχών της. Παρά
το γεγονός ότι διαθέτει το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και
κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών (εκτιμάται ότι παράγει
σχεδόν το μισό ΑΕΠ της χώρας), χαρακτηρίζεται από μεγάλες ανισότητες εισοδήματος και ανάπτυξης, από περιοχή σε
περιοχή.
Η περιβαλλοντική υποβάθμιση, το ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου
για τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών της Αττικής, το
πολεοδομικό και χωροταξικό χάος, η διόγκωση του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών και η έκρηξη της εγκληματικότητας αποτελούν μερικά μόνο από τα κεντρικά προβλήματα
της Περιφέρειάς μας.
Σήμερα ιδιαίτερα, που η χώρα μας και οι πολίτες της δοκιμάζονται σκληρά, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των πρωτοφανών μέτρων που μας έχουν επιβληθεί με το Μνημόνιο,
πρέπει όλοι να δηλώσουμε παρόντες σε μια νέα συλλογική
και δυναμική προσπάθεια ανάκαμψης. Μια προσπάθεια που
θα επιστρέψει στους πολίτες της Αττικής το μέρισμα που
τους αναλογεί από το δημόσιο πλούτο. Μια προσπάθεια
στη βάση ενός νέου Μνημονίου με το Λαό για μια Περιφέρεια ανθρώπινη και δημοκρατική.
Το «Άρμα Πολιτών» στέλνει το μήνυμα της δύναμης και
της αισιοδοξίας.

Δίνουμε τέλος στην καθυστέρηση
της ανάπτυξης

Απεγκλωβίζουμε την κοινωνία από
τους περιορισμούς του Μνημονίου.

Επιστρέφουμε στους πολίτες μέρισμα
από το δημόσιο πλούτο.

Δίνουμε μάχη για την τόνωση
της απασχόλησης.

Για να πετύχουμε αυτούς τους δύσκολους, αλλά εφικτούς
στόχους, δεσμευόμαστε, απέναντι στους πολίτες, να διεκδικήσουμε από την κεντρική εξουσία τις αρμοδιότητες και
τους πόρους που θα μας επιτρέψουν να αλλάξουμε την εικόνα της Αττικής και την καθημερινότητα των κατοίκων της.
Δεσμευόμαστε να βάλουμε μπροστά τη μηχανή της ανάπτυξης, με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και την
καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία αυξάνεται με ρυθμούς
επικίνδυνους για την κοινωνική συνοχή.
Το μεγάλο στοίχημα για την Αττική είναι η καταπολέμηση
των ανισοτήτων. Δεσμευόμαστε να δώσουμε έμφαση στις
υποβαθμισμένες περιοχές της Περιφέρειας, που δεν διαθέτουν πλήρεις υποδομές και οργανωμένα δίκτυα. Οι νέοι, τα
παιδιά και οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ζουν σε μια από
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τις πιο πυκνοκατοικημένες Περιφέρειες της Ευρώπης, χωρίς
να απολαμβάνουν στο δημόσιο χώρο τις υποδομές, τις διευκολύνσεις και τις υπηρεσίες άθλησης και πρόνοιας που τους
αναλογούν.
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Καταστήματα και επιχειρήσεις με ιστορία
χρόνων βάζουν λουκέτο και απολύουν εργαζομένους. Οι νέοι
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ανεργίας, τη
στιγμή που οι άνεργοι και οι υποαπασχολούμενοι περιθωριοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς.
Όλα αυτά συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι διατέθηκαν τα
τελευταία χρόνια τεράστια ποσά, μέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης, για έργα υποδομών και ανάπτυξης. Έργα ακριβά, που δεν λειτούργησαν συμπληρωματικά και πολλά από
τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη η κοινωνική
τους αναγκαιότητα. Σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής έχει την
τελευταία της ευκαιρία. Την ευκαιρία που της δίνει το ΕΣΠΑ
και το ΠΕΠ Αττικής (2007-2013). Πλέον, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο ούτε περιθώριο για σπατάλες και «γκρίζες»
εργολαβίες.
Για να πετύχουμε τους στόχους μας:
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u
u

Εφαρμόζουμε οργανωμένο σχέδιο για την Αττική.

u
u

Ενεργοποιούμε τον Αναπτυξιακό Νόμο.

u

Προωθούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην

Απελευθερώνουμε άμεσα τους πόρους του
ΕΣΠΑ.
Εντάσσουμε την Περιφέρεια σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα.

