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Νέα Εποχή για το Μαρούσι
Το Μαρούσι είναι μία πόλη με μακρά ιστορία. Από την Αρχαία Ελλάδα 
μέχρι σήμερα, που αποτελεί το κέντρο του Βόρειου Τομέα της Αττικής.

Μια πόλη με μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Από τη στρατηγικά 
σημαντική γεωγραφική της τοποθεσία μέχρι τις σημαντικές μεταφορικές, 
συγκοινωνιακές, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές. Και από τον μοναδικό 
χαρακτήρα των γειτονιών μέχρι τη συγκέντρωση εντός των ορίων του Αμαρουσίου 
σημαντικού μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Αττικής.

Τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητές του αυτές, θα πρέπει το Μαρούσι να τις 
αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
και τις ανάγκες του μέλλοντος. Και να τις μετατρέψει σε προοπτικές 
ανάπτυξης της πόλης και ευημερίας των πολιτών. 

Η απόφασή μας να συμμετέχουμε στις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 
πηγάζει από την πεποίθησή μας πως το Μαρούσι μπορεί να γίνει μια πόλη 
πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες.

Μια πόλη που θα αποτελεί επίκεντρο της αναπτυξιακής δραστηριότητας 
και πόλο έλξης για πολίτες και επιχειρήσεις προκειμένου να εγκατασταθούν, 
να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν. 

Και παράλληλα μια πόλη που θα διατηρεί τον ανθρώπινο χαρακτήρα της, 
θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και την ξεχωριστή αισθητική της 
ως προαστίου. 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, θέλουμε να προετοιμάσουμε 
το Μαρούσι για τη Νέα Εποχή. Χτίζοντας πάνω στα σημαντικά θετικά βήματα 
που έχουν γίνει, και προχωρώντας πέραν από αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες έρευνες για τα σημαντικά πρόβλήματα 
που καταγράφουν οι πολίτες (πεζοδρόμια, δρόμοι, κυκλοφοριακό, στάθμευση, 
όμβρια κλπ), αξιοποιώντας την εμπειρία μας από την καθημερινή και 
μακροχρόνια παρουσία στην πόλη, τη γνώση γύρω από τις ανάγκες, τα 
προβλήματα και τις δυνατότητές της, και τον ανοιχτό διάλογο με τους 
πολίτες και την τοπική κοινωνία, καταρτίσαμε ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό 
και εφαρμόσιμο σχέδιο. Έναν οδικό χάρτη που θα ξεκινήσουμε να υλοποιούμε 
από την επόμενη ημέρα των εκλογών, με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των 
δημοτών.

Το σχέδιο μας για να βρεθεί το Μαρούσι στη θέση που του αξίζει, βασίζεται 
σε τρία επίπεδα παρεμβάσεων και πολιτικών:

• Να γίνει το Μαρούσι μια πόλη με καλύτερη καθημερινότητα και 
ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Μια πόλη που 
θα αξίζει να ζεις. 

• Να γίνει το Μαρούσι μια βιώσιμη πόλη, με σύγχρονο και λειτουργικό 
σχεδιασμό του χώρου και των δραστηριοτήτων της.   

• Να αποτελέσει το Μαρούσι πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας στην 
Αττική, εξίσου σημαντικό με την Αθήνα και τον Πειραιά. 

Με στόχο να γίνει το Μαρούσι μία πόλη στην οποία ο πολίτης θα 
είναι πρωταγωνιστής.



Αποτελεσματική Διοίκηση, με 
τον Πολίτη Πρωταγωνιστή

Οραματιζόμαστε έναν πραγματικά σύγχρονο Δήμο Αμαρουσίου, 
με χρηστή και διαφανή διακυβέρνηση. Με έμφαση στην παραγωγή 
μετρήσιμων αποτελεσμάτων, στην αξιοποίηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών και τη συμμετοχή των πολιτών. 

Καθιερώνουμε τη χρήση νέων τεχνολογιών για τον 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος προς 
τους πολίτες και τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για πολιτικές που θα 
αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματά τους. 

Εξορθολογίζουμε τα οικονομικά του Δήμου με γνώμονα τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων και την καταπολέμηση της σπατάλης.

Ενισχύουμε τη διαφάνεια, παρέχοντας σε πολίτες και φορείς 
πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις οικονομικές και 
διοικητικές πράξεις του Δήμου.   

Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Αμαρουσίου θα έχει τη δυνατότητα 
να υπηρετήσει ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο οργάνωσης και 
λειτουργίας, με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων 
για την ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας 
της Δημοτικής Αρχής αλλά και την ουσιαστική αναβάθμιση των 
υπηρεσιών σε πολίτες κι επιχειρήσεις.

Αναπτύσσουμε μια νέα προσέγγιση 
Στρατηγικής Διοίκησης

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια νέα ολοκληρωμένη 
Στρατηγική Διοίκησης για τον Δήμο Αμαρουσίου, με στόχο την 
παροχή αποδοτικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση των δυναμικών 
αναγκών και απαιτήσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Καταγράφουμε αναλυτικά το πού και πώς ο Δήμος αξιοποιεί τους 
διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό του 
και καταρτίζουμε συγκεκριμένους και κοστολογημένους στόχους για 
την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση αυτών. 

Επιπλέον, ο Δήμος θα αποκτήσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, την καλύτερη 
διαχείριση των πόρων και των λειτουργιών, τη βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών του με ταχύτητα, διαφάνεια και αμεροληψία. Στόχος 
μας η καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων 
της πόλης μας. 



Προωθούμε τη διαβούλευση και τη 
συμμετοχικότητα

Ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε την ευρεία και ενεργή συμμετοχή 
φορέων και πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
προτεραιοποίησης των πρωτοβουλιών και διαμόρφωσης και 
διαχείρισης του δημοτικού προϋπολογισμού. Αξιοποιούμε την 
Επιτροπή Διαβούλευσης, ένα διευρυμένο όργανο στο οποίο 
θα συμμετέχουν οι πολίτες και οι φορείς της πόλης και το οποίο 
θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μέσα από τη 
λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης, η Δημοτική Αρχή θα 
ενημερώνεται έγκαιρα για τα προβλήματα της πόλης, ώστε να 
σχεδιάζει τις κατάλληλες παρεμβάσεις, ενώ θα ενισχυθούν συνολικά 
η διαβούλευση και η συμμετοχική δημοκρατία στον Δήμο. 
Καθιερώνουμε τη Συνέλευση Νεολαίας.

Λογοδοτούμε στην πράξη προς τους 
πολίτες.

Αξιοποιούμε εργαλεία ελεύθερης διάθεσης οικονομικών 
και διοικητικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας τη λογοδοσία 
του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Παρουσιάζουμε περιοδικά τα 
πεπραγμένα του Δήμου, και δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες 
να διατυπώσουν τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες 
που παρέχει και τις πολιτικές που ασκεί ο Δήμος, αλλά και τις 
προτάσεις και παρατηρήσεις τους, μέσα από ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Με την εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, 
καταπολεμούνται τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και ενισχύεται η 
χρηστή διοίκηση του Δήμου και των λειτουργιών του. 

Αναδιοργανώνουμε τις δημοτικές 
υπηρεσίες.

Επανασχεδιάζουμε και αναβαθμίζουμε τη λειτουργία των 
δημοτικών υπηρεσιών με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες 
για την ορθή εξυπηρέτηση του κοινού. Είμαστε δίπλα στους 
δημότες, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους. Αποτυπώνουμε, 
απλοποιούμε, προτυποποιούμε και ενοποιούμε υπηρεσίες για πολίτες 
και επιχειρήσεις, μειώνοντας τους χρόνους διεκπεραίωσης και 
αναμονής για αποφάσεις και διαδικασίες.

Παράλληλα, αναβαθμίζουμε τη Γραμμή Δημότη, μια ολοκληρωμένη 
υπηρεσία ενημέρωσης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και κάθε 
άλλο ενδιαφερόμενο, που θα παρέχεται τηλεφωνικά και μέσω 
ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. 



Αναζητούμε νέες πηγές χρηματοδότησης.

Αναζητούμε κι εκμεταλλευόμαστε νέες πηγές χρηματοδότησης για 
την ικανοποίηση των στόχων του Δήμου και του Αστικού Σχεδιασμού, 
σε συνεργασία με την τοπική επιστημονική, επιχειρηματική 
και ερευνητική κοινότητα και με βασική κατεύθυνση την 
υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ισχυροποιούμε τα νομικά πρόσωπα του 
Δήμου.

Παρέχουμε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης για τα νομικά πρόσωπα 
του Δήμου. Αξιοποιούμε την εμπειρία και τεχνογνωσία τους 
διασφαλίζοντας παράλληλα την αναπτυξιακή τους προοπτική και 
την αυτόνομη πορεία τους ως διακριτές οικονομικές οντότητες.

Νέος Ραδιοφωνικός Σταθμός

Είτε αυτόνομα ως Δήμος Αμαρουσίου είτε σε συνεργασία με άλλους 
Δήμους, σχεδιάζουμε και λειτουργούμε έναν νέο ραδιοφωνικό 
σταθμό, ο οποίος θα λειτουργεί ως τοπικός κόμβος ενημέρωσης 
για τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας και ελεύθερης έκφρασης, 
αλλά και ως μέσο προβολής και ανάδειξης νέων πολιτιστικών, 
καλλιτεχνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 
χώρα στο Μαρούσι και τους όμορους Δήμους. 



Μαρούσι, Πόλη για να Ζεις

Το όραμά μας για το Μαρούσι της Νέας Εποχής, το Μαρούσι του 
μέλλοντος, δεν θα μπορούσε να παραγνωρίζει την καθημερινότητα 
και τις ανάγκες της. Γιατί πέραν από τη δυναμική που μπορεί να 
αναπτύξει η πόλη και τα πολλαπλά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, 
είναι και η καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών 
που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε όλο και περισσότεροι να 
επιλέγουν το Μαρούσι ως τόπο διαμονής ή δραστηριοποίησης.   

Μέσα από μακροχρόνια γνώση της πόλης, των αναγκών και των 
ιδιαιτεροτήτων της, αλλά και με εκτενή διαβούλευση με κατοίκους 
και φορείς, διαμορφώσαμε ένα σχέδιο με πολιτικές και δράσεις για 
την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. 

Ένα σχέδιο για μια πόλη πιο καθαρή και περιποιημένη, πιο 
φιλική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Μια πόλη όπου 
όλοι θα μπορούν να κινούνται, να εργάζονται και να πραγματοποιούν 
τις καθημερινές δραστηριότητές τους με περισσότερη ασφάλεια 
και αυτοπεποίθηση. Μια πόλη σύγχρονη και ανοικτή στα νέα 
δεδομένα και στις εξελίξεις, αλλά και δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. 

Μια πόλη που σε όλη την έκταση, από το κέντρο της μέχρι κάθε μία 
από τις 17 γειτονιές της, θα αξίζει κανείς να ζει. 

Α. Ενίσχυση της Καθαριότητας και της 
Ανακύκλωσης

Το Μαρούσι, αν και πρωτοπόρο στην εναλλακτική διαχείριση των 
απορριμμάτων με την εισαγωγή της ανακύκλωσης στη χώρα ήδη από 
το 1994, δεν έχει καταφέρει να εξαργυρώσει πλήρως την εμπειρία 
του αυτή. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά, στον 
τομέα της  ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά τα 
ποσοστά ανακύκλωσης δεν είναι τα αναμενόμενα, όπως άλλωστε 
συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους της χώρας.

Προτεραιότητά μας, λοιπόν, είναι να προχωρήσουμε άμεσα στην 
υλοποίηση μέτρων και πολιτικών, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί 
στόχοι στον τομέα της ανακύκλωσης.

Ο διαχωρισμός απορριμμάτων στην πηγή θα ενισχυθεί και θα 
επεκταθεί. 

Θέλουμε και μπορούμε να είμαστε «πρωταθλητές» στην 
καθαριότητα και την ανακύκλωση. 

Εφαρμόζουμε και επικαιροποιούμε, όπου απαιτείται, το Τοπικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο υπηρετεί τις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας.

Υλοποιούμε το αυτονόητο σχετικά με την 
καθαριότητα της πόλης: 



Βελτιώνουμε την υφιστάμενη εικόνα του Δήμου σε σχέση με την 
καθαριότητα. Στόχος μας είναι ο συστηματικός οδοκαθαρισμός 
και καθαρισμός με πλυστικά μέσα  του κέντρου και της περιφέρειας 
του Δήμου. 

Προχωράμε στον καθαρισμό και την αποψίλωση 
κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων, καθώς και στη συλλογή των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

Προχωράμε στην αναδιοργάνωση και συντήρηση του υφιστάμενου 
δικτύου των κάδων,  με αρχή μας την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
δημοτών και την προστασία της δημόσιας υγείας και  προωθούμε 
τη χρήση νέων σύγχρονων μεθόδων για την προσωρινή 
αποθήκευση και συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Αναβαθμίζουμε τις πολυσύχναστες περιοχές της πόλης με 
την προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιημένων συστημάτων 
συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Επαναπροσδιορίζουμε τα προγράμματα αποκομιδής, τα ωράρια και 
τη συχνότητά τους, ανάλογα τις χρήσεις και τις δραστηριότητες κάθε 
περιοχής. 

