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Αγαπητοί συμπολίτες 

Νέοι της Αίγινας, 

 

 Η Αίγινα πρέπει να αλλάξει. Το διαπιστώνετε καθημερινά βιώνοντας 

τα προβλήματά της. 

 Δημοσιοποιούμε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Συνδυασμού μας «ΑΙΓΙΝΑ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ». 

 Είναι η ΠΡΟΤΑΣΗ μας για μια Αίγινα αντάξια της Ιστορίας της, για 

μια Αίγινα ανθρώπινη, φιλόξενη, ασφαλή, καθαρή. Για έναν Δήμο 

σύγχρονο, κοινωνικό, για έναν Δήμο στα χέρια των Αιγινητών. 

 Είναι η δέσμευσή μας. 

Η δέσμευση όλων των ανθρώπων του Συνδυασμού «ΑΙΓΙΝΑ ΟΛΟΙ 

ΜΑΖΙ». Η δέσμευσή μου απέναντί σας. Απέναντι σε κάθε Αιγινήτη 

Πολίτη.  

 Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μας είναι καρπός μιας προσπάθειας πολλών 

ανθρώπων, που με εμπειρία και επιστημονική γνώση επεξεργάστηκαν 

προτάσεις και λύσεις, για μια καλύτερη ζωή στην Αίγινα. 

 Είναι καρπός της επικοινωνίας μας όλον αυτόν τον καιρό μαζί σας.  

 Το Πρόγραμμα θέτει μικρούς και μεγάλους στόχους. Όλοι 

ρεαλιστικοί, όλοι πραγματοποιήσιμοι. Περιγράφει ένα ΟΡΑΜΑ για το 

παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Πάνω απ’ όλα όμως τοποθετεί στο 

επίκεντρο τον άνθρωπο, τον Αιγινήτη πολίτη. 

 Η Αίγινα για να βρει λύσεις χρειάζεται καλή γνώση της Τοπ. 

Αυτοδιοίκησης, χρειάζεται πραγματικό ενδιαφέρον και πάνω απ’ όλα 

αφοσίωση.  Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει, χωρίς την δική σας 

συμμετοχή. Χωρίς την δική σας απόφαση. 

 Με την δική σας συμμετοχή και υποστήριξη μπορούμε να κάνουμε 

την Αίγινα όπως την ονειρεύεται κάθε Αιγινήτης, όπως την θέλουμε όλοι 

μας. 

        ΣΑΚΗΣ ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ 

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΙΝΗΤΩΝ 

 

Ο Συνδυασμός μας από την πρώτη στιγμή έθεσε τα δικαιώματα των 

πολιτών στο κέντρο του προγράμματος, συμβάλλοντας με καθοριστικό 

τρόπο στην ανάπτυξη της θεσμικής και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

συνειδητοποίησης της σπουδαιότητάς τους. 

 Ο πολίτης δεν μπορεί να είναι μόνο αποδέκτης των Δημοτικών 

επιλογών. Εμείς θέλουμε να συνδιαμορφώνει το παρόν και το μέλλον του 

Νησιού μας. 

 Σήμερα ο πολίτης αναζητεί προτάσεις που «θέλουν» την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, δύναμη επίλυσης των προβλημάτων του Τόπου και όχι 

μηχανισμό διάχυσης των ευθυνών της πολιτείας και εκτόνωσης των 

αιτημάτων των πολιτών. 

 Προτάσεις που «θέλουν» την Αυτοδιοίκηση βασικό εργαλείο, για την 

οικοδόμηση ενός ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ και όχι μέρος ενός 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ συστήματος. 

 Προτάσεις για ένα ΝΕΟ δημιουργικό και παραγωγικό ρόλο της Τοπ. 

Αυτ/σης, μέσα από την οικοδόμηση στέρεων και ειλικρινών συμμαχιών 

στην Τοπική Κοινωνία, πέρα από τις όποιες πολιτικές, κομματικές και 

άλλες αντιπαραθέσεις. 

 Ο Τόπος μας έχει ανάγκη από τολμηρές, ευρηματικές και 

ολοκληρωμένες λύσεις, που θα ανοίγουν τον δρόμο για ένα καλύτερο 

αύριο, με τους πολίτες ενεργούς και συμμέτοχους στην αντιμετώπιση 

όσων καθημερινά τους πικραίνουν. 
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 Πέρα από τις προβλεπόμενες διατάξεις του Καλλικράτη περί 

επιτροπής διαβούλευσης, η Διοίκηση του Δήμου οφείλει να ενθαρρύνει 

και να αναγνωρίσει θεσμικά, πρωτοβουλίες των πολιτών και ως 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ των πολιτών, που ήδη από προηγούμενα χρόνια, έχουν 

αποδώσει αποτελέσματα εξυπηρετικά για το Νησί μας, ιδιαίτερα σε 

ζητήματα ουσιαστικής συμμετοχής τον ΠΟΛΙΤΗ, στις Δημοτικές 

υποθέσεις του Δήμου. 

 Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε όλες τις αναγκαίες 

πρωτοβουλίες για την θεσμική και πολιτική αναβάθμιση του Δήμου μας, 

με επίκεντρο πάντα τον ενεργό Αιγινήτη πολίτη. 

 Κομβικό σημείο αυτών των πρωτοβουλιών μας, είναι η εκ βάθρων 

αναδιάρθρωση του Διοικητικού μηχανισμού. 

 

 Σ’ αυτήν την κατεύθυνση προγραμματίζουμε τα εξής μέτρα: 

- Δημιουργία ειδικής μονάδας σχεδιασμού, με αποκλειστική 

αρμοδιότητα να μελετήσει και να προετοιμάσει τις Διοικητικές και 

λειτουργικές προσαρμογές για την θεσμική μεταρρύθμιση του Δήμου 

μας. 

- Μετατροπή των Υπηρεσιών σε επιτελικούς τομείς, που θα 

ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του Δήμου. 

- Ισχυροποίηση των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και της 

Τοπικής Κοινότητας, για να αποτελέσουν το ασφαλές υπόβαθρο μιας 

γνήσιας και ουσιαστικής αποκέντρωσης. 

 

Επίσης ανοίγουμε ένα εντελώς ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με τις 

παραγωγικές, πολιτιστικές, εθελοντικές, επαγγελματικές δυνάμεις του 

Νησιού και Ενώσεις πολιτών για: 

- Την προβολή και την Τουριστική ανάδειξη του Νησιού  

- Την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 
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- Την ένταξη πολιτιστικών, πνευματικών και αθλητικών πρωτοβουλιών, 

στο πλαίσιο της Οικονομικής ανάπτυξης του Τόπου μας. 

- Όσον αφορά ειδικότερα την Διοικητική ανασυγκρότηση του Δήμου 

μας, στόχος μας είναι η εξάλειψη των προβλημάτων που ταλανίζουν την 

λειτουργία του Δήμου, λόγω της σημερινής αναποτελεσματικής δομής 

της λειτουργίας του, που έχει μέχρι και σήμερα σαν αποτέλεσμα: 

 

- Μη ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού 

- Υπερσυγκέντρωση Διοικητικών αρμοδιοτήτων στο γραφείο του 

Δημάρχου 

- Σοβαρή έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας  

- Επικάλυψη αρμοδιοτήτων 

- Προβληματική έως και ακραία εκτέλεση του προϋπολογισμού 

- Αναποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή αποφάσεων και 

επιχειρησιακών σχεδίων 

 

2. ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Ορθολογισμός – διαφάνεια – δημοσιονομική πειθαρχία – αναπτυξιακός 

και κοινωνικός προϋπολογισμός. 

  

 Η εφαρμογή ενός νέου χρηματοοικονομικού μοντέλου και η ανάγκη 

ανασχεδιασμού της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μας προκύπτει: 

- Από την αλλαγή στον Δημοτικό προσανατολισμό της δράσης του 

Δήμου και την εντελώς ΝΕΑ λειτουργία του, ως μιας σύγχρονης 

επιχειρησιακής μονάδας, που στοχεύει στην υλοποίηση σημαντικών 

έργων ΥΠΟΔΟΜΗΣ αναπτυξιακού χαρακτήρα, στην 

αποτελεσματικότητα κοινωνικών παρεμβάσεων, στην διαφάνεια κατά 

την διαδικασία διαχείρισης των χρηματικών πόρων. 
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- Από την αδήριτη ανάγκη μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων στις 

Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα. 

 Σήμερα, η οικονομική διαχείριση του Δήμου βασίζεται σ’ ένα 

αναποτελεσματικό σύστημα εκτέλεσης των προϋπολογισμών, καθένας 

από τους οποίους χαρακτηρίζεται εικονικός, πλασματικός, αναποτε-

λεσματικός, αντιαναπτυξιακός. 

