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Γ. Σταθόπουλος: “Συνεχίζουμε πιο έμπειροι για τη νέα νίκη” 

Η δημοτική αρχή έλυσε σημαντικά 
προβλήματα, που ήταν «αγκάθια»,  
του Δήμου Αγίας Παρασκευής:
• Αποπεράτωσε και λειτουργεί το Επαγγελματικό Λύ-
κειο-ΕΠΑΛ, ένα υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα
11.000τμ, προϋπολογισμού 5,2 εκ. €. 
• Βρίσκεται ένα βήμα πριν την έναρξη εργασιών ανέ-
γερσης Δημαρχείου που δημοπρατήθηκε  και θα ξεκι-
νήσει μέσα στο 2019. 
• Απέκτησε το κτήμα (6.700 τμ) και την οικία Ιόλα
(1600 τμ), χρόνιο αίτημα της πόλης και εξασφαλίσαμε
χρηματοδότηση ανάπλασης τους με 2,5 εκ € από το
ΕΣΠΑ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών η Αγία Παρα-
σκευή θα διαθέτει ένα κορυφαίο κέντρο Πολιτισμού, με
ισχυρή δυνατότητα να αναδειχτεί σε ευρείας ακτινο-
βολίας τοπόσημο. 
• Τριπλασίασε το δίκτυο αγωγών ομβρίων ανεβάζον-
τας την κάλυψη της πόλης από 13% σε 40%, με αντι-
πλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 8 εκ.€, που
προστατεύουν τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών.  
• Ολοκλήρωσε τη Βιοκλιματική ανάπλαση οδών στο

Κοντόπευκο, (έργο της Περιφέρειας Αττικής που σχε-
διάστηκε και δημοπρατήθηκε επί Δημαρχίας Β. Γιαν-
νακόπουλου και το μεγαλύτερο μέρος υλοποιήθηκε επί
της παρούσης Δημαρχίας) και έκανε τις αναγκαίες ρυ-
μοτομήσεις οδών μήκους 2,7 χιλιόμετρων, τις περι-
φράξεις, τον ηλεκτροφωτισμό και τις φυτεύσεις.
• Εκτελεί τώρα διανοίξεις-πεζοδρομήσεις  οδών στα
Πευκάκια, προϋπολογισμού 1 εκ. €. 
• Δημοπράτησε την ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελά-
γους, προϋπολογισμού 1,3 εκ. €, που ξεκινά σύντομα.
• Ξεκινά σύντομα την ανάπλαση των οδών πέριξ της
Κεντρικής Πλατείας, προϋπολογισμού 863.500€, που
θα ολοκληρωθεί εντός του 2019 και ενώνει την Πλα-
τεία με την αγορά και αναβαθμίζει την περιοχή αισθη-
τικά και λειτουργικά.
• Αξιοποιεί την επί πολλά χρόνια αδρανή Δημοτική πε-
ριουσία (κληροδοτήματα Γιαβάση, Πρίγγουρη και Αση-
μακόπουλου) εξασφαλίζοντας π.χ. έσοδα πάνω από 2
εκ. € από ενοικίαση  για 10 χρόνια του «Γιαβάσειου»
και με την ανακατασκευή του (είναι κατεστραμμένο
από πυρκαγιά) να είναι υποχρέωση του μισθωτή. 

Με τόλμη, σχέδιο και έργο η 
Αγία Παρασκευή άλλαξε σελίδα

την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ των Πο-
λιτών Αγίας Παρασκευής» συναντήθηκαν πολίτες
χωρίς κομματική ένταξη και πολίτες από όλα τα

δημοκρατικά κόμματα που τους ενώνει ένα κοινό
όραμα - πλαίσιο αρχών για την πόλη. 
Ανέλαβαν καθήκοντα ως Δημοτική Αρχή και ξεκίνησαν
να υλοποιούν το σχέδιό τους την 1η Σεπτεμβρίου 2014
μέσα σε  μνημονιακές συνθήκες για τη χώρα, την αυτο-

διοίκηση και το λαό μας. 
Στα 4,5 χρόνια που πέρασαν με τόλμη, αίσθημα ευθύ-
νης απέναντι στους Δημότες και ειλικρινή αφοσίωση
στην εντολή τους, προχώρησαν στην υλοποίηση του
Αναπτυξιακού στρατηγικού τους προγράμματος και εξα-
σφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις άνω των 45 εκ. ευρώ,
έχουν πετύχει αποτελέσματα που αλλάζουν την εικόνα
της Αγίας Παρασκευής. 