Περιφέρεια, συμμετέχοντας σε οργανωμένες δράσεις
προβολής στο εξωτερικό.

u

Δίνουμε κίνητρα για την τόνωση της απασχόλησης και
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Το Άρμα Πολιτών είναι ένας συνδυασμός ανοιχτός στην
κοινωνία, προέρχεται από την κοινωνία και δεσμεύεται ότι
θα υπηρετήσει την κοινωνία. Στη βάση του νέου Μνημονίου
με το Λαό, συνεργαζόμαστε με την κεντρική διοίκηση, τους
αυτοδιοικητικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Ο
συνδυασμός μας δεν είναι δέσμιος συστημάτων. Δεν φοβόμαστε να αντιταχθούμε σε οργανωμένα συμφέροντα. Έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε και μπορούμε να δώσουμε μάχες
για τη διασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών.
Το Άρμα Πολιτών έχει όραμα για την Αττική και τους κατοίκους της. Όραμα το οποίο στηρίζεται σε μια ρεαλιστική πρόταση. Γνωρίζουμε τη δυνατότητα δράσεων που μας παρέχει το
θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη και δεσμευόμαστε ότι θα το
αξιοποιήσουμε στο έπακρο για να συμβάλουμε στον απεγκλωβισμό της κοινωνίας από τη δύσκολη σημερινή συγκυρία.
Για να πετύχουμε, προτάσσουμε τον άνθρωπο. Για εμάς,
το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το σπουδαιότερο δημόσιο αγαθό. Δίνουμε προοπτική ανάπτυξης στην Αττική.
Απαιτούμε τη δίκαιη και αποδοτική διαχείριση του
δημόσιου πλούτου, προς όφελος όλων των πολιτών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
Δήμων της Περιφέρειας. Επιδιώκουμε την άμεση
και ανοιχτή επαφή με την κοινωνία μακριά από τα
κλειστά γραφεία και τις αδιαφανείς διαδικασίες.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΡΟΠΟ
Κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και την ανοιχτή
και δημοκρατική διακυβέρνηση
Διεξάγουμε δημοψηφίσματα για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια
Η αναβάθμιση της Περιφέρειας περνά μέσα από την εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στην περιφερειακή διοίκηση και τους πολίτες της Αττικής. Πολύτιμος σύμμαχός μας
σε αυτή την προσπάθεια είναι το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών, που προέρχεται από τις Νομαρχίες.
Για εμάς οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες, είναι οι άνθρωποι
που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο της ισχυρής θεμελίωσης
της αιρετής Περιφέρειας. Παράλληλα, θα επιδιώξουμε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των πολιτών.
Κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και την ανοιχτή δημοκρατική
διακυβέρνηση:

u

u

Καταπολεμούμε τα φαινόμενα αδιαφάνειας
και διαφθοράς.

u

Υλοποιούμε δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

u

Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία στις Περιφερειακές
αρχές δημιουργώντας Ηλεκτρονικά ΚΕΠ και πλαίσιο
ενεργειών, που θα μπορούν να διενεργούνται ηλεκτρονικά, χωρίς τη μεσολάβηση των υπηρεσιακών φορέων.

u

Συντάσσουμε και δημοσιεύουμε ετήσιο δημόσιο
απολογισμό πεπραγμένων.

Προκαλούμε τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για
όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Περιφέρεια
Αττικής και καλούμε τους πολίτες να αποφασίσουν.

u

Σχεδιάζουμε τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας.

u

Δημοσιοποιούμε όλες τις αποφάσεις των περιφερειακών αρχών στο διαδίκτυο.
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Αξιοποιούμε τους πόρους του Δ’ ΚΠΣ

ρούν στην ωρίμανση έργων γιατί οι πολίτες τους δικαιούνται μέρισμα από την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

(ΕΣΠΑ) και επιταχύνουμε τη διαδικασία
απορρόφησης

Matching Technologies and Opportunities

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

u

Χρηματοδοτούμε έργα και
επενδύσεις και χρησιμοποιούμε νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία
Αν ανατρέξει κάποιος στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιφερειακή ανάπτυξη (DG Regio), θα δει ότι περιγράφονται παραδείγματα
βέλτιστων πρακτικών από όλη την Ευρώπη (ενδεικτικά αναφέρουμε το Ολοκληρωμένο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας
στην Ceuta της Ισπανίας, το πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση
της εκπαίδευσης στο Πόρτο της Πορτογαλίας, το πρόγραμμα
στο Malburgen της Ολλανδίας για την εξασφάλιση της συνοχής στις γειτονιές με υψηλό ποσοστό μετανάστευσης, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας
στην Καταλονία, το «Σχέδιο Ανάπτυξη» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Λονδίνου, την υπερτοπική συνεργασία που καθιέρωσε η Στρατηγική της ΕΕ για τη Βαλτική θάλασσα κλπ).
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα από την Περι-
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u

