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Σχέδιο για την επόµενη ηµέρα στο Δήµο Παλλήνης 
 
Με έξι βασικούς άξονες οι προοπτικές ανάπτυξης των Δήµων την επόµενη τετραετία: 
Ψηφιακή Σύγκλιση, Βιώσιµη Ανάπτυξη, Παιδεία-Πολιτισµός-Τουρισµός, υπηρεσίες 
Πολιτικής Προστασίας και Δηµόσιας Υγείας, δράσεις Κοινωνικής Συνοχής και 
Αλληλεγγύης, αλλά και άρση των οικονοµικών επιπτώσεων του κορονοϊού 
 
Ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και τα συναρµόδια Υπουργεία το Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα της Αυτοδιοίκησης «Αντ. Τρίτσης» ύψους 2,5 δις. ευρώ. Το Πρόγραµµα  
αναµένεται να έχει διάρκεια µέχρι το 2023 και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε 
δυνατότητα αύξησης της χρηµατοδότησης, εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους 
Δήµους και τις Περιφέρειες, ενώ κατά την υλοποίηση του προβλέπεται ότι θα 
δηµιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας,  
 
Η Δηµοτική Αρχή Παλλήνηςαξιοποίησε τη δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος και τους 
άξονες υλοποίησής του ώστε µόλις προσδιοριστεί ο τρόπος υποβολής των προτάσεων 
από πλευράς Δήµων, να καταθέσει άµεσα, ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο συγκεκριµένων 
µελετών υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των στόχων σε έργα, που έχει θέσει 
για το επόµενο διάστηµα.   
 
Οι προτάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω είναι απόλυτα συµβατές µε το 
εγκεκριµένο από την κοινωνία πρόγραµµα δράσεων, µε την υφιστάµενη κατάσταση 
και την υπηρεσιακή ετοιµότητα του Δήµου.  
 
Παράλληλα, όµως, επιθυµία µας είναι να διατυπωθούν απευθείας οι προτεραιότητες, 
που έχουν προσδιορίσει οι πολίτες του Δήµου Παλλήνης ως κάτοικοι και χρήστες των 
υπηρεσιών, που έχει αναπτύξει ο Δήµος. 
 
Στο πλαίσιο ενός συνεχούς και ειλικρινούς διαλόγου µε τους δηµότες, 
δηµοσιοποιούµε το πλαίσιο και το θέτουµε σε διαβούλευση έως την Κυριακή, 31 
Μαΐου 2020.  
 
Στείλτε ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις σας  
email: epomenimera@pallini.gr. 
 
    
 
Άξονες  του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης» και στόχοι του Δήµου 
Παλλήνης: 
   
1ος Άξονας: Η προστασία της ζωής και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. 
Δράσεις και παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του 
κορονοϊού. Έργα και σηµαντικές παρεµβάσεις Πολιτικής Προστασίας µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην αντιπληµµυρική προστασία σε όλη τη χώρα. 
Στον τοµέα αυτό οφείλουµε να στοχεύσουµε µεσοπρόθεσµα (2-3 έτη), αφού πλέον 
έχει καταστεί σαφές ότι έως τον Ιούνιο, το αργότερο, θα έχουµε αντιµετωπίσει το 
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πρώτο κύµα της πανδηµίας, αλλά ο κορωνοϊός δεν θα εξαλειφτεί, ούτε θα καταστεί 
διαχειρίσιµος πριν από την παρασκευή ενός αποτελεσµατικού εµβολίου και τον 
εµβολιασµό ενός σηµαντικού µέρους του πληθυσµού.   Από την εµπειρία που έχει 
αποκτηθεί έως σήµερα, καθίσταται σαφές ότι σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό της 
µεταδοτικότητας του ιού, διαδραµατίζουν τα µέτρα προσωπικής υγιεινής, η αποφυγή 
του συνωστισµού, η κοινωνική απόσταση και τα µέτρα προστασίας στους 
εργασιακούς χώρους.  Επίσης σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η συνεχής ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η λειτουργία κέντρων αναφοράς και κέντρων 
ψυχολογικής στήριξης.  Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνουµε τις ακόλουθες 
δράσεις: 