Αλλάζουμε φιλοσοφία
Υποστηρίζουμε δράσεις για την πρόληψη παραγωγής 
απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση. Παρέχουμε 
κίνητρα και αντικίνητρα, προκειμένου να εφαρμόζεται η ιεράρχηση 
στη διαχείριση των αποβλήτων

Ενισχύουμε τη διαλογή στην πηγή του συνόλου των 
ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων (απόβλητα 
εστίασης, πράσινων κλπ.), με σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων 
και επανακαθορίζουμε τη συνεργασία με τους αρμόδιους 
πιστοποιημένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης. Με στόχο 
οι δημότες του Αμαρουσίου να μην υποστούν την παραμικρή 
επιβάρυνση. Προχωράμε :

- στην άμεση καθιέρωση του «καφέ» κάδου για τη χωριστή 
συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού,  με έμφαση στη συνεργασία 
και παροχή κινήτρων στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων, 
όπως είναι οι χώροι μαζικής εστίασης, οι λαϊκές αγορές, κ.α.

- στην ανάπτυξη της  οικιακής κομποστοποίησης. Ξεκινώντας 
από τα ίδια μας τα σπίτια, με νέα νοοτροπία, μικρές αλλαγές μπορούν 
να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Σχεδιάζουμε πιλοτικά προγράμματα διαλογής στην πηγή 
σε συνδυασμό με ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα μείωσης 
δημοτικών τελών. Όσο αυξάνουμε την ανακύκλωση, τόσο 
πληρώνουμε λιγότερα τέλη.

Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο χωριστής συλλογής γυαλιού 
χαρτιού και ανακυκλώσιμων τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές 
ανακύκλωσης.Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης, με έμφαση στους νέους και κυρίως στους 
μαθητές. Πρέπει να μάθουμε να συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και 
να συμμετέχουμε σωστά. 

Θέτουμε στόχους μετρήσιμους και ρεαλιστικούς, 



παρακολουθούμε συστηματικά και μεθοδικά τα προγράμματα που 
υλοποιούμε και τις επιδόσεις τους και ενημερώνουμε γι’ αυτά τους 
πολίτες. 

Εκσυγχρονίζουμε τον στόλο οχημάτων και τον υπόλοιπο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και αναβαθμίζουμε τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης.

Εισάγουμε συνδυαστικά με τις εφαρμογές στην έξυπνη πόλη την  
Τηλεματική Υποστήριξη Δράσεων Ανακύκλωσης και κατ’ 
οίκον αποκομιδής. 

Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της Καθαριότητας 
παρέχοντάς του όλα τα απαιτούμενα μέσα τόσο για την προσωπική 
του ασφάλεια όσο και για τη διευκόλυνση της εργασίας του. 

Τέλος, πρέπει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να συνδράμουμε σε 
μια τεχνολογικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθή λύση για να 
αντιμετωπίσουμε το σοβαρό ζήτημα των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
των απορριμμάτων στην Αττική. 

Β. Αναδεικνύουμε τον «πράσινο» 
χαρακτήρα του Αμαρουσίου.

Αναβαθμίζουμε και συντηρούμε το πράσινο σε κάθε γειτονιά του 
Αμαρουσίου. Ενισχύουμε τους χώρους αυτούς με νέες φυτεύσεις 
δέντρων και φυτών τοπικής χλωρίδας. 

Δημιουργούμε νέους πολυλειτουργικούς χώρους πρασίνου 
και αναψυχής, όπως στο κτήμα Καρέλλα και διερευνούμε την 
δυνατότητα για τον χώρο «πρώην ΕΤΕΒΑ» στον Άγιο Θωμά. 
Σχεδιάζουμε δίκτυο πράσινων διαδρομών στις παραρεμάτιες 
περιοχές, και πράσινες γωνιές όπου είναι εφικτό. 

Ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα στον σχεδιασμό και τη διαχείριση 
των χώρων πρασίνου, και μεριμνούμε για την επαρκή φύλαξη και 
συντήρηση των πάρκων και των χώρων πρασίνου της πόλης. Στην 
ίδια κατεύθυνση, προωθούμε και συνδράμουμε τον εθελοντισμό και 
τις αντίστοιχες εθελοντικές πρωτοβουλίες των πολιτών. 

Επιπλέον, προωθούμε δράσεις που θα πυκνώσουν το πράσινο 
στις γειτονιές του Αμαρουσίου, όπως οι πράσινες ταράτσες 
και οι πράσινες προσόψεις. Ενώ, παράλληλα, εμπλουτίζουμε 
τους αστικούς λαχανόκηπους, μετατρέποντάς τους σε σημεία 
τοπικού ενδιαφέροντος. 

Χαρτογραφούμε το σύνολο των ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του πρασίνου στον Δήμο μας, με σκοπό τον 
ορθολογικό σχεδιασμό και διαχείριση των επιμέρους παρεμβάσεων,  
με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.

Εκπονούμε για τους μεγάλους χώρους πρασίνου του Δήμου 
μας ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια, γιατί για να 
προστατεύεις τους χώρους πρασίνου πρέπει να μπορείς να  τους 
διαχειρίζεσαι.





Δημιουργούμε δομή παρακολούθησης και καταγραφής 
περιβαλλοντικών δεικτών για την πόλη μας, τους οποίους και 
αξιολογούμε συστηματικά (ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, 
κυκλοφοριακό), και με τη βοήθεια της πληροφορικής και των 
σύγχρονων τεχνολογιών αναπτύσσουμε εργαλεία για την έγκαιρη 
ενημέρωση, πρόληψη και προστασία της πόλης. 

Ενεργειακές αναβαθμίσεις
Προχωράμε τις μελέτες για παρεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια.

Διερευνούμε τη δυνατότητα για ανάπτυξη συστήματος 
γεωθερμίας και ενεργειακής εξοικονόμησης στο ανοιχτό 
κολυμβητήριο του Δήμου.

Βελτιώνουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλες τις 
λειτουργίες του Δήμου, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 
και του κόστους συντήρησης, υιοθετώντας καλές πρακτικές και 
αξιοποιώντας συστήματα τηλεδιαχείρισης. 

Γ. Ενισχύουμε τον Φωτισμό στην πόλη

Με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης σε όλη την έκτασή της, 
τη βελτίωση του δημόσιου χώρου και του αισθήματος ασφάλειας, 
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του φωτισμού. 

Ολοκληρώνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του συνολικού 
δικτύου οδοφωτισμού του Αμαρουσίου, με σύγχρονα και ενεργειακά 
αποδοτικά φωτιστικά σώματα τύπου LED, ξεκινώντας από την 
περιφέρεια της πόλης.  

Εκτιμάμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε 
ενέργεια που θα ξεπεράσει το 65% της υφιστάμενης κατανάλωσης, 
μειώνοντας το λειτουργικό κόστος για τον Δήμο και προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον. 

Εκσυγχρονίζουμε το δίκτυο, εισάγοντας ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. 

Θωρακίζουμε την πόλη από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολεοδομικών 
παρεμβάσεων και διεκδικήσεων, με την προστασία και ενίσχυση του 
«πρασίνου» στην πόλη, με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
και ενίσχυση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, 
εφαρμόζουμε μέτρα για την προστασία και την αειφόρο χρήση του 
εδάφους, η σφράγιση του οποίου προκαλεί μη αντιστρέψιμη απώλεια 
των βιολογικών λειτουργιών του με αποτέλεσμα να καταγράφουμε 
καταστροφικές πλημμύρες.



Δ. Φροντίζουμε τα αδέσποτα και τα ζώα 
συντροφιάς 

Εφαρμόζουμε πλήρως τη νομοθεσία που ισχύει για τα αδέσποτα και 
δεσποζόμενα ζώα, και συνεργαζόμαστε με φιλοζωικά σωματεία 
και ειδικούς επιστήμονες για τον σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων 
που θα βελτιώσουν την προστασία των ζώων στην πόλη μας. 

Στηρίζουμε στρατηγικές συνεργασίες για τη φροντίδα των αδέσποτων 
ζώων όπως αυτή με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία, που εκτελεί 
για λογαριασμό του Δήμου τις εργασίες περισυλλογής, στείρωσης 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αδέσποτων ζώων. 

Δημιουργούμε ειδικές υποδομές και χώρους παιχνιδιού και 
περιπάτου για τα κατοικίδια.

Δρομολογούμε εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την υπεύθυνη 
στάση μικρών και μεγάλων απέναντι στα ζώα, και την πλήρη 
κατανόηση από όλους των υποχρεώσεων που συνδέονται με την 
ιδιοκτησία και φροντίδα των μικρών μας φίλων. 

Ε. Μια πόλη με περισσότερη ασφάλεια 
και αυτοπεποίθηση για όλους

Η διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση για τη βελτίωση της καθημερινότητας και του 
βιοτικού επιπέδου σε μία πόλη. Κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί να 
κυκλοφορεί στην πόλη, τους δρόμους και τις γειτονιές χωρίς φόβο, 
με ασφάλεια και ελευθερία. Βασική προτεραιότητά μας είναι να 
ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας στο Μαρούσι, αξιοποιώντας 
όλα τα διαθέσιμα μέσα. 

Διεκδικούμε την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας 
στο Μαρούσι, με στελέχωση που θα αντιστοιχεί στα δεδομένα και 
τις ανάγκες της πόλης και μέριμνα για θέματα εκπαίδευσης και 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Η Δημοτική Αστυνομία θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες 
για την επιτήρηση και προστασία της δημοτικής περιουσίας και 
των δημοτικών υποδομών, για τη διαχείριση της στάθμευσης σε 
κεντρικά σημεία της πόλης, και για την αποθάρρυνση της εκδήλωσης 
παραβατικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών. 

Επιπλέον, διεκδικούμε από το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία την πλήρη στελέχωση του 
αστυνομικού τμήματος του Αμαρουσίου και τη μεταφορά του στο 
κέντρο της πόλης. Προωθούμε τη συστηματική συνεργασία 
μεταξύ Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας για την πιο 
αποτελεσματική προστασία του δημόσιου χώρου στην πόλη και την 
άμεση αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε 
με ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης για την αποδοτικότερη επιτήρηση 
δημόσιων χώρων (σχολεία, πλατείες, πάρκα κ.α.).



ΣΤ. Ψηφιακός Δήμος

Στόχος μας είναι το Μαρούσι να πρωταγωνιστεί στην αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών και τα δίκτυα καινοτομίας. Να κινητοποιεί 
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και τις επιχειρήσεις σε μια 
πιο ενεργή συνεργασία για θέματα λειτουργίας της πόλης, ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων 
και δημιουργίας και διάδοσης νέων τεχνολογιών. 

Χρησιμοποιούμε τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με στόχο:

• Να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, με 
τον πολίτη πρωταγωνιστή, 

• Να αυξήσουμε την ψηφιακή διαθεσιμότητα κάθε είδους 
πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Δήμου,

• Να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό περιβάλλον 
ψηφιακών υποδομών που θα στηρίξουν τον μετασχηματισμό 
της λειτουργίας της πόλης,

• Να διευρύνουμε την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες όλων 
των πολιτών προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοούν τα 
πεπραγμένα του Δήμου και ταυτόχρονα, να συμμετέχουν στις 
σχετικές αποφάσεις.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προχωράμε στις ακόλουθες 
παρεμβάσεις:

Καθιερώνουμε τη νέα Κάρτα Δημότη
Σχεδιάζουμε και καθιερώνουμε τη νέα Κάρτα Δημότη για τους 
δημότες και τους κατοίκους του Αμαρουσίου, με ειδικά προνόμια 
όπως οι δωρεάν μετακινήσεις με τη Δημοτική Συγκοινωνία  του Δήμου, 
η δωρεάν είσοδος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ή 
συνδιοργανώνει ο Δήμος, η έκπτωση σε προγράμματα αθλητισμού 
και πολιτισμού κ.α. 

Στοχεύουμε στην έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση 
- διαβούλευση, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου
Καταγράφουμε, απλοποιούμε και ενοποιούμε, σταδιακά, 
μεμονωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά και αναπτύσσουμε νέες 
ψηφιακές εφαρμογές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ένα 
μοναδικό σημείο, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση 
των συναλλαγών με τις υπηρεσίες του Δήμου. Παρέχουμε σε πρώτη 
φάση 5 ψηφιακά έγγραφα, μέσω διαδικτύου.



Ενισχύουμε Ανοιχτά Εργαστήρια που 
εξασφαλίζουν την ενήμερη συμμετοχή του 
δημότη και δημιουργούν κοινή γνώση για μια 
πραγματικά συμμετοχική δημοκρατία της πόλης, 
δίνουμε έμφαση στη συμμετοχή των νέων.
Υποστηρίζουμε την ενεργή συμμετοχή των φορέων και των πολιτών 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, χάραξης πρωτοβουλιών και 
στρατηγικών αλλά και διαχείρισης του δημοτικού προϋπολογισμού, 
μέσα από καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία συμμετοχικής δημοκρατίας 
και ανοιχτής διαβούλευσης, σε πραγματικές συνθήκες. Καθιέρωση 
της Συνέλευσης Νεολαίας.

Προωθούμε ηλεκτρονικές λύσεις 
επίλυσης ζητημάτων καθημερινότητας και 
προσωποποιημένης ενημέρωσης μέσω έξυπνων 
ειδοποιήσεων και απαντήσεων.
Υιοθετούμε τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
αναπτύσσουμε λύσεις και προηγμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες 
για την υποβολή αιτημάτων και την παρακολούθηση της πορείας 
τους, τη δημοσιοποίηση των εμπειριών τους και την προτεραιοποίηση 
των αναγκών τους, αλλά και την κατανάλωση προσωποποιημένων 
υπηρεσιών ενημέρωσης.