φέρεια Αττικής. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Στόχος
μας είναι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία των επιτυχημένων
Περιοχών, Περιφερειών και Πόλεων, να συνεργαστούμε μαζί
τους και να αναδείξουμε την Αττική σε Περιφέρεια-πρότυπο
για την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων.
Γνωρίζουμε τη στενότητα των πόρων και τα προβλήματα
που έχουν συσσωρευθεί, εξαιτίας της κακής πρακτικής και των
στρεβλών αντιλήψεων. Διαχειριζόμαστε λοιπόν τους εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους της Περιφέρειας, του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων και του Περιφερειακού Ταμείου με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
Ως το τέλος του 2010 πρέπει να επιτευχθεί η απορρόφηση
των διατιθέμενων πόρων από το ΕΣΠΑ, του έτους 2007 (κανόνας ν+3) ώστε να μην υπάρξει απώλεια πόρων. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για καμία καθυστέρηση. Αν δεν κινηθούμε με
πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς απορρόφησης, είναι βέβαιο ότι
θα χάσουμε σημαντικούς πόρους.

u

Βοηθάμε και δεν αποκλείουμε όσους Δήμους υστε-

Βοηθάμε και δεν αποκλείουμε όσους πολίτεςεπιχειρήσεις-επενδυτές υστερούν στην ωρίμανση
επενδύσεών τους γιατί όλοι δικαιούνται μέρισμα από
την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

έσοδα και να είναι ενταγμένα στον ευρύτερο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Eξειδικεύουμε τους στόχους και τις κατευθύνσεις
της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας, υλοποιώντας τις διαδικασίες του Δημοκρατικού
Προγραμματισμού και προωθώντας ταυτόχρονα τους
εθνικούς στρατηγικούς στόχους στην Περιφέρεια.

u

Διατυπώνουμε προτάσεις προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα για έργα και μέτρα πολιτικής,
που αφορούν την Περιφέρεια.

u

Εκπονούμε γενικές και ειδικές αναπτυξιακές μελέτες.

u

Επιταχύνουμε τη διαδικασία απορρόφησης πόρων
του ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Περιφέρεια και τους
νέους Δήμους και εφαρμόζουμε κανόνες ανοιχτής και
διαφανούς διαχείρισης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο του Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ
2007-2013) χωρίς αποκλεισμούς.

u

Ανοίγουμε δημόσιο διάλογο με τους επενδυτές για
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

u

Αξιοποιούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη
χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων (πρόγραμμα JESSICA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη και για Βιώσιμες Επενδύσεις
σε Αστικές Περιοχές). To πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μια σειρά συνεκτικών δράσεων, για την προώθηση επενδύσεων και ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα εμπλέκονται σημαντικοί χρηματοδοτικοί φορείς (Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, Τράπεζα Συμβουλίου της Ευρώπης, άλλοι διεθνείς χρηματοδοτικοί μηχανισμοί), ενώ
τα προς χρηματοδότηση έργα πρέπει να δημιουργούν
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΛΩΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής στενάζει από τις πιέσεις που δέχεται η
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η εικόνα των λουκέτων στα
μαγαζιά και των κλειστών επιχειρήσεων που όλοι αντικρύζουμε πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Οι μικρομεσαίοι δεν αντέχουν άλλες θυσίες, στο βωμό μιας δήθεν «εξυγίανσης» της
αγοράς. Στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους, εξαντλώντας
τις δυνατότητες που μας παρέχει ο Αναπτυξιακός Νόμος.

u

διαφανής και αναμφισβήτητη επιλογή και να
μη δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν
τη διαφθορά.
u

Αξιοποιούμε τις χρηματοδοτήσεις από το
πρόγραμμα Jeremie (Joint European Resources
for Micro to Medium Enterprises).

u

Διευκολύνουμε την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με κάθε
διαθέσιμο μέσο και πόρους στοχεύοντας στην ανάπτυξη
και την τόνωση της απασχόλησης.

u

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση για την
επιλογή έργων του ΕΣΠΑ και στην αξιολόγηση για
την Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο του
Αναπτυξιακού Νόμου θα εφαρμόσουμε άμεσα
διαφανείς διαδικασίες, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, που θα είναι γνωστές εκ των προτέρων
στους ενδιαφερόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η

την
υλοποίηση των δράσεων για τη στήριξη και
τις ενισχύσεις των νέων Μικρομεσαίων Επιχει-

ρήσεων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας,
προωθούμε δράσεις για την επιδότηση του κόστους
δανεισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και για την
εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια
κίνησης Μικρών Επιχειρήσεων.