Σ

Μεγάλα έργα και Υποδομές

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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Δίνει με επιτυχία την απαιτητική μάχη της Δια-
χείρισης απορριμμάτων και της καθαριότητας:
• Αλλάζει την αντίληψη για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων με έμφαση στην πρόληψη και μείωση των
απορριμμάτων, στην επανάχρηση χρήσιμων υλικών
και στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. 
• Εκπόνησε Κανονισμό Καθαριότητας και Χωροθε-
τήσαμε σύγχρονο Αμαξοστάσιο και Πράσινο Σημείο.   
• Εγκατέστησε 11 συστήματα βυθιζόμενων κάδων
απορριμμάτων.
• Δημιούργησε 30 Γωνιές Ανακύκλωσης σε όλες τις
γειτονιές για τη χωριστή συλλογή 5 ρευμάτων.
• Λειτουργεί πρωτοποριακό Κινητό Πράσινο Σημείο
ανακυκλώσιμων υλικών που επισκέπτεται συστημα-

τικά πλατείες και χώρους σε όλη την πόλη.  
• Συλλέγει χωριστά το οργανικό υλικό από τις Λαϊ-
κές Αγορές με καφέ κάδους.
• Κάνει περισυλλογή  εγκαταλειμμένων οχημάτων
και  αδρανών υλικών.
• Πραγματοποιεί  από το 2015 και επί 4 συνεχή έτη,
για πρώτη φορά στο Δήμο, εκτεταμένους και λεπτο-
μερείς  καθαρισμούς και αποψιλώσεις μεγάλων
χώρων και οικοπέδων. 
• Εκδίδει ταχτικά  ενημερωτικά έντυπα για την ευαι-
σθητοποίηση πολιτών, μαθητών και επαγγελματιών.
• Πέτυχε βραβεύσεις για το Κινητό Πράσινο Σημείο,
τις Γωνιές Ανακύκλωσης και το παραμύθι για την
ανακύκλωση «Η περιπέτεια της κυρίας Χάρτινης».

Ποιόητα ζωής και Καθημερινότητα

Στήριξε την κοινωνία στην κρίση και ιδιαίτερα
και όσους αντιμετώπιζαν τα πιο οξυμένα προ-
βλήματα, δημιουργώντας  ισχυρό Δίκτυο Κοι-
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: 
• Μείωσε 20% τα Δημοτικά τέλη για όλους (τα χα-
μηλότερα στην Αττική) και τα μηδένισε σε Μακρο-
χρόνια Άνεργους, Άπορους, Πολύτεκνους, Άτομα με
αναπηρία, Τρίτεκνους και Μονογονεϊκές Οικογέ-
νειες, με εισοδηματικά κριτήρια.
• Βελτίωσε και εξόπλισε τους Παιδικούς Σταθμούς,
έκανε απαλλαγές από τροφεία σε εισοδήματα έως
18.000€,  τριπλασίασε τα παιδιά που φιλοξενούνται
δωρεάν από το ΕΣΠΑ, εφάρμοσε διάφανο Σύστημα
Μοριοδότησης εγγραφής παιδιών. 
• Λειτούργησε το νέο Παιδικό Σταθμό στα Πευκά-
κια, του οποίου ολοκλήρωσε την κατασκευή.
• Εξέδωσε άδεια δόμησης  Νέου Βρεφονηπιακού
Σταθμού επίσης στα Πευκάκια(οδός Αγ. Βασιλείου)
και εξασφάλισε χρηματοδότηση 1,4 εκ. €.
• Δημιούργησε νέες Κοινωνικές Δομές:  «Κέντρο Κοι-
νότητας» για την υποδοχή, ενημέρωση και υποστή-
ριξη ευάλωτων ομάδων, για το οποίο πέτυχε
χρηματοδότηση 168.480 € από το ΕΣΠΑ, Γραφείο
Ενημέρωσης Ανέργων-Ανασφάλιστων, Γραφείο Συμ-
βουλευτικής για ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά,Κοι-
νωνικό φροντιστήριο, Κέντρο Πρόληψης (ΚΕΠ)
Υγείας σε με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων και «Το ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΜΑΣ»  στο Μουσικο-κινητικό
Εργαστήρι ΑμεΑ του Δήμου Αγίας Παρασκευής,  για
την Υποστηριζόμενη Κατάρτιση των μελών του.
• Πέτυχε χρηματοδότηση 477.360 € από το ΕΣΠΑ
για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο και Φαρ-
μακείο και ενίσχυσε το Κέντρο Γυναίκας.
• Ενίσχυσε τα Δημοτικά Ιατρεία και το Διαδημοτικό
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Δήμων Αγ. Παρα-
σκευής και Παπάγου-Χολαργού «ΑΡΓΩ» και υλοποί-
ησε δεκάδες δωρεάν δράσεις πρόληψης και υγείας. 
• Ενίσχυσε τα Προγράμματα Παιδικών Κατασκηνώ-
σεων και Δημιουργικής Απασχόλησης και έτσι κά-
λυψε διπλάσιο αριθμό παιδιών.
• Εμπλούτισε τα προγράμματα των ΚΑΠΗ και  του
Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου για ΑμεΑ και δημι-
ούργησε το «ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΜΑΣ» για την απασχόληση
των ΑμεΑ.
• Πέτυχε σε συνεργασία με κατοίκους και Συλλόγους
γονέων την απομάκρυνση δυο παράνομων κεραιών
κινητής τηλεφωνίας, που λειτουργούσαν πολύ κοντά
σε σπίτια και σχολεία.
• Πήρε πρωτοβουλίες Αλληλεγγύης προς πολλές κα-
τευθύνσεις (Μάνδρα, Μάτι, Τηλεμαραθώνιοι Πρό-
σφυγες κα) οι οποίες στηρίχτηκαν μαζικά από
Πολίτες και Συλλογικότητες.