Ενσωματώνουμε εφαρμογές για την άμεση 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες φροντίδας του Δήμου στη διαχείριση 
της καθημερινότητας μη αυτοεξυπηρετούμενων συμπολιτών μας, 
δίνοντας έμφαση στην ασφάλειά τους, στην ενίσχυση της ποιότητας 
διαβίωσής τους, και στην εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες από 
χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας και μειωμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επενδύουμε σε νέες τεχνολογικές υποδομές.
Διαμορφώνουμε το υπόβαθρο και το τεχνολογικό πλαίσιο για την 
τοποθέτηση της πόλης στον ψηφιακό ευρωπαϊκό χάρτη, σε ό,τι αφορά 
την αξιοποίηση εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), 
δικτύων και συστημάτων 5ης γενιάς (5G). Γι’ αυτό, εγκαθιστούμε 
ειδικό εξοπλισμό, σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου, ο οποίος 
θα είναι διαθέσιμος για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων 
τόσο από τη Δημοτική Αρχή, όσο και από την τοπική ερευνητική και 
επιχειρηματική κοινότητα.

Δημιουργούμε γραφείο ενημέρωσης πολιτών για 
ενημέρωση σε ασφαλιστικά θέματα από εθελοντές δικηγόρους.





Ενισχύουμε το Κοινωνικό Φροντιστήριο για  
παιδιά αποδεδειγμένα άπορων οικογενειών σε συνεργασία με τα 
φροντιστήρια και τους εθελοντές καθηγητές της πόλης. Επενδύουμε 
σε νέες τεχνολογικές υποδομές.

Διαμορφώνουμε το υπόβαθρο και το τεχνολογικό πλαίσιο για την 
τοποθέτηση της πόλης στον ψηφιακό ευρωπαϊκό χάρτη, σε ό,τι αφορά 
την αξιοποίηση εφαρμογών του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (IoT), δικτύων και συστημάτων 5ης γενιάς (5G). Γι’ 
αυτό, εγκαθιστούμε ειδικό εξοπλισμό, σε επιλεγμένες περιοχές του 
Δήμου, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για την εφαρμογή πιλοτικών 
προγραμμάτων τόσο από τη Δημοτική Αρχή, όσο και από την τοπική 
ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Εφαρμόζουμε πολιτικές για τα ανοικτά 
δεδομένα.
Συλλέγουμε, οργανώνουμε και διαθέτουμε ανοιχτά σε πολίτες κι 
επιχειρήσεις ψηφιακά δεδομένα της πόλης, από τις υποδομές μέχρι την 
καθημερινή δραστηριότητα. Παρέχουμε κίνητρα στην επιστημονική κι 
επιχειρηματική κοινότητα για την ανάπτυξη εργαλείων κι εφαρμογών 
με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της πόλης και τη βελτίωση 
της καθημερινότητας.

Αξιοποιούμε το εθνικό ψηφιακό σύστημα 
διαχείρισης θέσεων στάθμευσης.
Αξιοποιούμε το νέο εθνικό ψηφιακό σύστημα διαχείρισης στάθμευσης 
κι εγκαθιστούμε υποδομές σε περιοχές με αναγνωρισμένο πρόβλημα. 
Συμβάλλουμε στη μείωση του χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης, 
συμβάλλουμε στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στη μείωση 
της εκπομπής ρύπων από τα οχήματα που κινούνται στην πόλη.

Ενδυναμώνουμε την Πολιτική Προστασία για 
έκτακτα γεγονότα.

Εγκαθιστούμε ένα έξυπνο δίκτυο αισθητήρων 
συλλογής δεδομένων.
Εγκαθιστούμε σε περιοχές με αναγνωρισμένα προβλήματα ειδικό 
εξοπλισμό αισθητήρων κυκλοφοριακής συμφόρησης, ποιότητας αέρα 
κι επιπέδων θορύβου. Εξοικονομούμε πόρους με την παρακολούθηση 
της διαχείρισης απορριμμάτων, της κατανάλωσης ενέργειας, της 
διαρροής υδάτων και της παρακολούθησης του δημοτικού στόλου 
οχημάτων.



Ζ. Πόλη Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης

Ο Δήμος Αμαρουσίου αναπτύσσει σήμερα ένα πακέτο υπηρεσιών 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας χωρίς όμως να μπορεί να αποτιμηθεί 
η βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα του. Κατ’ επέκταση, δεν 
μπορεί να αξιολογηθεί η στόχευση, το κόστος αυτών των δράσεων 
και τα οφέλη που τελικά απολαμβάνουν οι ωφελούμενοι.

Η νέα Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι η φροντίδα των δημοτών 
της πόλης αποτελεί βασική προτεραιότητα για μια αξιοπρεπή 
διαβίωση, μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, με ισότητα 
πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Ο βασικός 
στόχος της στρατηγικής είναι η πόλη να προετοιμαστεί πλήρως 
για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης τέτοιων 
κοινωνικών προβλημάτων. 

Μια πόλη που:

● Ιεραρχεί κι ενσωματώνει εκείνες τις προτεραιότητες που της 
επιτρέπουν την επανεκκίνηση και ευημερία της κοινωνίας και 
πάνω απ’ όλα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε 
ευθεία σύνδεση με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

● Στηρίζει όλους τους κατοίκους της με ενεργητικές δράσεις 
κοινωνικής πολιτικής, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, 

● Αντιλαμβάνεται την έννοια της κοινωνικής πολιτικής όχι 
ως χορήγηση επιδομάτων, αλλά ως έμπρακτη στήριξη, 
κινητοποίηση και ενσωμάτωση όλων όσων έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζουμε τη στρατηγική κοινωνικής 
ένταξης που ασκείται από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ), στη βάση 
των πραγματικών αναγκών της πόλης, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της 
επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Στην κατεύθυνση 
αυτή σχεδιάζουμε ένα ενοποιημένο δίκτυο διευρυμένων 
υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των διακρίσεων, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας. 



Εκσυγχρονίζουμε τις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές υποδομές.
Συντηρούμε και αναβαθμίζουμε τις 66 υφιστάμενες εκπαιδευτικές 
υποδομές (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και 
λύκεια) της πόλης, και σχεδιάζουμε τη δημιουργία νέων στη 
βάση καταγεγραμμένων αναγκών. Βελτιώνουμε τις κοινωνικές 
υποδομές (ΚΑΠΗ, Κέντρο Κοινότητας, Δομές Κοινωνικής Ένταξης) 
σε υλικοτεχνικό επίπεδο. Προβαίνουμε σε ενέργειες πιστοποίησης 
και διευκόλυνσης της προσβασιμότητας, όπου απαιτείται, και 
αξιοποιούμε τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) προκειμένου 
να εξοικονομήσουμε πόρους. 

Προωθούμε τη δημόσια υγεία και την 
προληπτική ιατρική.
Με έμφαση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, προάγουμε 
στοχευμένα τη δημόσια υγεία και την προληπτική ιατρική για 
τον γενικό πληθυσμό. Με δράσεις όπως η ενημέρωση, η πρόληψη, 
ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
δημόσιας υγείας κι εξαρτήσεων. Στηρίζουμε τη Δημοτική Τράπεζα 
Αίματος, με κινητοποίηση εθελοντών πολιτών του Δήμου μας, και σε 
συνεργασία με υφιστάμενες δομές υγείας και ειδικούς οργανισμούς 
πραγματοποιούμε δράσεις επικεντρωμένες στους δότες μυελού των 
οστών. 

Ενισχύουμε τις δομές υγείας.
Διευρύνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, ενισχύοντας 
το ανθρώπινο δυναμικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους. 
Στηρίζουμε τις δομές υγείας του Δήμου (πολυιατρείο-φαρμακείο, 
ιατρείο πόνου, Κέντρο Ημέρας Alzheimer, Κέντρο Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης κ.α.)  

Αξιοποιούμε την παρουσία και λειτουργία στο Μαρούσι μεγάλων 
ιδιωτικών ιατρικών μονάδων, και συνεργαζόμαστε μαζί τους με 
στόχο να εξυπηρετούν δημότες με ειδικό χαμηλό τιμολόγιο σε 
περίπτωση έκτακτων περιστατικών (π.χ. ατυχήματα, εμφράγματα κ.α.), 
και ακόμα να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε ειδικές περιπτώσεις 
(π.χ. δωρεάν τοκετός στο τρίτο παιδί). 

Ενοποιούμε και διευρύνουμε τις κοινωνικές 
υπηρεσίες.
Ομογενοποιούμε δράσεις και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης 
και φροντίδας σε ένα ενιαίο και διαλειτουργικό δίκτυο. 
Διευρύνουμε τις δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας για την 
ανακούφιση των πολιτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της 
φτώχειας ή πολύ κοντά σε αυτό,  των  ανέργων, των τρίτεκνων 
και πολύτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών. Ενισχύουμε τη 
λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού 
Συσσιτίου και του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. 







Εφαρμόζουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις των δημοτικών τελών για 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τρίτεκνους και πολυτέκνους.

Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας
Κινητοποιούμε το οικοσύστημα της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην πόλη μας, παρέχοντας 
κίνητρα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις δραστηριότητές τους, 
με τη μορφή αξιοποίησης των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων, 
της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των δημοτικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας.

Προάγουμε τον εθελοντισμό, καταπολεμούμε τις 
διακρίσεις
Χαρτογραφούμε τα δίκτυα εθελοντών και συλλογικοτήτων που 
δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, και εντάσσουμε αυτά και τα μέλη 
τους σε ενιαίο μητρώο. Συνεργαζόμαστε με εθελοντικές οργανώσεις 
και φορείς, και ενισχύουμε τις δράσεις εθελοντισμού, ισότητας και 
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Δημιουργούμε δίκτυο εθελοντών ιατρών που, σε συνεργασία 
με το Δημοτικό Πολυιατρείο, θα παρέχει υπηρεσίες σε άπορους 
συμπολίτες μας με κάρτα δημότη/κατοίκου, με προτεραιότητα στα 
ΑμεΑω και μη-αυτοεξυπηρετούμενα άτομα χωρίς οικογενειακή 
στήριξη.

Αναβαθμίζουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών 
στα παιδιά της πόλης
Συντηρούμε και πιστοποιούμε τις παιδικές χαρές του Δήμου, και 
δημιουργούμε νέες, διασφαλίζουμε την προσβασιμότητα των ΑμεΑ 
Οργανώνουμε δράσεις βιωματικής εμπειρίας για τα μικρά 
παιδιά μέσω των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου, 
του Δημοτικού Ωδείου και των υπόλοιπων πολιτιστικών δομών. 
Υλοποιούμε, σε συνεργασία με ειδικούς  επιστήμονες, προγράμματα 
επικεντρωμένα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 



Παρέχουμε νέες υπηρεσίες για ηλικιωμένους, 
ΑμεΑ και μη αυτοεξυπηρετούμενους συμπολίτες 
μας
Ενισχύουμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι σχεδιάζοντας ειδικές 
δράσεις για ηλικιωμένους, για ΑμεΑ και για μη αυτοεξυπηρετούμενους 
συμπολίτες μας. Παρέχουμε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
και κατ΄ οίκον φροντίδας, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες σε 
υπηρεσίες υγείας (e-health).

Παρέχουμε υποστήριξη στους γονείς.
Υλοποιούμε προγράμματα δια βίου μάθησης κι εκπαίδευσης 
ενηλίκων, υποστηρίζουμε τους γονείς στην ορθή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους μέσα από τη λειτουργία 
Σχολών Γονέων. 

Στηρίζουμε τους ανέργους στην πράξη.
Προγραμματίζουμε δέσμη υποστηρικτικών δράσεων κατάρτισης για 
ανέργους κι εργαζόμενους του Δήμου, με στόχο την ενίσχυση, 
ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους και την προώθησή τους στην απασχόληση.



Μαρούσι, Πόλη Βιώσιμη

Το σύγχρονο Μαρούσι αποτελεί σημαντικό μητροπολιτικό 
πόλο της Περιφέρειας Αττικής, που συγκεντρώνει εξωστρεφείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, έδρες μεγάλων και πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, αθλητικές και εμπορικές χρήσεις και ιατρικές 
υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, είναι μια περιοχή που στις 17 γειτονιές της 
ζουν περισσότεροι από 70.000 κάτοικοι

Το σχέδιό μας για το Μαρούσι δίνει προτεραιότητα στις γειτονιές 
και τους κατοίκους στο πλαίσιο μιας Ολοκληρωμένης Βιώσιμης 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής, που θα αξιοποιεί και θα αναβαθμίζει τον 
μητροπολιτικό ρόλο του Αμαρουσίου στην Περιφέρεια Αττικής.

Το σχέδιό μας δίνει έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη 
μητροπολιτικών χρήσεων και κατοικίας, ώστε να διαχέονται τα οφέλη 
της ανάπτυξης στην πόλη, βελτιώνοντας τις συνθήκες για διαμονή 
και επαγγελματική δραστηριοποίηση στο Μαρούσι. 

Κρίσιμη (χωρικά) είναι η ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των 
γειτονιών και της συνένωσης της πόλης, την οποία οι μεγάλοι 
οδικοί άξονες της Αττικής Οδού και της Λεωφόρου Κηφισίας έχουν 
χωρίσει - σχεδόν απροσπέλαστα - σε τέσσερα τμήματα.  