Α) Μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους του Δήµου, τα οποία 
περιλαµβάνουν: προστατευτικά υαλοπετάσµατα στα γραφεία όπου οι 
υπάλληλοι έρχονται σε επαφή µε το κοινό, διανοµείς αντισηπτικού 
διαλύµατος, ενθάρρυνση της µείωσης χρήσης µετρητών στις πληρωµές και 
αποθάρρυνση κατάθεσης εγγράφων σε έντυπη µορφή (προώθηση της 
ηλεκτρονικής κατάθεσης), εξασφάλιση σωστού φυσικού αερισµού και όπου 
είναι δυνατόν ιονισµού των χώρων εργασίας για άµεση καθίζηση των αέριων 
σωµατιδίων, τήρηση αποστάσεων µεταξύ θέσεων εργασίας, περιοδικές 
απολυµάνσεις επιφανειών, χώρων, οχηµάτων και εξοπλισµού. Ειδικά για το 
προσωπικό καθαριότητας, υποχρεωτική χρήση των µέσων ατοµικής 
προστασίας και δηµιουργία χώρων υγιεινής µε φοριαµούς και 
ντουζιέρες ώστε να µην επιστρέφουν στις οικίες τους χωρίς να έχουν 
πλυθεί και αλλάξει ρούχα. 
Β) Διαρκής εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για να µην 
χαλαρώσουν οι πρακτικές πρόληψης που υιοθετήσαµε, προώθηση και 
βράβευση των βέλτιστων πρακτικών στις επιχειρήσεις και δη αυτών 
που εντάσσονται στον τοµέα της εστίασης. 
Γ) Λειτουργία ψηφιακού κέντρου αναφοράς µε πληροφορίες για τις τελευταίες 
εξελίξεις στην αντιµετώπιση του κορονοϊού και δυνατότητα videoκλήσης ή 
τηλεφωνικής επικοινωνίας µε ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα 
παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. 
Δ) Λειτουργία κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης των ατόµων που θα έχουν 
προβλήµατα προσαρµογής στη νέα πραγµατικότητα, είναι θύµατα 
ενδοοικογενειακής βίας, έχουν υποστεί απώλειες ή διακατέχονται από 
αισθήµατα φόβου ή πανικού. 
Ε) Αξιοποίηση αλσυλλίων και πάρκων για την ανάπτυξη τραπεζόπαγκων που 
θα δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες να συναντιούνται σε µικρές παρέες 
µε τήρηση των αποστάσεων 
ΣΤ) Ανάπτυξη χώρων άθλησης υπαίθρου µε τήρηση αποστάσεων για την 
φυσική υγεία των πολιτών. 
 

Στο πλαίσιο των Ε, ΣΤ και σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση περιπολίας security σε 
κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους του Δήµου µας θα µπορούσαν να 
τοποθετηθούν όργανα εκγύµνασης ανοιχτών χώρων, τα οποία πληρούν 
προϋποθέσεις χρήσης ώστε να µην καταστρέφονται και να µην απαιτούν ιδιαίτερα 
υψηλό κόστος συντήρησης.  
 
(Σε συνδυασµό µε τον 5ο άξονα και τον εναλλακτικό τουρισµό) Η εµπειρία της 
πρώτης περιόδου εφαρµογής περιοριστικών µέτρων έδειξε ότι η Πόλη µπορεί να 
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αποτελέσει πόλο έλξης για οικογενειακές ή ολιγοµελείς δραστηριότητες από άκρο σε 
άκρο µε δεδοµένο τον χαρακτήρα της ειδικά σε πιο αραιοκατοικηµένες γειτονιές. Με 
δεδοµένα τα πλαίσια, που θέτει ανά περιοχή το Σχέδιο Πόλης, όπου είναι 
εγκεκριµένο, µπορεί να αναπτυχθεί ένα δίκτυο τραπεζόπαγκων, βρυσών για νερό, 
παγκάκια, ενίσχυση δικτύου φωτισµού (π.χ. Πεδίο Άρεως Παλλήνης, Περιπατητική 
διαδροµή Ανθούσας, πλατεία και πεζόδροµος Πανοράµατος, Άλσος Πανοράµατος, 
Άλσος Τριγώνου Καµπά, Γαργηττός ΙΙ, Δέση, Παραρεµάτια Ζώνη Κάντζας κλπ)    
 