 Οι αποκλίσεις μεταξύ των μεγεθών που αναγράφονται στον 

προϋπολογισμό, των ποσών που βεβαιώνονται από την Υπηρεσία του 

Δήμου ως έσοδα και των ποσών που εκτελούνται, είτε ως εισπράξεις, είτε 

ως πληρωμές των δαπανών είναι σημαντικές. 

 Τη βάση του προβλήματος αποτελούν τα ελλείμματα της Διοικητικής 

συγκρότησης και η παντελής έλλειψη οργανωτικής δομής. 

 Βέβαια μέχρι σήμερα δεν υπήρξε συγκροτημένος προϋπολογισμός 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, παρά μόνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

που μονίμως τροποποιείται. 

 

 Εμείς προχωράμε: 

- Σ’ ένα ρηξικέλευθο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα, με προσέγγιση 

στην πραγματική διάσταση των σημερινών Κοινωνικών προβλημάτων 

και των Αναπτυξιακών ελλειμμάτων του Νησιού μας. 

 

Το νέο χρηματοοικονομικό μοντέλο της Δημοτικής μας Πολιτικής 

περιλαμβάνει: 

- Σκέλος προϋπ/σμου Δημοτικών επενδύσεων, το οποίο για την περίοδο 

2011-2014, θα συνθέσει ένα πρωτόγνωρο για το Νησί μας 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

- Το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει όλο το εύρος των έργων που 

σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε, από την βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

του Αιγινήτη, μέχρι και την άσκηση Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής. 
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- Προχωράμε χωρίς καμία καθυστέρηση στο μεγάλο έργο του 

οικονομικού εξορθολογισμού και της Αναπτυξιακής ΠΝΟΗΣ, που έχει 

ανάγκη ο Προϋπ/σμος του 2011. 

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν και θα γνωρίζουν το Προσχέδιο του 

τακτικού προϋπ/σμου για το 2011 καθώς και τα ετήσια προσχέδια 

προϋπ/σμων Δημοτικών επενδύσεων για καθένα από τα έτη 2011-2014 

(Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμου – Δημοτικών Κοινοτήτων – Τοπικής 

Κοινότητας). 

- Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες αλλά επιπλέον και τις 

επενδυτικές δαπάνες που αναφέρονται στις Δημοτικές μας Κοινότητες 

αλλά και στην Τοπική Κοινότητα, υιοθετείται ο μηχανισμός των 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. 

Εδώ πράγματι πρόκειται για μια δίκαιη κατανομή των πόρων, με βάση τα 

Αναπτυξιακά ελλείμματα κάθε περιοχής του Νησιού μας. 

 

3. Η ΑΙΓΙΝΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Το δικαίωμα του πολίτη στην αξιοπρεπή διαβίωση, είναι ΑΞΙΑ που 

διαπνέει τον Σχεδιασμό του Δημοτικού μας Συνδυασμού. 

 Ο πολίτης πρέπει να είναι βέβαιος, ότι ο Δήμος μέσω της 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, θα βρίσκεται αρωγός, σε κρίσιμες 

στιγμές της ζωής του. 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

- Δημιουργία Δημοτικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(πρωτοβουλία του Δήμου για συντονισμό της δράσης Κοινωνικών 

Φορέων – Εθελοντών πρόνοιας – Εκκλησίας – Κοινωνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου – Εκπροσώπων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικής 

Κοινότητας - Επαγγελματικών φορέων – Πολιτιστικών Φορέων – 

Ενώσεων πολιτών κλπ.) 
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- Λειτουργία Γραφείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε Δημοτική 

Κοινότητα και στην Τοπική Κοινότητα 

- Δημιουργία Δημοτικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

- Εφαρμογή προγραμμάτων ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, στα 

Νηπιαγωγεία, στα Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια. 

- Αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», 

για ανήμπορους ηλικιωμένους και ασθενείς. 

- Δημιουργία Ειδικής Τηλεφωνικής Γραμμής Επικοινωνίας, για κάθε 

άτομο, που έχει ανάγκη επείγουσας επικοινωνίας και ψυχολογικής 

υποστήριξης. 

- Δημιουργία ΚΑΠΗ, με προώθηση πρωτοποριακών τρόπων 

ψυχαγωγίας της τρίτης ηλικίας. 

- Πρωτοποριακό πρόγραμμα ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕ-

ΝΕΙΩΝ, πρόγραμμα υποστήριξης παιδιών με νοητική καθυστέρηση και 

πρόγραμμα πρόληψης ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ. 

- Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και εθελοντικής προσφοράς, με 

στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την καλλιέργεια των 

ατομικών δεξιοτήτων. 

- Ίδρυση κινητής μονάδας Αγροτικού Ιατρείου, για εξυπηρέτηση 

Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικής Κοινότητας. 

- Κατασκευή ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ στο Νησί μας, για το οποίο έχουμε 

στα χέρια μας έτοιμη μελέτη. 

- Λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στον Δήμο, με όλες τις 

σύγχρονες προδιαγραφές. 

- Ίδρυση και λειτουργία «Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτή και 

ενίσχυσης της Τοπικής Αγοράς». 

- Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας. 

- Στήριξη των πολυμελών Οικογενειών χαμηλού εισοδήματος και των 

συμπολιτών μας με αναπηρίες, μέσω ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ 
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ΚΑΡΤΑΣ, που θα παρέχει σημαντική έκπτωση 30% στα είδη πρώτης 

ανάγκης, από τα εμπορικά καταστήματα. 

- Ειδικά προγράμματα ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για ταλαντούχους ΝΕΟΥΣ, 

παιδιά πολυμελών και οικονομικά αδύναμων οικογενειών, για 

διευκόλυνση των σπουδών τους. 

- Προμήθεια ειδικού ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ως τοπικού μέσου 

μεταφοράς, κατάλληλο και για άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

- ΑΙΓΙΝΑ – «ΚΑΘΑΡΗ» από ναρκωτικά 

Η αντιμετώπιση των ναρκωτικών είναι ζήτημα υψίστης προτεραιότητας. 

Απαιτούνται και λαμβάνονται επειγόντως μέτρα που «έχουν να κάνουν» 

με την πρόληψη.  

 

4. ΑΙΓΙΝΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗ 

 Ο σεβασμός των αποφάσεων του Κανονιστικού πλαισίου που θα 

θεσπιστεί, όσο και η τήρηση της έννομης τάξης, αποτελούν την βασική 

συνιστώσα για έναν ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟ. 

 Το αίσθημα της προστασίας, αποτελεί για το Νησί μας, όπως και για 

κάθε σύγχρονη Κοινωνία, ένα κεντρικό πρόβλημα. 

 Ο Συνδυασμός μας υποστηρίζει ότι ιδιαίτερα σήμερα, επιβάλλεται να 

δεσμευθούμε μ’ ένα πρόγραμμα, αποτελεσματικών παρεμβάσεων για 

μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. 

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μας βασίζεται: 

- Στην εντατικοποίηση των ελέγχων με την συνδρομή και της 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

- Σε ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης των Τροχαίων ατυχημάτων με 

Αστυνόμευση επί 24ωρου βάσης, ιδιαίτερα στους οδικούς άξονες του 

Νησιού μας. 

- Σε προγραμματισμό ημερίδων, για θέματα οδικής συμπεριφοράς και 

οδικής ασφάλειας. 
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- Σε καταπολέμηση εγκλημάτων κατά του Περιβάλλοντος και πρόληψη 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

- Σε εγκατάσταση φαναριών σε περιοχές επικίνδυνες, που έχουν 

προκαλέσει και προκαλούν αλλεπάλληλα και θανατηφόρα ατυχήματα. 

(δρόμος Κυψέλης – Φυλακές κλπ.) 

- Στην λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης 

Παραβατικότητας, που συγκροτείται ΑΜΕΣΑ, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

- Στην λήψη αυξημένων μέτρων για την ασφάλεια των παιδιών, με 

θεσμοθέτηση θέσεων Σχολικού φύλακα στα Δημοτικά Σχολεία και τα 

Γυμνάσια. 

- Στην θεσμοθέτηση εθελοντών σχολικών τροχονόμων 

- Στην συνεχή ενημέρωση γονέων και παιδιών για τα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό. 

- Στην συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας. 

- Στην αναβάθμιση της συνεργασίας με την Ελλ. Αστυνομία και τον 

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ για την οργάνωση περιπολιών όλο το 24ωρο. 

- Στον σχεδιασμό της δημιουργίας ενός κέντρου διαχείρισης κρίσεων, 

που να εξασφαλίζει μεταξύ των άλλων και την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, σε έκτακτες περιπτώσεις, με την χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών. 