Α. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την 
πόλη  

Άμεσες πρωτοβουλίες και μακροπρόθεσμος πολεοδομικός 
σχεδιασμός

● Ξεκινάμε τις διαδικασίες σύνταξης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου 
(ΤΧΣ). Ο νέος σχεδιασμός υπό μορφή προεδρικού διατάγματος έχει 
αντικαταστήσει τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που ήταν υπουργικές 
αποφάσεις. Το νέο σχέδιο θα υλοποιήσει τη στόχευση της ισόρροπης 
ανάπτυξης κεντρικών χρήσεων και κατοικίας, θα ενισχύσει τη χωρική 
συνοχή και θα επιλύσει χρόνια ζητήματα ένταξης περιοχών στο Σχέδιο 
Πόλης. 

● Άμεσα και πριν την ολοκλήρωση του ΤΧΣ, που είναι μια χρονοβόρα 
διαδικασία, ολοκληρώνουμε τις εντάξεις περιοχών ή περιοχών που 
έχουν ενταχθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Γνωρίζουμε τα θέματα 
και παρεμβαίνουμε στοχευμένα και αποτελεσματικά για τις περιοχές 
που δεν έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο:

ΝΟΤΙΟΣ ΣΩΡΟΣ – ΜΑΡΜΑΡΑΔΙΚΑ - ΤΥΜΒΟΣ
Προχωράμε με την καταχώρηση της πράξης στο κτηματολόγιο, 
καθορίζουμε τις τιμές μονάδος της περιοχής (ή με την ένταξη της 
περιοχής στους πίνακες αντικειμενικών αξιών από το Υπουργείο 
Οικονομικών ή μέσω ενεργοποίησης της Ειδικής Επιτροπής του ΠΔ 
5/1986 από την Περιφέρεια Αττικής).  



ΚΤΗΜΑ ΔΗΛΑΒΕΡΗ
Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες ένταξης με βάση την εγκεκριμένη 
Πολεοδομική Μελέτη επανεκκινώντας την υπόθεση με το αρμόδιο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κινούμαστε σύμφωνα με 
τις αποφάσεις του Δήμου και διασφαλίζουμε τα συμφέροντά του σε 
κάθε περίπτωση. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Διευθετούμε το ρέμα της Βορείου Ηπείρου, ως προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση της ένταξης της περιοχής, η οποία είχε σταματήσει. 

ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
Επιταχύνουμε τη διευθέτηση του ρέματος Αμαρουσίου (Σαπφούς) 
για την ολοκλήρωση της ένταξης της περιοχής στο Σχέδιο. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α
Μετά τη διευθέτηση του ρέματος Αμαρουσίου ανοίγει ο δρόμος 
για την επέκταση της περιοχής μεταξύ αυτού του ρέματος και της 
εντός σχεδίου περιοχής του Στούντιο Α. Με άμεσες ενέργειες και 
αποφάσεις προχωράμε τις διαδικασίες ανάθεσης της μελέτης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 
Προχωράμε τις διαδικασίες επέκτασης της περιοχής των 
Αναβρύτων έως το ρέμα Αμαρουσίου.

ΤΡΥΠΑ ΤΥΜΒΟΥ 
Επιταχύνουμε τη σύνταξη μελέτης πράξης εφαρμογής για την 
περιοχή παρά την οδό Μεσογείων, η οποία δεν είχε ενταχθεί με την 
υπόλοιπη περιοχή του Νότιου Σώρου- Μαρμαράδικων - Τύμβου το 
2016. 

ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
Συνεργαζόμαστε με τον όμορο Δήμο Ηρακλείου, στον οποίο ανήκει 
το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο 
καθορισμός των Διοικητικών Ορίων. Δημιουργία 18ης Πολεοδομικής 
Ενότητας στο Κάτω Ψαλίδι με το νέο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
Κινούμαστε άμεσα με πρωτοβουλίες για τη θεσμική διευθέτηση του 
ζητήματος. 



● Αξιοποιούμε το θεσμικό εργαλείο των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, 
εφόσον χρειάζεται και σε όφελος του Δήμου Αμαρουσίου και 
των πολιτών του. Διασφαλίζουμε τους περιβαλλοντικούς όρους, 
διεκδικούμε αντισταθμιστικά οφέλη και εισφορές (π.χ. περιοχή 
Mall και ΗΛΙΔΑ-πρώην δημοσιογραφικό χωριό).

● Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την απαλλοτρίωση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για να σταματήσουν τα 
αιτήματα άρσης απαλλοτρίωσης. Αξιοποιούμε πόρους από το 
Πράσινο Ταμείο και το ΕΣΠΑ.

● Μέσω της σύνταξης του ΤΧΣ εξετάζουμε τις δυνατότητες ένταξης 
στο Σχέδιο των περιοχών που βρίσκονταν στις Ζώνες Οικιστικού 
Ελέγχου.

● Εξετάζουμε λύσεις για τα ζητήματα ελαχιστοποίησης της δόμησης 
στην περιοχή του Αγίου Θωμά, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και 
τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

● Διεκδικούμε χώρους του Δημοσίου εντός των ορίων μας όπως 
του ΧΕΥ Κύμης, του ΧΕΥ μεταξύ Μεγάρου ΟΤΕ και Αττικής Οδού, της 
εκτός σχεδίου έκτασης στη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και 
Λεωφόρου Σπ. Λούη στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης. Διατήρηση 
της παραχώρησης για το 8ο Γυμνάσιο και 9ο Λύκειο.

Β. Εμβληματικές Παρεμβάσεις στον 
Δημόσιο Χώρο

Ανάπλαση Βόρειας Εισόδου στην πόλη του 
Αμαρουσίου
Συνεργαζόμαστε και διεκδικούμε από τους αρμόδιους φορείς 
[ΥΠΕΝ, Υπ. Γεωργίας,  Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)] την 
αξιοποίηση υφιστάμενης μελέτης και την περεταίρω ωρίμανση ενός 
εμβληματικού έργου για την αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου και 
της εισόδου της πόλης, την ενίσχυση του πρασίνου και της χωρικής 
συνοχής. Οραματιζόμαστε την ενοποίηση του Δάσους Συγγρού με 
το Κέντρο της Πόλης, στη βόρεια είσοδό της, με υπογειοποίηση 
της Λεωφόρου Κηφισίας και αξιοποίηση του έναντι οικοπέδου 
ιδιοκτησίας του ΙΓΕ. Αυτή η εμβληματική παρέμβαση επιπλέον θα 
σηματοδοτήσει την είσοδο στην πόλη μας και θα βελτιώσει το άμεσο 
περιβάλλον του σχολικού συγκροτήματος (1ο Δημοτικό, Γυμνάσιο 
και Λύκειο). Στο πλαίσιο της ανάπλασης θα προβλεφθεί και χώρος 
στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Τοποθέτηση πεζογεφυρών στην Λ. Κηφισίας
Προτεραιότητά μας είναι η τοποθέτηση πεζογεφυρών σε κομβικά και 
επικίνδυνα για τους πεζούς σημεία της Λεωφόρου Κηφισίας: α) στο 
ύψος του «ΥΓΕΙΑ», β) στη συμβολή των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και 
Λ. Κηφισίας και γ) ως άμεση πρωτοβουλία και μέχρι την ωρίμανση της 
προαναφερθείσας εμβληματικής παρέμβασης, τοποθετούμε πεζογέφυρα 
σύνδεσης της βόρειας πλευράς της πόλης με το Δάσος Συγγρού. 



Δημιουργία Γηπέδου και συμπληρωματικών 
χρήσεων στο κτήμα Καρέλλα 
Αξιοποιώντας τις μελέτες προχωράμε σε έκδοση οικοδομικής 
άδειας και την υλοποίηση του έργου. Αποδίδουμε το κτήμα Καρέλλα 
στους πολίτες του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, μέσω της 
δημιουργίας γηπέδου και ευρύτερα της ανάδειξης και αξιοποίησής 
του ως ενός πολυθεματικού χώρου αθλητισμού, πολιτισμού, 
αναψυχής και πρασίνου. Ανάπτυξη διακριτών, αλλά συνδεδεμένων 
πόλων δράσεων, δημιουργία ήπιας μορφής ανοικτών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, υπαίθριου θεάτρου και πολιτιστικού κέντρου, 
δημιουργία αναψυκτηρίων και παιδικών χαρών και διαμόρφωση 
χώρου πρασίνου, χώρων ανάπαυσης και μονοπατιών.

Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του 
χώρου “Πρώην ΕΤΕΒΑ” στον Άγιο Θωμά, ως 
πόλου αθλητισμού, αναψυχής και πρασίνου
Εντός της εμπορικής ζώνης, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν 
κατασκευαστεί μεγάλα εμπορικά καταστήματα και πολυχώροι (ΤΗΕ 
MALL, GOLDEN HALL, AVENUE) καθώς και σύγχρονα οικιστικά 
συγκροτήματα (ΗΛΙΔΑ), σε γειτνίαση με το ΙΑΣΩ, τη Γερμανική Σχολή 
Αθηνών και το κλειστό γυμναστήριο Αμαρουσίου, διερευνούμε τη 
δυνατότητα απόδοσης της έκτασης στους πολίτες του Δήμου και της 
ευρύτερης περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός πολυθεματικού 
χώρου αθλοπαιδιών, αναψυχής και πρασίνου, με ανάπτυξη ήπιων 
δράσεων και υπηρεσιών, ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, 
παιδικών χαρών, ανοικτού ελεύθερου χώρου φιλοξενίας εποχιακής 
αναψυχής (π.χ. παγοδρόμιο, beach volley κλπ), καθώς και 
διαμόρφωση χώρου πρασίνου, χώρων ανάπαυσης και μονοπατιών 
και χώρων στάθμευσης.

Ανακαίνιση του γηπέδου «Σπύρος Λούης» στο 
Κέντρο της πόλης
Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων με σύγχρονες προδιαγραφές 
με την ανακαίνιση του υφιστάμενου γηπέδου.  

Δημιουργία Χώρου Πρασίνου σε συνδυασμό με 
στάθμευση αυτοκινήτων στο Κέντρο της πόλης 
Διεκδικούμε τη χρήση του υφιστάμενου χώρου στη συμβολή των 
οδών 28ης Οκτωβρίου και Πλαστήρα, ως χώρου πρασίνου σε 
συνδυασμό με τον ήδη υλοποιημένο υπόγειο χώρο στάθμευσης, ο 
οποίος θα εξυπηρετεί τις αθλητικές χρήσεις στο «Σπύρος Λούης» και 
ευρύτερα το εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου. 

Ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης
Αποτελεί προτεραιότητά μας να διεκδικήσουμε μαζί με τους όμορους 
Δήμους την ολοκλήρωση ενός έργου που είναι ζωτικής σημασίας για 
όλη την περιοχή της Βόρειας Αθήνας. Η επέκταση της Λ. Κύμης έως την 
Εθνική Οδό (ΠΑΘΕ) θα μειώσει τους διάσπαρτους κυκλοφοριακούς 
φόρτους, ανακουφίζοντας κυκλοφοριακά και αναβαθμίζοντας 
περιβαλλοντικά μεταξύ άλλων περιοχών και την πόλη μας.



Πόλος αθλητισμού στο ΟΑΚΑ – Ανοιχτό για τους 
πολίτες
Συνεργαζόμαστε με τη Διοίκηση του ΟΑΚΑ, την Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή και τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, 
ώστε να ενισχυθεί ο αθλητικός πόλος και να είναι χώρος ανοικτός και 
προσβάσιμος στους πολίτες. Διεκδικούμε από τη Διοίκηση του ΟΑΚΑ 
να προβεί σε εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων. Ο αθλητισμός 
και το ίδιο το ΟΑΚΑ είναι κομμάτι της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας 
του Σύγχρονου Αμαρουσίου. Διεκδικούμε ελεύθερη πρόσβαση των 
δημοτών με δωρεάν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
κάλυψη κατά προτεραιότητα αναγκών των αθλητικών σωματείων 
της πόλης. Οι χώροι στάθμευσης στο βορειοανατολικό σημείο του 
ΟΑΚΑ να δοθούν στις όμορες συνοικίες ΗΛΙΔΑ, Άγιος Θωμάς λόγω 
του κυκλοφοριακού φόρτου σε καθημερινή βάση και ιδιαίτερα τις 
ημέρες μεγάλων αγώνων. 

Ανάπλαση του Κοινόχρηστου Χώρου 9760 και 
της γύρω περιοχής
Ολοκλήρωση της ανάπλασης και ανάπτυξη ήπιων αθλητικών 
εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών στον Άγιο Ελευθέριο, σε 
συνδυασμό με την ανάπλαση των οδών Κονίτσης, Αγ. Αθανασίου & 
Σωρού. Δημιουργία στεγασμένων αθλητικών χώρων, όπως γηπέδων 
μπάσκετ, με προσαρμόσιμες κατασκευές φουσκωτών θόλων (Dome 
Structures).

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Open Mall στο Κέντρο 
Παρεμβάσεις στο εμπορικό κέντρο (όπως στέγαστρα στους 
πεζοδρόμους, σήμανση, φωτισμό και αστικό εξοπλισμό) σε συνδυασμό 
με δράσεις προώθησης, προβολής, επιχειρηματικής συνεργασίας και 
ενίσχυσης παράλληλων δραστηριοτήτων / στήριξη των τοπικών 
επιχειρήσεων για την ανάδειξη εμπορικού κέντρου. Το εμπορικό 
κέντρο μπορεί να καταστεί ξανά ανταγωνιστικό σε σχέση με τα 
κλειστά εμπορικά κέντρα, προβάλλοντας τις διαφορετικές ποιότητες 
και προϊόντα που διαθέτει, με όπλο την πολυλειτουργικότητα του 
Κέντρου της πόλης.