Στο σκέλος της πολιτικής προστασίας θα µπορούσε να προστεθεί και ο αναγκαίος 
εξοπλισµός για την αποτελεσµατική λειτουργία της πολιτικής προστασίας καθώς και η 
δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών 
τόσο για θέµατα φυσικών καταστροφών 
(προκαθορισµός/διευκρίνιση/προετοιµασία οδών διαφυγής ή 
συγκέντρωσης κατοίκων για παροχή βοήθειας ) όσο και για άλλα θέµατα 
που επηρεάζουν την καθηµερινότητά τους, όπως η υλοποίηση τεχνικών 
έργων (link στo site για εναλλακτική διαδροµή και χρόνο ολοκλήρωσης) 
που εµποδίζουν την διέλευση. 
  
2ος Άξονας: Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου, των οικισµών (κατασκευή βασικών έργων υποδοµής σε 
κρίσιµους τοµείς, όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, και ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, προς άµεσο όφελος των πολιτών), αλλά 
και η µέριµνα για τη σίτιση και φροντίδα των αδέσποτων. 
Ο Δήµος Παλλήνης έχει ήδη θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση 
κυκλοφοριακών παρεµβάσεων µε σεβασµό στις βασικές αρχές της βιώσιµης αστικής 
κινητικότητας και οδικής ασφάλειας εφαρµόζοντας την υλοποίηση στρατηγικού 
Σχεδίου για τη Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα µε στόχο την βελτίωση της 
προσβασιµότητας της αστικής περιοχής του Δήµου και την παροχή υψηλής ποιότητας 
και βιώσιµης κινητικότητας και µεταφορών, είτε πρόκειται για µετακίνηση µέσα στην 
ίδια την αστική περιοχή του Δήµου, είτε αφορά σε διερχόµενη κίνηση από το δίκτυο 
του Δήµου.  
 
Σε ότι αφορά  την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ θα πρέπει να 
κινηθούµε προς την κατεύθυνση αναβάθµισης του µηχανογραφικού εξοπλισµού µας, 
την προµήθεια εξοπλισµού για εξ’ αποστάσεως έλεγχο και επικοινωνία. Στο ίδιο 
πλαίσιο µπορούν να ενταχθούν δράσεις εκσυγχρονισµού και προτυποποίησης των 
διαδικασιών της δηµόσιας διοίκησης µε γνώµονα την αµεσότερη και 
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την µείωση της γραφειοκρατίας και 
την αυτοµατοποίηση µέρους των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.   
 
Σε ό,τι αφορά στην µέριµνα για τα αδέσποτα, οφείλουµε να επιµείνουµε στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών για την δηµιουργία του διαδηµοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων και να εξετάσουµε τις δυνατότητες για χώρους σίτισης.  
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνουµε τις ακόλουθες δράσεις: 