Κοινωνική πολιτική 
και αλληλεγγύη

Βελτίωσε την κινητικότητα στην πόλη και την
ασφάλεια πεζών και οχημάτων και έκανε ανα-
πλάσεις σε δρόμους, πεζοδρόμια, Παιδικές
Χαρές, πλατείες, πάρκα και στον Υμηττό:
• Έκανε  καθολικές  ασφαλτοστρώσεις 12 χλμ σε
36 οδούς σε όλες τις γειτονιές και δημοπρατή-
σαμε και ξεκινάμε άμεσα νέο έργο 12 χλμ, σε  30
οδούς  (μεταξύ αυτών οι οδοί Ειρήνης, 28ης
Οκτωβρίου και Αγ. Τριάδος). Έκανε επίσης μι-
κρότερες ασφαλτοστρώσεις σε πολλές οδούς και
ξεκίνησε με νέες.
• Κατασκεύασε και ανάπλασε πεζοδρόμια συνο-
λικής  επιφάνειας 4.000τμ  και εκτελεί νέο έργο
συνολικής επιφάνειας πλέον των 10.000 τμ, σε
όλη την πόλη. Επίσης έκανε ανάπλαση τμημάτων
πεζοδρομίων της οδού Χαλανδρίου και της Λεωφ.
Μεσογείων και στην οδό Κονδυλάκη στο Σταθμό
Μετρό του Νομισματοκοπείου.
• Κατασκεύασε  πεζόδρομους  γύρω από τον
Παιδικό Σταθμό της οδού Αισώπου στα Πευκάκια

