
Αγαπητοί συµπολίτες, 

Με απόλυτη προσήλωση στην αρχή της 
διαφύλαξης του οικιστικού χαρακτήρα του 
Ψυχικού ως κηπούπολης µε χρήση γης 
αποκλειστικά για κατοικία και γνώµονα το 
συµφέρον και την εξυπηρέτηση των δηµοτών 
σχεδιάσαµε το πρόγραµµα που κρατάτε στα 
χέρια σας και περιέχει τις προτάσεις µας για µια 
πόλη που στο επίκεντρο της φροντίδας της έχει 
τον άνθρωπο.

Τις προτεραιότητές του ιεραρχήσαµε, µε τον 
τρόπο που εσείς υπαγορεύσατε µέσα από 
ερωτηµατολόγια, επιστολές σας και συζητήσεις 
στο πλαίσιο της προεκλογικής µας προσπάθειας.

Γνωρίζοντας ότι στους δηµότες έχει εµπεδωθεί η 
πεποίθηση, ότι οι παθογένειες του παρελθόντος 
δεν θα επιτρέψουν τη συνεπή πραγµατοποίηση 
αυτού του προγράµµατος, η Ψυχικού Πολιτεία 
µε το νέο και δυναµικό της ψηφοδέλτιο 
επιδιώκει να ανατρέψει πρωτίστως αυτήν τη 
δικαιολογηµένη προκατάληψη και να σας πείσει 
να την εµπιστευθείτε.

Mε φιλικούς χαιρετισµούς

Ελένη Ζέππου - Χαρλαύτη 
Υποψήφια Δήµαρχος Ψυχικού

Στο Ψυχικό γυρίζουµε σελίδα
Ψηφίζουµε Ψυχικού Πολιτεία

Mε φιλικούς χαιρετισµούς
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Πολεοδοµία - Χωροταξία
Επιδίωξη να έχουν επιτυχή έκβαση οι εκκρεµείς 
δίκες για τους κοινοχρήστους χώρους του 
προαστίου (Παλιά Αγορά, Άλσος Αµαδρυάδων, 
Χαλεπά...).

Δέσµευση πόρων για απαλλοτριώσεις στην 
περίπτωση που θα χρειαστεί να επιβληθούν.

Αναδιάρθρωση της δοµής και της λειτουργίας 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήµου, µε σκοπό την 
αναχαίτιση των πάσης φύσεως πολεοδοµικών 
αυθαιρεσιών στο µέλλον.

Χώροι Πρασίνου
Καταγραφή του πρασίνου του προαστίου, 
ανανέωση και ενίσχυσή του σε συνεργασία 
µε επιστηµονικούς φορείς (Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο), µε χρηµατοδότηση από το 
πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ.

Αναδάσωση των Τουρκοβουνίων σε συνεργασία 
µε  τους οµόρους Δήµους  Αθηναίων και 
Γαλατσίου και ανάπλαση του Λατοµείου Ψυχικού 
σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αθήνας µε 
σκοπό τη δηµιουργία χώρων λειτουργικού 
πρασίνου υπερτοπικής σηµασίας.

Δηµιουργία φράγµατος πρασίνου στην οδό 
Μαραθωνοδρόµου και στην περιοχή του 
περιφερειακού του Αττικού Άλσους, µε σκοπό τη 
µείωση του θορύβου και της ρύπανσης.

Εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης σε όλα 
τα άλση του προαστίου.

Δηµιουργία γεωτρήσεων για την καλύτερη 
συντήρηση του πρασίνου και την οικονοµία.

Διάθεση των εσόδων του Blue Bell για τη 
συντήρηση του πρασίνου.

Αισθητική Αναβάθµιση 

Συγκρότηση επιτροπής συµβουλευτικής της 
δηµοτικής αρχής από  ειδικούς εγνωσµένου 
κύρους συµπολίτες, που θα προσφέρουν τη 
γνώση και την εµπειρία τους για την αισθητική 
αναβάθµιση του προαστίου.

Έµφαση στην καθαριότητα και τη φροντίδα των 
κοινοχρήστων χώρων.

Αποκατάσταση των πεζοδροµίων ώστε να 
καταστούν ασφαλή και βατά.

Αναδιαµόρφωση της πλατείας Λαϊκής Αγοράς, 
ώστε να γίνει χρηστικός χώρος αναψυχής για 
τους δηµότες και να λειτουργεί στο χώρο της η 
λαϊκή αγορά.

Πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος κατάργησης 
πεζοδροµίων και πλακόστρωσης των πολύ 
στενών δρόµων του προαστίου µε σκοπό τη 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας και στάθµευσης.

Διακόσµηση των κοινοχρήστων χώρων του 
προαστίου µε εικαστικά έργα µε τη βοήθεια 
χορηγών.

Εγκατάσταση ενιαίου τύπου περιπτέρων µε τις 
απαραίτητες υγειονοµικές υποδοµές, µελέτη της 
θέσης τους, ώστε να µη δηµιουργείται κίνδυνος 
για την ασφάλεια των πολιτών και εφαρµογή των 
αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου σε σχέση 
µε την επιφάνεια που καταλαµβάνουν.

Ανάπλαση - αισθητική αναβάθµιση των εισόδων 
του προαστίου.
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Δηµοτικές Υποδοµές
Σταδιακή υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρο-
δότησης του προαστίου.

Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης οµβρίων 
και ακαθάρτων. 

Ολοκλήρωση του φωτισµού του προαστίου.

Επέκταση και λειτουργία του δικτύου φυσικού 
αερίου.

Καθαριότητα - Ανακύκλωση
Αναπροσαρµογή του υφισταµένου Κανονισµού 
Καθαριότητας του Δήµου και πιστή τήρησή του 
µε σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του προαστίου 
και της ποιότητας της ζωής µας σ’ αυτό.

Εφαρµογή νέου συστήµατος ανακύκλωσης στα 
πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων 
µε διαλογή των ανακυκλωσίµων στην πηγή.

Συγκοινωνία - Κυκλοφοριακό
Σύνταξη νέας µελέτης για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της διαµπερούς κυκλοφορίας και 
τη διευκόλυνση της εσωτερικής κυκλοφορίας.

Οργάνωση αξιόπιστης τοπικής συγκοινωνίας 
µε τη δροµολόγηση µικρών λεωφορείων 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα συνδέουν 
το προάστιο µε την λεωφόρο Κηφισίας και το 
µετρό.

Σύνταξη και εφαρµογή µελέτης ελεγχόµενης 
στάθµευσης - δηµιουργία θέσεων µονίµων 
κατοίκων στις περιοχές που χρειάζεται.

Διεκδίκηση της ολοκλήρωσης των οδικών έργων 
υποδοµής της περιοχής µας (διάνοιξη σήραγγας 
Τουρκοβουνίων) και του µετρό.

Αναδιοργάνωση της λειτουργίας του σταθµού 
ταξί.

Blue Bell - Kέντρο Νεολαίας

Δηµιουργία Εντευκτηρίου στο εσωτερικό του 
κτηρίου του Blue Bell που θα λειτουργεί 08.00 
έως 23.00. Η πρόσβαση σ’ αυτό θα είναι 
ελεύθερη µόνο  µε την επίδειξη της κάρτας 
δηµότη. Οι φίλοι µας που δεν θα έχουν κάρτα 
δηµότη, θα το επισκέπτονται µόνο όταν τους 
συνοδεύουµε. Εκεί θα συναντιόµαστε καθηµε-
ρινά για καφέ, θα τρώµε  κάτι ελαφρύ  (από 
catering), θα διαβάζουµε τις εφηµερίδες µας και 
τα βιβλία που έγραψαν συµπολίτες µας.

Δηµιουργία «Κέντρου Νεολαίας» στο 
Χριστοδουλάκειο (Χλόης και Β.Παύλου) για 
τους νεαρούς δηµότες µας, του οποίου η 
λειτουργία θα υποστηρίζεται από το κατάλληλο 
προσωπικό.  Στο κέντρο θα βρίσκουν τα παιδιά 
µας Internet corner, βιβλιοθήκη,  επιτραπέζια 
παιγνίδια, µουσική γωνιά για τα νεανικά µουσικά 
συγκροτήµατα του προαστίου, δισκοθήκη, 
ταινιοθήκη και snack bar.

Πρόσκοποι
Σε περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι  
προσπάθειές µας να ανακτήσουν οι πρόσκοποι 
την εστία τους στον χώρο του Ιερού Ναού 
Αγίου Δηµητρίου, εξασφάλιση στέγης τους στον 
χώρο του Γυµνασίου-Λυκείου Ψυχικού, ώστε 
να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στο 
Άλσος Εθνικής Αντιστάσεως.