Α) Ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων και ασφαλών διαδροµών 
προς τα σχολεία. Δηµιουργία χώρων στάθµευσης ποδηλάτων, ιδιαίτερα σε 
γειτνίαση µε σχολεία, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, πάρκα, πλατείες, κλπ. 
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Β) Δηµιουργία σταθµών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων (αυτοκινήτων, 
δικύκλων, πατινιών, κλπ). Αγορά και χρήση από τον Δήµο ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων (αυτοκινήτων ή και δικύκλων – τρικύκλων) για χρήση από τις 
υπηρεσίες και παράλληλα προώθηση της καλής πρακτικής προς τους πολίτες. 
Γ) Αναβάθµιση του µηχανογραφικού εξοπλισµού του Δήµου µε υπολογιστές 
σύγχρονης τεχνολογίας, αναβάθµιση της εσωτερικής δικτυακής υποδοµής και 
εξασφάλιση συνδέσεων οπτικών ινών για όλα τα δηµοτικά κτήρια. 
Δ) Προµήθεια tablets για τα κινητά συνεργεία κάθε είδους όπου θα 
καταγράφεται µέσω ειδικής πλατφόρµας, οι εργασίες που είναι χρεωµένες σε 
κάθε συνεργείο και θα παρακολουθείται η υλοποίηση τους. 
Ε) Τοποθέτηση συστηµάτων τηλεµέτρησης για µετρητές ύδρευσης, 
κατανάλωσης αερίου, στάθµες δεξαµενών πετρελαίου θέρµανσης, µετρητές 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενσωµάτωση των καταγραφών σε 
κεντρικό σύστηµα. 
ΣΤ) Τοποθέτηση συστηµάτων αποµακρυσµένου ελέγχου για αρδευτικά 
συστήµατα, καυστήρες, κλπ 
Ζ) Πλήρης καταγραφή, επικαιροποίηση και προτυποποίηση των 
τηρούµενων διαδικασιών σε κάθε οργανική µονάδα του Δήµου και 
αποτύπωσή τους σε ηλεκτρονική πλατφόρµα, η οποία σε συνδυασµό 
µε συστήµατα παρακολούθησης ροής και διακίνησης εγγράφων θα 
επιτρέπουν τόσο την απόλυτα ηλεκτρονική (paperless) 
διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και την διαρκή παρακολούθηση 
της εξέλιξης τους όσο και τον συστηµατικό έλεγχο τήρησης του 
κείµενου νοµικού και κανονιστικού πλαισίου. 
Η) Δηµιουργία και λειτουργία του διαδηµοτικού καταφυγίου ζώων µε 
δυνατότητες περισυλλογής, κτηνιατρικών πράξεων και φιλοξενίας αδέσποτων 
ζώων. 
Θ) Επέκταση της υπάρχουσας εφαρµογής Ηλεκτρονικού Μητρώου Αδέσποτων 
Ζώων µε πλήρη φάκελο για κάθε ζώο, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία του 
ζώου, φωτογραφία το ιστορικό του και θα συνδέεται και µε πλατφόρµα 
προώθησης της υιοθεσίας. 
Ι) Δηµιουργία θέσεων αυτόµατης σίτισης και ποτίσµατος αδέσποτων ζώων. 
ΙΑ) Σε παράλληλο χρόνο, µπορούµε να θέσουµε τις βάσεις για τη δηµιουργία 
Δηµοτικού Κτηνιατρείου σε συνεργασία µε το Φιλοζωικό Σωµατείο και το 
δίκτυο Εθελοντών. Πρόκειται για δοµή που πέραν του προβλεπόµενου 
εξοπλισµού της µπορεί να λειτουργήσει µε το προαναφερθέν δίκτυο 
παρέχοντας πολύτιµη υπηρεσία προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς µε στόχο 
πάντα την υιοθεσία τους.  
ΙΒ) Αναβάθµιση  τρόπου οργάνωσης, απογραφής και διαχείρισης των 
αποθηκών και των αποθεµάτων  (µηχανογράφηση αποθήκης). 
ΙΓ) Άµεση αξιολόγηση κάθε τµήµατος/υπηρεσίας κατά την ηλεκτρονική χρήση 
ή επίσκεψη σε γραφείο στις δηµοτικές εγκαταστάσεις. 
ΙΔ) Συνεχής ενηµέρωση πολιτών µε όλους τους δυνατούς τρόπους για τις 
προσφερόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (σε συνδυασµό µε τον 4ο άξονα). 
ΙΕ) Ανακατανοµή και επιµόρφωση του προσωπικού µε βάση τις νέες 
απαιτήσεις που θα προκύψουν από τον ηλεκτρονικό µετασχηµατισµό των 
υπηρεσιών. 
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3ος Άξονας: Το περιβάλλον (βιώσιµη ανάπτυξη µε έντονο περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα, ενίσχυση προγραµµάτων ανακύκλωσης στην πηγή, δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών 
αποβλήτων κ.α.). 
Η εξοικονόµηση ενέργειας και η χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας οφείλει να 
είναι από τις πρώτες προτεραιότητες µας, όχι µόνο για τα δηµοτικά κτήρια αλλά 
συνολικά για όλη την πόλη.  Στον τοµέα των στερεών αποβλήτων οι προτεραιότητες 
είναι η διαλογή στην πηγή και η διαχείριση και αξιοποίηση των φυτικών αποβλήτων.  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνουµε τις ακόλουθες δράσεις: 