- Στην οργάνωση και εκπαίδευση Σώματος Εθελοντών, οι οποίοι θα 

εντάσσονται στο Κέντρο Διαχείρισης κρίσεων, όταν χρειασθεί ανάγκη. 
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5. ΑΙΓΙΝΑ – ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

 Πρωταρχικό μέλημα και προτεραιότητα της Δημοτικής μας Πολιτικής 

είναι η ανάδειξη της ποιότητας ζωής και της φυσικής και πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς, ως παραγόντων συγκριτικού πλεονεκτήματος για το 

Νησί μας. 

 Η ανάπτυξη για μας είναι μια ΠΟΙΟΤΙΚΗ και όχι απλώς οικονομική 

διαδικασία. 

 Στόχος μας: Να αποκτήσει ο πολίτης ταυτότητα με το Νησί μας. 

 

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε σε ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ, που αλλάζουν την 

εικόνα του Νησιού μας: 

- Αποκατάσταση και ανάδειξη χώρων και κτηρίων, που σηματοδοτούν 

την ΙΣΤΟΡΙΑ του Νησιού μας. 

- Δημιουργία Γραφείου οικολογικής Διαχείρισης και ελέγχου 

- Χωροταξικός Σχεδιασμός, που στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

- Πρόγραμμα για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την 

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. 

- Καταγραφή και χωροταξική αποτύπωση των χώρων, που μπορούν να 

γίνουν εστίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

- Δημιουργία ενιαίου δικτύου ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ. 

- Ανάπλαση της Πλατείας Πύργου Μάρκελου, με σεβασμό στην 

ιστορικότητα του χώρου. 

- Στενή και αποτελεσματική συνεργασία του Δήμου με Κρατικές 

Υπηρεσίες, για την καθαριότητα του Πευκοδάσους. 

- Συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικούς 

φορείς, για ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αφού οι πολίτες προσδοκούν την 

χρησιμοποίηση μεθόδων παραγωγής, που είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον. 
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- Καθορισμός χώρων (π.χ. λατομείων) για την απόρριψη μπάζων και 

αδρανών υλικών, με σκοπό την οριστική επαναφορά του τοπίου. 

- Καθαρισμός και διευθέτηση χειμάρρων και ρεμάτων. 

- Καθαριότητα των Ακτών, σε προγραμματισμένη βάση, με έμφαση 

στη βόρεια πλευρά του Νησιού. 

- Ριζική αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

και των ωραρίων αποκομιδής των απορριμμάτων – Κανονισμός 

καθαριότητας. 

- Βελτίωση του ασφαλτοτάπητα στους δρόμους. 

- Πρόγραμμα σταδιακής εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού στους 

κοινόχρηστους χώρους (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων κ.α.), σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της αισθητικής της πόλης και τις ανάγκες των πολιτών. 

- Διεκδικούμε την σταδιακή εφαρμογή των αρχών του περιβαλλοντικού 

– ενεργειακού σχεδιασμού και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 

- Λειτουργία ειδικής ομάδας συντήρησης του κοινόχρηστου πράσινου 

σε κάθε Δημοτική Κοινότητα και στην Τοπική Κοινότητα. 

- Ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, ως στοιχείου 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

- Ειδικό πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων 

- Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στον Τόπο 

μας, με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους. 

- Μείωση του όγκου των οικιακών απορριμμάτων με προγράμματα 

κομποστοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης των υλικών συσκευασίας 

(χαρτί, γυαλί, πλαστικά, αλουμίνιο). 

- Διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων (μπαταρίες, λάδια, 

ελαστικά, υλικά εκσκαφών και κατεδάφισης). 

- Προμήθεια ευέλικτων πολύ μικρών απορριμματοφόρων, για τους 

στενούς δρόμους 
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- Προμήθεια και λειτουργία οχήματος πλυντηρίου κάδων 

- Σύσταση και ουσιαστική λειτουργία Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

- Εξασφάλιση και κατάλληλη διαμόρφωση χώρων για δραστηριότητες 

Πολιτισμού και Αναψυχής 

 

 Θέλουμε βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη. Θέλουμε την 

πόλη να «σέβεται» την αρχιτεκτονική, τα μνημεία, τον πολιτισμό. 

 Η σοβαρή έλλειψη ελεύθερων χώρων, η κακή διαχείριση των 

απορριμμάτων η ηχητική ρύπανση, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, 

χώρων πράσινου, το κυκλοφοριακό πρόβλημα το «αλαλούμ» του 

παραλιακού δρόμου, οι εγκαταλελειμμένες ακτές υποβιβάζουν την 

ποιότητα της ζωής των πολιτών. 

 Στην σημερινή εποχή η προστασία του περιβάλλοντος αποκτά 

χαρακτήρα επείγοντος και κυρίαρχου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

γι’ αυτό θεωρούμε απαραίτητη την ενσωμάτωση της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ, στο σύστημα αρχών και αξιών της Κοινωνίας και της 

Οικονομίας. 

 Η Δημοτική μας πολιτική στοχεύει, αφ’ ενός στην ΠΡΟΛΗΨΗ και 

νέων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και αφ’ ετέρου στην 

αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
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6. ΑΙΓΙΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Ο Συνδυασμός μας «ΑΙΓΙΝΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» έχει ολοκληρωμένη 

πρόταση για την πολιτιστική πολιτική του Δήμου μας. 

 Το ΟΡΑΜΑ μας για τον Πολιτισμό βασίζεται στην Ανάπτυξη μιας 

άρτιας πολιτιστικής Υποδομής και κυρίως στην ενεργοποίηση των 

πολιτών. 

 Ο Πολιτισμός ως έννοια ταυτίζεται με την Ιστορία της Αίγινας, όπου 

εγκαθιδρύθηκε το Νεότερο Ελληνικό Κράτος και η Πρώτη Πρωτεύουσα. 

 Ο Πολιτισμός – ειδικά για την Αίγινα – δεν αποτελεί ούτε πολυτέλεια, 

ούτε δευτερεύουσα δραστηριότητα. 

 Για μας ο Πολιτισμός, παίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της 

Κοινωνικής συνοχής. 

Στόχοι μας: 

- Η προστασία της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ένταξη στον 

Χωροταξικό και Αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

- Αναστήλωση και σωτηρία των Καποδιστριακών κτισμάτων 

(Κυβερνείο – Εϋνάρδειο). 

- Σύνδεση των Ιστορικών Χώρων Κυβερνείου και Μητρόπολης 

(Μεγάλης Εκκλησίας) – Εϋνάρδειου και Προκαταρκτικού Σχολείου 

(σήμερα Δημοτικού Θεάτρου και με παρεμβάσεις για την δημιουργία 

περιοχής ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. 

- Κατασκευή και τοποθέτηση προτομής του πρώτου Κυβερνήτη Ιωάννη 

Καποδίστρια, στο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού. 

- Επείγουσα και κατά προτεραιότητα επισκευή της Μητρόπολης και 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, όπως αρμόζει στην ιστορικότητα 

του χώρου. 

- Προστασία και ανάδειξη της Παληαχώρας 

- Διεκδίκηση και αξιοποίηση του Καποδιστριακού ορφανοτροφείου, με 

μερική μεταβολή της χρήσης του ως Μουσείου και με πρόσθεση 

αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, μουσείου ανάδειξης της ιστορίας του 
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συγκεκριμένου χώρου, αιθουσών για την υποστήριξη φιλοξενίας 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

- Οργάνωση και αγώνας για την επιστροφή αρχαιοτήτων της Αίγινας 

και των γλυπτών της Αφαίας, των περίφημων «Αιγινητών», που 

βρίσκονται σήμερα στην Γλυπτοθήκη του Μονάχου. 

- Συνδιοργάνωση Εκθέσεων και Συνεδρίων με ΚΕΝΤΡΑ, που 

ασχολούνται με τον Ελληνικό πολιτισμό. 

- Αξιοποίηση και αναβάθμιση της Συνεργασίας με καταξιωμένους 

Αιγινήτες Καλλιτέχνες και λαϊκούς δημιουργούς 

- Αξιοποίηση των καλλιτεχνών που ζουν και αγαπούν το ιστορικό μας 

Νησί. 

- Επιδίωξη λειτουργίας παραρτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στο 

Νησί.  

- Προστασία του Ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος των 

Αρχαιολογικών χώρων και ηλεκτροφωτισμός με επείγοντα τρόπο της 

Αφαίας, Παληαχώρας και Κολώνας – Καταγραφή – Τεκμηρίωση – 

Ανάδειξη και Προστασία των μνημείων του Τοπικού Πολιτισμού, μέσα 

από την λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου. 