Υποβάλλουμε προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία
για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(εμπορικών, μεταποίησης, υπηρεσιών, γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, κλπ).

u

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ, παρακολουθούμε

u

Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα των
νέων και των γυναικών
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣXΟΛΗΣΗΣ
Οι κάτοικοι της Αττικής βρίσκονται σήμερα μπροστά σε μια
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα, μείωση των εισοδημάτων και υψηλή φορολογία, εξαιτίας των δεσμεύσεων του Μνημονίου, καλπάζουσα ανεργία,
χαμηλό επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας, συγκέντρωση πληθυσμιακών ομάδων που παρουσιάζουν έντονα στοιχεία κοινωνικού
αποκλεισμού, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής
και κοινωνικής πραγματικότητας, που όλοι βιώνουμε. Για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση πρέπει όλοι να δώσουμε έναν
αγώνα συντονισμένο και δυναμικό.
Το Άρμα Πολιτών καλεί τους πολίτες της Αττικής να συστρατευθούν μαζί μας για να συμβάλουμε στην έξοδο του τόπου μας
από την κρίση.
Για να πετύχουμε το στόχο μας:
u Συνεργαζόμαστε με τους φορείς των εργαζομένων, Επιμελητήρια, Εμπορικούς και ΒιοτεχνικούςΒιομηχανικούς φορείς κλπ, για την εξέταση θεμάτων που
απασχολούν τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

u

u

Ασκούμε με κοινωνική ευαισθησία και αναπτυξιακή
προοπτική τις αρμοδιότητες:
για τον έλεγχο ομαδικών απολύσεων και την παράταση
διαβουλεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων

•
την κύρωση ή απόρριψη εσωτερικών κανονισμών
• για
εργασίας επιχειρήσεων
• για τον καθορισμό ημερών ανάπαυσης.
u

Εφαρμόζουμε σύγχρονο και ταχύ σύστημα εξυπηρέτησης και παρακολούθησης των θεμάτων ανωνύμων
εταιρειών, ιδίως των θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας.

u

Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,
υλοποιούμε δράσεις εποπτείας της αγοράς
και συνδράμουμε αποτελεσματικά τον ΕΦΕΤ στο έργο του.

Συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικής πρόνοιας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
και εθνικών πολιτικών και χρηματοδοτήσεων.

u

Προωθούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Περιφέρεια, συμμετέχοντας σε οργανωμένες δράσεις προβολής
στο εξωτερικό.
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
μένο σχέδιο

ήπιας ανάπτυξης και πρασίνου
για το Ελληνικό, με στόχο τη διαφύλαξη της δημό-

Σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, τους Δήμους και
τους πολίτες της Περιφέρειάς μας, προγραμματίζουμε και υλοποιούμε έργα πνοής σε όλη την Αττική, δίνοντας έμφαση στις
περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποδομών.

u

u

Δίνουμε οριστική λύση στα προβλήματα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, το Θριάσιο και τα νησιά
του Αργοσαρωνικού, επισπεύδοντας τη δημιουργία
κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, μονάδων βιολογικού
καθαρισμού και δικτύων αποχέτευσης.

Προχωράμε με αποφασιστικότητα στην αναβάθμιση

της λιμενοβιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου, με μεγάλης κλίμακας παρεμβά-

σεις. Στόχος μας είναι η ήπια ανάπτυξη της περιοχής και
η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στα Λιπάσματα.

u

Συνεργαζόμαστε με το ΥΠΕΚΑ και το Δήμο Αθηναίων για
την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της
Αθήνας και των γειτονιών που κινδυνεύουν με γκετοποίηση (Ομόνοια, Πλατεία Βάθη, Πλατεία Αττικής, Άγιος
Παντελεήμονας, Κυψέλη).

u

Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους
Δήμους καταρτίζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των ολυμπιακών ακινήτων που μένουν
αναξιοποίητα.

u

Αξιοποιούμε την αρμοδιότητα στον τομέα μεταφορώνεπικοινωνιών, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση
των έργων μεταφορικών υποδομών που έχουν
ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αττικής 2007-2013.

Αναβαθμίζουμε τους περιφερειακούς λιμένες
της Αττικής (Ραφήνα, Λαύριο, Ελευσίνα) και τους λιμένες των νησιών του Αργοσαρωνικού, των Κυθήρων και
της Τροιζηνίας.

u

u

Συνεργαζόμαστε με τα συναρμόδια Υπουργεία και τον
ΟΛΠ, για την υλοποίηση του σχεδιασμού των μεγάλων

αναπτυξιακών έργων στο λιμάνι του Πειραιά.
u

σιας περιουσίας και των κοινών αγαθών. Σχεδιάζουμε
συνεργείες ώστε η Αθήνα να ωφεληθεί με την παράλληλη δημιουργία λειτουργικών χώρων πρασίνου-κήπων
σε γειτονιές που έχουν μεγάλη ανάγκη.

Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους
Δήμους της περιοχής, επεξεργαζόμαστε ένα ολοκληρω-

•

Επέκταση Προαστιακού με χάραξη νέου δικτύου
που θα καλύπτει Ραφήνα-Νέα Μάκρη. Ο στόχος μας είναι
τα τρία λιμάνια του λεκανοπεδίου να συνδέονται σιδηρο-
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δρομικά μεταξύ τους, με το αεροδρόμιο και με το δίκτυο
του μετρό. Εφόσον γίνει αυτό, η Ανατολική Αττική μπορεί
να διεκδικήσει μέρος της επιβατικής κίνησης που επωμίζεται το λιμάνι του Πειραιά. Τα οφέλη ενός τέτοιου έργου
είναι πολλαπλά: αποσυμφόρηση του Πειραιά, συντόμευση
της διαδρομής προς τις Κυκλάδες μέσω Ραφήνας και Λαυρίου, διαμπερές δίκτυο συγκοινωνίας στον άξονα ΒορράςΝότος, για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής.

u

Προχωράμε σε ενοποιήσεις χώρων κοινής
χρήσης με πεζοδρομήσεις και συνεργαζόμαστε
με τους Δήμους για τη συντήρηση και βελτίωση των
πεζοδρομίων. Τοποθετούμε σε όλα τα κτήρια των περιφερειακών αρχών ράμπες για ΑΜΕΑ και συντηρούμε τις
υπάρχουσες.

u

Σε συνεργασία με τους Δήμους και κατόπιν δημόσιας
διαβούλευσης με τους πολίτες, εξετάζουμε τη δη-

μιουργία οικονομικά προσιτών χώρων στάθμευσης, αξιοποιώντας ανεκμετάλλευτα οικόπεδα.

u

• Δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο
• Επέκταση Τραμ και ένωσή του με το Μετρό
στα Νότια Προάστεια
• Επισκευαστική βάση στον Πειραιά για συρμούς
αστικών μεταφορών σταθερής τροχιάς
• Επέκταση-βελτίωση λεωφόρου ΜαρκόπουλουΛαυρίου
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• Επεκτάσεις Αττικής Οδού
• Αναβάθμιση άξονα Ελευσίνας-Υλίκης-Θήβας
• Αναβάθμιση Περιφερειακού οδικού δικτύου
• Βελτίωση υποδομών ενέργειας

Επεκτείνουμε τα ατελή και αποσπασματικά
δίκτυα ποδηλατοδρόμων και συντονιζόμαστε με
τους Δήμους για τη συνένωση των διαδημοτικών δικτύων. Σχεδιάζουμε τη δημιουργία μεγάλου ποδηλατοδρομικού δικτύου που θα διατρέχει τη λεωφόρο Συγγρού και
θα ενώνεται με το παραλιακό μέτωπο, καλύπτοντας τη
διαδρομή του τραμ (μεταξύ Βούλας-Φαλήρου).

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Ή
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Στην Αττική, υπάρχουν «περιοχές-θύλακες» που παρουσιάζουν μεγάλη οικιστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Είναι
για παράδειγμα γνωστή η κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές δυτικά του Κηφισού και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Η χώρα μας σύρεται κάθε λίγο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για
περιβαλλοντικές παραβάσεις στον χώρο της Αττικής, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και να
δυσφημείται διεθνώς η Ελλάδα. Αυτή την κατάσταση είμαστε
αποφασισμένοι να την αλλάξουμε.

u Αξιοποιούμε τις αρμοδιότητες που μας απονέμει ο Καλλικράτης στον τομέα της χωροταξίας

ΘΑΛΑΣΣΙΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΑΘΗΝΑΣ

και εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων, Χωροταξικών
μελετών, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, κύρωσης πράξεων εφαρμογής.
Στόχος μας είναι η περιβαλλοντικά ήπια και ισόρροπη
ανάπτυξη της Περιφέρειας. Για εμάς δεν νοείται οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη, χωρίς την προστασία του
περιβάλλοντος των φυσικών μας περιοχών.

u Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις
αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, σε
περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα πολεοδομικής πυκνότητας (παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης
μητροπολιτικής και υπερτοπικής σημασίας και δημιουργία
ελεύθερων χώρων αναψυχής και πρασίνου, αναπλάσεις
κτιρίων για την αισθητική αναβάθμιση των περιοχών).

u Μελετάμε με ειδικούς όλες τις θετικές ή/και

αρνητικές επιπτώσεις, στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας, σε θέματα αειφόρου
ανάπτυξης, ρυθμιστικών, πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, χωροθέτησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.

u Αξιοποιούμε την αρμοδιότητα στον τομέα
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και εφαρμόζουμε
αυστηρά την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία
στα δημόσια έργα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις
και δραστηριότητες, χωρίς εξαιρέσεις, παρεκκλίσεις, ή
ευνοϊκή μεταχείριση, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και της υγείας
των πολιτών και να μην δημιουργούνται συνθήκες που
ευνοούν τη διαφθορά.

u Προωθούμε την ενεργοποίηση της πρόβλεψης
του Καλλικράτη για την κατάργηση του Eνιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και την
δημιουργία νέου συνδέσμου υπό την Περιφέρεια Αττικής
που θα διαχειρίζεται τα απορρίματα.