Α) Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε όλα τα δηµοτικά κτήρια, µε 
προτεραιότητα στα ενεργοβόρα. Ενδεικτικά: θερµοπροσόψεις, υγροµονώσεις, 
βελτιώσεις συστηµάτων θέρµανσης-ψύξης, αντλίες θερµότητας, γεωθερµικές 
αντλίες θερµότητας, αντικατάσταση λαµπτήρων κτηρίων (ο δηµοτικός 
φωτισµός έχει ήδη δροµολογηθεί) µε λαµπτήρες τεχνολογίας LED, έξυπνα 
συστήµατα διαχείρισης ενέργειας. 
Β) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή αιολικών µονάδων παραγωγής σε 
δηµοτικά κτήρια (συµπεριλαµβανοµένων των σχολικών µονάδων) 
και αξιοποίηση του συστήµατος net-metering για συµψηφισµό 
ενέργειας.  
Γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την συνεργασία επιχειρήσεων και 
πολιτών µε στόχο την προώθηση οικονοµικών λύσεων για την εφαρµογή 
παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας από πολίτες και επιχειρήσεις. 
Δ) Ανάπτυξη δικτύου πράσινων γωνιών οι οποίες θα λειτουργούν ταυτόχρονα 
και ως σηµεία εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. 
Ε) Προµήθεια κινητών πράσινων γωνιών για την προσωρινή τοποθέτηση σε 
διάφορες γειτονιές. 
ΣΤ) Τοποθέτηση αυτόµατων σταθµών ανταποδοτικών συστηµάτων 
ανακύκλωσης. 
Ζ) Επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ενηµέρωσης, εκπαίδευσης, 
ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης όσων συµµετέχουν στα προγράµµατα 
ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή(FollowGreen). 
Η) Επέκταση του προγράµµατος προµήθειας και δωρεάν διανοµής 
µονάδων οικιακής κοµποστοποίησης. 
Θ) Προµήθεια κλαδοθρυµατιστών και αναερόβιων κοµποστοποιητών 
για αξιοποίηση των φυτικών υπολειµµάτων. 
Ι) Προµήθεια οχηµάτων τύπου hook-lift και ειδικών υπερκατασκευών µε 
διαµερισµατοποίηση για την συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών που 
εναποτίθενται στις πράσινες γωνιές. 
Κ) Υλοποίηση του Κεντρικού Πράσινου Σηµείου και του Σταθµού 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων. 
ΙΑ) Δηµοσιοποίηση των στοιχείων εξοικονόµησης ενέργειας που προκύπτουν 
από τις παρεµβάσεις του Δήµου και προώθηση καλών πρακτικών προς τους 
πολίτες και επιχειρήσεις.  Οµοίως για την διαλογή στην πηγή. 
 