- Οργανωμένες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του Ιστορικού μας 

Νησιού, ως ΝΗΣΙΟΥ της ΕΥΡΩΠΗΣ και ως ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ και 

ΕΘΝΙΚΩΝ δραστηριοτήτων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με την 

θεσμοθέτηση Πανευρωπαϊκής συνάντησης ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ κάθε 

(2) χρόνια, με διοργάνωση Συναυλιών, παραστάσεων, διοργάνωση 

Εκθέσεων αλλά και Συνεδρίων, για τις τάσεις της Σύγχρονης Τέχνης. 

- Θεσμοθέτηση των γιορτών του καλοκαιριού, που θα γίνονται στην 

πόλη της Αίγινας, αλλά και στα Διαμερίσματα του Νησιού. 

- Διοργάνωση ετήσιων διαγωνισμών για νέους και νέες μέχρι (25) ετών, 

στην ζωγραφική, την ποίηση, την λογοτεχνία, την γλυπτική, την μουσική, 

το τραγούδι. 
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6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

 Η αισθητική του Νησιού, είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ μας. 

 Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ιστορία και τον Πολιτισμό, 

απέναντι στους πολίτες, τους επισκέπτες. 

 Προτείνονται και θα λειτουργήσουν: 

- Ενιαία και συγκροτημένη αισθητική πολιτική, σε ολόκληρο το Νησί. 

- Συστήνουμε ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, από ανθρώπους της Τέχνης 

και του Πολιτισμού. 

- Εφαρμόζουμε κανόνες αισθητικής για τις διαφημιστικές πινακίδες, τις 

επιγραφές κλπ. 

- Αναδείχνουμε, αναβαθμίζουμε αισθητικά και προβάλλουμε τα 

ιστορικά και νεότερα κτίρια, που διακρίνονται για την Αρχιτεκτονική 

τους. 

Αναλαμβάνουμε αμέσως πρωτοβουλίες: 

- Για την δημιουργία σύγχρονου Δημοτικού Περιφερειακού θεάτρου 

(ΔΗΠΕΘΕ) και την αναβάθμιση του υπάρχοντος Ιστορικού Δημοτικού 

Θεάτρου. 

- Για την δημιουργία υπαίθριου θεάτρου, κάτω από την Αφαία στο 

«Νταμάρι» 

- Για την ίδρυση Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου στο «ΣΠΙΤΙ του 

ΡΟΔΑΚΗ», στον Μεσαγρό. 

- Για την ενίσχυση, την διαρκή μουσική κατάρτιση, την ουσιαστική 

αξιοποίηση και προβολή της Φιλαρμονικής. 

- Για την δημιουργία ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ με ηλεκτρονικούς 

πίνακες, στο Λιμάνι της Αίγινας  

Στόχος του: 

Η διαρκής παροχή ενημέρωσης για τους Αρχαιολογικούς χώρους, τα 

Μνημεία του Νησιού μας.  
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- Για την Συνεργασία του Δήμου, με όλους τους Πολιτιστικούς 

Συλλόγους, με στόχο ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ για την ανάδειξη της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

- Για την διαμόρφωση προγράμματος ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, για την 

προώθηση του ΒΙΒΛΙΟΥ 

- Για την λειτουργία Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού που μπορεί να 

γίνει χώρος έκφρασης των πολιτών και των φορέων του Νησιού μας που 

θα ενημερώνει τους πολίτες, θα αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο της 

Τοπ. Αυτ/σης, θα «αγκαλιάζει» και θα προβάλει τις πολιτιστικές, 

κοινωνικές δραστηριότητες του Δήμου μας και των φορέων του Τόπου 

μας. 
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7. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των συνεχών εξελίξεων και του 

έντονου ανταγωνισμού, μπορούμε να αντιπαραθέσουμε την οργανωμένη 

και ποιοτική εκπαίδευση. 

 Συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τα στελέχη και τους φορείς της 

εκπαιδευτικής Κοινότητας: Δ/ντες Σχολείων, Σχολικές Επιτροπές, 

Σχολικά Συμβούλια, Συλλόγους Δασκάλων, Καθηγητών, Συλλόγους 

Γονέων – Κηδεμόνων και Συνδικαλιστικούς Συλλόγους Εκπαιδευτικών. 

 Αναβαθμίζουμε τον ουσιαστικό ρόλο της Επιτροπής Παιδείας του 

Δήμου ως στρατηγικού – συντονιστικού οργάνου με σημαίνοντα ρόλο 

για το σχεδιασμό της Δημοτικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Ειδικότεροι στόχοι: 

- Νέο κτήριο για το Νηπιαγωγείο Κυψέλης 

- Ολοκλήρωση διαδικασιών απαλλοτρίωσης και κτίσιμο νέου κτηρίου, 

για το Δημ. Σχολείο Ασωμάτων, μακρυά από το παρακείμενο 

Κοιμητήριο. 

- Προσθήκη αίθουσας εκδηλώσεων και αίθουσας υπολογιστών, στον 

προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας 

- Επέκταση του θεσμού των ολοήμερων Νηπιαγωγείων σ’ όλα τα 

Νηπιαγωγεία του Νησιού και σε όσα Δημοτικά Σχολεία δεν υπάρχει. 

- Οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη με ταυτόχρονη πρόσληψη 

καθηγητών ειδικοτήτων (Πληροφορική, Εικαστικά, Ξένες Γλώσσες) 

- Πρωτοβουλίες ίδρυσης τμημάτων ένταξης (Σ.Μ.Ε.Α.) σε όλα τα 

Δημοτικά Σχολεία 

- Τοποθέτηση φυλάκων – επιστατών και Σχολικών τροχονόμων 

(Δημοτικά – Νηπιαγωγεία), για την ασφάλεια παιδιών και κτιρίων 

- Χτίσιμο νέας πτέρυγας στο απαλλοτριωμένο οικόπεδο, για το 

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ασωμάτων 
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

- Προώθηση της αγοράς του οικοπέδου Αγγελάκη-Ρουκ, έκτασης 13 

στρεμμάτων για την ανέγερση του κτηρίου του Γυμνασίου-Κέντρου 

Νεοελληνικών Σπουδών και Γλώσσας,  και ασφυκτική πίεση προς την 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ για υπογραφή των 

τελικών αποφάσεων.  

- Απαλλοτρίωση οικοπέδου 1,5 στρέμματος, πίσω από το κτήριο του 

Γενικού Λυκείου, για κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου και αίθουσας 

για διάφορες εκδηλώσεις. 

- Θωράκιση του κτηρίου  ΕΠΑΛ-ΙΕΚ- Σ.Ε.Κ. Αίγινας από τις 

πλημμύρες, που υποστήκαμε τον τελευταίο καιρό και κάνουν 

προβληματική τη λειτουργία ενός καινούριου διδακτηρίου.  

-  Περαιτέρω εξοπλισμός των σχολείων με τα απαραίτητα εργαστήρια, 

για ουσιαστική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

- Δημιουργία τάξεων κατά μάθημα (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, 

Βιολογία, Ιστορία, κ.τ.λ.)   

ΜΕΤΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

- Σύνδεση των υπηρεσιών του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Αίγινας με την ντόπια 

αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νησιού μας  και ανάδειξη 

νέων σύγχρονων ειδικοτήτων, για κάλυψη όλης της περιοχής του 

Αργοσαρωνικού, αφού είναι το μοναδικό Ι.Ε.Κ. που λειτουργεί στην 

περιφέρειά μας.  

- Μεταφορά τμημάτων από το Τ.Ε.Ι. του Πειραιά ή της Αθήνας στην 

Αίγινα, με σκοπό την αποσυμφόρηση των κεντρικών Σχολών και την 

οικονομική και πολιτιστική τόνωση της περιφέρειας. Απαραίτητη 
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προϋπόθεση η ύπαρξη υποδομών υποδοχής των φοιτητών και κτηριακές 

εγκαταστάσεις στέγασης των τμημάτων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΦΙΚΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

- Στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο πλαίσιο του 

«Καλλικράτη», για να κάνουμε έγκαιρη και αποτελεσματική συντήρηση των 

Σχολείων. Η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται πλέον αποκλειστικά στους 

Δήμους και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. 

- Η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου οφείλει να παίξει τον επιτελικό της ρόλο. 

 Θα ιεραρχεί τις ανάγκες των Σχολείων ανάλογα με το πλήθος των μαθητών, 

το βαθμό απορρόφησης των κονδυλίων, την παλαιότητα των κτηρίων και θα 

κατανέμει τα κονδύλια για επισκευές αναλογικά, μα προπάντων με διαφάνεια 

και αποτελεσματικότητα.  

