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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ

Υποψήφιος Δήμαρχος
Δάφνης - Υμηττού
σελ. 13

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος
Δάφνης - Υμηττού

«Δώστε μας την δύναμη από την πρώτη Κυριακή»
είναι το βασικό σύνθημα
με το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές
ο νυν Δήμαρχος Ηλιούπολης
Βασίλης Βαλασόπουλος

σελ. 14

Ο Λ ΓΑ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α Κ Η
σελ. 3

Παρουσίαση των
υποψηφίων

σελ. 15

Ε

Κ

Λ

Ο

Πληροφορίες για τις
περιφερειακές και τις
ευρωεκλογές
σελ. 10, 12

Γ

Ε

Σ

“Αλλάζουμε την
καθημερινότητα”
«Ξεκινήσαμε έναν μακρύ αγώνα με στόχο
να είμαστε δίπλα στις ανησυχίες σας,
στα προβλήματα και στις καθημερινές μάχες
που δίνετε με τις αντιξοότητες που έχουν
διογκωθεί όλα αυτά τα χρόνια».
σελ. 8-9

[Editorial]

Editorial

Ηλιούπολη 2024: Η Πόλη που θέλουμε
Εκδήλωση υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Ηλιούπολης Θανάση Αθανασίου

Εκλογές με πρόσημο Ευρωπαϊκό
70 χρόνια μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο οικοδομήσαμε μια Ευρώπη που αν κ
απειλείται, δεν τα πήγε και άσχημα. Για
κάθε πολίτη κράτους-μέλους η ελεύθερη μετακίνηση, το δικαίωμα σπουδών
σε όποια χώρα της Ενωσης, το δικαίωμα
εργασίας και μόνιμης εγκατάστασης αποτελούν θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Ποια είναι λοιπόν η κρισιμότερη
πρόκληση των ημερών μας; Γιατί πρέπει
να χάσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε
να τα αποκτήσουμε ξανά; Η ευρωπαϊκή
ιδέα, γεννημένη στον απόηχο της ευρωπαϊκής βαρβαρότητας πριν από 70 χρόνια,
απειλήθηκε από την κρίση του 1989. Αυτό
που είναι ξεκάθαρο είναι ότι αυτές οι ευρωεκλογές αφορούν το ίδιο το μέλλον της
Ευρώπης. Αυτό που απαιτείται τώρα σε
κάθε γωνιά της ηπείρου είναι η προστασία του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού
με την ψήφο μας. Παρότι οι οικονομικές
ανισότητες παραμένουν, και πολλές μειονότητες, όπως οι πρόσφυγες, συνεχίζουν
να υφίστανται διακρίσεις και καταπίεση,
το ευρωπαϊκό ιδεώδες βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

Εκλογές 26ης Μαΐου –
σκηνικά «μάχης»
Αν μετρήσουμε τα εκλογικά συστήματα
από το 1926 έως το 1990 ο μέσος όρος είναι απογοητευτικός. Η Ελλάδα έχει αλλάξει 14 εκλογικά συστήματα. Αποτυπώνεται
όχι μόνο η ταραγμένη πολιτική ζωή, αλλά
και η εργαλειοποίηση του εκλογικού νόμου από την εκάστοτε εξουσία, αλλοιώνοντας ένα βασικό συστατικό των εκλογών:
πως οι πολίτες ψηφίζουν πρώτα από όλα
για να προκύψει σταθερότητα στην εκπροσώπηση. Θα ακολουθήσει μαραθώνιος,
μάχη, καθώς ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης που θα εκλεγεί τη δεύτερη Κυριακή θα κληθεί να διοικήσει χωρίς πιθανά
την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό ή
το περιφερειακό συμβούλιο που λαμβάνει
τις αποφάσεις. Εκεί θα κριθούν η ικανότητά του να συνθέτει συμμαχίες και να τις
ανασυνθέτει, χωρίς να δυσαρεστεί τους
δικούς του συμβούλους, αλλά ούτε και
να καταπατά τις προεκλογικές συμμαχίες
που του επέτρεψαν να εξασφαλίσει πλειοψηφία για την κατάληψη του θώκου. Τα
σενάρια που επικρατούν εμφανίζουν ως
αναγκαία τη μετεκλογική συνεργασία τουλάχιστον δύο ή και τριών παρατάξεων για
να εξασφαλιστεί απόλυτη πλειοψηφία στο
δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά τρέχουν όλοι πίσω από τον πολυπόθητο αέρα
αυτοδυναμίας.

Αλεξάνδρα Μπράττη
Επικοινωνιολόγος
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Θανάσης Αθανασίου και Τάσος Γαϊτάνης

Η

εκδήλωση του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Ηλιούπολης Θανάση
Αθανασίου με το συνδυασμό η
Πόλη που θέλω με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Γαβριήλ Αραμπατζή παγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Αναψυκτήριο Ηλιούπολης και παρευρέθησαν
πάνω από 100 άτομα. Το διακύβευμα της συζήτησης δια

στόματος Θανάση Αθανασίου
ήταν: «Η πόλη χρειάζεται όραμα και σχέδιο πέρα και έξω
από εκλογικούς κύκλους».
Ξεχώρισαν εκφράσεις όπως:
«Το 2024 η Ηλιούπολη σβήνει
60 κεράκια. Θα πρέπει να γιορτάσουμε αυτά τα γενέθλια σε
μια πόλη πρότυπο για όλη την
Αττική» - «Βάζουμε τους νέους στο γήπεδο. Στον πάγκο ας

Γαβριήλ Αραμπατζής

κάτσουν οι επαγγελματίες της
πολιτικής». Ο Θανάσης Αθανασίου είναι ένας νέος άνθρωπος
με διάθεση για προσφορά και
αυτό διαφάνηκε έντονα στην
ομιλία της περασμένης εβδομάδας μέσα σε θερμό κλίμα.
Έστειλαν επιστολές στήριξης
της υποψηφιότητας του Θανάση Αθανασίου ο Αντιπρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας και

Βουλευτής Β Αθήνας Κωστής
Χατζηδάκης και ο Βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
Τοποθετήθηκαν η Χαρά Πασχαλίδου (εκ μέρους του Χάρη
Θεοχάρη), ο Τάσος Γαϊτάνης
υποψήφιος Βουλευτής με τη
Νέα Δημοκρατία και ο Γαβριήλ
Αραμπατζής υποψήφιος Δήμαρχος Ηλιούπολης.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διανέμεται δωρεάν
ΜΑΪΟΣ 2019
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Τηλ.: 210 7666727
Κιν.: 697 2997912
Κιν.: 6955 647030
epikoinonia2016@gmail.com
Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς.
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές δεν
δημοσιεύονται. Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα,
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Κωνσταντίνα Κότσαρη
Εκπαιδευτικός – Υπ. Διδάκτωρ & Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Υμηττού
Έθεσα υποψηφιότητα στην πόλη μου γιατί:

Ονειρεύομαι μια Πόλη «έξυπνη», ασφαλή, καθαρή,
προσβάσιμη και με ίσες ευκαιρίες για όλους
Στοχεύω να εργαστώ για την Παιδεία, την Καινοτομία
και την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου
Ελπίζω σε μια νέα αρχή για το σήμερα
και μια νέα προοπτική για το μέλλον των πολιτών

[Δημοτικά]

