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Αγαπητοί φίλοι και φίλες 

Πολίτες της Θεσσαλονίκης

Το 1998, κάποιοι άνθρωποι με πολλά όνειρα και μεγάλο ενθουσια
σμό μίλησαν με ένα ξεχωριστό τρόπο για την πόλη, τα  προβλήμα
τα της  και το  μέλλον της. Η προσπάθεια εκείνη, χωρισμένη όπως 
ήταν, σε δυο διαφορετικά ψηφοδέλτια, είχε συγκεκριμένα όρια και 
δυνατότητες και δεν μπόρεσε να φτάσει στο τέλο ς  τη ς  διαδρομής. 
Η καινούργια προσπάθεια, τέσσερα χρόνια μετά, κρατώντας το  
χαρακτήρα τη ς  γ ιορτής και τον αυθορμητισμό τη ς  προηγούμενης, 
στηρίζεται πια σε ισχυρότερες και ευρ ύτερ ες  πολιτικές και κοινω
νικές δυνάμεις τη ς  πόλης που, ενω μένες πλέον, έχουν ένα σαφή 
και συγκεκριμένο στόχο: την αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου.

Το έργο του κ. Παπαγεωργόπουλου αυτή την τετραετία  υπήρξε 
μέτριο και φτωχό. Γιατί στην πόλη δεν αρκούν τα  πεζοδρόμια και 
τα κάγκελα τη ς  Τσιμισκή ή κάποιες ασφαλτοστρώσεις οδών που 
έγιναν με χρήματα τη ς  πολιτείας. Και, βέβαια, δεν τη ς  ταιριάζουν 
οι φαλακρές πλατείες με τα τραπεζοκαθίσματα και τον ανακριτικό 
φωτισμό, τα δέντρα που μοιάζουν με αποκεφαλισμένα αγάλματα, 
η πλατεία Αριστοτέλους ω ς χώ ρος στάθμευσης ή νυχτερινό κέντρο 
διασκέδασης, η ρατσιστική συμπεριφορά στη θεραπ ευτική  
κοινότητα "Ιθάκη" και άλλα πολλά.

Η βασική αδυναμία του κ. Παπαγεωργόπουλου είναι η εσωστρέφεια 
στη οποία έχει εγκλωβίσει την πόλη η ίδια παράταξη εδώ και 16 χρό
νια προκειμένου να εξυπηρετηθεί η στείρα κομματική αντιπαράθεση 
με την κυβέρνηση. Η προσέγγιση αυτή όμω ς δεν βοηθάει στην αντι
μετώπιση τω ν μεγάλων προβλημάτων τη ς  πόλης ούτε την αναπτυ
ξιακή της  προοπτική. Στα χέρια σας κρατάτε την σύνοψη του προ
γράμματος, τον πυρήνα του οράματος μας. Σε 12 διαφορετικές 
θεματικές ενότητες, περιλαμβάνονται οι 120 θέσεις που σχηματί
ζουν την εικόνα τη ς  πόλης που όλοι ονειρευόμαστε.

Για μας υπάρχει μόνο η πολιτική της καθημερινής ζωής. Μας απα
σχολεί όχι μόνο τι πιστεύει ο καθένας αλλά κυρίως πώς κινείται και 
ζει μέσα στο δημόσιο χώρο, από τη στιγμή που βγαίνει από το  σπίτι 
του μέχρι να επιστρέφει σ' αυτό.

Ειδικότερα ενδιαφερόμαστε για την κίνηση των εναλλακτικών 
μέσων μεταφοράς. Η αστική θαλάσσια συγκοινωνία βρίσκεται πολύ κο
ντά επην εφαρμογή της. Η μελέτη για το  τραμ έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ 
τα μεγάλα έργα (μετρό και υποθαλάσσια αρτηρία) εντάσσονται χρονικά 
σε μια πορεία που έχει ορίζοντα την παγκόσμια EXPO του 2008.



Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το  πρόβλημα της  στάθμευσης με 
πολυόροφα γκαράζ στην περιφέρεια, αλλά και με ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του κέντρου. 
Δίνουμε προτεραιότητα στην κίνηση των ποδηλάτων, των πεζών και 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σχεδιάζουμε επέκταση του πρασί
νου, περιβαλλοντική και αισθητική ανάπλαση κάθε γειτονιάς και 
καθαριότητα με ανακύκλωση.

Για την οικονομική κατάσταση, την ανεργία και την ασφάλεια των 
πολιτών καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις χωρίς ξενοφοβία 
και ρατσισμό.

Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει και πάλι μια ανοιχτή, φιλόξενη, 
κοσμοπολίτικη πόλη.

Τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης δεν διακρίνουν πολιτικές πεποι
θήσεις και βλάπτουν εξίσου όλους. Το ψηφοδέλτιο που συγκροτή
σαμε συγκεντρώνει τις  πιο ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις της  
πόλης από ολόκληρο το  πολιτικό φάσμα, όλες τις ηλικίες, τις  γειτο
νιές και τις κοινωνικές τάξεις. Είναι η πιο δυνατή ομάδα ενεργών

πολιτών, ανδρών και γυναικών, με όρεξη  για δουλειά, ικανότητες, 
γνώση και όραμα για την πόλη.

Πιστεύω πως στις Δημοτικές εκλογές οι πολίτες θα επ ιλέξουντα  κα
ταλληλότερα πρόσωπα που θα καθορίσουν την καθημερινή τους 
ζωή για τα  επόμενα χρόνια. Δεν θα παγιδευτούν στα κομματικά 
διλήμματα. Εθνικές εκλογές θα έχουμε άλλωστε, ενάμιση χρόνο 
μετά και τό τε  θα μπορέσουν να ψηφίσουν όποιο κόμμα επιθυμούν. 
Τον Οκτώβριο θα αποφασίσουμε αποκλειστικά για το  ποιος είναι 
ο καταλληλότερος Δήμαρχος για την πόλη μας.

Δεκαέξι χρόνια μοναξιάς και εσωστρέφειας είναι πάρα πολλά για τη 
Θεσσαλονίκη. Το καινούριο ξεκίνημα θα την βοηθήσει να απαλλαγεί 
από την μονότονη σύγκριση με την Αθήνα και να παρακολουθήσει 
την πορεία των μεγάλων Ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Μια σύγχρονη 
και ανθρώπινη Ευρωπαϊκή πόλη. Με αυτοπεποίθηση και οργανω
μένο σχεδίασμά. Αυτό είναι το  όραμά μας για τη Θεσσαλονίκη του 
21ου αιώνα.

Ανάβουμε ξανά τα φώτα της πόλης...



Τα Δημοτικά Διαμερίσματα συνδέονται on line με τον Δήμο και 
εξυπηρετούν τον πολίτη σε κάθε συναλλαγή. Αποκτούν την ευθύνη 
για τον έλεγχο της  κυκλοφορίας και τη ς  στάθμευσης, την φύλαξη 
τω ν κοινόχρηστων χώρων, την εφαρμογή τω ν κοινωνικών και πολιτι
στικών προγραμμάτων του Δήμου.

Αναδιατάσσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου και αποκεντρώνουμε 
λειτουργίες προς τα Δημοτικά διαμερίσματα. Καθορίζουμε κριτήρια 
ποιότητας. Εισάγουμε κριτήρια αποδοτικότητας και αξιολόγησης και 
επιμορφώνουμε το  προσωπικό με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση των 
προσόντων του. Προωθούμε τα ώριμα και δίκαια αιτήματά του.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΣ!!
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΑΟΣ



Αημοιικό ουυΒούϋιΟ: κύιιαρο Δημοκραιίαι;
Το σημερινό δημαρχοκεντρικό σύστημα εξάντλησε τα  όριά του. 
Το κέντρο βάρους μετατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον δη
μοκρατικό διάλογο σ’αυτό ενισχύοντας τον ελεγκτικό ρόλο τη ς  μειο
ψηφίας. Δίνουμε δυνατότητα για πιο ουσιαστική και δημιουργική 
συμμετοχή, χωρίς αποκλεισμούς, αναζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή 
δυναίνεση στις αποφάσεις.

Η θεασαΠονίκη me άμεοης δημοκραιίαι; 
και me ουρρειρχπί
Αναδεικνύουμε το  θεσμό τη ς  “συνέλευσης τη ς  γειτονιάς” για τα 
ζητήματα που την αφορούν. Βρίσκουμε τρόπους συμμετοχής του 
πολίτη είτε με τοπικά δημοψηφίσματα, είτε μέσω του διαδικτύου.