- Λειτουργία τμημάτων Κατάρτισης Ενηλίκων, κυρίως Αλλοδαπών(Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας) για εκμάθηση  κυρίως Γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά, 

Ελληνικά) με τη συνεργασία της Νομ. Επιτροπής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) 

καθώς και τμήματα Λαϊκής Επιμόρφωσης (κοπανέλι, πήλινα αντικείμενα, 

ναυπηγική) για γυναίκες και παιδιά με σκοπό την επαγγελματική 

αποκατάσταση και τη διαφήμιση της Αίγινας σ’ όλον τον κόσμο.  

- Λειτουργία επιδοτούμενων σεμιναρίων το χειμώνα σε συνεργασία με τον 

ΟΑΕΔ και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) σε ζητήματα όπως: 

α) οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, β) επιδοτήσεις από Ευρωπαϊκά 

προγράμματα, γ) χρήση Η/Υ, δ) ξένες Γλώσσες, ε) ασφάλεια εργασίας,      

στ) λογιστικά επιχειρήσεων. 

- Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με ξενώνα στις 

εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑΖ, και σε συνεργασία με την Διοίκηση του, για να 

έχουμε επισκέψεις μαθητών απ' όλη την Ελλάδα και να αποκτήσει το 
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ΕΚΠΑΖ οικονομική αυτοτέλεια , ώστε να παίξει το ρόλο του δημιουργικά 

και ολοκληρωμένα. 

- Θεσμοθέτηση πανελλήνιου ετήσιου μαθητικού διαγωνισμού για μαθητές 

Γυμνασίου και Λυκείου, που θα αφορά στην περίοδο Καποδίστρια (προβολή 

Αίγινας ως πρώτης Πρωτεύουσας της Νεότερης Ελλάδας) και υποτροφιών με 

βάση την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου στην Αθήνα και την 

οικονομική ενίσχυση , σπουδαστών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, που 

προέρχονται από την Αίγινα. 

- Διαμόρφωση ιστορικού χώρου στο Εϋνάρδειο, με θέμα από την προ- έως 

και την μετα-επαναστατική Ελλάδα, εξοπλισμένου με σύγχρονα μέσα και 

τεχνολογία (υπολογιστές, ενημερωτικές προβολές, μικρή έκθεση κειμηλίων 

και βιβλίων της εποχής). 

- Οικονομική στήριξη από τον Δήμο για παραπέρα ανάπτυξη του Γραφείου 

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ), που λειτουργεί στο 

Γενικό Λύκειο, για ολοκληρωμένη ενημέρωση των μαθητών, των γονέων, 

αλλά και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες τάσεις στην 

αγορά εργασίας. 

 - Αξιοποίηση προγραμμάτων για ένταξη παιδιών, με μαθησιακά προβλήματα 

και προβλήματα λόγου στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

- Ανάπτυξη προγραμμάτων σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων, 

διδακτικής στήριξης σε αδύναμους μαθητές, ώστε να μην εγκαταλείπουν το 

σχολείο και εντατικοποίηση των ημερίδων, σεμιναρίων και των 

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών μας σε θέματα που αφορούν 

την Υγεία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό. 
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- Αξιοποίηση όλων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που 

αφορούν ενημέρωση και εφαρμογή καινοτομιών στη διδασκαλία και στη 

μάθηση.  

- Μεταφορά της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στο χώρο του Εϋνάρδειου ή του 

προγραμματιζόμενου για ανέγερση νέου 1ου Γυμνασίου, μετά από εκτίμηση 

και αξιολόγηση και των δυο προτάσεων. 

 

8. ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

 Η δυνατότητα άθλησης προσφέρει καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, 

ιδιαίτερα σήμερα με τους πιεστικούς ρυθμούς που ζούμε. 

Οφείλουμε: 

- Να δώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, την 

δυνατότητα ΑΘΛΗΣΗΣ. 

- Να υπάρξει ουσιαστική λειτουργία και Ανάπτυξη του Αθλητικού 

οργανισμού του Δήμου, μέσα από την στελέχωσή του, με επιστημονικό 

προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. 

- Να κάνουμε σχεδιασμό προγραμμάτων ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ και 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

- Να στηρίξουμε ηθικά και υλικά τα Αθλητικά Σωματεία του Νησιού. 

- Να προχωρήσουμε στην δημιουργία ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, που 

θα περιλαμβάνει: 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου, κλειστό Γυμναστήριο, ανοιχτές εγκαταστάσεις 

Μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ποδόσφαιρο, 5Χ5, βοηθητικούς χώρους πάρκινγκ, 

αποδυτήρια, κλπ. 

Ο Δήμος οφείλει: 

- Να στηρίζει τον Σχολικό Αθλητισμό και να είναι χορηγός και 

συνδιοργανωτής σε Αθλητικά γεγονότα. 
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- Να αναπτύξει τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, υπό την μορφή τουρνουά, 

εκδηλώσεων, συναντήσεων κλπ. 

- Να στηρίζει τους Ναυτικούς Ομίλους Αίγινας και να προωθήσει την 

δημιουργία Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων. 

- Να εξασφαλίζει την άνετη πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες στους 

Αθλητικούς χώρους και να εφαρμόζει ανάλογα προγράμματα άθλησης. 

 

Στόχος μας: 

 Ο αθλητισμός να λειτουργεί ως παράγοντας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 

 Με το Πρόγραμμά μας δημιουργούμε ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

τόσο από πλευράς οργάνωσης και λειτουργίας του Αθλητικού 

οργανισμού, όσο και από πλευράς λειτουργίας των Αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

 

9. ΑΙΓΙΝΑ – Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), 

αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο για μια ΨΗΦΙΑΚΗ Αυτοδιοίκηση, για 

μια αποτελεσματική Τοπ. Αυτοδιοίκηση. 

 Η υλοποίηση του προγράμματος μας συμβάλλει καθοριστικά: 

- στην ενίσχυση της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, της δημοσιότητας, της αξιοκρατίας. 

- στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 

- στην τόνωση του Τουρισμού 

- στην επέκταση και αναβάθμιση της Μηχανογράφησης, σ’ όλες τις 

Δημοτικές Υπηρεσίες και τα Διαμερίσματα του Δήμου 

- στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

μέσω INTERNET.  

- στην ανάπτυξη δικτύου υπολογιστών (ειδικά περίπτερα πληροφόρησης 

του κοινού με πολυμέσα), σε επιλεγμένες περιοχές, με σκοπό την 

πληροφόρηση των επισκεπτών του Νησιού. 
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- στην δημιουργία ενός πακέτου πληροφόρησης με θέμα την Αίγινα, το 

οποίο θα αποτελείται από οπτικοακουστικό υλικό και έντυπο υλικό, μέσα 

στο οποίο θα παρουσιάζονται: 

Η ιστορία, ο χώρος, οι υπηρεσίες και γενικά ό,τι είναι απαραίτητο, για 

την προβολή του Νησιού μας. 

- Ωστόσο, το Τουριστικό ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ του Δήμου που ποτέ δεν 

λειτούργησε, θα «παίξει» τον ρόλο του άμεσα, με υπηρεσίες που θα 

προσφέρονται από υπαλλήλους του Δήμου. 

- στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Δικτυακής Πύλης, για 

πολλαπλή ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

- στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, που εγγυάται την εκπαίδευση στις 

τεχνολογίες της πληροφορικής, νέων και ηλικιωμένων, αλλά και την 

στήριξη πολιτών με αναπηρίες. 

- στην ασύρματη σύνδεση (hot-points) σε προκαθορισμένα σημεία του 

Νησιού μας. 

 

10. ΥΔΡΕΥΣΗ 

 Το πρόβλημα του νερού, είναι πράγματι ένα από τα μεγάλα 

προβλήματα του Νησιού. 

 Οι Αιγινήτες έχουν «δοκιμασθεί» από την κακή ποιότητα, από την 

έλλειψη και από την ακρίβεια του νερού. 

 Φυσικό είναι, να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο, επιπτώσεις που προσβάλλουν την ποιότητα της 

καθημερινής ζωής, αλλά και την ανταγωνιστικότητα του Νησιού, ως 

τελικού τουριστικού προορισμού. 

Βασικός μας στόχος: 

 Η σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ, με υποθαλάσσιο αγωγό από την Σαλαμίνα 

μέχρι το Λεόντι της Αίγινας. 

 Για δυναμικότερη στήριξη του αιτήματος της υδροδότησης του 

Νησιού, προχωράμε: 
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- Σε εξέταση λειτουργίας, ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

- Σε υδρογεωλογική και γεωτεχνική μελέτη εντοπισμού και 

εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. 