Στοίχημα αυτοδυναμίας για τον Βαλασόπουλο

«Δ

ώστε μας την δύναμη από την
πρώτη Κυριακή» είναι το βασικό
σύνθημα με το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές ο νυν Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλης
Βαλασόπουλος. Και αυτό διότι ναι μεν,
σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις έχει
ένα σοβαρό προβάδισμά 20 μονάδων έναντι των αντιπάλων του, αλλά από την άλλη,
το σύστημα της απλής αναλογικής θα καθορίσει και την κυβερνησιμότητα του δήμου.
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης ζητάει την αυτοδυναμία που με το νέο σύστημα καθορίζεται την πρώτη Κυριακή (οι παρατάξεις λαμβάνουν τόσες έδρες όσες τα ποσοστά τους
αναλογικά) για να μπορέσει να υλοποιήσει
και το υπόλοιπο έργο του.
Ας μην ξεχνάμε ότι η επόμενη τετραετία
είναι κρίσιμη για την Ηλιούπολη. Πάνω από
όλα η έναρξη λειτουργίας της Επένδυσης
του Ελληνικού. Υπολογίζεται ότι 60.000
επιπλέον αυτοκίνητα και φορτηγά θα πηγαίνουν κάθε μέρα στο Ελληνικό. Από την
Κατεχάκη δεν υπάρχει άλλη διέξοδος παρά
μόνο μέσα από την Ηλιούπολη. Ο κ. Βαλασόπουλος έδωσε σοβαρές μάχες για την
Υπόγεια Αστική Σήραγγα που θα ξεκινάει
από τον Καρέα και θα καταλήγει στην Λ.
Βουλιαγμένης και θα ανακουφίσει όλη την
πόλη. Με σωστές κινητοποιήσεις, μελέτες
και συναντήσεις κατόρθωσε να βάλει την

χρηματοδότηση στο πακέτο Γιούνκερ και
να εντάξει και την μελέτη στην ανανέωση
της σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
και Αττικής Οδού. Από εδώ και πέρα χρειάζεται ισχυρή πλειοψηφία και την δεξιοτεχνία που επέδειξε, για να ολοκληρωθεί το
έργο.
Δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η Δημόσια Περιουσία. 500 μικρά οικόπεδα μέσα
στις γειτονιές που είτε θα μετατραπούν σε
πολυκατοικίες και Super Market είτε θα
αποδοθούν στους δημότες για κοινωφελή
χρήση, παιδικές χαρές, χώροι αθλοπαιδιών κλπ... και τα μεγάλα οικόπεδα όπως το
Χαλικάκι και το οικόπεδο απέναντι στο ΙΚΑ
που τα διεκδικεί το η ΕΤΑΔ. Ο κ. Βαλασόπουλος κέρδισε την πρώτη φάση με τους
δικαστικούς αγώνες κατά των κληρονόμων
Νάστου. Τώρα απομένει να καθορίσει κοινωφελή χαρακτήρα και εδώ, για να γίνουν
δημόσιας χρήσης. Εχουν ήδη ετοιμαστεί οι
μελέτες στο Χαλικάκι κλπ και είναι πολύ
κρίσιμο να υπάρξει ικανή και αυτόνομη
διοίκηση που να μπορεί να διαπραγματευτεί με το κράτος και την Περιφέρεια για
την χρηματοδότηση του έργου. Ηδη όλοι οι
υποψήφιοι Περιφερειάρχες έχουν δεσμευτεί στον κ. Βαλασόπουλο για την χρηματοδότηση του έργου.
Ο τρίτος λόγος είναι η ιδιαίτερη μέριμνα
που δείχνει ο κ. Βαλασόπουλος για την εξέλιξη της Ηλιούπολης σε Εξυπνη Πόλη. Η
Ηλιούπολη ήδη με 36 εφαρμογές βρίσκεται
μεταξύ των πρώτων πέντε δήμων της Ελλάδας που μπορεί να διεκδικήσει εύκολα
χρηματοδοτήσεις για μια ολοκληρωμένη
πολιτική στον τομέα αυτόν. Ο κ. Βαλασόπουλος χρειάζεται λοιπόν την αυτοδυναμία
στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να
προχωρήσει την πολιτική του αυτή χωρίς
προσκόμματα. Αλλωστε ο κ. Βαλασόπουλος έχει δείξει ότι μπορεί να πείθει Περιφερειάρχες και Υπουργούς να χρηματοδοτήσουν έργα στην Ηλιούπολη. Μην ξεχνάμε ότι ένα τεχνικό πρόγραμμα που έχει η
Ηλιούπολη 1 εκατομμυρίου ευρώ από τον
προϋπολογισμό της ο κ. Βαλασόπουλος το
έφτασε στα 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ
με τις χρηματοδοτήσεις από τα υπουργεία
και την Περιφέρεια.
Σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις
Κοκοτίνης, Ευσταθίου και Αραμπατζής δί-

νουν σκληρή μάχη για την δεύτερη θέση,
αλλά πολύ μακριά από τον κύριο Βαλασόπουλο. Ετσι η μάχη δίνεται στην αυτοδυναμία της πρώτης Κυριακής και στην αναλογία των εδρών μεταξύ των παρατάξεων.
Ο νέος εκλογικός νόμος σε περίπτωση
μη αυτοδυναμίας επιβάλει τις συνεργασίες.
Δεν είναι όπως στην περίπτωση της Βουλής που αν δεν υπάρξουν συνεργασίες, η
Βολυή διαλύεται. Ο νόμος δεν προβλέπει
διάλυση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά
απλά μια απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών αφού κάθε απόφαση για ένα έργο ή για
μια υπηρεσία, ακόμη και για τους μισθούς
των εργαζομένων, θα χρειάζεται πολυήμερη και σκληρή διαπραγμάτευση. Οι πολίτες
θα πρέπει να περιμένουν μήνες η και χρόνια για μια απλή συντήρηση ή ένα έργο σε
περίπτωση μην αυτοδυναμίας.
Βέβαια ο κ. Βαλασόπουλος έχει δείξει
και σ΄αυτό το επίπεδο ικανότητες. Το 90%
των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν παρθεί ομόφωνα. Δεν είναι των
άκρων, ούτε της απόλυτης γνώμης. Ξέρει
να διαμορφώνει συμμαχίες και χωρίς τον
νέο νόμο.
Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι κατόρθωσε να
κάνει προεκλογική συνεργασία και με την
Πράσινη Ηλιούπολη. Ενα νέο κίνημα που
παρουσιάζεται από τους Πράσινους στην
Ελλάδα και το οποίο εκπροσωπείται από
την κα Βρέκου τώρα πια στο ψηφοδέλτιο
του κ. Βαλασόπουλου. Οι Πράσινοι επέλε-

ξαν δέκα δημάρχους περίπου στην Ελλάδα
οι οποίοι εφαρμόζουν ήδη πράσινη πολιτική και τους στηρίζουν με συνεργασίες. Μεταξύ αυτών και τον δήμαρχο Ηλιούπολης.
Κατά τα άλλα, μαχη για την είσοδο στο
Δημοτικό Συμβούλιο θα δώσουν οι:
H Τασία Τσατσούλη, Δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης που στηρίζεται από το ΚΚΕ.
Πέτρος Μανιάτης, επικεφαλής της νεοσύστατης παράταξης «Μαχόμενη Ηλιούπολη». Μια παράταξη με ανατρεπτικό και αντικαπιταλιστικό πολιτικό χαρακτήρα.
Γιώργος Σόφης, δημοτικός σύμβουλος
Ηλιούπολης με την παράταξη «Αριστερή
Πρωτοβουλία».
Αποστόλης Στασινόπουλος, με την παράταξη «Συνεργοί Με Την Ηλιούπολη» κοντά στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
Και ο Γιώργος Χατζηδάκης, τ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου.
Σκληρή η μάχη για όλους και για κάθε
έναν ξεχωριστά. Για τον νυν Δήμαρχο να
εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή, για τον κ.
Κοκοτίνη να κρατήσει την δεύτερη θέση για
τους κ. Ευσταθίου και Αραμπατζή να περάσουν ο ένας τον άλλον, για την κα Τσατσούλη να πιάσει διψήφιο νούμερο και για τους
υπόλοιπους να μπουν στο δημοτικό συμβούλιο με δύο ή τρεις έδρες.
Σκληρή η μάχη και για τους πολίτες. Για
να βελτιωθεί η πόλη τους χρειάζεται ένα
Δημοτικό Συμβούλιο με συμπαγή διοίκηση.