u Διαχείριση απορριμμάτων Σε συνεργασία
με το ΥΠΕΚΑ και τους Δήμους υλοποιούμε ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης
απορριμμάτων. Σήμερα, στην Αττική, εκτιμάται ότι η
παραγόμενη ποσότητα των αστικών αποβλήτων ξεπερνά
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τους 6.000 τόνους/ημέρα. Το ισχύον μοντέλο διαχείρισης είναι αναχρονιστικό και πρέπει να επανασχεδιασθεί.
Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, σε
διάφορα μέρη της Αττικής για την κατασκευή ΧΥΤΑ. Εμείς
καλούμε τους πολίτες της Αττικής σε ανοιχτό διάλογο για
το ζήτημα. Προσεγγίζουμε το ζήτημα με ρεαλισμό, χωρίς
να καλλιεργούμε ψευδαισθήσεις. Δεσμευόμαστε ότι θα
ενεργοποιήσουμε άμεσα τις αρμοδιότητες στον τομέα του
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, που ανατίθενται
στην Περιφέρεια, σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Ο σχεδιασμός μας αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων που θα βασίζεται σε τρεις άξονες:
Μείωση-Ανακύκλωση-Αξιοποίηση.

υποσχόμενοι ότι θα εφαρμόσουμε τεχνολογίες που τώρα
δοκιμάζονται σε μικρή κλίμακα. Η Αττική πνίγεται στα σκουπίδια και πρέπει να αναπνεύσει.

• Επιταχύνουμε τις διαδικασίες για μονάδες που αξιοποι•

Κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου με τους τοπικούς φορείς
και με ειδικευμένους επιστήμονες, αξιολογούμε την εφαρμογή τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας (αποτέφρωση,
πυρόληση, αεριοποίηση).

u Δίνουμε λύσεις στο θέμα των ρεμάτων που απασχολεί πολλές περιοχές της Αττικής. Προχωράμε σε διευθέτηση ορίων, στήριξη και φροντίδα πρανών, καθαρισμούς και
αναπλάσεις παραρεμάτιων χώρων.

u Συνεργαζόμαστε με το ΥΠΕΚΑ, τις Δασικές
Υπηρεσίες, τους Δήμους και τους συνδέσμους
τους, για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
προστασίας των δασών και των ορεινών όγκων της Αττικής
(Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός, Όρος Αιγάλεω,
Ποικίλο Όρος κλπ).

• Σε κάθε περίπτωση, απαιτούμε να σταματήσει η επιπλέ-

ον επιβάρυνση της Αττικής με σκουπίδια που προέρχονται
από άλλες Περιφέρειες.

των νησιών αξιοποιώντας υπάρχουσες μελέτες σύνδεσης με
μόνιμο-σταθερό δίκτυο ύδρευσης. Δίνουμε έμφαση στην ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων της Τροιζηνίας, σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής, για να αποφύγουμε
την περαιτέρω υφαλμύρωση των υδάτων, των γεωτρήσεων
και των πηγαδιών. Εμπλουτίζουμε τον υπόγειο υδάτινο ορίζοντα της περιοχής, αξιοποιώντας τα ΚΑΘΑΡΑ ΥΔΑΤΑ από
τους Βιολογικούς Καθαρισμούς Πόρου - Γαλατά - Μεθάνων,
όπου παράγονται χιλιάδες τόνοι αξιοποιήσιμου νερού που
χάνεται στη θάλασσα. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με όλους
τους τοπικούς δήμους προωθούμε την αντικατάσταση των
αμιάντινων καρκινογόνων δικτύων.

• Το ζήτημα είναι να λυθεί άμεσα το θέμα των μονάδων

επεξεργασίας, γιατί όσο καθυστερούμε πηγαίνουμε με
ταχείς ρυθμούς στην αγκαλιά των μεγαλοεργολάβων, με
τους όρους που αυτοί θα επιβάλουν. Όσο καθυστερούμε
μειώνεται η δυνατότητα άντλησης πόρων από το ΕΣΠΑ.
Χάνουμε χρήματα που δεν είναι διαθέσιμα εφ όρου ζωής.

• Οι τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων είναι συγκε-
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άμεση δημοπράτηση των έργων.

ούν τις τεχνολογίες βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων παράγοντας μεταξύ άλλων και εναλλακτικά καύσιμα.

u Ελέγχουμε την ποιότητα και επάρκεια των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης και ερευνούμε
τις δυνατότητες εμπλουτισμού των υδάτινων
πόρων. Αντιμετωπίζουμε το σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης

κριμένες διεθνώς (μηχανική ανακύκλωση και κομποστοποίηση-αερόβια επεξεργασία -αναερόβια επεξεργασίαβιοξήρανση). Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο

ωθούμε μελέτες ανάπλασης του Κηφισού και την

u

Μετά από διαβούλευση με τους παρόχθιους δήμους, προ-

u

Δρομολογούμε ολοκληρωμένο σχέδιο για
τον καθορισμό των απαραίτητων ή μη
λατομικών περιοχών.