- Σε δημιουργία ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ και ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, σε μια 

αντίληψη ισορροπίας άντλησης και ανατροφοδότησης των υπόγειων 

υδάτων 

- Σε κατασκευή ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Θεωρούμε αναγκαία: 

- την λειτουργία μιας πλήρως αναδιοργανωμένης και εκσυγχρονισμένης 

Υπηρεσίας Ύδρευσης. Για τη εξυπηρέτηση της μεταφοράς του νερού, 

κατά το μεσοδιάστημα ως την σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ, θεωρούμε 

επιτακτική την αξιοποίηση των ισχυουσών διατάξεων περί 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, καθότι το 

πρόβλημα της υδροδότησης απασχολεί έντονα και γειτονικούς Δήμους. 

- Επισημαίνουμε ότι το καθεστώς της αύξησης 100% στο ΠΑΓΙΟ του 

νερού – που συνιστά τελικά φορολογία για τους πολίτες – καταργείται 

οριστικά με την ανάληψη των καθηκόντων μας. 

- Επίσης καταργείται η τιμή των 8€ για (1) κυβικό νερού. 

 

11. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 

 Με εξαιρετική προτεραιότητα προωθούμε την χωροταξική 

ανασυγκρότηση του Νησιού μας. 

 Επιβάλλεται ένας ολοκληρωμένος, επιστημονικά τεκμηριωμένος και 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ αποδεκτός ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 Δυστυχώς για τον Τόπο μας δεν υπήρξαν ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ, 

δεν καθορίστηκαν χρήσεις γης, ζώνες παραγωγής, ζώνες υπό προστασία, 

Τουριστικές ζώνες και εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ΠΡΟΣΗΜΟ για το 

Αύριο. 
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 Ο Συνδυασμός μας εγγυάται: 

- την ισόρροπη και βιώσιμη χωροταξική Ανάπτυξη για κάθε μέρος της 

περιφέρειας του Νησιού μας. 

- Επανεξέταση της οριοθέτησης της Αρχαιολογικής ζώνης προστασίας 

του Ναού της Αφαίας. 

- Την προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, με την χωροθέτηση 

«ζωνών παραγωγής» και τον καθορισμό χρήσεων γης, ώστε να ορισθούν 

σε ολόκληρο το Νησί περιοχές κατάλληλες για οικιστική, τουριστική ή 

επιχειρηματική Ανάπτυξη, με πρόβλεψη περιβαλλοντικών Υποδομών. 

- Την ανάδειξη της πολιτικής ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ως πρωταρχικού 

εργαλείου, της νέας Δημοτικής πολιτικής για την ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ. 

 Η Υπηρεσία Πολεοδομίας που θα συσταθεί και θα οργανωθεί στον 

Δήμο (οικοδομικές άδειες – έλεγχος μελετών, πράξεις εφαρμογής 

σχεδίου πόλης), θα δώσει τις διαστάσεις μιας ολοκληρωμένης 

πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης στον Δήμο μας. 

 Δεσμευόμαστε για την σύνδεση του Χωροταξικού Περιβαλλοντικού 

και Πολεοδομικού σχεδιασμού, με τον Αναπτυξιακό προγραμματισμό 

του Νησιού μας καθώς και για την εφαρμογή μιας Χωροταξικής 

πολιτικής, που θα συμφιλιώσει την ανάγκη για Ανάπτυξη, με την επιταγή 

της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 Αυτονόητο ΜΕΤΡΟ για τον Δήμο μας επιβάλλεται και θα είναι: 

Να εφαρμόζονται τα Σχέδια που εκπονούνται και να εκπονούνται τα 

Σχέδια που αποφασίζονται. 
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12. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 Ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Νησιού μας. 

 Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον Τουρισμό, ως Αναπτυξιακή και 

Πολιτιστική πρόκληση και ως τομέα στον οποίο η Αίγινα, έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα και προοπτική. 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ενίσχυση της συνεισφοράς του Τουρισμού στην Ανάπτυξη, 

στην Απασχόληση, στα Εισοδήματα. 

Προσβλέπουμε: Στην ποιοτική αναβάθμισή που και την προσαρμογή του 

στα νέα δεδομένα, στον νέο Δημοτικό και Αναπτυξιακό κύκλο που 

διανοίγεται. 

 Σημειώνεται ότι ο τουρισμός είναι μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες 

οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά συγχρόνως και ένα 

ιδιαίτερα σκληρό πεδίο ανταγωνισμού, το οποίο εμφανίζεται ευαίσθητο 

στις διεθνείς εξελίξεις και τις εκάστοτε κρίσεις κάθε μορφής. 

 Οι βασικοί άξονες της Τουριστικής Δημοτικής μας πολιτικής 

είναι: 

- Η δημιουργία Τουριστικής Υποδομής για οικοτουρισμό, 

αγροτουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, πολιτιστικό και συνεδριακό 

τουρισμό, αθλητικό τουρισμό και θαλάσσιο τουρισμό. 

- Η έμφαση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, που αποτελεί και μια 

από τις βασικές προτεραιότητες της περιβαλλοντικής μας πολιτικής. 

- Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων από την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά  

προγράμματα και σε ολοκληρωμένα περιφερειακά προγράμματα 

τουριστικής ανάπτυξης. 

- Η δημιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και σύσταση 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του Νησιού. 

- Η αξιοποίηση των ακτών, με παράλληλη προστασία του δικαιώματος 

των πολιτών, για ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτές. 
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Ο εκσυγχρονισμός των Υποδομών των Τουριστικών Επιχειρήσεων και η 

Εκπαίδευση και η Επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. 

- Η δημιουργία ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στο Κέντρο της Αίγινας, με 

άξονα τον Πολιτισμικό πλούτο του ιστορικού μας Νησιού. 

- Η ανάπτυξη της Τουριστικής συνείδησης των πολιτών. 

- Οι πρωτοβουλίες μας και η διεκδίκηση μας για την μετάθεση από την 

κατηγορία του Μαζικού Τουρισμού που μας κατέταξαν, στην κατηγορία 

των ήπιων μορφών ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

- Ο θαλάσσιος τουρισμός, επηρεάζει σε σημαντικό ποσοστό την 

οικονομία της Αίγινας, αν πάρουμε υπόψη μας, ότι: 

- Το Νησί μας έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, να βρίσκεται μια 

«ανάσα» από τα αστικά κέντρα του Λεκανοπεδίου και έχει συνεχή 

επικοινωνία με αυτά. 

- Το θαλάσσιο περιβάλλον μας, είναι ιδανικό για σκάφη Αναψυχής και 

γενικά για θαλάσσιες δραστηριότητες, αφού σε συνδυασμό με τις ήπιες 

καιρικές συνθήκες της περιοχής, το σύμπλεγμα των μικρών νησιών, που 

γειτονεύουν με την Αίγινα, εξασφαλίζουν καθαρά νερά, μαγευτικούς 

κόλπους και ευκαιρίες ξεκούρασης και ανάπαυλας, 

ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ότι επιβάλλεται με προτεραιότητα η κατασκευή ΜΑΡΙΝΩΝ και 

Τουριστικών καταφυγίων, με παράλληλες δραστηριότητες, όπως 

διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων, ετήσιες εκθέσεις σκαφών, με στόχο 

την δημιουργία «περιβάλλοντος» κατάλληλου για θετικότερα 

αποτελέσματα στην οικονομία του Νησιού. 

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και η 

συνεργασία του με τον Δήμο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του 

Αναπτυξιακού του ρόλου, προς όφελος της καθημερινότητας του πολίτη. 

Η σημασία του Διαδικτύου στον Τουρισμό, είναι τεράστια. 

 Δεσμευόμαστε για την οργανωμένη, μαζική και μεθοδική τουριστική 

παρουσία του Νησιού μας στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 
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ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ: 

- Οργάνωση ειδικής Υπηρεσίας η οποία θα ασχολείται με την 

Διαδικτυακή Επικοινωνιακή παρουσία του Νησιού μας, σε επίπεδο 

τουρισμού. 

 

13. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Ο Συνδυασμός μας έχει διαμορφωμένη άποψη για την χωροταξική 

κατανομή, επέκταση και αποπεράτωση των Λιμανιών και των 

Αλιευτικών καταφυγίων, όσο και για την κατασκευή χώρων υποδοχής 

και εξυπηρέτησης τουριστικών Σκαφών (ΜΑΡΙΝΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ). 

 Σε επίπεδο Λιμενικών Υποδομών, προτεραιότητά μας αποτελούν τα 

εξής: 

- Λιμάνι για την Αίγινα, με σεβασμό στο περιβάλλον και την 

παραδοσιακή φυσιογνωμία του Νησιού. 