Συμφωνία συνεργασίας Δημάρχου με Πράσινη Ηλιούπολη, Βασίλης Βαλασόπουλος, Ματίνα Βρέκου
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Τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί για την Ηλιούπολη
λη του την προεκλογική εκστρατεία
ο Δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος
την πέρασε επιμένοντας ότι είναι ο μονός
που έχει πραγματοποιήσιμο, δρομολογημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα.
Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά ποια είναι
αυτά τα έργα και σε τι φάση βρίσκονται:

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Ό

Το έργο εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της διεκδίκησης από τους κληρονόμους Νάστου.
Οι δικαστικοί αγώνες δικαίωσαν τον Δήμο
και τώρα ετοιμάζεται μελέτη αξιοποίηση
για κοινωφελή χρήση. Εκεί προβλέπεται
να γίνει ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό
Αθλητικό και Πολιτιστικό κέντρο από τα πιο
σύγχρονα που θα διαθέτει η Ελλάδα.
δηλατόδρομοι, χώροι ξεκούρασης μέσα σε
όαση πρασίνου, τεχνητά κανάλια.

1) ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Ο τερματικός σταθμός στην Αγία Μαρίνα έχει ήδη
μπει στους άμεσους σχεδιασμούς και στην
επόμενη επέκταση του Μετρό της Αθήνας.
Η Ηλιούπολη θα διασυνδέεται με το πολεοδομικό συγκρότημα της Πρωτεύουσας
με δύο γραμμές ΜΕΤΡΟ, ενώ παράλληλα
θα αναβαθμισθεί σημαντικά η περιοχή της
Αγίας Μαρίνας όπου και θα γίνει τερματικός
σταθμός.
2) Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Θα συνδέσει την Περιφερειακή
Υμηττού (την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ) με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης που θα αναβαθμισθεί σε
Λεωφόρο ταχεία κυκλοφορίας. Τεράστιας
σημασίας έργο που θα ανακουφίσει κυκλοφοριακά την πόλη και θα επιτρέψει την ολική αναβάθμιση και ανάπλαση του κέντρου
και των μεγάλων οδικών αρτηριών. Μέχρι
σήμερα ο κ. Βαλασόπουλος κατόρθωσε
να εντάξει την μελέτη στην ανανέωση της
σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την
Αττική Οδό Α.Ε. και την χρηματοδότηση του
έργου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ στο
πακέτο Γιούνκερ. Το έργο αυτό περιλαμβάνει και την αναβάθμιση του μετώπου της
Βουλιαγμένης.

3) ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ με εκτεταμένες
πεζοδρομήσεις και με ενοποίηση των χώρων πρασίνου από τον Υμηττό μέχρι το ρέμα
πικροδάφνης.
4) ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΧΑΛΙΚΑΚΙ, Κατασκευή του νέου ολοκληρωμένου
βιοκλιματικού πάρκου στο Χαλικάκι, μία
όαση πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής.
Η ολοκληρωμένη μελέτη έχει κατατεθεί
στην Περιφέρεια. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε και το έργο θα ξεκινήσει εντός
του 2019.
Τι σημαίνει Βιοκλιματικό πάρκο; ΜΕΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στην πόλη της Ηλιούπολης, λόγω της μεγάλης ποσότητας του
πρασίνου. Πεζόδρομοι, χώροι άθλησης, πο-
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Μετά από την Ολοκλήρωση κατασκευής και
τη λειτουργία των βασικών αγωγών Σ2 & Σ3,
εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής
και ξεκινάει η κατασκευή και του μεγάλου
αγωγού από Αη Γιάννη Καρέα – Αναστάσεως – Νησάκι, ενώ το έργο συνοδεύεται και
με την κατασκευή των παραλλήλων δευτερευόντων αγωγών στις γειτονιές .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΛΙΜΟΥ
Δύο πεζογέφυρες μελετήθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Μεταφορών
μετά από έντονες πιέσεις της Δημοτικής
Αρχής που τεκμηρίωσε το έντονο πρόβλημα ασφάλειας που υπάρχει στην περιοχή. Η
κατασκευή των δύο πεζογεφυρών θα ξεκινήσει άμεσα στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου
και θα αλλάξει όλη την λειτουργία της πλατείας, θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση
πεζών, θα ζωντανέψει την τοπική αγορά και
θα αναβαθμίσει όλη την γύρω περιοχή.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πρόκειται για μια μάδα πιλοτικών πρωτοποριακών αναπλάσεων. Ηδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ανάπλασης της Αγίας Μαρίνας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πλήρη
αναβάθμιση της περιοχής με μια εικόνα
που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτήν που
γνωρίζουμε. Θα είναι μια σύγχρονη πόλη
του μέλλοντος. Θα γίνουν διαμορφώσεις για
διαδρομές και στάσεις πεζών, θα μπουν ειδικά σχεδιασμένοι εξοπλισμοί κιόσκια παγκάκια, στάσεις έξυπνοι φωτισμοί κλπ. Με
την ολοκλήρωση της Αγίας Μαρίνας αμέσως ξεκινάει αντίστοιχη στον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοντέλο επεκτείνεται σε όλη την
Ηλιούπολη.

ΗΠΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ,
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
Μετά την αποδοχή της σχετικής μελέτης και
από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την
απόρριψη όλων των ενστάσεων, το έργο
χρηματοδοτείται πια από την Περιφέρεια
Αττικής και δημιουργείται μια τεράστια αξιοζήλευτη όαση πρασίνου μέσα στην Ηλιούπολη.

εγκαταστήσει 36 Έξυπνες Εφαρμογές που
την έχουν τοποθετήσει στους πρώτους δήμους της Αλλάδα. Η δημοτική αρχή έχει
βασικό πυλώνα στο πρόγραμμά της, την
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής
στην κατεύθυνση αυτή που θα διαπερνάει
οριζόντια όλους τους τομείς και τις λειτουργίες της πόλης. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έξυπνη διαχείριση συστημάτων, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση
και δικτύωση των πολιτών, ολοκληρωμένος άμεσος κεντρικός έλεγχος λειτουργίας
και συντήρησης όλων των υποδομών της
πόλης.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πέραν των μεγάλων οικοπέδων που έχουν
ήδη μελετηθεί για κοινωφελή χρήση πάνω
από 500 οικόπεδα του δημοσίου διεκδικούνται προς παραχώρηση από το Δήμο. Είναι
ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τους
Ηλιουπολίτες για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα και της κοινωφελούς χρήσης για τους κατοίκους.
Η δημοτική αρχή προγραμματίζει μεταξύ
άλλων να κατασκευάσει δύο ακόμη Παιδικούς Σταθμούς και ένα Νηπιαγωγείο. Ήδη
έχει ξεκινήσει η κατασκευη του παιδικού
σταθμού στην Αριστογείτονος, χωρητικότητας 120 παιδιών.