4ος Άξονας: Η ψηφιακή σύγκλιση (τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών -ΤΠΕ, εφαρµογές διαδικτύου των πραγµάτων -Internet of 
Things, έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, µε εφαρµογή στην τοπική 
διοικητική πρακτική και την καθηµερινότητα των πολιτών και στόχο τον 
µετασχηµατισµό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»). 
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Είναι δεδοµένο ότι η επιδηµιολογική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης για την 
επιτάχυνση της πλήρους ψηφιακής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης ενώ 
παράλληλα επιτάχυνε και την καθιέρωση του ηλεκτρονικού εµπορίου στην συνείδηση 
των καταναλωτών.  Στόχος οφείλει να είναι η πλήρης εξυπηρέτηση του πολίτη και 
της επιχείρησης µε «ένα κλικ», ενώ παράλληλα στον τοµέα αυτόν θα πρέπει να 
ενταχθούν και δράσεις οι οποίες συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της κοινωνικής και 
οικονοµικής ζωής. Μια απαραίτητη προϋπόθεση που τόσο η Πολιτεία όσο και η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επιδιώξουν σε συνεργασία µε τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους είναι η ανάπτυξη της απαιτούµενης 
υποδοµής και συγκεκριµένα η ανάπτυξη υποδοµής οπτικών ινών από τον 
πάροχο έως και τον τελικό χρήστη (Fiber to the Home). Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω προτείνουµε τις ακόλουθες δράσεις: 

Α) Συνεργασία µε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την 
υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδοµής.  Χωρίς αυτά, η 
υπάρχουσα υποδοµή απλά δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες 
ανάγκες που θα επιβάλλει η µαζική χρήση του διαδικτύου. 
Β) Δυνατότητα πιστοποίησης όλων των ενδιαφεροµένων να 
συναλλαγούν µε τον Δήµο  µέσω διαπιστευτηρίων taxisnet και 
αυτόµατη απόδοση ονόµατος και κωδικού χρήστη για κάθε 
µελλοντική συναλλαγή 
Γ) Αξιοποίηση της δυνατότητας ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας 
για την αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, 
κλπ, όπου αυτό είναι δυνατόν ή τουλάχιστον την ηλεκτρονική αποστολή των 
εγγράφων που ζητούνται όπου απαιτείται προηγούµενος έλεγχος.  Η παρούσα 
δράση προϋποθέτει την ανάπτυξη µιας πλατφόρµας διαχείρισης αιτηµάτων η 
οποία θα µπορεί να διασυνδέεται µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες για την 
άντληση στοιχείων, µε το διατραπεζικό σύστηµα για τον έλεγχο πληρωµών 
όπου απαιτούνται, όπως επίσης και µε το σύστηµα διαδικασιών και διακίνησης 
εγγράφων, το οποίο προαναφέραµε στο 2Ζ). 
Δ) Δηµιουργία ψηφιακού κέντρου εξυπηρέτησης του πολίτη όπου θα δίνονται 
οδηγίες (µε την χρήση και εκπαιδευτικών video) για την χρήση των 
υπηρεσιών αλλά θα παρέχεται και δυνατότητα videoκλήσης. 
Ε) Τοποθέτηση δικτύου ηλεκτρονικών επιγραφών υψηλής ευκρίνειας σε 
πολυσύχναστα σηµεία, τα οποία παράλληλα θα είναι και WiFi HotSpots για την 
ενηµέρωση των πολιτών. 
ΣΤ) Τοποθέτηση ειδικών Info Kiosks στις εισόδους δηµοτικών 
κτηρίων όπου οι πολίτες θα µπορούν να συµπληρώνουν ηλεκτρονικά 
τις αιτήσεις του και να ψηφιοποιούν τα δικαιολογητικά που πρέπει 
να υποβάλλουν. 
Ζ) Χρήση ειδικού app για κινητές συσκευές για την αποστολή από τους 
πολίτες µηνυµάτων – αιτηµάτων – παραπόνων που αφορούν στην 
καθηµερινότητα µε αυτόµατη δροµολόγησή τους στην αρµόδια υπηρεσία 
σύµφωνα µε την φύση του αιτήµατος.  Εφ’ όσον έχει υλοποιηθεί το 2Δ) 
δροµολόγηση στο tablet του εγγύτερου στο πρόβληµα αρµόδιου συνεργείου. 
Η) Λειτουργία διαδραστικού οδηγού αγοράς όπου οι τοπικές επιχειρήσεις θα 
µπορούν να αναρτούν προσφορές και προωθητικές ενέργειες και να 
λαµβάνουν παραγγελίες. 
Θ) Αξιοποίηση των συστηµάτων τηλεδιάσκεψης για την διενέργεια θεµατικών 
διαβουλεύσεων 
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I) Αξιοποίηση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για την διάθεση 
στους πολίτες χρηστικής πληροφορίας όπως όροι δόµησης, χρήσεις γης, 
αρίθµηση οδών, θέσεις κάδων ειδικών ρευµάτων ανακύκλωσης, τιµές ζώνης, 
κλπ 
ΙΑ) Τοποθέτηση και εφαρµογή πινακίδων µε κωδικούς QR σε σηµεία της 
πόλης για ενηµέρωση θεµάτων που αφορούν στην πόλη ή στην συγκεκριµένη 
γειτονιά (π.χ. ενηµέρωση για κάποιο έργο ή για πολιτιστικά δρώµενα ή ακόµα 
και για τις σχολικές δραστηριότητες) 
 