- Διορθωτικές και μόνον παρεμβάσεις στο παλιό λιμάνι. 

- Τεχνικές βελτιώσεις και Αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών 

για την «ΜΑΡΙΝΑ» της Αίγινας στην Παναγίτσα. 

- Άμεση μεταφορά του σημείου πρόσδεσης των υδροφόρων σκαφών 

από τον Λιμεν. Βραχίονα «ΚΕ», σε άλλο σημείο, ώστε να εξασφαλισθεί 

η απρόσκοπτη και ασφαλέστερη λειτουργία του Λιμανιού καθώς και η 

αισθητική αποκατάσταση του χώρου. 

- Διαμόρφωση των κτισμάτων του Λιμανιού (πεζούλια, φάροι, 

παρτέρια κλπ.) σ’ ένα πλαίσιο ενιαίας αισθητικής και Αρχιτεκτονικής 

δομής. 

- Μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης των χώρων του λιμανιού 

- Συντήρηση και προστασία όλων των λιμενίσκων και των αλιευτικών 

καταφυγίων. 

- Δημιουργία Τουριστικού Καταφυγίου με σύγχρονες προδιαγραφές 

στη βόρεια πλευρά της Σουβάλας. 
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- Κατασκευή του ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ στο Λεόντι 

Κυψέλης, για την γενικότερη προσπάθεια της Ισόρροπης Ανάπτυξης του 

Νησιού. 

Παράλληλη αξιοποίηση του μεγάλου χερσαίου χώρου. 

- Κατασκευή «ΜΑΡΙΝΑΣ», με σύγχρονες προδιαγραφές στην Αγ. 

Μαρίνα. 

- Επέκταση του 2ου λιμενοβραχίονα και κρηπίδωσή του, στην 

ΠΕΡΔΙΚΑ. 

 

14. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 Ο τρόπος που αναπτύχθηκε το Νησί μας, επιβάλλει την χρήση των 

επιβατικών Αυτ/των, για την εξυπηρέτηση των διάσπαρτων οικιστικών 

περιοχών. 

 Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός Αυτ/των στην Αίγινα, αποτελεί ένα 

ακραίο αρνητικό σύμπτωμα, το οποίο απειλεί την ίδια την ύπαρξη ζωής 

στον Τόπο μας. 

 Σήμερα απαιτείται εκπόνηση μελέτης από ειδικευμένους επιστήμονες 

ώστε να καταλήξουμε σε οριστικές και όχι κάθε «τρεις και λίγο» σε 

αποσπασματικές παρεμβάσεις, για να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

- Δεσμευόμαστε για την κατασκευή του Περιφερειακού δρόμου, για 

την αποσυμφόρηση της πόλης. 

- Για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) μεγάλων Δημοτικών 

χώρων Στάθμευσης Αυτ/των, στις εισόδους της πόλης. 

- Για την λειτουργία ειδικών χώρων Στάθμευσης δικύκλων, στις 

εισόδους της πόλης. 

- Αξιοποίηση και οργάνωση ελεύθερων Δημοτικών χώρων, ως 

χώρων «πάρκινγκ». 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 

Κινούμαστε στην απόκτηση χώρων Στάθμευσης Αυτ/των, τόσο στην 

περιοχή εξόδου προς Άλωνες, όσο και στην άλλη πλευρά του οικισμού, 

στην είσοδο από Αφαία και Μεσαγρό, χωρητικότητας περίπου (300) 

συνολικά θέσεων. 

 

ΣΟΥΒΑΛΑ 

Κινούμαστε για την απόκτηση οικοπέδου στην περιοχή του Λιμανιού, 

χωρητικότητας περίπου (100) θέσεων, αναζητώντας και δεύτερο χώρο, 

στο νότιο μέρος της περιοχής. 

 

ΠΕΡΔΙΚΑ 

Σε προτεραιότητα η οργάνωση χώρου «πάρκινγ» Αυτ/των, στο οικόπεδο 

μπροστά από τα Γραφεία της πρώην Κοινότητας. 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΞΗΡΑΣ 

Καθιερώνουμε ΑΜΕΣΩΣ δρομολόγια στα χωριά ΠΟΡΤΕΣ, Ανιτσαίου, 

Παχειά Ράχη κλπ. με συχνότητα εξυπηρετική για τους κατοίκους και 

επίσης άμεσα δρομολογούμε σύνδεση περιοχών με απ’ ευθείας 

λεωφορειακή γραμμή Σουβάλα – Αγ. Νεκτάριος – Αγ. Μαρίνα – Βαγία, 

Σουβάλα – Αγ. Μαρίνα. 
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15. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 Είναι γεγονός ότι το μεγάλο ζήτημα της μη αξιοποίησης της 

Δημοτικής Περιουσίας και των κληροδοτημάτων του Δήμου, έχει 

προκαλέσει την αγανάκτηση των Αιγινητών. 

 Κι’ αυτό γιατί η Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας, έπρεπε να 

αποτελεί ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των 

Δημοτικών Αρχών. 

 Σήμερα που η Τοπ. Αυτ/ση, καλείται να δώσει λύσεις σε βασικές 

ανάγκες, να εξασφαλίσει ΠΟΡΟΥΣ για να ισχυροποιηθεί και να 

δημιουργήσει ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, η αδράνεια και η 

αδιαφορία, οδηγούν σε δικαιολογημένα ερωτήματα, για τους λόγους που 

έχουν οδηγήσει σ’ αυτήν την κατάσταση. 

 Υπενθυμίζουμε και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την Νομοθεσία, 

ο,τιδήποτε ανήκει στον Δήμο – στην περιουσία του Δήμου και των 

Κληροδοτημάτων – οφείλουμε να το διαχειριζόμαστε με τρόπο επιμελή 

και ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ. 

 

Δεσμευόμαστε: 

- Για την άμεση καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, μέσα 

από την κατάρτιση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Πρέπει να 

τονισθεί, ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν τηρήθηκε κτηματολόγιο, παρά την 

υποχρέωση που απορρέει, από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

- Για σύνταξη ΜΕΛΕΤΗΣ αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας.  
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16. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Ιδιαίτερα σήμερα αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα Απασχόλησης 

και ιδιαίτερα των ΝΕΩΝ ανθρώπων. 

Έχουμε προγραμματίσει: 

- Την λειτουργία Γραφείου Ανέργων και Επιχειρήσεων, που θα 

ενταχθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

- Την θεσμοθέτηση «ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ» (καθιερώνεται μια ημέρα 

του έτους ως «ημέρα καριέρας» - Συμμετέχουν με συντονισμό και 

ευθύνη του Δήμου Επιχειρήσεις και Άνεργοι) για να βρίσκουν εργασία οι 

Δημότες μας, σ’ ένα πλαίσιο τοπικού σχεδίου δράσης για την 

Απασχόληση. 

- Την δημιουργία στον Δήμο μας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

- Την λειτουργία επιδοτούμενων προγραμμάτων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών  

- Την κατάρτιση «Δια βίου Μάθησης» με ειδικά προγράμματα, που να 

στοχεύουν τις τοπικές ανάγκες. 

- Την δημιουργία ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Εργασίας στον Δήμο μας, μέσα 

όμως από την ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ του Δήμου και του νέου κύκλου 

ΤΟΜΩΝ και ΑΛΛΑΓΩΝ που «έχουν να κάνουν» με την 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στη βάση ενός νέου 

Αναπτυξιακού Δημοτικού μοντέλου για τον Δήμο μας. 

Η αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας, η εκμετάλλευση των 

Κοινόχρηστων χώρων – χωρίς να αφαιρείται η εξυπηρέτηση των πολιτών 

– η αξιοποίηση των ΝΕΩΝ τεχνολογιών, η αξιοποίηση των 

χρηματοδοτήσεων από τα ΠΕΠ Αττικής, από τα τομεακά προγράμματα 

των Υπουργείων, από το ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλα Εθνικά και 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αλλά και ο πολλαπλασιασμός των 
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παρεχόμενων από τον Δήμο Υπηρεσιών, προωθούν το πρόγραμμά μας, 

για ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.  

 Η οργανωμένη λειτουργία χώρων στάθμευσης, η προστασία και η 

αποδοτική επισκεψιμότητα του «πολιτιστικού μας πλούτου», η 

δημιουργία ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, η οργάνωση και η συγκροτημένη 

λειτουργία του Αθλητικού οργανισμού και η στελέχωσή του με 

προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, δίνουν προοπτική και προσφέρουν 

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ για την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 

 Η λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το ΚΑΠΗ, η 

σύσταση Φορέα Προστασίας του ενάλιου πλούτου και του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση του Ιδιωτικού Τομέα 

(ως βασικής καινοτομίας μας) δημιουργούν την βεβαιότητα ότι το 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του Δήμου για την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, οδηγεί εκ του 

ασφαλούς σε θέσεις ΕΡΓΑΣΙΑΣ, δίνοντας προοπτική σε νέους και νέες 

της Αίγινας. 