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ
Η Δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει εδώ και
αρκετό καιρό μια μακρόχρονη διαδικασία
μετασχηματισμού της Ηλιούπολης σε μια
υπερσύγχρονη Έξυπνη Πόλη. Ηδη έχει

Εχει ήδη ξεκινήσει και τελειώνει η διαδικασία του διαγωνισμού για την εγκατάσταση 5.500 λαμπτήρων LED σε όλη την Ηλιούπολη με σύστημα τηλεδιαχείρισης και με
εγγύηση καλής λειτουργίας για 12 χρόνια.
Εκτός του ότι οι δρόμοι της πόλης θα φωτιστούν με άπλετο φως, οποιαδήποτε λάμπα
χαλάει, θα αντικαθίσταται εντός ολίγων
ορών από τον ίδιο τον ανάδοχο αφού θα
υπάρχει σχετική ένδειξη με τηλεειδοποίηση στις οθόνες και του δήμου και του κατασκευαστή και με ρήτρα καλής λειτουργίας
του έργου.
Επιπλέον εξοικονομείται 60% της κατανάλωσης που επιστρέφεται είτε σε παροχές
προς τους δημότες, είτε με μείωση των δημοτικών τελών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ,
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΩΝ
Πρόκειται για το δεύτερο εκπαιδευτικό συγκρότημα στην Αττική, μετά την Γκράβα.
Στο πρόγραμμα της δημοτικής αρχής είναι ένταξη χρηματοδότησης και συνολική
αναβάθμιση του με πρόβλεψη ευρύτερης
λειτουργίας για όλους τους Ηλιουπολίτες.
Με βιοκλιματικές καινοτομίες, με διάφορες
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό με ειδικές υποδομές
για ΑμεΑ κλπ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
Εχει ήδη δρομολογηθεί και εντάσσεται σε
διάφορα σχετικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωσης
η συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και
η ταυτόχρονη αναβάθμιση όλων των δημοτικών κτηρίων και των σχολείων. Αυτό
σημαίνει ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και μια
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα
δημιουργήσει επιπλέον πλεόνασμα για την
δημιουργία νέων υποδομών.
Σημαντικό είναι να σημειώσουμε όπως
το τονίζει και ο ίδιος ο κ. Βαλασόπουλος ότι
τα παραπάνω έργα δεν αποτελούν απλές
υποσχέσεις. Τα περισσότερα από αυτά ήδη
έχουν περάσει όλη την απαραίτητη γραφειοκρατία και χρηματοδοτούνται και ξεκινάνε.
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[Δημοτικά]

Όραμα και επιθυμία για την Ηλιούπολη!
Μια πόλη καλύτερη, είναι το αυτονόητο
δικαίωμα όλων μας.
«Η Πόλη που θέλω», είναι μια έννοια
υπαρκτή, αρκούντως ρεαλιστική και εύλογα πραγματοποιήσιμη, είναι μια αναγκαιότητα που απαιτεί το σήμερα και το
αύριο!
Αναζητούμε μια Πόλη με γοητεία. Χωρίς πλήξη ή ασφυξιογόνα … χαρίσματα,
με ανατρεπτικές απαντήσεις στα «πρέπει,
στα πως και στα γιατί». Μια νέα αφορμή,
«Η Πόλη που θέλω»: ελπίδας και προσδοκίας. Υπεύθυνη! Σύγχρονη! Ασφαλή!
Να την περπατάς και να σου προσφέρει ευκαιρίες. Να μπορεί να σου ξυπνήσει μια ρομαντική διάθεση και να μένεις
έκπληκτος, από την ευρηματικότητα της.
Να σε προλαβαίνει και όχι να βρίσκεσαι
σε οδυνηρές αντιπαραθέσεις μαζί της
για τα ελλείμματα και τις αδυναμίες της.
Να σε συγκινεί, σταθερά, προσφέροντας
σου το ενδιαφέρον και την αγάπη της, και
όχι μια σχέση δουλείας και υποταγής.

Σίγουρα, «Η Πόλη που θέλω», θα μπορεί ή θα πρέπει να μπορεί, να συνδυάζει
την αλήθεια και κυρίως, να μη σου δημιουργεί στο κάθε γιατί που τη ρωτάς, περισσότερα ερωτηματικά από τις απαντήσεις που σου δίνει.;
Μια τέτοια πόλη, «Η Πόλη που θέλω»,
πρέπει να γίνει και η δική μας!
Θέλουμε «Η Πόλη που θέλω» να μην
ταυτιστεί με μεγαλοστομίες, αχρείαστους
μεγαλοϊδεατισμούς ή από υποψιασμένες
σκοπιμότητες. Δεν λιθοβολεί «Η Πόλη
που θέλω» το χθες και δεν επικυρώνει
αμαρτίες, αδυναμίες, παραλείψεις και …
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις!
Μετρά, όμως, τα αποτελέσματα του
χθες και επιλέγει μια αναβαθμισμένη
αφετηρία εκκίνησης, με εντελώς νέο
περιεχόμενο και ουσία.
«Η Πόλη που θέλω», δεν μαρτυρά συγκλονιστικές ανατροπές, μα επιδιώκει,
ένα ατέλειωτο χαμόγελο κατανόησης,
αξιοπρέπειας, έμπνευσης, συνεργασίας,
δράσης, για μένα και σένα, πέρα από τα
σημερινά συμβατικά, χιλιοειπωμένα, δεδομένα! και, με παρρησία, ομολογεί για
την αναγκαιότητα μια νέα διαδρομής.
Τελικά, «Η Πόλη που θέλω» είναι μια
ενδιαφέρουσα φιλοδοξία, για ΝΕΟΥΣ,
που, η ματιά τους στο μέλλον, έχει πε-

Στασινόπουλος Τάσος

Πτυχιούχος Γυμναστικής Ακαδημίας
Μεταπτυχιακό Αθλητικό Management & Marketing
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
Κ: 6973 824 100
Στασινόπουλος Τάσος
stasinopoulos.tasos@yahoo.com

Ο Στασινόπουλος Αναστάσιος (Τάσος) του Νικολάου, είναι 30 χρονών και ζει στην
Δάφνη όπου μεγάλωσε και πήγε σχολείο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του
στο εξωτερικό, με πτυχίο στην Φυσική Αγωγή και μεταπτυχιακό στο Αθλητικό
Management και Marketing, επέστρεψε στον τόπο που μεγάλωσε, την Δάφνη.
Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα,
στο πεδίο του Αθλητικού Management και Marketing.
Από μεριάς του, θα ήθελα να προσκαλέσει όλους τους συμπολίτες και δη
τους νέους, να συμμετάσχουν στην αλλαγή του δήμου μας προς το καλύτερο.

Στόχος του η πόλη μας Δάφνη - Υμηττός να γίνει
και πάλι δυνατή, καθαρή και ανθρώπινη.
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ρίσσευμα από αξιοσημείωτες απαιτήσεις
και δεν ακουμπάει σε συμβιβασμούς, σε
υστεροβουλίες και διατεταγμένες ισορροπίες!
ΝΕΟΙ, που μπορούν και αντέχουν με
μεγαλύτερα όρια σκέψης και δράσης,
που μπορούν τους μεγάλους διασκελισμούς, κάτι που απαιτεί το σήμερα, αλλά,
κυρίως, το αύριο!

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, μια νέα εσωτερική διαδρομή, εμπνευσμένοι από το
στιλπνό που προσφέρει απλόχερα, μια
νέα, από ΝΕΟΥΣ, πρόταση, για να αποφύγουμε – επιτέλους! – τη μετέωρη,
στατική, πολυδοκιμασμένη επιλογή, με
σύνθημα, για μας,« Η Πόλη που θέλω,
όραμα και επιθυμία!»

Θοδωρής Κατσαρός
Λογιστής - Φοροτεχνικός
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

Υψηλάντου 53-55, Δάφνη
Τ: 210 9753529
Κ: 6945 169479
thkatsaros@actkatsaros.gr
info@actkatsaros.gr
www.actkatsaros.gr

Ο Κατσαρός Θοδωρής του Φωτίου γεννήθηκε το 1986, είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας
και αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας. Στα μαθητικά του χρόνια
συμμετείχε ενεργά στα συμβούλια των μαθητών. Από το 2004 ζει στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού
όπου και εισήχθη στο Οικονομικό τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του τμήματος Οικονομικών
Επιστημών Αθήνας. Το 2008 άρχισε να δραστηριοποιείται ως λογιστής-φοροτεχνικός και σύμβουλος επιχειρήσεων και είναι κάτοχος άδειας λογιστή Α΄ Τάξεως. Σήμερα ζει και εργάζεται
στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, όπου διατηρεί λογιστικό γραφείο στη Χαραυγή. Στόχος του μία
Πόλη με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του.