u Δίνουμε έμφαση στον τομέα της
πολιτικής προστασίας και ασφάλειας.
Για εμάς προέχει η πρόληψη των επικίνδυνων
φαινομένων και καταστροφών. Σε συνεργασία
με τους συναρμόδιους φορείς, προχωράμε στην

• εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης
• συγκρότηση και λειτουργία συντονιστικού

μητροπολιτικού οργάνου για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

• ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και μαθητών σε

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με προγράμματα για
την παροχή πρώτων βοηθειών και για την προστασία από
σεισμούς και πυρκαγιές

• Καταγραφή και συνεργασία εθελοντών και εθελοντικών
ομάδων και αξιοποίησηή τους στον γενικότερο σχεδιασμό
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας

•

Δημιουργία σχολής εθελοντών-διασωστών για την
αντιμμετώπιση φυσικών καταστροφών και για την παροχή
εξιδεικευμένων πρώτων βοηθειών.

u Προωθούμε την υλοποίηση δημόσιων & ιδιωτικών επενδύσεων για την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, κλπ).

u Σε συνεργασία με τους Δήμους σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε όλα τα σχολεία.
Αξιοποιούμε τα έσοδα από τη χρήση τους, για τη
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών.

u Δημιουργούμε νέες λαϊκές αγορές
βιολογικών προϊόντων.

u Δίνουμε έμφαση στην καταπολέμηση
της παράνομης αλιείας και συνεργαζόμαστε

ολοκληρωμένη σχεδίαση αντιπυρικής και
αντιπλημμυρικής προστασίας και αναδασώσεων

με τους αλιευτικούς φορείς για τον περιορισμό της
υπεραλιείας και το σεβασμό της ισορροπίας της
θαλάσσιας πανίδας.

εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού και
κοινωνικής αλληλεγγύης

u Συνεργαζόμαστε με τους δήμους και τις φιλοζωικές οργανώσεις για τα αδέσποτα.

•
•
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ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
u

Καταρτίζουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για
την τουριστική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην
προβολή της Περιφέρειας, τη βελτίωση των υποδομών
και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

u

u

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου, ανοίγουμε το αστικό θαλάσσιο μέτωπο του Σαρωνικού, αφαιρώντας όλα τα εμπόδια
που φράσσουν την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, προωθούμε δράσεις για την υλοποίηση πράξεων
κρατικών ενισχύσεων στον τομέα του τουρισμού

• Βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο εντός των νησιών.
• Αναδεικνύουμε την Ιστορική και Πολιτιστική κλη-

ρονομιά της περιοχής (Λεμονοδάσος, Διαβολογέφυρο,
Αρχαία Τροιζήνα, Μυλοπόταμος Κυθήρων, Κάστρο
Κυθήρων κ.ο.κ.)

•

Προστατεύουμε τις ακτές και αναβαθμίζουμε τις
εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών Μεθάνων, για τις
οποίες υπάρχει ενδιαφέρον από Βορειοευρωπαίους και
Κεντροευρωπαίους όλο το χρόνο.

και προωθούμε τις επενδύσεις, μέσω της δράσης «Πράσινος Τουρισμός».

u

Δρομολογούμε στοχευμένες παρεμβάσεις
για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος στο
«τόξο» του Σαρωνικού (παράλια Αττικής, νησιά και Τροιζηνία) και στα Κύθηρα-Αντικύθηρα.

• Αναβαθμίζουμε τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
• Δημιουργούμε Μαρίνες σε μια περιοχή όπου κινού-

νται πάνω από 10.000 σκάφη αναψυχής ετησίως, με
στόχο την αύξηση του αριθμού αυτού και την βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών. Σύγχρονες μαρίνες με
σταθμούς ανεφοδιασμού και κέντρα service για θαλαμηγούς και ιστιοφόρα..

•

Προβάλλουμε την περιοχή για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων.

•

Διευκολύνουμε την ίδρυση και λειτουργία Σχολών
και κέντρων θαλάσσιων ΣΠΟΡ (ΣΚΙ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ κ.λπ.) καθώς και σχολών υποβρύχιας ξενάγησης - αυτοδυτών.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Σήμερα που δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή, εξαιτίας των
πιέσεων που υφίστανται συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, είναι
απαραίτητη η διασφάλιση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας. Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε τη διάλυση
του κοινωνικού ιστού. Η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείαςπρόνοιας και η προστασία των ευαίσθητων, και γι’ αυτό πιο
ευάλωτων στην κρίση κοινωνικών ομάδων, είναι άμεση προτεραιότητα για το «Άρμα Πολιτών».

u

Αξιοποιούμε τις αρμοδιότητες που μας
απονέμει ο Καλλικράτης στον τομέα υγείαςπρόνοιας (άδειες ιατρικών & κοινωνικών επαγγελμάτων, επιχειρήσεων ιατρικού και προνοιακού χαρακτήρα,
κλπ) για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

u

u Σχεδιάζουμε από την αρχή πρόγραμμα
«τηλεφροντίδας» και κατ’ οίκον βοήθειας
για παιδιά και ανήμπορους ηλικιωμένους.

u Θεσμοθετούμε ειδικές παρεμβάσεις υπέρ
μειονεκτουσών ομάδων (αποφυλακισμένοι, μακροχρόνια άνεργοι, τοξικομανείς).

u Συμβάλλουμε στην ένταξη των νόμιμων
μεταναστών στην οικονομική και εύρυθμη κοινωνική
ζωή της Περιφέρειας.

