
Παιδεία – Πολιτισμός - Αθλητισμός 

για την «Πόλη που θέλω» 



 Δημιουργία τμήματος στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου για 

τις κτιριακές βελτιώσεις και τη συντήρηση κτιρίων και 

αθλητικών εγκαταστάσεων   

 Φύλαξη σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων 

εκτός ωραρίου λειτουργίας με χρήση νέων τεχνολογιών 

 Κάθε σχολική μονάδα «υιοθετεί» ένα πάρκο ή μνημείο της 

περιοχής της 

  Ανοικτά σχολεία 

 



 Τα σχολεία συνδέονται με την ιστορία της περιοχής τους 

και την αναδεικνύουν 

  Αδελφοποίηση σχολείων του Δήμου με σχολεία άλλων 

Δήμων της Ελλάδας και του εξωτερικού.   

  Μαθητικό Δημοτικό Συμβούλιο. 

  Συνεργασία σχολικών μονάδων με τοπικούς 

καλλιτεχνικούς φορείς και πολιτιστικούς φορείς. 



 Έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση   

 Οργάνωση νεανικών φεστιβάλ με συμμετοχές διαφόρων 

δήμων από Ελλάδα και εξωτερικό. 

 Επέκταση και βελτίωση του θεσμού του Δημοτικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου με τη χρήση χώρων σχολικών μονάδων της 

Ηλιούπολης. 

 Οργάνωση μαθητικών ομάδων ψηφιοποίησης του υλικού της 

σχολικής μονάδας και δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακά 

βιβλία.   

 



 Οργάνωση και αναδιάρθρωση του θεσμού του 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου 

  Ίδρυση Δημοτικής Σχολής Γονέων 

  Καθιέρωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου.   

  Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης, ο Δήμος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει 

προγράμματα εκπαίδευσης  ενηλίκων 

 



 Ανάδειξη και αναπροσδιορισμός του ρόλου του 
Δημοτικού Αναψυκτηρίου ως πολιτιστική εστία της 
πόλης.  

  Δημιουργία σελίδας για τη συνεργασία των πολιτιστικών 
συλλόγων και την προβολή και το συντονισμό των 
δράσεών τους. 

 Ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και 
αδελφοποίηση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων με 
άλλους συλλόγους. 

 Ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού με τη συνεργασία όλων 
των τοπικών συλλόγων. 

 



 Οργάνωση ετήσιου φεστιβάλ προβολής παραδοσιακών 

χορών. 

 Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων του Δήμου 

 Ενίσχυση του σημαντικού ρόλου της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης και περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου της με 

προγράμματα πολιτισμού για παιδιά και ενήλικες. 

 Αναβάθμιση του δημοτικού κινηματογράφου & Ενίσχυση 

της κινηματογραφικής λέσχης Ηλιούπολης 

 



 Αξιοποίηση και ανάδειξη του Μουσείου Εθνικής 
Αντίστασης 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων  από το 
Μουσείο 

 Φιλοξενία περιοδικών εκθέσεων άλλων μουσείων από 
την Ελλάδα ή το εξωτερικό και δημιουργία αντίστοιχων 
εκδόσεων για την προβολή του μουσείου και των 
συλλογών του. 

 Δημιουργία στο Μουσείο ξεχωριστής αίθουσας 
κυλικείου-καφέ και αίθουσας δραστηριοτήτων 

 



 Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του 
κολυμβητηρίου 

 Αθλητισμός για παιδιά με αναπηρίες σε συνεργασία με 
τα ειδικό σχολείο και τα Κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης. 

 Διοργάνωση τοπικών πρωταθλημάτων & Προγράμματα 
σχολικού αθλητισμού δεύτερης ευκαιρίας 

 Προγράμματα άθλησης «παιδί-γονέας» 

 Υγιεινή διατροφή και δια βίου άθληση για όλη την 
οικογένεια. Εργαστήρι «σωστής διατροφής» & Εξεύρεση 
χώρων-γηπέδων για την άθληση ενηλίκων 

 



 

 

 

Περιμένουμε τις δικές σας ιδέες για την 
Πόλη που θέλουμε! 
www.ipolipouthelo.gr 

ipolipouthelo@gmail.com 

http://www.ipolipouthelo.gr/