»

»

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»



5

Δηµοτικές Υποδοµές
Σταδιακή υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρο-
δότησης του προαστίου.

Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης οµβρίων 
και ακαθάρτων. 

Ολοκλήρωση του φωτισµού του προαστίου.

Επέκταση και λειτουργία του δικτύου φυσικού 
αερίου.

Καθαριότητα - Ανακύκλωση
Αναπροσαρµογή του υφισταµένου Κανονισµού 
Καθαριότητας του Δήµου και πιστή τήρησή του 
µε σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του προαστίου 
και της ποιότητας της ζωής µας σ’ αυτό.

Εφαρµογή νέου συστήµατος ανακύκλωσης στα 
πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων 
µε διαλογή των ανακυκλωσίµων στην πηγή.

Συγκοινωνία - Κυκλοφοριακό
Σύνταξη νέας µελέτης για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της διαµπερούς κυκλοφορίας και 
τη διευκόλυνση της εσωτερικής κυκλοφορίας.

Οργάνωση αξιόπιστης τοπικής συγκοινωνίας 
µε τη δροµολόγηση µικρών λεωφορείων 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα συνδέουν 
το προάστιο µε την λεωφόρο Κηφισίας και το 
µετρό.

Σύνταξη και εφαρµογή µελέτης ελεγχόµενης 
στάθµευσης - δηµιουργία θέσεων µονίµων 
κατοίκων στις περιοχές που χρειάζεται.

Διεκδίκηση της ολοκλήρωσης των οδικών έργων 
υποδοµής της περιοχής µας (διάνοιξη σήραγγας 
Τουρκοβουνίων) και του µετρό.

Αναδιοργάνωση της λειτουργίας του σταθµού 
ταξί.

Blue Bell - Kέντρο Νεολαίας

Δηµιουργία Εντευκτηρίου στο εσωτερικό του 
κτηρίου του Blue Bell που θα λειτουργεί 08.00 
έως 23.00. Η πρόσβαση σ’ αυτό θα είναι 
ελεύθερη µόνο  µε την επίδειξη της κάρτας 
δηµότη. Οι φίλοι µας που δεν θα έχουν κάρτα 
δηµότη, θα το επισκέπτονται µόνο όταν τους 
συνοδεύουµε. Εκεί θα συναντιόµαστε καθηµε-
ρινά για καφέ, θα τρώµε  κάτι ελαφρύ  (από 
catering), θα διαβάζουµε τις εφηµερίδες µας και 
τα βιβλία που έγραψαν συµπολίτες µας.

Δηµιουργία «Κέντρου Νεολαίας» στο 
Χριστοδουλάκειο (Χλόης και Β.Παύλου) για 
τους νεαρούς δηµότες µας, του οποίου η 
λειτουργία θα υποστηρίζεται από το κατάλληλο 
προσωπικό.  Στο κέντρο θα βρίσκουν τα παιδιά 
µας Internet corner, βιβλιοθήκη,  επιτραπέζια 
παιγνίδια, µουσική γωνιά για τα νεανικά µουσικά 
συγκροτήµατα του προαστίου, δισκοθήκη, 
ταινιοθήκη και snack bar.

Πρόσκοποι
Σε περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι  
προσπάθειές µας να ανακτήσουν οι πρόσκοποι 
την εστία τους στον χώρο του Ιερού Ναού 
Αγίου Δηµητρίου, εξασφάλιση στέγης τους στον 
χώρο του Γυµνασίου-Λυκείου Ψυχικού, ώστε 
να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στο 
Άλσος Εθνικής Αντιστάσεως.

»

»

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»



6

Παιδεία - Σχολεία
Αντισεισµική θωράκιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των δηµοσίων σχολείων του 
προαστίου.   

Αναβάθµιση της κτιριακής τους υποδοµής 
µε τη δηµιουργία των απαραιτήτων για τις 
δραστηριότητες των µαθητών χώρων (αίθουσων 
εκδηλώσεων, κλειστών αθλητικών χώρων).

Ανάπλαση των σχολικών αυλών: φύτευση και 
φιλόξενη διαρρύθµισή τους.