Βελτιώνουμε τις συνθήκες λειτουργίας υποβαθμισμένων νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων.

u

Δίνουμε έμφαση στην αναβάθμιση του δικτύου πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας, όπου παρατηρούνται τεράστιες δυσλειτουργίες σε
διάφορες περιοχές της Περιφέρειας.

u

Αναδεικνύουμε τη σημασία της πρόληψης,
προωθώντας πρόγραμμα προληπτικού ιατρικού ελέγχου
για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, άστεγοι) και παιδιά,
με χρήση κινητών μονάδων.
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
u

Συνεργαζόμαστε με τα συναρμόδια Υπουργεία και
την κατάρτιση και χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων στον τομέα
τους Δήμους για

παιδείας-πολιτισμού-αθλητισμού, αφού καταγράψουμε
τις ανάγκες κάθε περιοχής.

u

Σε συνεργασία με τους Δήμους, πιέζουμε

για θεσμική λύση του χωροταξικού προβλήματος
των βρεφονηπιακών σταθμών, για τους οποίους

δεν υπάρχει πρόβλεψη δέσμευσης-αγοράς οικοπέδων,
αντίστοιχη αυτής που ισχύει για τα σχολεία. Μαζί με
τους Δήμους, αντιμετωπίζουμε την ανεπάρκεια προσωπικού και πόρων των βρεφονηπιακών σταθμών. Η
αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι αναγκαίος όρος για την επιβίωσή
τους, τη στιγμή που παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση
των αιτήσεων.

u

u

Βελτιώνουμε τις σχολικές μονάδες στην Αττική
και φροντίζουμε να αποκτήσουν επαρκή αύλειο χώρο.
Αναπτύσσουμε πλήρες δίκτυο σχολικών μονάδων καθώς
και ειδικών σχολείων.
Δημιουργούμε ένα Ειδικό Περιφερειακό Ταμείο, από
όπου θα δίνονται υποτροφίες για τις σπουδές
νέων της Περιφέρειας, που διακρίνονται και δεν έχουν

την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στα έξοδα
των σπουδών τους..

u Δημιουργούμε τις υποδομές για ασύρματο
δίκτυο internet σε όλη την Αττική και υλοποιούμε
την πρώτη περιφερειακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

u

Προωθούμε την ανάπτυξη ελεύθερων και οργανωμένων χώρων άθλησης σε όλη την Περιφέρεια.

u

Kαθιερώνουμε την ΑΤΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. Κάθε
4 χρόνια διοργανώνουμε μια ανοιχτή γιορτή αθλητισμού
και πολιτισμού, με εκδηλώσεις σε όλη την Περιφέρεια
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και διεθνείς συμμετοχές. Στέλνουμε παντού το μήνυμα
της ειρήνης και της συλλογικής προσπάθειας.

u

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχει το φυσικό
δυναμικό της Περιφέρειας και ιδίως αυτό των νησιών
του Αργοσαρωνικού για την ανάπτυξη του ναυτα-

θλητισμού, της ιστιοπλοΐας και των καταδύσεων.

u Σε συνεργασία με τους δήμους αναβαθμίζουμε τις υπάρχουσες παιδικές χαρές και
τους παιδότοπους και αναζητούμε χώρους για τη
δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

30

u

Αναδεικνύουμε την πολιτιστική ταυτότητα της Αττικής,
συνεργαζόμαστε με τους δήμους και την αρχαιολογική
υπηρεσία και προωθούμε τις αναπλάσεις και

τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων
της περιφέρειας, για να βελτιώσουμε την εικόνα και
την προσβασιμότητά τους.

u

Προτείνουμε τη Δημιουργία Διεθνούς Κέντρου
Μελετών Δημοκρατίας στον Μαραθώνα,
προκειμένου να αναδειχθεί ο ιστορικός συμβολισμός
της περιοχής. Το Κέντρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
πολυχώρος συνεδρίων, πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ - ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Φιλλελήνων 7 • 105 57 • Σύνταγμα • Αθήνα
Τηλ: 210 32 26 445 • fax: 210 32 26 259
e-mail: armapoliton@gmail.com
web: www.armapoliton.gr