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες που έχουµε αναφέρει στα σηµεία 1,2 και 3 επίσης 
εµπίπτουν στον ορισµό των εργαλείων µετασχηµατισµού των πόλεων σε «έξυπνες 
πόλεις». 
Εφ’ όσον επιτραπεί η τοποθέτηση καµερών και άλλων αισθητήρων σε δηµόσιους 
χώρους, θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε µια σειρά εργαλείων καταγραφής και 
ενηµέρωσης σχετικά µε την κυκλοφορία, την ποιότητα του αέρα, τις διαθέσιµες 
θέσεις στάθµευσης, κλπ.  Σε πρώτη φάση και αξιοποιώντας εργαλεία τα οποία ήδη 
έχουµε είναι σκόπιµο να αναπτύξουµε ένα κέντρο ελέγχου του στόλου των οχηµάτων 
µας, το οποίο θα µας επιτρέψει τον καλύτερο προγραµµατισµό αλλά και την 
ορθολογικότερη διαχείριση τους σε περιόδους διαχείρισης κρίσεων 
 
5ος Άξονας: Παιδεία, πολιτισµός, τουρισµός και αθλητισµός (ανέγερση σχολείων, 
αξιοποίηση δηµοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισµός), 
  
Η αξιοποίηση της Δηµοτικής Περιουσίας απαιτεί έναν κατ’ αρχήν 
διαχωρισµό των ακινήτων σε αυτά που µπορούν να καλύψουν ανάγκες του 
Δήµου και αυτά που απλά αποτελούν µια πηγή εισοδήµατος είτε δια της 
µίσθωσης είτε διά της εκποιήσεως. Τέλος σε ότι αφορά τον εναλλακτικό 
τουρισµό θα µπορούσε να προταθεί ότι ο Δήµος Παλλήνης λόγω της γειτνίασης µε το  
Διεθνές Αεροδρόµιο, το Λιµάνι της Ραφήνας, αλλά και της συγκοινωνιακής εγγύτητας 
µε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας (διαδροµή µε µέσα σταθερής τροχιάς περ. 25-30’), 
θα µπορούσε να είναι ένας τόπος φιλοξενίας για τουρίστες που θέλουν να 
επισκεφτούν την Αθήνα και σε αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να προταθεί η 
ανάπτυξη µιας πλατφόρµας για προβολή των airbnb της πόλης (τα airbnb 
παρέχουν και την ασφάλεια της αποµόνωσης σε σχέση µε τον κορωνοϊό, µε 
την προϋπόθεση ότι έχουν απολυµανθεί πριν κάθε νέο επισκέπτη), αλλά και 
των τοπικών αξιοθέατων. Ως ένας εκ των 10 Δήµων της αρχαίας Αθήνας και µε 
σηµαντικά αξιοθέατα, που συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά και η γειτνίαση µε 
σηµαντικούς τόσο αρχαιολογικούς, όσο και µουσειακούς χώρους σε όµορους Δήµους, 
ο Δήµος Παλλήνης µπορεί να δηµιουργήσει δίκτυα περιπατητικών διαδροµών ή 
επισκέψιµων χώρων για ταξιδιώτες transit µε σχετικά ενδιαφέροντα. Στην ίδια βάση, 
θα µπορούσε να αξιοποιηθούν οινοπαραγωγικές µονάδες ή εκτάσεις παρουσιάζοντας 
κρασιά της περιοχής, η οποία αποτελεί τοπόσηµο για την παραγωγή κρασιού για 
αιώνες.  
 