«Η πόλη που θέλουμε να ζήσουμε είναι η δική μας πόλη»
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

«Μία πόλη Ένας στόχος»

[Δημοτικά]

«ΔΩΡΕΑΝ τροφεία στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Ηλιούπολης»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ (Πρόεδρος ΚΑΦΑΔΗΛ)

Ο

ι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν Κέντρα
Φροντίδας, Αγωγής & Εκπαίδευσης των μικρών παιδιών,
ηλικίας από 8μηνών έως την
υπαγωγή τους στην Α’βάθμια
Εκπαίδευση / Νηπιαγωγεία,
διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην Κοινωνική, Νοητική, Σωματική, Ψυχολογική
και Συναισθηματική Ανάπτυξή τους.
Λειτουργούν
από
τις
7:30πμ-16:00μμ, εξυπηρετώντας τους εργαζόμενους γονείς και διευκολύνοντας τους
ανέργους στην αναζήτηση εργασίας.
Η Διοίκηση του Δήμου, με
επικεφαλής τον επί 2 θητείες Δήμαρχο Βασίλη ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ και με βάση την
παραπάνω παραδοχή, προσπάθησε από το 2010 έως
σήμερα απέναντι σε αντίξοες
οικονομικές συνθήκες (μείωση της κρατικής επιχορήγησης), αλλά και πάγωμα των
προσλήψεων για πολλά χρό-

νια, να διαμορφώσει σύγχρονους προσχολικούς χώρους,
κατάλληλα εξοπλισμένους, με
εξιδανικευμένο παιδαγωγικό
προσωπικό και ικανό βοηθητικό προσωπικό.
Παρ’ όλα αυτά, τα όποια
προβλήματα
προκύπτουν,
αντιμετωπίζονται σε πνεύμα
κατανόησης και συνεργασίας
μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι στέκονται
απέναντι τους με αίσθημα
ευθύνης και με διάθεση την
άμεση επίλυση τους.
Επί των ημερών μας, οι
έξι (6) βρεφονηπιακοί σταθμοί που παραλάβαμε από
την προηγούμενη Διοίκηση,
έγιναν οκτώ (8) με την προσθήκη του Η’ παραρτήματος στην οδό Αγαμέμνονος
(ιδιόκτητος χώρος) και του
Β’ στην οδό Χίου (ενοικιαζόμενη οικία). Τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει
και ετοιμάζεται ένατος (9ος)
Βιοκλιματικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός στην οδό

Αριστογείτονος, ένας από
τους πιο σύγχρονους στην
επικράτεια.
Οι εγγραφές για εφέτος
ξεκίνησαν από τις 6 Μαΐου,
συμπληρώνοντας οι γονείς
την ηλεκτρονική φόρμα και
φέρνοντας στα γραφεία του
ΚΑΦΑΔΗΛ τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Θα διαρκέσουν για ένα μήνα έως και
τις 7 Ιουνίου, όπου θα γίνει

η κατάταξη σε πίνακες και η
είσοδος των παιδιών στα Παραρτήματα.
Τέλος, για πρώτη φορά, ως
αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης και της εξοικονόμησης πόρων, από την σχολική
σεζόν 2019-2010, το ΔΣ αποφάσισε ότι οι οικογένειες δεν
θα επιβαρυνθούν οικονομικά
για την σίτιση των παιδιών
τους.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

̴̸̸̗̲̳̪̻̺̳̥̳̰̻̚ͅ
̸̶̸̵̸̴̸̙̲̳̬̻ͅ06&

̸̸̵̸̵̸̴̸̧̞̹̲̻̰̲̳̻̜̫̻́̿̎̽͆̾ͅ
̶̵̸̥̰̻̞̰̎̿̽̽͆
̴̶̸̝̰̦̿͂6944658947
HPDLOnickprokakis@hotmail.com
1LNRV3URNDNLV

@nprokakis

£¦¨¨¥¨£
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[Δημοτικά]

Αλλάζουμε την καθημερινότητα
Συμπολίτες μου,
Ξεκινήσαμε έναν μακρύ αγώνα με στόχο να είμαστε δίπλα στις ανησυχίες σας,
στα προβλήματα και στις καθημερινές
μάχες που δίνετε με τις αντιξοότητες που
έχουν διογκωθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Το πρόγραμμα μας προέρχεται από την
ίδια την επαφή με εσάς, από τη γνώση
των προβλημάτων σας και την προοπτική επίλυσής τους. Έχουμε όραμα, σχέδιο
και επιχειρήματα, με υλοποιήσιμες ιδέες
και καινοτόμες προτάσεις. Ο σχεδιασμός
για το δήμο μας στρέφεται ενάντια στην
αδράνεια, την αναβλητικότητα, και την
μετριότητα που πλήττει τις ζωές όλων τα
τελευταία χρόνια.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και
παρακολουθούμε αυτές τις αλλαγές με
τρόπο ενεργητικό και αποτελεσματικό για
την τοπική μας κοινωνία. Ο συνδυασμός
μας εργάζεται συντονισμένα πάνω σε
συγκεκριμένους στόχους με θεματικούς
άξονες που θα αφορούν σε:
• Καθημερινότητα του δημότη και τις
κοινωνικές υποδομές
• Κοινωνική πολιτική και τον εθελοντισμό
• Επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία
• Καθαριότητα
• Έξυπνη πόλη
• Πολιτισμό και Αθλητισμό
• Ασφάλεια και σεβασμό στο δημότη
• Περιβάλλον και Πράσινο
• Έναν Δήμο φιλικό στα ζώα
Επιδιώκουμε την μετάβαση μαζί με εσάς
σε ένα δήμο που θα αξιοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία όλων μας, θα στηρίζει τους δημότες, θα αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους και τις ικανότητες των
ανθρώπων της περιοχής μας. Μόνο έτσι
μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε
τις προϋποθέσεις της υγιούς οικονομικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής αναβάθμισης για το δήμο μας.
Νίκος Αναστασόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού
Καθημερινότητα Δημότη & Κοινωνικές
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Υποδομές
• Συντηρούμε και αναβαθμίζουμε τις υποδομές όλων των σχολικών κτιρίων στο
Δήμο.
• Εξετάζουμε την προοπτική ενεργειακής
αναβάθμισης σχολικών συγκρο-τημάτων και δημοτικών κτιρίων.
• Επανακαθορίζουμε τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και
μετατρέπουμε τις δομές προσχολικής
αγωγής σε κυψέλες πολλαπλών δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης.
• Αναβαθμίζουμε τις παιδικές χαρές,
δρομολογώντας έργα διορθωτικών παρεμβάσεων και πιστοποίησης.

Διεύθυνση Δασών, στην αξιοποίηση του
Πάρκου Άρη Αλεξάνδρου και στην ανάπλαση με δενδροφύτευση και χάραξη
μονοπατιών πεζοπορίας, τοποθέτηση
υπαίθριων αθλητικών οργάνων, καθισμάτων και χώρων υπαίθριου φαγητού και αναψυκτηρίου.
• Επιδιώκουμε την προσβασιμότητα του
κοινού στο Σπήλαιο Νίκου Μαργιόλη που
βρίσκεται στα Νταμάρια Υμηττού, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων
του, τη διαφύλαξη της γεωλογικής του
συνέχειας στο χρόνο και την αξιοποίηση
του, ώστε να είναι επισκέψιμο από τους
πολίτες.

• Προχωρούμε σε ανάπλαση των πλατειών Δάφνης, καθορίζοντας τις τεχνικές
προδιαγραφές και τον οικονομικό προϋπολογισμό των έργων.