Ανέγερση σχολικών υποδομών
Ολοκληρώνουμε τις μελέτες και προχωρούμε τις απαραίτητες 
διαδικασίες για την κατασκευή των:
- 8ου Γυμνασίου - 9ου Λυκείου Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. 31 
- Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1° Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου.
- Νέου σχολικού κτιρίου του 6ου Λυκείου (οδός Ευκαλύπτων).
- 18ου Νηπιαγωγείου στο οικόπεδο του 18ου Δημοτικού.
- 11ου Δημοτικού και 12ου  Νηπιαγωγείου, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας 
ΚτΥπ (Ο.Τ.362)
- 13ου Νηπιαγωγείου, επί του Ο.Τ. 851
- 5ου Δημοτικού, 9ου Γυμνασίου και 7ου Λυκείου Αμαρουσίου 
(διαδικασίες απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ. 855 και 852, ώστε να 
προχωρήσει η ανέγερση)

- Δημιουργία νέου σχολείου στον Άγιο Θωμά.



Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών με ραχοκοκαλιά 
τα Ρέματα
Τα ρέματα δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες στις ζώνες διέλευσής 
τους, οι οποίες αφορούν τόσο τις ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες 
(πράσινο, ελεύθεροι χώροι) αλλά και σημαντικές ιδιαιτερότητες στα 
ζητήματα σχεδιασμού αντίστοιχων υποδομών. Το ρέμα Αμαρουσίου, 
από τις εκβολές του στον Ποδονίφτη μέχρι το πλέον απομακρυσμένο 
άκρο του έχει συνολικό μήκος πλέον των 9,5 χλμ. Το μεγαλύτερο 
τμήμα του ρέματος (7,5 χλμ) διασχίζει τον Δήμο Αμαρουσίου. Το 
ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου βρίσκεται στα ανατολικά και αποτελεί 
το φυσικό ανατολικό σύνορο με τον Δήμο Χαλανδρίου. Στα εν λόγω 
ρέματα, καταλήγουν αρκετά άλλα μικρότερα ρέματα που διαπερνούν 
την περιοχή μας. 

Ολοκληρώνοντας την διευθέτηση του ρέματος Αμαρουσίου 
προχωράμε στη δημιουργία μιας πράσινης διαδρομής 
περιπάτου, μαζί με την κατασκευή των απαραίτητων 
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.  Αυτός ο «περίπατος» 
θα διέρχεται από τις οικιστικές περιοχές Νέα Φιλοθέη, Άγιος 
Θωμάς, Εργατικές Κατοικίες, Σωρός, Καρπαθιώτικα, Στούντιο 
Άλφα, Ανάβρυτα, Νέα Λέσβος και ενοποιώντας τες θα αποτελέσει 
τον βασικό κορμό ενός ευρύτερου δικτύου πρασίνου σε σύνδεση 
με επιμέρους πράσινους χώρους σε κάθε γειτονιά αλλά και με τους 
μεγάλους πόλους πρασίνου του Δήμου. 

Γ. Οι Μαρουσιώτικες γειτονιές μπροστά!

Ο Δήμος μας αποτελείται από 17 γειτονιές (Πολεοδομικές Ενότητες). 
Οι γειτονιές του Αμαρουσίου έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
προβλήματα και ανάγκες. 

Προτεραιότητές μας σε όλες τις γειτονιές είναι η αντιπλημμυρική 
θωράκιση, η ανακατασκευή σε οδούς και πεζοδρόμια 
με οργανωμένη μελέτη και στις 17 Πολεδομικές Ενότητες όλων των 
αδιάνοικτων ή υπό διαπλάτυνση δρόμων, η δημιουργία  σημείων 
πράσινου. Σημείο εκκίνησης είναι η άμεση αντιμετώπιση των 
εντοπισμένων προβλημάτων. Διευθετούμε τα ρέματα, προχωράμε τα 
έργα οδοποιίας και αναπλάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και 
στη συνέχεια παρακολουθούμε και εμπλουτίζουμε το Σχέδιο Δράσης.

Με προτεραιότητα την ποιότητα ζωής και 
κατοίκησης στη γειτονιά, θα δράσουμε 
στοχευμένα:



1. Κέντρο
Για το Κέντρο του Αμαρουσίου προτεραιότητες αποτελούν η 
ενδυνάμωση της εμπορικότητας, της πολυλειτουργικότητας και της 
πρόσβασης.  

Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Πεζόδρομος Πλαστήρα 
από 28ης Οκτωβρίου έως Αμαλίειο, Πεζόδρομος  Κοιμ. Θεοτόκου, 
Πεζόδρομος Διονύσου από Χατζηαντωνίου έως Θησέως, Πεζόδρομος 
Δ. Ράλλη από Χατζηαντωνίου έως Θησέως, Π. Κυριακού από Βασ. 
Όλγας έως Βασ. Σοφίας, Πεζόδρομος Μιλτιάδου από Ρόδου έως 
Βασ. Αμαλίας, Πεζόδρομος Ρόδου από Μιλτιάδου έως Περικλέους, 
Πεζόδρομος Μιλτιάδου από Δεληγιάννη έως Ρόδου, Πεζόδρομος 
Ηροδότου από Χαϊμαντά έως ΚΑΤ, Ηρώδου Αττικού, Τζαβέλλλα, 
Αθηνάς, Απόλλωνος.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αθηνάς, 
Ηρώδου Αττικού, Βασ. Όλγας, Απόλλωνος, Βασ. Σοφίας, Αναβρύτων, 
Σαλαμίνος, Τζαβέλλα, Θράκης, 25ης Μαρτίου, Θέμιδος και 
Παπαφλέσσα.

Ηλεκτροφωτισμός: Αντικατάσταση παλαιού δικτύου και 
φωτιστικών στην πλατεία ΗΣΑΠ, Αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων και ηλεκτρικού δικτύου στην πλατεία  Κωνσταντινουπόλεως 
και Αθηνάς. 

Άλλες παρεμβάσεις: Ανάπλαση γηπέδου 5x5 δίπλα στην 
παιδική χαρά της πλατείας Γαρδέλη, Ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημαρχείου, Ανάπλαση πλατείας ΗΣΑΠ, Ανάπλαση παιδικής χαράς 
Αμαλίειου, Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων με βιοκλιματικό σχεδιασμό 
(διαγωνισμός σε εξέλιξη). Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 
διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας. Κατασκευή 
ηχοπετασμάτων (με πτερύγια που δεσμεύουν τον ήχο εσωτερικά) 
κατά μήκος της γραμμής του ηλεκτρικού.

2. Άγιος Νικόλαος
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών:  Πεζόδρομος 
Κωνσταντινουπόλεως, Πεζόδρομος Όθωνος, Πεζόδρομος 
Διομήδους, Αριστοτέλους, Ρόδου, Απόλλωνος .

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Θεμιστοκλέους, 
Μακεδονίας, Πλουτάρχου, Βασ. Αμαλίας,  Βασ. Κων/νου, Άρεως, 
Χαϊμαντά και Κονδύλη.

3. Νέο Τέρμα
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών:  Πεζόδρομος 
Υψηλάντου, Πεζόδρομος Π. Τσαλδάρη από Θεμιστοκλέους έως 
Κίμωνος, Πεζόδρομος Αθ. Διάκου από Στρ. Λέκκα έως Μεσολογγίου. 

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς 
Νερατζιώτισσας, Δωδεκανήσου, Στρ. Λέκκα, Αυτοκρ. Ηρακλείου, Αθ. 
Διάκου, Πατριάρχου Φωτίου, Ναυαρίνου, Μ. Αλεξάνδρου, Κρήτης, 
Σπετσών και Ύδρας.



Ηλεκτροφωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
οδοφωτισμού.

Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης 
ζημιών από φυσικές καταστροφές 

Άλλες παρεμβάσεις: Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Αθ. Διάκου 

4. Ψαλίδι
Έργα διάνοιξης οδοποιίας και ανακατασκευών στις οδούς 
Πέλικα, Χαράς (διάνοιξη), Κυρίλλου (διάνοιξη), Χάλκης (διάνοιξη).

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Ρέας, Εγνατίας, 
Χαράς, Νερατζιώτισσας, Κυρίλλου, Λάσκαρη, Χάλκης, Λακωνίας και 
Βυτίνας.

Ηλεκτροφωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
οδοφωτισμού.

Δημιουργία 18ης Πολεοδομικής Ενότητας στο Κάτω Ψαλίδι 
με το νέο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο.

Άλλες παρεμβάσεις: Παιδική Χαρά Λακωνίας, Ανάπλαση ρέματος 
στο Ψαλίδι, Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού, 
στο ΟΤ 580, Κατασκευή ηχοπετασμάτων (με πτερύγια που δεσμεύουν 
τον ήχο εσωτερικά) κατά μήκος της Αττικής Οδού.

5. Αγία Φιλοθέη
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών στις οδούς Νεαπόλεως 
από Ανθέων έως Αγ. Φιλοθέης  και Ολύμπου.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Νεαπόλεως, 
Αγ. Όρους, Γκιώνας, Πάρνηθος, Νίκης, Τεμπών, Γοργοποτάμου, 
Ερυθρού Σταυρού και Ζήριας.

Ηλεκτροφωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
οδοφωτισμού και φωτισμός στο Άλσος επί της οδού Φλέμινγκ.

Άλλες παρεμβάσεις: Ανάπλαση Πάρκων, Κατασκευή πρότυπου 
Βιοκλιματικού Σχολείου για το 8ο – 9ο Γυμνάσιο / Λύκειο, σε 
παραχωρημένη έκταση (επί της οδού Φιλίας και Νίκης στο ΟΤ 31), 
καθώς και ενός κλειστού γυμναστηρίου. Κατασκευή ηχοπετασμάτων 
(με πτερύγια που δεσμεύουν τον ήχο εσωτερικά) κατά μήκος της 
Σπύρου Λούη

6. Άγιος Θωμάς
Έργα διάνοιξης οδοποιίας και ανακατασκευών στις οδούς 
Δωριέων (διάνοιξη), Ιερού Λόχου από Βυζαντίου έως Νηρηίδων, Αγ. 
Θωμά, Διδασκάλου Κίτσου, Διονύσου από Αττική οδό έως Αμαρ. 
Αρτέμιδος, Χωματιανού και Τρυγαίου.



Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αγ. Θωμά, 
Διονύσου και Χωματιανού.

Ηλεκτροφωτισμός: Επέκταση Δικτύου στην οδό Νιόβης, 
Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς Αμαρουσίας Αρτέμιδος και 
Τρυγαίου.

Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων:  Ολοκληρώνουμε το έργο που έχει 
ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός επί της οδού Χωματιανού. 

Άλλες παρεμβάσεις: Δημιουργία χώρου άθλησης ενηλίκων στον 
ακάλυπτο χώρο της πλατείας Αμαρυσίας Αρτέμιδος, Κατασκευή 
ηχοπετασμάτων (με πτερύγια που δεσμεύουν τον ήχο εσωτερικά) 
κατά μήκος της Αττικής Οδού, Δημιουργία νέου σχολείου.

7. Εργατικές Κατοικίες
Έργα διάνοιξης οδοποιίας και ανακατασκευών στις οδούς 
Ολυμπίας (διάνοιξη) και Μαραθωνομάχων. Ολοκλήρωση έργων στις 
οδούς Δραγατσανίου και Αχιλλείου.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Διονύσου, 
Επταλόφου, Ολυμπίας, Μαραθωνομάχων, Πριγκιποννήσων, 
Βυζαντίου, Ιερού Λόχου, Σίνα, Σκρα, Σφακτηρίας και πλακοστρώσεις 
στις εργατικές συνοικίες. 

Κατασκευή ηχοπετασμάτων (με πτερύγια που δεσμεύουν τον 
ήχο εσωτερικά) κατά μήκος της Αττικής Οδού.

8. Αγ. Αναργυροι
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Πεζόδρομος Γράμμου 
από Νερατζιώτισσας έως Ιονίων Νήσων, Πεζόδρομος Ιονίων Νήσων 
από Αγ. Κων/νου έως Γράμμου, Πεζόδρομος Πλαταιών, Πεζόδρομος 
Ήβης, Πεζόδρομος Μ. Αλεξάνδρου, Δ. Ράλλη από Χατζηαντωνίου 
έως Αγ. Κων/νου, Αγ. Κων/νου από Μανώλη Ανδρονίκου έως Δ. 
Ράλλη, Αγ. Κων/νου από Ιονίων νήσων έως Λ. Κηφισίας.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αγ. Αναργύρων, 
Δόλιανης, Δ. Γούναρη και Αγ. Κων/νου.

Ηλεκτροφωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών και 
προβληματικού ηλεκτρικού δικτύου στην πλατεία και τους γύρω 
δρόμους. Συντήρηση φωτιστικών Μ. Αλεξάνδρου. 

Άλλες παρεμβάσεις: Ανάπλαση παιδικών χαρών Γράμμου και Μ. 
Αλεξάνδρου.

9. Ανάβρυτα
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Σοφοκλέους από Β. 
Ηπείρου έως Ευκαλύπτων και οδός Ίωνος.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Β. Ηπείρου και 
Ανδρέα Συγγρού.

Άλλες παρεμβάσεις: Βελτίωση χώρου παιδικής χαράς. Νηπιακό 
τμήμα στον παιδικό σταθμό Αναβρύτων.







10. Κοκκινιά
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Μαραθωνοδρόμου από 
Αργοναυτών έως Εθν. Αντιστάσεως, Αγ. Αθανασίου από Φλοίας έως 
Σωρού, Πάρνωνος και Μεσογείων στο ύψος του ρέματος.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Μελισσίων, 
Παλαμά, Κρυστάλλη, Σολωμού, Ορφανίδου, Μουργκάνας, Χλόης, 
Κονίτσης, Κόδρου, Μαραθωνοδρόμου, Μ. Αλεξάνδρου, Νουάρου. 

Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού, στο ΟΤ 
285.

11. Σωρός
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Εθν. Αντιστάσεως, 
Κονίτσης, Δελφών, Σαρανταπόρου (διάνοιξη), Πρεμετής (διάνοιξη), 
Αμαρουσίου - Χαλανδρίου.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Σωρού, Αγ. 
Αθανασίου, Κέκροπος και Κονίτσης.

Άλλες παρεμβάσεις: Ολοκλήρωση της ανάπλασης στον Κ.Χ. 
9760, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση πεζοδρομίων οδών 
Κονίτσης, Αγίου Αθανασίου και Σωρού μέχρι την οδό Αμμοχώστου. 
Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού, στο ΟΤ 
759. Δημιουργία βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Σωρού. 
Κατασκευή ηχοπετασμάτων (με πτερύγια που δεσμεύουν τον ήχο 
εσωτερικά) κατά μήκος της Αττικής Οδού.

12. Παράδεισος
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Αεροπόρου Λάιτμερ, 
Τάσου Ισαάκ, Κεραμεικού, Παραδείσου.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Παραδείσου.

Άλλες παρεμβάσεις: Κατασκευή δεύτερης παιδικής χαράς, Άλσος 
Μιμικόπουλου: ελαφρύς αστικός εξοπλισμός, άνοιγμα μονοπατιών, 
ταυτοποίηση συντήρηση πρασίνου. Κατασκευή ηχοπετασμάτων (με 
πτερύγια που δεσμεύουν τον ήχο εσωτερικά) κατά μήκος της Αττικής 
Οδού.

13. Πολύδροσο
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Πεζόδρομος 
Μονεμβασίας από Π. Μελά έως Ροδοδάφνης, Κριεζή, Ροδοδάφνης, 
Ακακιών, Μονεμβασιάς, Ρογκάκου, Π. Μελά, Σάμου. 

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς  Αιγιαλείας, 
Κριεζή, Μονεμβασίας, Ακακιών.

Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Πολυδρόσου: Το έργο έχει 
ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί ο κλάδος Ροδοδάφνης, Ρογκάκου, 
Βαλτετσίου με εκβολή στο ρέμα Χαλανδρίου. Συνεχίζουμε τον 
δεύτερο κλάδο από την εκβολή στην Αμαρουσίου - Χαλανδρίου.



Άλλες παρεμβάσεις: Πολυαθλητικός χώρος στην 
Φραγκοκκλησιάς, Ανάπλαση παραρτήματος περιοχής, Ρέματα 
Χαλανδρίου – Βριλησσίων. Κατασκευή ηχοπετασμάτων (με πτερύγια 
που δεσμεύουν τον ήχο εσωτερικά) κατά μήκος της Αττικής Οδού.

14. Νέο Μαρούσι
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Ειρήνης (εκτός σχεδίου), 
Μεσογείων από Μακρυγιάννη έως Ειρήνης, Παξινού, Κυπρίων 
Αγωνιστών.

Επισκευή / κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Κυπρίων 
Αγωνιστών, Πορφυρίωνος, Σισμανόγλειου και Φιλικής Εταιρείας.

Ηλεκτροφωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και 
ηλεκτρικού δικτύου στην πλατεία επί της οδού Κυπρίων Ανταγωνιστών 
– Καϊρη. Υλοποιούμε το έργο με αξιοποίηση της μελέτης εφαρμογής 
ορθολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων στην οδό 
Κυπρίων Αγωνιστών.

Άλλες παρεμβάσεις: Ανάπλαση παραρεμάτιας περιοχής. Ρέματα 
Χαλανδρίου – Βριλησσίων.

15. Στούντιο Άλφα
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Σισμανόγλειου, Αγ. 
Γερασίμου, Φιλικής Εταιρείας και Κυπρίων Αγωνιστών.

Ηλεκτροφωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
οδοφωτισμού.

16. Νέα Λέσβος - Αγγελοπούλου
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών: Σαπφούς, Μυτιλήνης, 
Παπάγου, Εφταλιώτη, Βενιαμίν Λεσβίου, Περιάνδρου.

Ηλεκτροφωτισμός: Φωτισμός παιδικής χαράς στο άλσος επί της 
Μενάνδρου και Αλκαίου.

Άλλες παρεμβάσεις: Επιχωμάτωση – τακτοποίηση οργάνων 
παιδικής χαράς. 

17. ΑΣΠΑΙΤΕ - ΣΕΛΕΤΕ
Έργα οδοποιίας και ανακατασκευών:  Ομορφοκκλησιάς, 
Δέγλερη και Κηφισίας.

Ηλεκτροφωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
οδοφωτισμού από.

Κατασκευή ηχοπετασμάτων (με πτερύγια που δεσμεύουν τον 
ήχο εσωτερικά) κατά μήκος της Αττικής Οδού.





Δ. Βιώσιμες Μετακινήσεις στο Μαρούσι

Μια βιώσιμη πόλη δεν μπορεί παρά να διευκολύνει τις καθημερινές 
ανάγκες μετακίνησης και πρόσβασης των κατοίκων και των 
επισκεπτών της. Στη βάση αυτή, καταρτίζουμε ένα πλήρες σχέδιο για 
βιώσιμες μετακινήσεις στο Μαρούσι, με γνώμονα τη βελτίωση 
της κυκλοφορίας και της κινητικότητας εντός της πόλης – αλλά 
και προς και από αυτήν, τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης 
για όλους (κατοίκους, επισκέπτες, εργαζόμενους, ΑμεΑ, εμποδιζόμενα 
άτομα), καθώς και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο 
μετακινήσεων, με λιγότερη χρήση των ΙΧ και περισσότερη χρήση του 
περπατήματος, των αστικών και δημοτικών συγκοινωνιών και των 
μη-μηχανοκίνητων μέσων. 

1. Δημιουργούμε ένα βιώσιμο σύστημα μετακινήσεων 
σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και την ενίσχυση της χωρικής συνοχής στο Μαρούσι. Έτσι, 
βελτιώνουμε την προσπελασιμότητα, την ασφάλεια των μεταφορών 
και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, μέσα 
από τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, της ηχορύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας, 
ενισχύουμε την ελκυστικότητα της πόλης και την ποιότητα ζωής σε 
αυτήν. 

Προχωράμε τις διαδικασίες «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αμαρουσίου» 
(διαγωνισμός σε εξέλιξη), καλύπτοντας όλα τα είδη μεταφορών 
δημόσιων και ιδιωτικών, επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, 
με μηχανοκίνητα και μη-μηχανοκίνητα μέσα, την κίνηση και τη 
στάθμευση. Δουλεύουμε συστηματικά, με πνεύμα συνεργασίας και 
συμμετοχής. Τα ΣΒΑΚ συμβάλλουν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών 
στόχων για το κλίμα και την ενέργεια και εισάγουν μια σύγχρονη 
προσέγγιση σχεδιασμού σε ζητήματα αστικών μετακινήσεων, καθώς 
υιοθετούν μια περισσότερο αειφόρο και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για τις μετακινήσεις στην πόλη. Η ύπαρξη ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας) θα αποτελέσει πλεονέκτημα για τη συμμετοχή 
του Αμαρουσίου με επιτυχία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
σχετικά με τις μεταφορές. 

Λαμβάνουμε υπόψη τον σημαντικό ρόλο των υποδομών 
μεταφορών στο Μαρούσι:

Η Λεωφ. Κηφισίας αποτελεί κομβικό αυτοκινητόδρομο ταχείας 
προσπέλασης που εξυπηρετεί με το μεγαλύτερο φόρτο το συγκρότημα 
βόρεια των Αθηνών, διχοτομώντας κάθετα το Μαρούσι. Τη Λεωφ. 
Κηφισίας τέμνει οριζοντίως ο διερχόμενος αυτοκινητόδρομος 
της Αττικής Οδού στον Παράδεισο, χωρίζοντας έτσι την πόλη στα 
τέσσερα. Λοιποί  αυτοκινητόδρομοι που συνδέουν το Μαρούσι με τους 
γειτονικούς δήμους είναι η Λεωφόρος Πεντέλης-Δημοκρατίας προς 
τα Μελίσσια στα ανατολικά, η Λεωφόρος Αγίου Κωνσταντίνου προς 
Πεύκη και Νέο Ηράκλειο στα δυτικά και η Λεωφόρος Χαλανδρίου- 
Αμαρουσίου στα νότια προς το Χαλάνδρι.



Η είσοδος στο κέντρο της πόλης είναι εφικτή μέσω της 
πεζοδρομημένης οδού Βασιλίσσης Σοφίας, που διέρχεται έμπροσθεν 
του δημαρχιακού μεγάρου, ενώ η οδός Περικλέους οδηγεί μέσω της 
Λεωφόρου Ειρήνης προς το κέντρο της Πεύκης και τη Λυκόβρυση.

Τα μέσα σταθερής τροχιάς που διέρχονται από το Δήμο Αμαρουσίου 
είναι η γραμμή του ΗΣΑΠ, που διασχίζει το Δήμο με διεύθυνση σχεδόν 
Βορρά – Νότου, και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος, που διασχίζει το 
Δήμο με διεύθυνση σχεδόν Ανατολής – Δύσης.

Αναφορικά με τη γραμμή του ΗΣΑΠ, εντός των ορίων του Δήμου 
υπάρχουν τέσσερεις σταθμοί. Συγκεκριμένα, στο βόρειο όριο του 
Δήμου, βρίσκεται ο σταθμός «ΚΑΤ», στο κεντρικό τμήμα του υπάρχει 
ο σταθμός «Μαρούσι» και στα νότια οι σταθμοί «Ειρήνη» και 
«Νεραντζιώτισα».

Σχετικά με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, στη συμβολή της χάραξής 
του με την οδό Νερατζιωτίσσης υπάρχει ο ομώνυμος σταθμός, που 
βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Δήμου, καθώς και στη συμβολή 
της Αττικής Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισίας ο σταθμός «Κηφισίας», 
ενώ λειτουργεί και ο σταθμός «Λεωφόρος Πεντέλης», στη συμβολή 
με τη Λεωφόρο Πεντέλης στο νοτιοανατολικό όριο του Δήμου.

2. Ενισχύουμε την Προσβασιμότητα με:

o Αφαίρεση άχρηστων και παράνομων αντικειμένων καθώς και 
αντικειμένων αστικού εξοπλισμού που εμποδίζουν.

o Συγκέντρωση και ομαδοποίηση πινακίδων διαφημιστικών, 
σήμανσης, κυκλοφορίας. 

o Προσθήκη εξοπλισμού ΑμεΑ (σήμανση ειδική, σημεία στάσης 
κ.λπ.).

o Εξασφάλιση συνεχούς ανεμπόδιστης όδευσης πεζών, καθαρού 
πλάτους τουλάχιστον 0.90μ και ύψους 2,20μ (για τυφλούς), 
μέσω αυστηρού συνεχούς ελέγχου.

o Διαρκή συντήρηση των πλακών και όλων των υλικών του 
δαπέδου των προσβάσεων έτσι ώστε να μην υπάρχουν 
προεξοχές, λακκούβες και κακοτεχνίες.

o Συντήρηση και βελτίωση του φωτισμού (ειδικά για έχοντες 
προβλήματα όρασης).

3. Διευκολύνουμε την πρόσβαση στο Μαρούσι

Στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου του Μετρό, μαζί με τους 
όμορους Δήμους διεκδικούμε από τους αρμόδιους φορείς την 
άμεση δημοπράτηση του 2ου τμήματος της γραμμής 4 του μετρό 
που καταλήγει στον Δήμο Αμαρουσίου: Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι 
(μήκους 9,6 χλμ και 8 σταθμούς).



4. Προωθούμε το ποδήλατο 

Δημιουργούμε ποδηλατικές διαδρομές σε συνέργεια με το 
δίκτυο πράσινων διαδρομών και χώρων πρασίνου,  τη σύνδεση με 
τα σχολεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το κέντρο του Δήμου, αλλά 
και τις ποδηλατικές υποδομές.

5. Ενισχύουμε τη Δημοτική Συγκοινωνία
Ο Δήμος Αμαρουσίου, διαθέτει Δημοτική συγκοινωνία, η οποία είναι 
εξοπλισμένη με λεωφορεία διαφόρων τύπων και εκτελεί καθημερινά 
δρομολόγια. Πραγματοποιείται με ιδιόκτητο στόλο έναντι κομίστρου.

o Ενισχύουμε τη στελέχωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας με 
οδηγούς και τεχνικούς.

o Εκσυγχρονίζουμε τον στόλο, εισάγουμε ηλεκτροκίνητα 
οχήματα.

o Αναβαθμίζουμε τις στάσεις και τα σημεία αναμονής.

o Επεκτείνουμε τη δημοτική συγκοινωνία και ανασχεδιάζουμε 
τις διαδρομές ώστε να καλύπτουν όλη την πόλη ανάλογα με 
την υφιστάμενη ζήτηση.

6. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα στάθμευσης
o Διαμορφώνουμε οργανωμένους χώρους στάθμευσης, με 

έμφαση στην περίμετρο του Εμπορικού Κέντρου.

o Αξιοποιούμε τους χώρους στάθμευσης του ΟΑΚΑ και 
το συνδέουμε με το κέντρο της πόλης μέσω δημοτικής 
συγκοινωνίας.

o Υλοποιούμε νέο Σύστημα Ελέγχου Στάθμευσης. Στόχος η 
εξυπηρέτηση των πολιτών και η μείωση της παράνομης 
και ολοήμερης στάθμευσης. Τεχνολογική αναβάθμιση, 
γεωγραφική και τεχνολογική επέκταση, με ενσωμάτωση 
ευρύτερων εφαρμογών έξυπνης πόλης (παρακολούθησης και 
ελέγχου χρόνου κατάληψης θέσεων). Δυνατότητα πληρωμής 
μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και μέσω κινητού 
τηλεφώνου.  Χρηματοδότηση από ίδια έσοδα.