 

17. ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

 

 Το οδικό δίκτυο της Αίγινας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Η 

χάραξη και το πλάτος των δρόμων δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές 

απαιτήσεις. 

Σήμερα απαιτείται: 

- Διαπλάτυνση, όπου αυτό είναι εφικτό, που θα συνοδεύεται και με 

αναπλάσεις κατά περιοχή. 

- Συντήρηση και επισκευή στο μεγαλύτερο μήκος του δικτύου. 
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ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 

 Για το οδικό δίκτυο απαιτείται  

- Επέκταση κατασκευής και στους υπόλοιπους χωματόδρομους 

- Ανακατασκευή των υπαρχόντων τσιμεντοστρωμένων δρόμων, με 

ασφαλτικό τάπητα. 

Για το Αγροτικό και Δασικό οδικό δίκτυο απαιτούνται: 

- Διανοίξεις νέων αγροτικών δρόμων 

- Διανοίξεις νέων δασικών δρόμων, για αποτελεσματική 

δασοπροστασία. 

 Σήμερα είναι επιτακτική  ανάγκη η συμπλήρωση του οδικού δικτύου, 

για την διοχέτευση της κυκλοφορίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ και 

δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ και ΠΟΔΗΛΑ-

ΤΟΔΡΟΜΩΝ. 

 Βέβαια ο έλεγχος της ταχύτητας των οχημάτων και του επιπέδου 

θορύβου, είναι ζητήματα προτεραιότητας για τον Δήμο μας. 

 Επισημαίνουμε ότι για τον Συνδυασμό μας, η Δημοτική Πολιτική 

Μεταφορών (Δρόμοι, Λιμάνια, Συγκοινωνία), μπορεί να αλλάξει ριζικά 

τον Αναπτυξιακό Χαρακτήρα του Τόπου μας. 

Δεσμευόμαστε: 

- Για κατασκευή ποδηλατόδρομου κατά μήκος Αίγινας – Αγ. 

Βασιλείου. 

- Για ασφαλή διαδρομή περιπάτου με αυτόνομο δίκτυο, από 

παραδοσιακά φωτιστικά με ταυτόχρονη κατασκευή πεζοδρομίου από το 

δασάκι Κολώνας, μέχρι το «φανάρι του Μπούζα». 

 

Προγραμματίζουμε: 

- Αυτόνομα δίκτυα φωτισμού 

- Για την Σουβάλα στην Πλαζ «Λουτρών»  

- Για την Κυψέλη στην Ακτή «Planaco» 

- Για την Αγία Μαρίνα (κεντρική οδός Αφαίας) 
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- Για την Πέρδικα (πλάζ Πέρδικας) 

 

Επίσης  

- Φωτισμό στις ΠΛΑΖ Α΄ και Β΄ Μαραθώνα και στην Αιγινήτισσα. 

- Φωτισμό στην ΠΛΑΖ, στις «ΠΟΡΤΕΣ». 

 

18. ΑΛΙΕΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΛΙΕΙΑ 

Πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, για την συνολική Ανάπτυξη του 

Νησιού αποτελεί η προστασία του θαλάσσιου πλούτου. 

 Επεξεργαζόμαστε ολοκληρωμένη πρόταση, που αφορά γενικώτερα 

τον Αλιευτικό Τομέα. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

- Η στήριξη των αναγκών των αλιέων. 

- Ο καθορισμός ορίων αλιείας 

- Η πάταξη της παράνομης αλιείας 

- Η στήριξη του Σαρωνικού, μέσα από πολιτικές προστασίας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και προστασίας του ενάλιου πλούτου. 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

 Την Δημοτική μας πολιτική για την Γεωργία προσδιορίζουν τα 

παρακάτω: 

- Διάδοση της βιολογικής Γεωργίας, γιατί η ποιοτική Γεωργία, 

αναδύεται ως νέο μοντέλο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων. Κι’ αυτό γιατί οι καταναλωτές όλο και 

περισσότερο απαιτούν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ και περιμένουν 

από τους αγρότες την χρησιμοποίηση μεθόδων παραγωγής που είναι 

φιλικές προς το περιβάλλον. 
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Το Αιγινήτικο φιστίκι με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

ελεγκτικών μηχανισμών της ποιότητάς του, οδηγείται σε αυξανόμενη 

ζήτηση, ως προϊόν υψηλής ποιότητας, ως προϊόν ονομασίας 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π.). 

Προβλέπουμε: 

- Σε μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά για κάθε αγροτικό 

νοικοκυριό. 

- Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ. Κι’ αυτό γιατί 

μπορεί να αποτελέσει Αναπτυξιακή δεξαμενή, γιατί βελτιώνει το 

αγροτικό εισόδημα, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ενισχύει παραδοσιακά επαγγέλματα και 

διατηρεί την «ύπαρξη» των ξεχασμένων οικισμών του Νησιού. 

 

19. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

 Είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση, στο τεράστιο 

πρόβλημα της ταφής. 

 Κοιμητήρια υπάρχουν πολλά και διάσπαρτα, όμως είναι 

εγκαταλελειμμένα και προβληματικά. 

 Στα προβλήματα ταφής έρχονται να προστεθούν και άλλα 

προβλήματα που οφείλονται σε σοβαρή έλλειψη οργάνωσης, σε έλλειψη 

εγκαταστάσεων υποδομής, δηλ. κοινόχρηστων χώρων, οστεοφυλακείων, 

χωνευτηρίων κλπ. 

 Ο Συνδυασμός μας επιλέγει συγκεκριμένο χώρο με εξαιρετική 

προτεραιότητα, για την κατασκευή σύγχρονου Κοιμητηρίου με όλες τις 

προδιαγραφές. 

 Σημειώνεται, ότι συντάσσεται ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, για να λειτουργήσουν με κανόνες, με 

αρχές και ευθύνη απέναντι στους πολίτες. 
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20. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 Στον Συνδυασμό μας, «ΑΙΓΙΝΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» πιστεύουμε ότι η 

θεσμική και πολιτική αναβάθμιση του Δήμου θα πετύχει όταν ο 

ΠΟΛΙΤΗΣ έρθει στο προσκήνιο. 

 Όταν οι πολίτες του Κέντρου και της Περιφέρειας, αποκτήσουν την 

οντότητα της συμμετοχής, στις αποφάσεις που τους αφορούν. 

 Με αποφάσεις των πρώτων Συνεδριάσεων του νέου Δημοτικού 

Συμβουλίου, προχωράμε στην ισχυροποίηση των Δημοτικών Κοινοτήτων 

και της Τοπικής Κοινότητας, μεταβιβάζοντας – πέραν των 

προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων – πρόσθετες αρμοδιότητες στα Συμβούλια 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους των Συμβουλίων των 

Δημοτικών Κοινοτήτων. 

 Επίσης αναθέτουμε – πέραν των προβλεπομένων αρμοδιοτήτων και 

άλλες αρμοδιότητες στο Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας. 

 Δημιουργούμε σε κάθε Δημοτική Κοινότητα και στην Τοπική 

Κοινότητα Πέρδικας Υπηρεσία στήριξης των εμπορικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής. 

 Προχωράμε στην σύνδεση του Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης 

παραβατικότητας που θα συσταθεί, με την λειτουργία των Δημοτικών 

Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας, για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας και πρόληψης της 

εγκληματικότητας. 

 Το κέντρο αντιμετώπισης ΚΡΙΣΕΩΝ που δημιουργείται στον Δήμο, 

συνδέεται με τις Υπηρεσίες των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής 

Κοινότητας, για την ταχεία ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών, 

με εξειδικευμένες οδηγίες για την δημιουργία εθελοντικών ομάδων. 

 Η Δημοτική Αστυνομία, λειτουργεί αποκεντρωμένα, παρέχοντας ένα 

αίσθημα ασφάλειας και στους Αιγινήτες της Περιφέρειας. 
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 Οι προτάσεις για τις λύσεις των προβλημάτων των Δημοτικών 

Κοινοτήτων ΒΑΘΕΟΣ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ και της Τοπικής 

Κοινότητας Πέρδικας αλλά και γενικότερα οι παρεμβάσεις μας για την 

πρόοδο και την Ανάπτυξη της Περιφέρειας της Αίγινας, 

δημοσιοποιούνται με ειδικό έντυπο που κυκλοφορεί. 

 