Κοινωνική Πολιτική & Εθελοντισμός
• Διαμορφώνουμε πόλη προσβάσιμη για
όλους, με ασφαλή, λειτουργικά και χωρίς εμπόδια πεζοδρόμια ώστε να απελευθερωθούν οι ράμπες για τα ΑΜΕΑ.

• Δρομολογούμε την ανέγερση Παιδικού
Σταθμού, στο Ο.Τ. 178 Ιονίων Νήσων - Γ.
Ρίτσου - Εθνικής Αντιστάσεως και Καραολή Δημητρίου συνολικής επιφάνειας
1920 τ.μ.

• Αναπτύσσουμε δίκτυο επίσκεψης εθελοντών Ιατρών σε παιδικούς σταθμούς
και σχολεία για πρόληψη και ενημέρωση
των μαθητών.

• Προχωρούμε, σε συνεργασία με τη

• Καθιερώνουμε το Χωριό των Παραγω-

γών μία φορά το μήνα, με σκοπό την
προώθηση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.
• Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε
τους νέους για θέματα όπως ναρκωτικά, εθισμός στο διαδίκτυο, αντισύλληψη,
εθελοντισμός, αγάπη για το περιβάλλον
και τα ζώα.
• Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που
βρίσκονται σε ανάγκη, με την ενίσχυση
του θεσμού του κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου και τη στήριξη της
δράσης Βοήθεια στο Σπίτι.
• Προβάλλουμε και στηρίζουμε τον εθελοντισμό, με οργάνωση δράσεων σε τομείς
όπως το περιβάλλον, υγεία, αιμοδοσία,
στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ΑΜΕΑ.
• Ενισχύουμε την πρωτοβουλία των σχολείων του δήμου μας, την προσπάθεια
προώθησης του εθελοντισμού ώστε οι
μαθητές να έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν δια ζώσης την ιδιαίτερη αξία
της εθελοντικής προσφοράς.

[Δημοτικά]
Επιχειρηματικότητα & Τοπική Οικονομία
• Διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα εμπιστοσύνης και ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας και Αγοράς της
πόλης.

Οικογενειακές στιγμές

• Κατασκευάζουμε δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 και γήπεδο τένις στο Δημοτικό
Στάδιο Υμηττού (Νταμάρια).

• Καθιερώνουμε την «Κάρτα Δημότη» διαμορφώνοντας μια πολιτική ωφέλειας
του πολίτη και ενίσχυσης της οικονομικής ρευστότητας των επιχειρήσεων της
πόλης.

• Προχωρούμε στο συντονισμό ΠΥΡΚΑΛ
και συναρμόδιων Υπουργείων για την
παραχώρηση τμήματος των κτιριακών
εγκαταστάσεων της επιχείρησης που
βρίσκονται σε αχρησία, ώστε να μετατραπούν υπό την αιγίδα του Δήμου μας
σε πολυχώρο εκδηλώσεων (Τεχνόπολις)
που θα προωθήσουν δράσεις πολιτισμού
και αναψυχής, εκθέσεις, μουσικά και θεατρικά δρώμενα και περιβαλλοντικές βιωματικές δραστηριότητες.

• Δρομολογούμε τη δημιουργία Γραφείου Επιχειρηματικότητας με στόχο την
ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρηματιών, δίνοντας έμφαση στη νεοφυή
επιχειρηματικότητα και προώθηση της
καινοτομίας.
• Αξιοποιούμε τα εργαλεία και τις χρηματοδοτικές πηγές για το σχεδιασμό δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
στην πόλη.
• Αναπτύσσουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο
συνεργασίας με τους επιχειρηματίες του
Δήμου.
Καθαριότητα
• Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου με εφαρμόσιμο σχέδιο
χωροθέτησης κάδων και αναδιαμόρφωσης των δρομολογίων των οχημάτων
αποκομιδής.
• Προχωρούμε σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα καθαρισμού των δρόμων και
των πεζοδρομίων.
• Διασφαλίζουμε την τακτική περισυλλογή
και απολύμανση κάδων.
• Προχωρούμε σε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα ανακύκλωσης.
• Εξορθολογίζουμε το στόλο των απορριμματοφόρων και το συνολικό εξοπλισμό των υπηρεσιών καθαριότητας.
• Προχωρούμε στην αναβάθμιση του
υπάρχοντος συστήματος με νέες γωνιές
ανακύκλωσης έχοντας την πλήρη ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων.
• Καθορίζουμε εκ νέου το σύστημα ανακύκλωσης σε αποδοτικότερη βάση για
το Δήμο και ανταποδοτικότερη για τους
δημότες.
• Εξασφαλίζουμε σύγχρονη διαχείριση
απορριμμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας.
Έξυπνη Πόλη
• Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τη δωρεάν παροχή δικτύου wifi και διαμορφώνουμε σημεία φόρτισης συσκευών.

• Αποκαθιστούμε το φωτισμό, και προχωρούμε στην εξομάλυνση και ασφαλτόστρωση της εισόδου προς τα γήπεδα στο
Δημοτικό Στάδιο Υμηττού (Νταμάρια).

μέσα από το σχεδιασμό και λειτουργία
εξειδικευμένων τεχνολογικών εφαρμογών.
• Ενσωματώνουμε αισθητήρες στους κάδους ανακύκλωσης.
• Διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο διοίκησης με διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
• Εγκαθιστούμε ειδικά μηχανήματα τύπου
ΑΤΜ τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα
στους πολίτες να ζητούν και να εκτυπώνουν δημοτική ενημερότητα, πιστοποιητικά δημοτολογίου και άλλα σχετικά
έγγραφα, άμεσα, με εύκολο και απλό
τρόπο.
• Αναβαθμίζουμε το Δίκτυο φωτισμού με
αντικατάσταση των παλαιότερων φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED και
άμεση μέτρηση της εξοικονόμησης.
Πολιτισμός & Αθλητισμός
• Προχωρούμε σε επαρκή συντήρηση
ανοικτών και κλειστών αθλητικών χώρων και δημιουργία υπαίθριων χώρων
άθλησης ανοικτής πρόσβασης σε άλλα
σημεία της πόλης.

• Προωθούμε τη συμμετοχή μας στο Διαδημοτικό φεστιβάλ Δήμων Αττικής, με
στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής
εξωστρέφειας του Δήμου μας και ταυτόχρονα την προσέλκυση θεατρικών παραγωγών.

Περιβάλλον & Πράσινο
• Συντηρούμε και αναβαθμίζουμε τους
χώρους πράσινου στο Δήμο.
• Παρεμβαίνουμε σε γειτονιές που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης.
• Προχωρούμε σε δενδροφύτευση ήδη διαμορφωμένων χώρων και συγκρότηση
υποδομών υδροδότησης.
• Αντικαθιστούμε την υδροφόρα με στόχο
την εξυπηρέτηση των αναγκών υδροδότησης. Προχωρούμε σε εμβολιασμό
(«μπόλιασμα») στους κοινόχρηστους
χώρους και μετατροπή των νεραντζιών
σε λεμονιές.
• Καθιερώνουμε ετήσια Ανθοκομική Έκθεση στο Δήμο μας, με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της
ευαισθησίας για το περιβάλλον και την
καλλιέργεια της αισθητικής.
Δήμος Φιλικός στα Ζώα
• Προχωρούμε σε σύμβαση με κτηνιάτρους για στείρωση και ιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων.

Ασφάλεια & Σεβασμός στο Δημότη
• Διαμορφώνουμε μια ασφαλή πόλη με
αποκατάσταση και συντήρηση φωτισμού.

• Χωροθετούμε σημεία στον Δήμο, σίτισης
και παροχής καθαρού νερού για αδέσποτα ζώα.

• Επανιδρύουμε και ενισχύουμε το ρόλο
της Δημοτικής Αστυνομίας σε συντονισμό με την Ελληνική Αστυνομία.

• Τοποθετούμε ειδικά μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης επιστροφής
αξίας σε τροφή και νερό για αδέσποτα
ζώα.

• Ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
της αστικής ασφάλειας με συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των δημοτών.
• Αφαιρούμε τις ακατάλληλες πινακίδες
σήμανσης των οδών και τις επανατοποθετούμε μετά από συντήρησή τους με
ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά των οδών
(ονομασία, αρίθμηση).
• Προχωρούμε σε μελέτη κυκλοφορίας στην πόλη και επανακαθορίζουμε
τις μονοδρομήσεις και τους χώρους
στάθμευσης.

• Θέτουμε σε λειτουργία μηχανήματα δωρεάν παροχής συσκευασιών αποκομιδής περιττωμάτων ζώων.
• Τοποθετούμε πινακίδες σε εμφανή
σημεία, που να παρουσιάζουν τις ποινι-κές ευθύνες για την κακοποίηση των
ζώων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση
των δημοτών και την πρόληψη της παράβασης της σχετικής νομοθεσίας.

• Συντηρούμε και ενισχύουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις στα σχολεία του
Δήμου.
• Αναβαθμίζουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για τους ηλικιωμένους και
τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
• Δρομολογούμε επισκευές προβληματικών σημείων (στέγες, φωτισμός,
θέρμανση, αποδυτήρια, λουτρά κλπ) στα
δύο αθλητικά κτίρια του Μιχάλη Μουρούτσου στη Δάφνη και του κλειστού γηπέδου στον Υμηττό.

• Διασυνδέουμε τον πολίτη με το Δήμο
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 ψηφίζουμε:
• για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
• για την ανάδειξη περιφερειάρχη και μελών
περιφερειακού συμβουλίου
• για την ανάδειξη δημάρχου και μελών δημοτικού συμβουλίου
• για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης
των κοινοτήτων (συμβούλους κοινότητας για
τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ή προέδρων κοινοτήτων για τις κοινότητες έως 300
κατοίκων)
1. Πότε ψηφίζω;
Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και αν χρειαστεί,
και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 (σε όσους Δήμους και Περιφέρειες δεν υπήρξε συνδυασμός
που συγκέντρωσε το 50% συν 1 ψήφο), από τις 7
το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
2. Πόσους σταυρούς προτίμησης σημειώνω;
Περιφερειακές Εκλογές:
Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει
την προτίμησή του:
• Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις
εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως
και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.
• Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου
εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί
σύμβουλοι.
• Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες
όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.
• Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις
(4) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές
περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι
από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.
• Δημοτικές Εκλογές:
• Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική
περιφέρεια: έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
• Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες:
α. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις
(3) έδρες: έναν (1) σταυρό προτίμησης
β. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσό-
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τερες από τρεις (3) έδρες: έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις
λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου
• Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως
δύο (2) σταυρούς προτίμησης
• Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν
(1) σταυρό προτίμησης
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για
τη σταυροδοσία στην Περιφέρεια-Περιφερειακή
Ενότητα και τον Δήμο-Δημοτική Ενότητα, καθώς
και των Κοινοτήτων στην εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών https://ekloges-info.ypes.
gr Επιλέξτε μια περιοχή πάνω στο χάρτη για να
δείτε τις σχετικές εκλογικές πληροφορίες.
Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά
από το Δήμο σας καθώς και από τις εφορευτικές
επιτροπές κατά την ημέρα ψηφοφορίας μέσα
στο εκλογικό τμήμα πριν την ψήφο σας.
3. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχουμε για
τις περιφερειακές εκλογές και ποιες; Πόσοι
σύμβουλοι εκλέγονται ανά περιφέρεια;
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών,
και ειδικότερα στην διαδρομή «Εκλογές
• Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές
• Εγκύκλιοι
• Εγκύκλιος 13/ Παραρτήματα Εγκυκλίου 13»,
στο Παράρτημα 1 αποτυπώνονται οι περιφερειακές ενότητες - εκλογικές περιφέρειες
ανά περιφέρεια (σημειώνουμε ότι οι περιφερειακές ενότητες ταυτίζονται με τις εκλογικές
περιφέρειες) και στο Παράρτημα 3 - Χάρτες
αποτυπώνονται οι έδρες - αριθμός περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέ-

ρεια.
5. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2019 στην Ελλάδα;
Δικαίωμα ψήφου για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές έχουν:
α. Οι Έλληνες πολίτες που:
• συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους
κατά το έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν
γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου2002
• είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο
δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του
δικαιώματος του εκλέγειν.
β. Οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που:
• διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν
το 17οέτος της ηλικίας τους κατά το έτος της
εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι
και 31 Δεκεμβρίου 2002. * δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν * έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.
6. Ποιοι είναι οι υποψήφιοι συνδυασμοί και
οι υποψήφιοι στην περιφέρεια και τον δήμο
μου; Που μπορώ να τους πληροφορηθώ;
Οι ψηφοφόροι δύνανται να ενημερωθούν
σχετικά από τον οικείο Δήμο, ο οποίος εκδίδει,
δημοσιεύει και αναρτά το πρόγραμμα εκλογής.
7. Πού θα μπορώ να δω τα αποτελέσματα
των αυτοδιοικητικών εκλογών;
Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών https://ekloges.ypes.gr/
Υπενθυμίζεται ότι:

• Δεν επιτρέπεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου, να χορηγούν εισιτήρια για τη μετακίνηση των ετεροδημοτών ή
να ναυλώνουν μεταφορικά μέσα.
• Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί, θρησκευτικοί και δημόσιοι λειτουργοί, όταν
ασκούν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να
τηρούν τις αρχές της ουδετερότητας και της
αμεροληψίας της Διοίκησης. Ως εκ τούτου,
πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα
ή υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης οφείλουν,
ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο, να
απέχουν από δηλώσεις υποστήριξης υπέρ
συγκεκριμένου κόμματος ή αποδοκιμασίας
κόμματος, επικαλούμενοι τη δημόσια ιδιότητά τους.

Υποψήφιοι Περιφερειάρχες Αττικής 2019
Υποψήφια Περιφερειάρχης: Ρένα Δούρου
Ψηφοδέλτιο Δύναμη Ζωής - Ρένα Δούρου
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Γιώργος Πατούλης
Ψηφοδέλτιο Νέα Αρχή για την Αττική - Γιώργος Πατούλης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Γιάννης Σγουρός
Ψηφοδέλτιο Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής- Γιάννης
Σγουρός
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Ηλίας Παναγιώταρος
Ψηφοδέλτιο Ελληνική Αυγή για την Αττική - Ηλίας Παναγιώταρος
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Γιάννης Πρωτούλης
Ψηφοδέλτιο Λαϊκή Συσπείρωση - Γιάννης Πρωτούλης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Νίκος Παπαδάκης
Ψηφοδέλτιο Αττική Πράσινη Περιφέρεια - Νίκος Παπαδάκης
Υποψήφια Περιφερειάρχης: Μαριάννα Τσίχλη
Ψηφοδέλτιο Ανυπότακτη Αττική - Μαριάννα Τσίχλη
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Κώστας Τουλγαρίδης
Ψηφοδέλτιο Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Κώστας Τουλγαρίδης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Θάνος Τζήμερος
Ψηφοδέλτιο Δημιουργία - Θάνος Τζήμερος

[Δημοτικά]