Ε. Διασφάλιση πόρων για την 
υλοποίηση του σχεδιασμού μας
Διεκδικούμε αποτελεσματικά πόρους από εθνικά ή ευρωπαϊκά 
προγράμματα, με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος 
των έργων που σχεδιάζουμε. Στόχος είναι να μην επιβαρυνθεί 
περαιτέρω ο δημότης, αλλά να εξορθολογήσουμε τα οικονομικά 
του Δήμου, μειώνοντας τις σπατάλες και αξιοποιώντας κάθε δυνατή 
πηγή χρηματοδότησης.





Μαρούσι, Πόλος Ανάπτυξης και 
Εξωστρέφειας

Το Μαρούσι συγκεντρώνει εντός των ορίων του ένα σημαντικό 
μέρος της επιχειρηματικής, οικονομικής και εμπορικής 
δραστηριότητας του Λεκανοπεδίου, όντας αναγνωρισμένο 
από την ίδια την αγορά και από τις δεκάδες μεγάλες διεθνείς 
επιχειρήσεις που το έχουν επιλέξει ως τόπο εγκατάστασης της 
έδρας τους. 

Παράλληλα, αποτελεί βασικό κέντρο υπηρεσιών αναψυχής, 
άθλησης, πολιτισμού και υγείας, που μαζί με τις επιχειρηματικές 
και οικονομικές δραστηριότητες έρχονται να ενισχύσουν τον 
μητροπολιτικό χαρακτήρα της πόλης και τη στρατηγική της 
σημασία εντός της Αττικής, αλλά και της χώρας. 

Ως νέα Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις παράλληλες 
εμβληματικές επενδύσεις στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, 
στοχεύουμε να αναδείξουμε το Μαρούσι ως έναν ισχυρό και διεθνώς 
αναγνωρίσιμο επιχειρηματικό, τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, 
που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης νέων και 
εξωστρεφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προσέλκυσης 
επενδύσεων και δημιουργίας νέας απασχόλησης, αλλά και θα 
παρέχει πολλαπλές εναλλακτικές επιλογές αναψυχής και βιωματικών 
δραστηριοτήτων. 

Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιούμε πολιτικές που θα ενισχύσουν 
την επιχειρηματικότητα και την οικονομική δραστηριότητα, τις 
επενδύσεις και την απασχόληση στο Μαρούσι. 

Διαμορφώνουμε ένα ελκυστικό αστικό περιβάλλον και 
παρέχουμε σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στον πολίτη 
και την επιχείρηση. 

Υποστηρίζουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργούνται 
στο Μαρούσι, αλλά και αυτές που ήδη λειτουργούν εντός 
των ορίων του, καθώς και τις δραστηριότητες διασύνδεσης 
μεταξύ των επιχειρήσεων, αξιοποίησης νέας γνώσης και έρευνας, 
εξωστρέφειας και καινοτομίας. 

Αναβαθμίζουμε και τονώνουμε το ιστορικό και εμπορικό κέντρο 
της πόλης, παράλληλα με την ενίσχυση των αστικών υποδομών, τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας και της επισκεψιμότητας. 

Υποστηρίζουμε και προωθούμε νέες, εξωστρεφείς δραστηριότητες, 
όπως η διοργάνωση συνεδρίων και μεγάλων εκδηλώσεων διεθνούς 
εμβέλειας στο Μαρούσι, ο αθλητισμός, ο ιατρικός τουρισμός, 
η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία. Δραστηριότητες που 
μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφέρον, επισκέπτες και επενδύσεις 
στην πόλη μας. 

Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις προσέλκυσης μεγάλων 
επενδύσεων στο Μαρούσι, που θα τονώσουν την τοπική οικονομία 
και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά του. Προασπίζοντας, 
παράλληλα, το όφελος των πολιτών. 

Για ένα Μαρούσι πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας, ένα Μαρούσι 
που θα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. 



Α. Στήριξη της επιχειρηματικότητας και 
της τοπικής οικονομίας

Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, την ιδιωτική οικονομία και 
την επενδυτική δραστηριότητα στην πράξη. Με στόχο την 
αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία 
εισοδήματος και νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την 
ενίσχυση της εικόνας και των δυνατοτήτων του Αμαρουσίου ως 
ενός σημαντικού επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κόμβου στην 
Αττική. Επιφυλασσόμαστε όμως για κάθε επένδυση που ενδέχεται 
να δημιουργεί υπέρμετρο περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
κόστος για την πόλη. 

Δίνουμε ταυτότητα στην αγορά της πόλης
Για τη νέα Δημοτική Αρχή, το εμπορικό κέντρο δεν αποτελεί απλά μια 
συνύπαρξη κάποιων επιχειρήσεων, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργεί ως 
«τοπόσημο» για το Μαρούσι. Σε αυτή την κατεύθυνση τονώνουμε την 
περιοχή, με μια ολοκληρωμένη δέσμη συνεκτικών και αλληλένδετων 
δράσεων. Με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας 
και αισθητικής του κέντρου, ενισχύουμε και προβάλλουμε την 
ανταγωνιστικότητα της αγοράς και οργανώνουμε την οικονομική 
δραστηριότητα εντός της ευρύτερης περιοχής συμβάλλοντας στη 
μείωση των κλειστών καταστημάτων.

Δημιουργούμε Γραφείο Στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας για τη δικτύωση - 
προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων και 
την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης σε 
θέματα επιχειρηματικότητας. 
Δημιουργούμε και στελεχώνουμε Γραφείο Στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας, με αρμοδιότητες παροχής εξατομικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, 
αλλά και υποστήριξης ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας με 
κοινωνικούς, επαγγελματικούς και οικονομικούς φορείς της πόλης.

 

Ενισχύουμε την προσαρμογή των εργαζομένων 
στους δυναμικούς - ανταγωνιστικούς κλάδους 
της οικονομίας.
Επενδύουμε στην κατάρτιση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού του Αμαρουσίου και στους δυναμικούς – 
ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας, εστιάζοντας στις νέες 
τεχνολογίες, μέσω προσωποποιημένων στοχευμένων προγραμμάτων.

 







Δίνουμε ώθηση στην καινοτομία και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις της πόλης. 
Υποστηρίζουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις της πόλης με άμεσες 
χρηματοδοτήσεις (voucher καινοτομίας) υποστήριξης επιχειρηματικών 
σχεδίων για καινοτόμα προϊόντα, με την παροχή ολοκληρωμένων 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και με τη συνδιοργάνωση από τον 
Δήμο διαγωνισμών για νέες επιχειρηματικές ιδέες και δεξιότητες 
(hackathons), που θα αναδείξουν περαιτέρω το τοπικό οικοσύστημα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.  

Ενθαρρύνουμε την Κοινωνική Αλληλέγγυα 
Οικονομία με έμφαση σε δραστηριότητες αιχμής
Συστήνουμε και λειτουργούμε Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την καλλιέργεια του αστικού 
οικοσυστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών ενημέρωσης σε δυνητικούς και 
υφιστάμενους κοινωνικούς φορείς.

Ενισχύουμε την εξωστρέφεια και το κοινωνικό 
αποτύπωμα των επιχειρήσεων
Υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που 
εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι. Ενθαρρύνουμε την 
ανάπτυξη δικτυώσεων μεταξύ τους, και τη συμμετοχή τους σε διεθνή 
συνέδρια και εκθέσεις. 

Παράλληλα, αναπτύσσουμε στρατηγική συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα, ώστε ένα σημαντικό μέρος από τα προγράμματα και τις δράσεις 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν να επικεντρώνει στην 
πόλη, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και στις ανάγκες των κατοίκων 
τους. Για παράδειγμα, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, προστασίας 
του περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και κατάρτισης συγκεκριμένων 
πληθυσμιακών ομάδων, στήριξης κοινωνικών δομών κ.ο.κ. 

Επιπλέον, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και διεκδικούμε 
χρηματοδότηση για ένα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΟΣΒΑΑΚ) Δήμου 
Αμαρουσίου» με βασικούς στόχους:

• την προώθηση επιχειρηματικότητας (ανάπτυξης και διάδοσης 
της καινοτομίας και των επιχειρηματικών δικτύων, προώθησης 
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων, 
ανάπτυξης της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ.), 

• την αστική αναζωογόνηση και κινητικότητα (αναπλάσεις, 
ενεργειακές αναβαθμίσεις, πολιτιστικές υποδομές εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές υποδομές, δράσεις «έξυπνης πόλης»  κ.λπ.)   

• την προώθηση των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, την 
κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων με καινοτόμες δράσεις, 
δίκτυα κοινωνικών Δομών, με μεθόδους και συστήματα βελτίωσης 
της κοινωνικής συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης κ.λπ.



Υποστηρίζουμε τη δημιουργία και ανάπτυξη 
δυναμικών clusters στην πόλη του Αμαρουσίου
Συστηματοποιούμε και σχεδιάζουμε ως Δημοτική Αρχή την περαιτέρω 
ενίσχυση δυναμικών συστάδων επιχειρήσεων. Η ενδυνάμωση των 
υφιστάμενων clusters, οργανικών τμημάτων της περιφερειακής 
οικονομίας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, θα 
δημιουργήσει μετρήσιμα και πολύ σημαντικά αποτελέσματα, όπως 
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, η 
ανάπτυξη νέων εγχειρημάτων, η ωρίμανση και πρακτική εφαρμογή 
επιχειρηματικών-επιστημονικών ιδεών και η σύνδεσή τους με τις 
πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Β. Θέσεις Απασχόλησης και Πολλαπλές 
διέξοδοι Πρόσβασης στην Αγορά 
Εργασίας

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η παρουσία και λειτουργία 
στο Μαρούσι πάνω από 3.000 επιχειρήσεων και ο στόχος της 
προσέλκυσης της εγκατάστασης ή/και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, 
δημιουργούν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον δημιουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης.

Ο Δήμος Αμαρουσίου θα δημιουργήσει ένα εκτεταμένο 
δίκτυο προώθησης στην απασχόληση, με επίκεντρο το 
«Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση και την 
Επιχειρηματικότητα». Μέσω του γραφείου αυτού, θα παρέχεται 
εξατομικευμένη υποστήριξη στους δημότες που είτε είναι άνεργοι είτε 
βρίσκονται σε αναζήτηση νέας εργασίας. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι 
θα ενημερώνονται από το γραφείο για τα υφιστάμενα προγράμματα 
ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, και για 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά. Παράλληλα, σε συνεργασία 
με επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του 
Αμαρουσίου, θα αναπτυχθεί ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα 
καταγράφονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας και θα επιτυγχάνεται 
η σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης για απασχόληση 
(job matching tool). 

Επιπλέον, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης, ο Δήμος 
Αμαρουσίου θα προωθήσει δράσεις:

• διεύρυνσης των δυνατοτήτων και ευκαιριών  
απασχόλησης μέσω στήριξης της ίδρυσης επιχειρήσεων ή 
της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από το τοπικό 
ανθρώπινο δυναμικό,

• υποστήριξης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας που διοργανώνουν οι επιχειρήσεις της πόλης, με την 
ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, και ιδιαίτερα των νέων 
και των ανέργων,

• συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε προγράμματα 
ενίσχυσης της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 



Καθώς και της ένταξης του Δήμου στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
«Έξυπνων Πόλεων», με την παροχή κινήτρων σε πολίτες και 
επιχειρήσεις ώστε να εγκατασταθούν και να δραστηριοποιηθούν 
στο Δήμο, 

• βελτίωσης των όρων πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως  
των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των ευπαθών ομάδων, 
μέσω διάγνωσης των αναγκών για βελτίωση των δεξιοτήτων 
τους, και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, με αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και 2021-2027, 

• διεύρυνσης και βελτίωσης των υπηρεσιών κοινωνικής 
ενδυνάμωσης και στήριξης των ευπαθών ομάδων, 
στο πλαίσιο διασύνδεσης των κοινωνικών δομών του 
Δήμου Αμαρουσίου και ένταξης σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και 
πολυθεματικό κοινωνικό δίκτυο όλων των κοινωνικών φορέων, 
των εθελοντικών ομάδων και των ειδικών επιστημόνων της 
πόλης. Με στόχο την αποτελεσματική προώθηση ή επάνοδο των 
μακροχρόνια ανέργων και άλλων ευάλωτων ομάδων στην αγορά 
εργασίας,

• στήριξης των ευάλωτων ομάδων και προώθησής τους στην 
αγορά εργασίας μέσω των «Τοπικών Συμφωνων Υποστηριζόμενης 
Απασχόλησης» που θα καταρτίσει ο Δήμος με τοπικές επιχειρήσεις,

• αξιοποίησης του εργαλείου της «κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας» (ΚΑΛΟ) για την στήριξη της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από ομάδες νέων της πόλης, 
ιδίως σε ζητήματα κυκλικής οικονομίας, κοινωνικής ένταξης, 
προώθησης του Αμαρουσίου ως προορισμού κ.ο.κ.,

• προώθησης δράσεων «Κοινωνικής Καινοτομίας», τόσο 
μέσω συνεργιών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, απασχόλησης 
και νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όσο και μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Γ. Πολιτισμός και Αθλητισμός: 
Πόλος Δημιουργίας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού

Ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός, συνεργούν και διαμορφώνουν μια 
δυναμική ταυτότητα για την πόλη του Αμαρουσίου.