και ανάπλασε τους πεζόδρομους Ελευθερίας και
Ιερολοχιτών στον Αϊ-Γιαννη.
• Κατασκευάζεται νέα Πεζογέφυρα στη Μεσο-
γείων.
• Απελευθέρωσε την Κεντρική Πλατεία από το
παρκάρισμα οχημάτων και έκανε τεχνητή πεζο-
δρόμηση της οδού Γιαβάση τα καλοκαίρια.  
• Ανάπλασε και πιστοποίησε και τις 13, Παιδικές
Χαρές του Δήμου και ολοκληρώνει νέα δίπλα
στον Παιδικό Σταθμό της οδού Αισώπου στα Πευ-
κάκια.
• Δημιούργησε Πάρκο στη γωνία των οδών Δερ-
βενακίων και Χρυσ. Σμύρνης και έκανε εργασίες
ανάπλασης και εξωραϊσμού σε όλες τις πλατείες.
• Προστατεύει τον Υμηττό με πυροσβεστικό
όχημα, καθαρισμούς, αποψιλώσεις, νέα πυροφυ-
λάκια κ.α.  σε συνεργασία τον Σύνδεσμο για την
Προστασία και Ανάπτυξη του Υμηττού –ΣΠΑΥ και
εθελοντές. Τον έκανε πιο φιλόξενο με την ανά-
πλαση του Πάρκου της οδού Γραβιάς  και τεσ-
σάρων μονοπατιών συνολικής διαδρομής 20
χιλιομέτρων και την ποτίστρας που καλύπτει τις
ανάγκες των ζώων.
• Ολοκληρώνεται η μελέτη και δημοπρατείται
άμεσα η ανάπλαση της πλατείας Αι Γιάννη.
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Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην  στήριξη των 
Δημόσιων Σχολείων, στην ενίσχυση του έργου
και του ρόλου των Σχολικών Επιτροπών και
στην συνεργασία με τη Σχολική Κοινότητα:
• Αναβάθμισε ΟΛΑ  τα Σχολεία της πόλης με πλήθος
έργα και παρεμβάσεις συνολικού ύψους πλέον των 3
εκ. ευρώ 
• Δημοπρατήθηκε και ξεκινά σύντομα, με χρηματοδό-
τηση 1 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, η ανέγερση  του 14ου
Νηπιαγωγείου. 
• Προχωρά την απαλλοτρίωση του ακινήτου «Μακρή»
στην οδό Βενιζέλου και την απόκτηση δύο οικοπέδων
για Σχολεία.
• Εξασφάλισε την πρωινή καθαριότητα σε όλα τα Σχο-
λεία, παρά τις ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό δίχως επι-
πλέον κόστος για τους γονείς και τον Δήμο.
• Τοποθετήθηκαν σχολικοί τροχονόμοι σε όλα τα Δη-
μοτικά σχολεία. 
• Επιχορήγησε την προμήθεια υλικών για τα παιδιά
όλων των Δημόσιων Νηπιαγωγείων.
• Ενεργοποίησε την οικονομική ενίσχυση σε άπορους –
αριστούχους  από «ξεχασμένο» Κληροδότημα.
• Υλοποίησε δωρεάν πολιτιστικά και αθλητικά προ-
γράμματα με τη διάθεση Θεατρολόγων και γυμναστών
στα δημόσια σχολεία.
• Διατήρησε ανοιχτά με φύλαξη τα σχολεία τα απογεύ-
ματα του καλοκαιριού σε όλες τις γειτονιές.
Αναβάθμισε τις δομές και τα προγράμματα πολιτισμού
καθιστώντας την πόλη πυρήνα Πολιτιστικής Δημιουρ-
γίας:
• Επαναλειτούργησε με τον ΠΑΟΔΑΠ αμέσως τον Θε-
ρινό Δημοτικό Κινηματογράφο σε έναν ιδιαίτερα κα-
λαίσθητα διαμορφωμένο χώρο στο πάρκο «Στ. Κώτσης»,
με ελεύθερη είσοδο.
• Καθιέρωσε νέες Πολιτιστικές διοργανώσεις-θεσμούς
(“Summertime” με την ΕΡΤ, Απόκριες-Καρναβάλι με
τους συλλόγους της πόλης, Τέχνη στον κήπο του Ιόλα).
• Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου
ΠΑΟΔΑΠ συνέχισε με μεγάλη επιτυχία το θεσμό του Δια-
δημοτικού Θεατρικού Φεστιβάλ και εμπλούτισε τη λει-
τουργία των Πολιτιστικών του τμημάτων.
• Η Δημοτική Βιβλιοθήκη με τις  «Πολιτιστικές Συναντή-

σεις Αλέκος Κοντόπουλος» ανανέωσε και εμπλούτισε τον
προϋπάρχοντα θεσμό πολιτιστικών εκδηλώσεων που
διοργάνωνε το καλοκαίρι, όπως εμπλούτισε και τα προ-
γράμματα της.
• Στήριξε τη νεανική έκφραση και δημιουργία και στά-
θηκε αρωγός στις πολιτιστικές δραστηριότητες των σχο-
λείων και στις «Συναντήσεις Μαθητικής Δημιουργίας».
• Διοργάνωσε μεγάλο αριθμό ποιοτικών πολιτιστικών
εκδηλώσεων σε όλη την πόλη.