Δηµιουργία βοτανικού κήπου στην αυλή των 
Δηµοτικών µας για την καλύτερη εκπαίδευση 
των µικρών µαθητών.

Δηµιουργία αθλητικών χώρων στις σχολικές 
αυλές.

Δηµιουργία βιβλιοθηκών σε όλα τα δηµόσια 
σχολεία του προαστίου και εξοπλισµός τους µε 
όλα τα απαραίτητα βιβλία και µέσα.

Στενή συνεργασία του Δήµου µε τους 
εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεµόνων σε όλα τα επίπεδα.

Λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής Υποστήριξης 
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού των 
µαθητών µας.

Λειτουργία Σχολής Γονέων σε ετήσια βάση.

Θεσµοθέτηση από τον Δήµο ετησίων διακρίσεων, 
για τις καλύτερες επιδόσεις, το καθαρότερο 
σχολείο, το καλύτερο τµήµα παρέλασης κλπ. 
ώστε να δηµιουργηθεί πνεύµα ευγενούς άµιλλας 
µεταξύ των µαθητών.

Ασφάλεια 

Λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την ασφαλή 
διαβίωση των δηµοτών και την προστασία της 
ζωής και της περιουσίας τους.

Οργάνωση Δηµοτικής Αστυνοµίας.

Κοινωνική Πολιτική 

Διατήρηση και ενίσχυση του προγράµµατος 
«Βοήθεια στο σπίτι».

Δηµιουργία Δικτύου Εθελοντών.

Λειτουργία ανοιχτής γραµµής ψυχικής στήριξης.

Διατήρηση των δηµοτικών ιατρείων και 
εµπλουτισµός τους ώστε να εξυπηρετούνται 
όλες οι ειδικότητες.

Συστηµατική εφαρµογή προγραµµάτων 
προληπτικής ιατρικής.

Καθιέρωση ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας. 
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Aθλητισµός
Αναδιοργάνωση της λειτουργίας των αθλητικών 
χώρων και επαναπροσδιορισµός του ρόλου της 
Αθλητικής Ένωσης Ψυχικού.

Δωρεάν πρόσβαση των παιδιών του προαστίου 
στις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Δήµου.

Ανοιχτές και  επιτηρούµενες σχολικές αυλές για 
τους µαθητές και τους δηµότες µετά το πέρας του 
σχολικού προγράµµατος, ώστε να αποτελούν 
ζωντανούς χώρους άθλησης και αναψυχής.

Προγράµµατα γυµναστικής και άθλησης για τους 
δηµότες κάθε ηλικίας.

Δηµιουργία skateboard park.

Πολιτισµός
Αναβάθµιση  του  χώρου  του  Πολιτιστικού  Κέντρου 
Μπενετάτου µε την τοποθέτηση ανελκυστήρα, 
προσβάσεων για άτοµα µε  αναπηρία και  
κλιµατισµού και τη λειτουργική διαµόρφωση και 
αισθητική αναβάθµιση της αίθουσας του πρώτου 
ορόφου.

Ανάδειξη του Πολιτιστικού Κέντρου Μπενετάτου, 
σε χώρο ουσιαστικών πνευµατικών αναζητή-
σεων. Έµφαση σε επιλεγµένες εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό 
του προαστίου.

Αξιοποίηση και προβολή από το Πολιτιστικό 
του πλούσιου ανθρώπινου δυναµικού του 
προαστίου µας που ασχολείται µε τα γράµµατα 
και τις τέχνες.

Δωρεάν παραχώρηση του Πολιτιστικού σε όλους 
τους φορείς του Ψυχικού.

Δηµοτική Βιβλιοθήκη 

Δηµιουργία Δηµοτικής Βιβλιοθήκης.

Αγορά δικαιωµάτων χρήσεως ηλεκτρονικών 
βιβλιοθηκών.

Προγράµµατα εκπαίδευσης για τη χρήση της 
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

Αδέσποτα Ζώα
Αγάπη και φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα σε 
συνεργασία µε την Επιτροπή Προστασίας τους. 
Οικονοµική ενισχυσή της, ώστε να εξασφαλίζεται 
στ’ αδέσποτα ζώα καταφύγιο, τροφή και  ιατρική 
περίθαλψη.