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η προεκλογική συγκέντρωση
του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Κωστή Παπαδόπουλου
ποιος περνούσε έξω από το κέντρο
«Γοργόνες» στην καρδιά της Ηλιούπολης τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 μπορούσε να
αντιληφθεί ότι κάτι σημαντικό συνέβαινε από
τον κόσμο που περίμενε να παραβρεθεί στην
προεκλογική συγκέντρωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Κωστή Παπαδόπουλου.
Η μηνιαία δημοτική εφημερίδα Επικοινωνία βρέθηκε εκεί και παρακολούθησε με
ιδιαίτερη προσήλωση τον λόγο του κου Παπαδόπουλου, ο οποίος ξεκίνησε με μία φράση που έδωσε ένα διαφορετικό προεκλογικό
στίγμα από αυτό που έχουμε συνηθίσει:
«Πίσω από κάθε έργο από ένα παρτέρι
μέχρι μία γέφυρα κρύβονται άνθρωποι και
αυτούς πρέπει να υπηρετούν όσοι έχουν
ακολουθήσει πρακτικές επιστήμες» ως συμβουλή του πατέρα του που κράτησε ως οδηγό
στη ζωή του.
Ο κ. Κωστής Παπαδόπουλος αναφέρθηκε
διεξοδικά στην αγάπη του για την Ηλιούπολη αλλά και την αγάπη του για το επάγγελμα
του Πολιτικού Μηχανικού που ασκεί εδώ και
πολλά χρόνια επιτυχημένα στην Ηλιούπολη.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων αναφέρθη-

Ό

κε σε όλο το έργο αναλυτικά που έχει σημειωθεί στην Ηλιούπολη τα τελευταία 5 χρόνια
και δήλωσε υπερήφανος τόσο για το δικό του
προσωπικό αγώνα, όσο και για την επιλογή
του να ακολουθήσει την παράταξη «Πρώτα η
Ηλιούπολη» και τον Δήμαρχο Βασίλη Βαλασόπουλο στο όραμά του.
Μετά από 10 χρόνια αυτοδιοικητικής εμπειρίας ο αντιδήμαρχος Κωστής Παπαδόπουλος
ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Βασίλη Βαλασόπουλο που δεν θα μπορούσε να μη δώσει το
ισχυρό «παρών» και να επιβεβαιώσει όσα
προηγουμένως δηλώσει ο αναπληρωτής του.
Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν, αντάλλαξαν ιδέες και προβληματισμούς με τον κ.
Κωστή Παπαδόπουλο και τον συνεχάρησαν
για το έργο του, μα περισσότερο για την όρεξη
του για δημιουργία και δουλειά προκειμένου
η Ηλιούπολη να πάει ακόμη πιο ψηλά και να
γίνει το σταρθροδρόμι των νοτίων προαστίων.
Μετά από 10 χρόνια μεγάλης εμπειρίας
και προσπάθειας ο Κωστής Παπαδόπουλος,
φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον τίμησαν και δήλωσε παρών
στην επόμενη μέρα της πόλης σαν να ξεκινάει
τώρα τον αγώνα του.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
1. Πότε ψηφίζω;
Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019
από τις 7 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα.
2. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχει η Ελλάδα για τις Ευρωεκλογές και πόσους Ευρωβουλευτές εκλέγει η Ελλάδα;
Για την εκλογή των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
Ελληνική Επικράτεια αποτελεί
μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.
Συνεπώς τα πολιτικά κόμματα
έχουν καταρτίσει ενιαία ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια.
• Φέτος συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές 40 πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων.
• Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά
21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατέχει δηλαδή 21 έδρες.
3. Βάζω σταυρούς στις Ευρωεκλογές κι αν ναι πόσους;
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει
την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που
θα επιλέξει.
4. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές του
2019 στην Ελλάδα;
α. Δικαίωμα ψήφου για την
εκλογή των Ελλήνων - μελών
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχουν οι Έλληνες πολίτες που:
• Συμπληρώνουν το 17ο έτος
της ηλικίας τους κατά το έτος
της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019). Σε αυτές τις
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7. Πώς θα μάθω ποιοι είναι
υποψήφιοι;
Ο ‘Αρειος Πάγος, ως αρμόδιο
Δικαστήριο της Ελλάδας, ανακοίνωσε τους υποψήφιους κατά
συνδυασμούς στις 12 Μαΐου
2019, δύο εβδομάδες πριν τις
εκλογές. Περισσότερες πληροφορίες www.areiospagos.gr.

εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν
όσοι έχουν γεννηθεί από
1.1.2002 μέχρι και 31.12.2002
• Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί
του δικαιώματος του εκλέγειν.
β. Το εκλογικό δικαίωμα
έχουν επίσης και οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που:
• Διαμένουν στην Ελλάδα και
συμπληρώνουν το 17 έτος
της ηλικίας κατά το έτος της
εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019). Στις εκλογές του
2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν όσοι
έχουν γεννηθεί από 1.1.2002
μέχρι και 31.12.2002.
• Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην
Ελλάδα και στο κράτος μέλος

καταγωγής τους.
• Έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου
2019.
Φέτος έχουν εγγραφεί στους
εκλογικούς καταλόγους 22.812
πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Ποιο είναι το κατώτερο όριο
για την είσοδο των πολιτικών
κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να
συγκεντρώσουν τουλάχιστον το
3% των ψήφων για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή.
6. Πώς θα εκλεγούν τα μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ,
όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα
που να εξασφαλίζουν αναλογική εκπροσώπηση, γεγονός
που σημαίνει ότι ο αριθμός των
εκλεγμένων μελών από κάθε
κόμμα εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων που έλαβε το
κόμμα. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους
ψηφοφόρους τη δυνατότητα να
πριμοδοτήσουν συγκεκριμένους υποψήφιους. Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή συνδυασμών μπορούν να τεθούν
μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί
προτίμησης. Οι υποψήφιοι που
λαμβάνουν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα
τους έχει εξασφαλίσει έδρα.

8. Πού θα δω τα αποτελέσματα
των Ευρωεκλογών;
Τα αποτελέσματα των εκλογών
ανακοινώνονται ζωντανά στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών https://ekloges.
ypes.gr , για κάθε τμήμα μετά
την αποστολή τους, στο Υπουργείο, από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο την Κυριακή 26 Μαΐου 2019.
9. Ποια είναι τα επόμενα βήματα αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές;
Τις ημέρες αμέσως μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα νέα μέλη του νέου Κοινοβουλίου εργάζονται για να
σχηματίσουν πολιτικές ομάδες.
Η πολιτική σύνθεση του νέου
Κοινοβουλίου θα καταστήσει
ενδεχομένως αναγκαία τη δημιουργία νέων συμμαχιών και
την ανάδειξη νέων ομάδων.
Στην πρώτη σύνοδο της ολομέλειας, το νέο Κοινοβούλιο θα
εκλέξει τον νέο Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει
στη συνέχεια τον νέο Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
αργότερα θα εξετάσει και θα
εγκρίνει ολόκληρη την Επιτροπή.

Æ»ÉÅ
«ÓÂÊÌÊÂÆ
ªÃÊÅ-¯ÅÏÏ»Ò
ÆÌÐÇÉ¼ÓÕËÂÕ¿Ï¼Ó
Æ»ÉÅ«ÓÂÊÌÊÂÆªÃÊÅ-¯ÅÏÏ»Ò”
É¿ÇÌÕÌÁºÄÇÌÓº¿ÎÔÌÓ«ÄËÆÓ°ÆÐÐÌ¾
Ê¾ÎÏªÎÆËÒ¥ÆÊºÎÈËÒ,

Ï¿ÓÉ¿ÊÌ¾ËÏÐÆËÌÇÊ»¿
ÐÌÕ°ÌÁºÄÇÌÕÆ«ÎÔÌÕ
Ê¾ÎÏªÎÆËÔ¥ÆÊºÎÈËÔ
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¯Î»ÐÆ
¦¿ÙÌÕ
ÏÐÇÓ20:30
ÏÐÆËÉÃËÐÎÇÉºÊ¿ÐÃ»¿
ÐÌÕ¯ÅÏÏË½
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¹ÐÆ
¦¿ÙÌÕ
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Ö×ÓÒÆÌÔÒÆÆÚ
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ÐÆÓªÃÊÅÒ
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