Αναδεικνύουμε και ενισχύουμε τις πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων της 
πόλης. Με στόχο να αναδειχθεί και να επικοινωνηθεί η ιδιαίτερη 
πολιτιστική ταυτότητα του Αμαρουσίου και να εξελιχθεί σε 
αναγνωρίσιμο πόλο δημιουργίας και πολιτισμού στην Αττική 
– αλλά και ευρύτερα. 

Δημιουργούμε Δημοτικό Θέατρο και Αρχαιολογικό Μουσείο 
με τα αρχαιολογικά ευρήματα από το αρχαίο Άθμονον.



Αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τα μουσεία της πόλης 
(Ολυμπιακή πινακοθήκη, Μουσείο Σπαθάρη, Λαογραφικό Μουσείο, 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) και τα εντάσσουμε σε ενιαίο δίκτυο, 
συμπεριλαμβάνοντας και το Μουσείο Συγχρόνων Ολυμπιακών 
Αγώνων. 

Αντίστοιχα, ενισχύουμε και αναδεικνύουμε τις πολιτιστικές 
υποδομές της πόλης μας (Βορέειος Βιβλιοθήκη, Λαογραφικό 
Μουσείο).

Στηρίζουμε στην πράξη τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή 
και καλλιτεχνική δημιουργία που αναπτύσσεται εντός των 
ορίων της πόλης μας, σε όλες τις εκφάνσεις τις. Αξιοποιούμε και 
προβάλλουμε τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των καλλιτεχνών, 
των δημιουργών και των συλλογικοτήτων, δημιουργών όπως η 
πρωτοβουλία “ARTEMEIΣ”.

Στην κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζουμε δομημένα και σε όλα τα 
επίπεδα τη διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων και 
γεγονότων που μπορούν να αναδείξουν τη σύγχρονη πολιτιστική 
παραγωγή και να προσελκύσουν ενδιαφέρον και επισκέπτες στην 
πόλη μας: ετήσιο φεστιβάλ νέων μουσικών/συγκροτημάτων, ετήσια 
έκθεση εικαστικών και γλυπτικής, αναβάθμιση και πιο συστηματική 
προβολή των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, στήριξη των 
τοπικών κινηματογράφων, δημιουργία δημοτικού θεάτρου κ.α. 

Παράλληλα, χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα στήριξης της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως η αναζήτηση ιδιωτικών χορηγιών, η 
διοργάνωση διαγωνισμών και βραβείων, η υποστήριξη της συμμετοχής 
σε διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεις (συνέδρια, εκθέσεις) κ.α. 

Εμπλουτίζουμε τις αθλητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα στο Μαρούσι, βελτιώνουμε και συμπληρώνουμε τις αθλητικές 
υποδομές και τις αξιοποιούμε δημιουργικά. Ενισχύουμε τις αθλητικές 
ακαδημίες του Δήμου και των λοιπών φορέων της πόλης, και τις 
εντάσσουμε σε ένα κοινό δίκτυο προώθησης του αθλητισμού ως 
δραστηριότητας αιχμής, αλλά και ως στοιχείου της καθημερινότητας. 

Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, αθλητικούς συλλόγους 
και σωματεία, προωθούμε αγώνες, αθλητικές και προπονητικές 
δραστηριότητες, εκδηλώσεις και άλλες σχετικές δράσεις. Επιπλέον, 
προχωράμε σε παρεμβάσεις στοχευμένες στην ενίσχυση και ανάδειξη 
επιμέρους διαστάσεων που συνθέτουν την αθλητική φυσιογνωμία 
του Αμαρουσίου.

Αθλητικές υποδομές
Συντηρούμε και ανακατασκευάζουμε τις υφιστάμενες αθλητικές 
υποδομές στην πόλη (κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήριο, ανοιχτοί 
αθλητικοί χώροι). Προχωράμε την κατασκευή του ήδη εγκεκριμένου 
από τον Δήμο γηπέδου ποδοσφαίρου στον χώρο του κτήματος 
Καρέλλα, και ταυτόχρονα δημιουργούμε υποδομές κλασικού 
αθλητισμού στον χώρο.

Αναζητούμε χώρους για την κατασκευή νέων αθλητικών 
εγκαταστάσεων (κλειστά γυμναστήρια με χρήση της τεχνολογίας 
των «φουσκωτών θόλων») με προδιαγραφές σύμφωνες με τις 







κείμενες διατάξεις, και αξιοποιούμε ιδιωτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις με σχήματα ΣΔΙΤ για τον εκσυγχρονισμό τους και 
το άνοιγμά τους στους δημότες. 

Συνεργαζόμαστε με το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος 
Λούης» (ΟΑΚΑ) για τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων 
προς όφελος των δημοτών και των αθλητικών σωματείων της 
πόλης. Αναζητούμε χώρου για τη δημιουργία αιθουσών πολλαπλών 
χρήσεων, όπου μπορούν να στεγαστούν ατομικά αθλήματα (ξιφασκία, 
σκοποβολή, τοξοβολία, πυγμαχία, επιτραπέζια αντισφαίριση, σκουός, 
αντιπτέριση, τραμπολίνο, τζούντο κ.α. ). 

Σχεδιάζουμε τη δημιουργία παγοδρομίου στα όρια του Δήμου 
μας, με πιθανή τη συμμετοχή ιδιωτών στο κόστος μέσω σχήματος 
ΣΔΙΤ, και αναζητούμε κατάλληλο χώρο για την κατασκευή νέου 
δημοτικού κολυμβητηρίου.

Σχολικός αθλητισμός
Συντηρούμε και ανακατασκευάζουμε - όπου χρειάζεται - τις σχολικές 
αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις. Διοργανώνουμε, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σχολικούς αγώνες όλων 
των σχολικών βαθμίδων και σε όλα τα αθλήματα, υπό το συντονισμό 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της Διεύθυνσης Αθλητισμού 
του Δήμου.

Διοργανώνουμε σχολικά σεμινάρια από εγνωσμένης αξίας 
αθλητές και προπονητές με στόχο την ανάδειξη του ευ αγωνίζεσθαι, 
της αθλητικής παιδείας και της αθλητικής ιστορίας της πόλης. 

Μαζικός αθλητισμός
Βελτιώνουμε και ενισχύουμε τα ήδη υπάρχοντα αθλητικά 
προγράμματα του Δήμου, παράλληλα με τον εμπλουτισμό τους 
με νέες δράσεις και νέα αθλήματα για όλες τις ηλικίες (ανηλίκων, 
ενηλίκων και τρίτης ηλικίας). 

Σχεδιάζουμε ειδικά προγράμματα καθημερινής άθλησης για γυναίκες, 
για τη δημιουργική αθλητική ενασχόληση των ατόμων τρίτης ηλικίας 
(σε αθλητικούς χώρους, στους χώρους των ΚΑΠΗ κ.α.) και ειδικά 
προγράμματα για ΑμεΑ με χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου (ιδιαίτερα του δημοτικού κολυμβητηρίου) και απασχόληση 
εξειδικευμένων γυμναστών και προπονητών. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε 
με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ για τη χρήση του κολυμβητηρίου που διαθέτει 
από δημότες του Αμαρουσίου με κινητικά προβλήματα.

Αναπτύσσουμε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο 
πλαίσιο του υπάρχοντος ευρωπαϊκού προγράμματος BEACTIVE και 
αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα για την προβολή 
του Ολυμπιακού ιδεώδους στην πόλη μας. 

Εκπονούμε σχέδιο για τη δημιουργία ειδικού δημοτικού οργανισμού 
που θα διοργανώνει εκδηλώσεις θεατρικής αναβίωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων στους χώρους του ΟΑΚΑ, υπό την αιγίδα του 
Δήμου Αμαρουσίου και με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της διοίκησης του 



ΟΑΚΑ. Με στόχο την ανάδειξη του Αμαρουσίου ως Ολυμπιακού Δήμου και 
τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση της ταυτότητάς του, σε συνδυασμό 
και με την ανάδειξη άλλων σημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σωματειακός αθλητισμός
Στηρίζουμε όλα τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας, προωθώντας 
την ελεύθερη και δωρεάν χρήση των δημοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, αλλά σε πλαίσιο ισορροπίας και εκατέρωθεν 
κατανόησης. Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα του Δήμου για την 
οικονομική στήριξη των αθλητικών σωματείων, μέσω και 
χορηγιών από ιδιώτες (π.χ. από επιχειρήσεις που λειτουργούν και 
δραστηριοποιούνται στην πόλη μας στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν). 

Τέλος, δημιουργούμε, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
αρμόδιους φορείς, ειδικό αθλητικό κανονισμό, με στόχο την 
πιο παραγωγική και δίκαιη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
της πόλης μας. 

Η πληθώρα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Μαρούσι, και που αναμένεται 
να ενταθούν τα επόμενα χρόνια, θα εντάσσονται σε ένα ενιαίο και 
προγραμματισμένο «χρονολόγιο» γεγονότων και θα αποτελούν 
κοινή συνισταμένη για την κινητοποίηση των συμπολιτών μας που 
ασχολούνται με τις δραστηριότητες αυτές, προσέλκυσης ροών 
επισκεψιμότητας και ανάπτυξης συνεργειών του αθλητισμού και 
του πολιτισμού με τη δημιουργική βιομηχανία, την ψυχαγωγία και 
αναψυχή, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

Δ. Τουρισμός 

Το Μαρούσι διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τα 
χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που του επιτρέπουν να εξελιχθεί 
σε μία πόλη πιο εξωστρεφή, με εξειδίκευση σε δραστηριότητες 
αιχμής και να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών στη βάση 
των δραστηριοτήτων αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό, το Μαρούσι 
χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική επισκεψιμότητας και 
εξωστρέφειας, που θα βασίζεται στην αναγνώριση των δυνατοτήτων, 
των πλεονεκτημάτων και των προοπτικών της πόλης. 

Η νέα Δημοτική Αρχή καλλιεργεί, δημιουργεί, αναδεικνύει και 
προωθεί δραστηριότητες με έμφαση:

• Στον συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισμό, και την 
προσέλκυση συναφή δραστηριοτήτων (ΜΙCE), αξιοποιώντας τα 
πλεονεκτήματα του Αμαρουσίου και την εμπειρία από πολλές 
ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν αναδειχθεί σε προνομιακές 
τοποθεσίες για τη διοργάνωση μεγάλων (από άποψη όγκου 
επισκεπτών) συνεδρίων και εκθέσεων.  



• Στον ιατρικό τουρισμό, στον οποίο το Μαρούσι διαθέτει 
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: σύγχρονες υποδομές 
υγείας και περίθαλψης, υψηλής εξειδίκευσης ιατρικό και 
επιστημονικό προσωπικό, πληθώρα συμπληρωματικών 
υπηρεσιών και παροχών, και συνθήκες ασφάλειας, ποιότητας 
και άνεσης. Σε σχέση με βασικούς ανταγωνιστές του μάλιστα 
(Κωνσταντινούπολη, Σόφια), το Μαρούσι διακρίνεται για την 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, και τη δυνατότητα των 
επισκεπτών για εναλλακτικές δραστηριότητες, που ενισχύουν την 
αξία που αποκομίζουν. 

• Στον τουρισμό ειδικών δραστηριοτήτων και ειδικών 
γεγονότων, όπως ο αθλητικός, ο εκπαιδευτικός και ο 
πολιτιστικός τουρισμός. Τομείς στους οποίους το Μαρούσι 
διαθέτει επίσης συγκριτικά πλεονεκτήματα, σημαντικές υποδομές 
και αξιόλογο ανθρώπινο και άυλο κεφάλαιο, τα οποία και μπορεί 
να αξιοποιήσει στην κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας 
της πόλης και προσέλκυσης επισκεπτών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για αντίστοιχες δραστηριότητες. 

• Στον επιχειρηματικό τουρισμό, που ως τμήμα της τουριστικής 
αγοράς αφορά στο 14% των παγκόσμιων αφίξεων και στο 24% 
των παγκοσμίων δαπανών του κλάδου. Λόγω της παρουσίας 
σημαντικών εγχώριων και πολυεθνικών επιχειρήσεων το Μαρούσι 
μπορεί να πρωτοπορήσει στο πεδίο αυτό, αναπτύσσοντας τις 
υποδομές εκείνες που θα καταστήσουν την πόλη ελκυστική για 
εκδηλώσεις και διοργανώσεις αυτού του είδους.  

Ε. Αξιοποιούμε όλες τις διαθέσιμες 
πηγές χρηματοδότησης

Η νέα Δημοτική Αρχή θα διεκδικήσει αποτελεσματικά 
τη χρηματοδότηση αυτού του μεγαλεπήβολου σχεδίου 
επανατοποθέτησης του Αμαρουσίου ως πόλου στη νέα 
Μητροπολιτική ταυτότητα της Αττικής, μέσω του εργαλείου της 
«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), με βάση 
τις τρέχουσες εξελίξεις, τις νέες ευκαιρίες και τη δυναμική της 
ψηφιακής οικονομίας και της σταδιακής ψηφιοποίησης της αγοράς 
εργασίας, τη δυναμική συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως του 
τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και, αξιοποιώντας 
τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, 
της οποίας ο σχεδιασμός ξεκινά από το 2019.

Θα διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της περιοχής 
από την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, κινητοποιώντας 
παράλληλα πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην περιοχή.
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