Παιδεία • Πολιτισμός • Αθλητισμός

Στον τομέα του Αθλητισμού κατάφερε βελ-
τίωση των εγκαταστάσεων,  εμπλουτισμό των
προγραμμάτων και των διοργανώσεων και
στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων:

• Ανάπλασε και αδειοδότησε όλους τους Αθλητι-
κούς χώρους. 
• Έκανε πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού
χώρου και των δύο Κλειστών Γυμναστηρίων, αυτού
στο Κοντόπευκο όπως και της οδού Νότου και Αι-
γαίου Πελάγους  και ανάπλασε δυο ανοιχτά γήπεδα
Μπάσκετ, το ένα πίσω από την Κεντρική Πλατεία
(Μανσούρη)  και το άλλο στην οδό Βικέλα στα  Πευ-
κάκια.
• Τοποθέτησε όργανα Γυμναστικής σε δύο πάρκα,
της οδού  Νεαπόλεως και της οδού Δερβενακίων.
• Εκπόνησε μελέτες επάρκειας στατικότητας και
βιωσιμότητας του Κολυμβητηρίου και  πέτυχε χρη-
ματοδότηση της μελέτης ολοκλήρωσης της κατα-
σκευής του από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ
ανάπαλσε όλον τον περιβάλλοντα χώρο (περί-
φραξη, φωτισμός, φυτεύσεις).
• Ξεκίνησε η μελέτη κλειστού προπονητηρίου στα
Πευκάκια.
• Στήριξεε το μαζικό αθλητισμό και τα Σωματεία
και εξασφάλισε με τον ΠΑΟΔΑΠ Προγράμματα
Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ).
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Έργα της 
ερχόμενης
τετραετίας 

Συμμετοχή - Εξυπηρέτηση πολιτών
Η δημοτική αρχή έθεσε στο επίκεντρο της προσοχής
μας ενθάρρυνση συμμετοχής και τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πολιτών:
• Βελτίωσε την επικοινωνία του Δημότη με το Δήμο κα-
θιερώνοντας τις ώρες «ο Πολίτης στο Δήμαρχο»  (800 πο-
λίτες περίπου το χρόνο έχουν ραντεβού με το Δήμαρχο)
και τη «Γραμμή του Δημότη» 213 2004539 για αναφο-
ρές προβλημάτων καθημερινότητας.
• Επανέφερε τις Συνελεύσεις Γειτονιάς από τον Οκτώβριο
του 2014 και κάθε χρονιά  
• Ξεκίνησε το 2016 περιοδείες του Δημάρχου στις γειτονιές.
• Εφάρμοσε πιλοτικά το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό σε
γειτονιά στον Τσακό, όπου οι κάτοικοι αποφάσισαν  οι ίδιοι
για τα έργα που θα υλοποιηθούν.
• Βελτίωσε τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πολιτών
χωρίς ταλαιπωρία, ακόμα και από το σπίτι,  για θέματα
όπως η χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, η έκ-

δοση προσποιητικών, βεβαιώσεων, ηλεκτρονικών παρα-
βόλων
• Εγκατέστησε καινούργιο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης
που  εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες του Τμήματος Δι-
οίκησης όσο και της  Οικονομικής Υπηρεσίας.
• Στήριξε τους Εργαζόμενους σε δίκαιες διεκδικήσεις τους.
• Διεκδίκησε και πέτυχε πολλές προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού από τους  πίνακες  επιτυχόντων των διαγωνισμών
ετών 2008 και 2009 του ΑΣΕΠ καθώς και μέσω του πρό-
σφατου διαγωνισμού του 2018 
• Ανανέωσε τις συμβάσεις ΙΔΟΧ στην καθαριότητα.
• Προκήρυξε τις  θέσεις ευθύνης, στο σύνολο των οργα-
νικών μονάδων του Δήμου.
• Έκανε αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας με κατεύθυνση την ευελιξία  και λειτουργικότητα. 
• Πραγματοποίησε πολλά σεμινάρια για υπαλλήλους του
Δήμου.

Πήρε μέτρα για να στηρίξει την  αγορά και ιδιαίτερα οι μι-
κρές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες της Αγίας Παρα-
σκευής που λόγω της  κρίσης αντιμετώπισαν και
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες:
• Μείωσε τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
κατά 51% για καταστήματα έως 60 τμ. και 42% για τα κα-
ταστήματα 60 έως 150 τμ. 
• Μείωσε έως 50%  τα τέλη για τραπεζοκαθίσματα.
• Ανέπτυξε δράσεις για  προβολή και στήριξη της τοπικής

αγοράς (Εκδηλώσεις, ενημέρωση, υπαίθριες συναυλίες,
φυλλάδια, πανό κ.α.).
• Διοργάνωσε δωρεάν μαθήματα επιχειρηματικότητας (δύο
κύκλους), προσφορά σε νυν και νέους επιχειρηματίες.
• Αύξησε τον  εορταστικό φωτισμό και  στολισμό στις Πλα-
τείες της πόλης και στους εμπορικούς δρόμους.
• Έκανε πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Γιαβάση τους
καλοκαιρινούς μήνες, αποδίδοντας έτσι χώρο στους πεζούς
και τονώνοντας την εμπορική δραστηριότητα στην Κεντρική
πλατεία (κάτι που θα γίνει μόνιμα με το έργο που ενώνει την
Πλατεία με την αγορά).