6ος Άξονας: Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη µε δράσεις κοινωνικής 
προστασίας και ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. 
Εδώ εντάσσονται και έργα όπως ανέγερση και εκσυγχρονισµός 
βρεφονηπιακών σταθµών και προγράµµατα άρσης του κοινωνικού 
αποκλεισµού. 
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Μεσοπρόθεσµα θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενδυναµωθούν τα νέα 
προγράµµατα υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων που αναπτύχθηκαν 
λόγω της πανδηµίας.  Άλλωστε, την πανδηµία θα ακολουθήσει οικονοµική ύφεση, η 
οποία θα αυξήσει τον αριθµό των συµπολιτών µας που χρήζουν αρωγής. Ιδιαίτερη 
έµφαση πρέπει να δοθεί στην αντιµετώπιση του «ψηφιακού 
αναλφαβητισµού» καθώς αυτός θα εµποδίζει τόσο τα µέλη των ευπαθών 
κοινωνικών οµάδων να λάβουν υπηρεσίες όσο και τους εργαζόµενους ή 
άνεργους να προσαρµοστούν στα νέα εργασιακά δεδοµένα.  Τέλος ιδιαίτερη 
έµφαση θα πρέπει να δοθεί στον εκσυγχρονισµό των βρεφονηπιακών σταθµών τόσο 
για την αντιµετώπιση των νέων υγειονοµικών δεδοµένων όσο και για την 
προσαρµογή στην νέα ηλικιακή κατανοµή των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτούς. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνουµε τις ακόλουθες δράσεις: 

Α) Καθιέρωση του Βοήθεια στο Σπίτι Plus µε τον συντονισµό και την εποπτεία 
του Κέντρου Κοινότητας, ως την βασική δοµή παροχής βοήθειας προς τις 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.  Στο ίδιο σχήµα εντάσσονται και οι Δοµές 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο, Κοινωνικό Ιατρείο και οι Δοµές 
Ψυχολογικής Στήριξης. 
Β) Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών 
Γ) Προγράµµατα εκπαίδευσης στη χρήση των συστηµάτων τηλεεργασίας, 
εξοικείωσης µε τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
επαγγελµατικού προσανατολισµού µε βάση τα νέα εργασιακά δεδοµένα. 
Δ) Διαµόρφωση των χώρων των βρεφονηπιακών σταθµών στην κατεύθυνση 
της φιλοξενίας περισσότερων βρεφών και λιγότερων νηπίων.  Εκσυγχρονισµός 
του εξοπλισµού τους, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την 
παρακολούθηση της προόδου των παιδιών από τους γονείς.  
Ε) Τηλεϊατρική, τηλεφροντίδα ηλικιωµένων. 
 
Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα τεθούν υπ’ όψη του Δηµοτικού 
Συµβουλίου Παλλήνης για την λήψη των τελικών αποφάσεων και θα 
κοινοποιηθούν στους αρµόδιους, για την εξειδίκευση του προγράµµατος, 
φορείς (ΠΕΔΑ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ,Υπουργείο Εσωτερικών). 

 

 

 

 

	  

	  