Καινοτόµες Προτάσεις
Καθιέρωση του «πολεοδοµικού περιπάτου» της 
Δηµάρχου  µε τους υπευθύνους της τεχνικής 
υπηρεσίας, της καθαριότητας και του πρασίνου σε 
διαφορετικό τοµέα του προαστίου κάθε µήνα, µε 
σκοπό να επισηµαίνονται και να αντιµετωπίζονται 
αµέσως τα πάσης φύσεως προβλήµατα.

Οργάνωση ειδικού τµήµατος εργατοτεχνιτών 
για την άµεση επισκευή και συντήρηση των 
δηµοτικών κτηρίων και των σχολείων και την 
αποκατάσταση των πάσης φύσεως προβληµάτων 
των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων.

Οργάνωση και Πιστοποίηση της ποιότητας των 
παρεχοµένων δηµοτικών υπηρεσιών κατά Ι.S.O.
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Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
Εκσυγχρονισµός της διοίκησης και της λειτου-
ργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση 
των δηµοτών µε τη βοήθεια των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Εφαρµογή τεχνολογιών Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (G.I.S.) στους 
τοµείς της διαχείρισης πολεοδοµικών 
δεδοµένων, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, 
ηλεκτροφωτισµού.

Εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου για τη 
δωρεάν χρήση υπηρεσιών διαδικτύου από τους 
δηµότες.

Εκσυγχρονισµός του δικτυακού τόπου του 
Δήµου.

«Ηλεκτρονική δηµοκρατία» µε την ενηµέρωση 
των δηµοτών από τον δικτυακό τόπο του Δήµου 
για τις αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Θεσµοθέτηση του διαδικτυακού διαλόγου ως 
µέσου συµµετοχής των δηµοτών στη λήψη 
αποφάσεων και την διαχείριση των δηµοτικών 
πραγµάτων.

Τηλεφωνική και ηλεκτρονική καταγραφή των 
προβληµάτων που απασχολούν τους δηµότες 
- ηλεκτρονική διαχείρηση αιτηµάτων και 
πιστοποιητικών.

Εκπαίδευση των δηµοτών στη χρήση του 
διαδικτύου.

Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού του 
Δήµου στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κοινωνία της 
Πληροφορίας”.

Διοίκηση & λειτουργία του Δήµου
Αναβάθµιση του ρόλου των επιτροπών µε την 
παρουσία της Δηµάρχου και αξιοποίηση των 
προτάσεών τους.

Συνεργασία µε όλους τους φορείς-σωµατεία που 
δραστηριοποιούνται στο Ψυχικό και στήριξη των 
προγραµµάτων τους.

Στενή συνεργασία του Δήµου µε τον 
Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ψυχικού σε όλα τα 
επίπεδα και ενίσχυση του ρόλου του.

Διαρκής µέριµνα της δηµοτικής αρχής µε τη 
βοήθεια ειδικών για την εξασφάλιση πόρων 
από χρηµατοδοτήσεις που προορίζονται για 
πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α.

Ευαισθητοποίηση των συµπολιτών µας για την 
ενδυνάµωση του θεσµού της χορηγίας.

Συνεργασία µε τους γειτονικούς δήµους σε όλα 
τα δυνατά επίπεδα.
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Καινοτοµίες στη λειτουργία του 
Δήµου

Με βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που θέτει 
ο νέος Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων:

Δηµιουργία δυναµικών δηµοτικών επιχειρήσεων, 
που θα αποτελέσουν µοχλούς οικονοµικής 
ανάπτυξης του δήµου.

Συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για 
την εκτέλεση έργων στο προάστιο.

Διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων για σοβαρά θέµατα 
του προαστίου.

Κατάρτιση χάρτας στην οποία θα καταγραφεί το 
πλαίσιο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων 
των δηµοτών και των κατοίκων και δη οι 
δυνατότητες που τους παρέχει ο νέος Κώδικας 
Δήµων και Κοινοτήτων να καταθέτουν αναφορές 
και επερωτήσεις για την ενηµέρωσή τους επί 
αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου και 
προτάσεις για την επίλυσή τους.

Καταγραφή από τον Δήµο όσων αναζητούν 
εργασία και συνεργασία µε τους δηµότες 
επιχειρηµατίες µε την παροχή κινήτρων σ’ αυτούς, 
ώστε να εξετάζουν πρώτα το διαθέσιµο δυναµικό 
των συµπολιτών µας.
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