ε το έργο που πραγματοποι-
ήθηκε αυτά τα 4,5 χρόνια έγινε
καλύτερη η πόλη και τέθηκαν

ταυτόχρονα οι βάσεις για τα επόμενα βή-
ματα, για τη νέα τετραετία, για την οποία
έχουν ήδη δρομολογηθεί τα εξής έργα, με
σχεδιασμό και εξασφαλισμένες χρηματο-
δοτήσεις για τα περισσότερα: 
• Η ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου και
νέου Παιδικού Σταθμού και η περαιτέρω
βελτίωση των Σχολικών κτιρίων, των προ-
αυλίων και της προσβασιμότητας. 
• Η ανάπλαση της πλατείας Αι Γιάννη και
του πάρκου “Στ. Κώτσης”. 
• Η ολοκλήρωση μελέτης αποπεράτωσης
του κολυμβητηρίου. 
• Η αλλαγή του οδοφωτισμού. 
• Η μελέτη και κατασκευή Αθλητικού Κέν-
τρου στα Πευκάκια. 
• Η γενίκευση επανάκτησης, επαναχρη-
σιμοποίησης και της ανακύκλωσης απορ-
ριμμάτων με διαλογή στην πηγή. 
• Η εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου για
τη Βιώσιμη Κινητικότητα- ΣΒΑΚ. 
• Η ακόμη καλύτερη «έξυπνη πόλη», με ει-
σαγωγή εφαρμογών σε όλους τους τομείς
του Δήμου με προτεραιότητες την εξοικο-
νόμηση ενέργειας την κινητικότητα, τη
διαχείριση απορριμμάτων και την ποι-
ότητα του περιβάλλοντος.
• Η δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.
• Η πλήρης αξιοποίηση της Δημοτικής Πε-
ριουσίας.
Στο μήνυμά του ο δήμαρχος Αγίας Παρα-
σκευής, κ. Γιάννης Σταθόπουλος, τόνισε:
“Στις εκλογές του Μαΐου οι πολίτες της
Αγίας Παρασκευής θα επιβραβεύσουν το
έργο μας στο Δήμο, τους στόχους μας για
τη νέα τετραετία και την ποιότητα του
ψηφοδελτίου μας. Θα αποτρέψουν την
παλινόρθωση προσώπων και καταστά-
σεων του παρελθόντος που χαρακτηρί-
στηκαν από τη στασιμότητα και
συσσώρευση άλυτων προβλημάτων. Συνε-
χίζουμε μαζί για τη Νίκη με στόχο να πάμε
την Αγία Παρασκευή ακόμα πιο μπροστά.
Να την κάνουμε όπως την ονειρευόμαστε:
Σύγχρονη, όμορφη, φιλική και πάνω απ
όλα ικανή να ανταποκρίνεται στις ανάγ-
κες και στις προσδοκίες των κατοίκων της
και ιδιαίτερα των νέων της.”    

Μ
Τοπική αγορά

Οικονομικά του δήμου
Βελτίωσε με απόλυτη διαφάνεια τα οικονομικά του Δήμου:
• Παρά το γεγονός ότι η τακτική Κρατική χρηματοδότηση (που τα δύο τελευταία χρόνια έχει λίγο αυξηθεί) πα-
ραμένει ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, η διοίκηση Σταθόπουλου πέτυχε ο
Δήμος να έχει οικονομική ευρωστία που της επιτρέπει να ασκήσει ουσιαστική αναπτυξιακή πολιτική με ίδιους πό-
ρους (αγορές οικοπέδων για Σχολεία και πράσινο, απόκτηση Ιόλα, ανάπλαση πλατείας Άι Γιάννη και οδών πέριξ
Κεντρικής πλατείας, εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και ανακατασκευές-αναπλάσεις πεζοδρομίων κ.α.). 
• Ταυτόχρονα αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό κάθε πηγή χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Αττικής, Κτι-
ριακές Υποδομές-ΚΤΥΠ, Υπουργεία, Πράσινο Ταμείο και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) εξασφάλισε χρηματο-
δοτήσεις άνω των 45 εκ.€ για δεκάδες έργα και παρεμβάσεις.  