MwponoiliiiKôe porloe
Προωθούμε το  νέο στρατηγικό και ρυθμιστικό σχέδιο ανάπτυξης. 
Παίρνουμε πρωτοβουλίες για τη σύσταση θεσμών που θα προω
θούν τη δημοκρατική συνεργασία στα μεγάλα προβλήματα όπως το  
κυκλοφοριακό, η ρύπανση, το  περιβάλλον, οι συγκοινωνίες. 
Δημοτικό γραφείο στις Βρυξέλλες
Εγκαθιστούμε Δημοτικό γραφείο στις Βρυξέλλες. Ιδρύουμε μια ολό
κληρη υπηρεσία στην διοικητική πρωτεύουσα τη ς  Ευρώπης, παρα
κολουθώντας στενά και αξιοποιώντας στο μέγιστο την Ευρωπαϊκή 
εμπειρία και τα διακρατικά προγράμματα.
Επιτελικό Συμβούλιο Στρατηγικής ανάπτυξης 
Θ εσμοθετούμε το  Επιτελικό Συμβούλιο Στρατηγικής ανάπτυξης, με 
τη συμμετοχή όλων τω ν φορέω ν τη ς  πόλης. Οι φ ορείς σ υμμετέ
χουν ενεργά και συστηματικά στη διαμόρφωση τω ν στρατηγικών 
στόχων της  πόλης.

Ευρωπαϊκή Μηιρόποϋη ίων Βαϋκανίων
Δυναμώ νουμε το υ ς  υπάρχοντες θεσ μούς και ενισχύουμε τ ις  
πρωτοβουλίες για τη δημιουργία στενότερων οικονομικών και πολι
τιστικών σχέσεων τη ς  Θεσσαλονίκης με το  βαλκανικό της  περίγυρο 
και την παρευξείνια περιοχή. Δημιουργούμε γέφ υρες διασύνδεσης 
τω ν γειτονικών χωρών με την Ευρώπη.

Κένιρα εϋυπηρέιησικ ίου ποϋίιη οε κάθε 
δημοιικό διαμέρισμα
Συστήνουμε κέντρα εξυπηρέτησης πολίτη σε όλα τα δημοτικά 
διαμερίσματα, που θα προσφέρουν το  σύνολο των δημοτικών 
υπηρεσιών και εγγράφων, ενώ παράλληλα θα παρέχεται πληροφό
ρηση για όλα τα  θέματα δημόσιας διοίκησης.
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ΕΧΡΟ 2008 - Η Ολυμπιάδα ιηε θεσοαΠονίκης
Η πόλη δημιουργεί το  δικό της όραμα. Τον δικό της  χρονο
στόχο. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε για τη διεκδίκη
ση. Προετοιμάζουμε τις υποδομές για να υποδεχθούμε ένα 
γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας με πολλαπλά οφέλη για την 
προβολή τη ς  πόλης και την οικονομική της  ζωή.

Νέεΐ πιΐνέιι χρημαιοδόιησης
Μέγιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Ανάπτυξη 
τη ς  επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνεργασία με ιδιώτες και 
άλλους φορείς. Συστήνουμε νέες  κερδοφόρες δημοτικές επιχειρήσεις.

Νεανική και γυναικεία επιχειρημαιικόιηια αιο προσκήνιο
Ενισχύουμε και προωθούμε τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, 
αξιοποιώντας τόσο τα προγράμματα των Υπουργείων όσο και τις  δρά
σεις που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα θεσπί
ζονται για πρώτη φορά δημοτικά κίνητρα για την επιχειρηματικότητα.

Ευνοϊκή ρύθμιση χρεών για iouc επαννεΠμαιίεε
Ρυθμίζουμε τα χρέη και τα πρόστιμα των επαγγελματιών προς τον Δήμο 
με ευνοϊκό τρόπο και επαναδιαπραγματευόμαστε με τους φορείς ένα 
δίκαιο τρόπο κατανομής των τελών.



Αίκιυο οικονομική οονερνασία( Ευρωπαϊκών πόΠεων
Συνδέουμε την πόλη με τα διευρωπάίκά δίκτυα συνεργασίας πόλεων 
και αξιοποιούμε τη συνεργασία με τη ΔΕΘ για συστηματικότερη δρα
στηριότητα στους τομείς του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων. 
Ιδιαίτερα φροντίζουμε για την ανάπτυξη πολύμορφων δεσμών με τον 
βαλκανικό περίγυρο και υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες συνεργασίας 
των φορέων του εμπορίου.

Επιχείρηση Τουριοιικής ΛνάπιυΕηε 
Έκδοση Οδηγού θεσααΠανίκηε
Ενόψει της ανάληψης της  ΕΧΡΟ-2008 έχουμε ένα ολοκληρω
μένο πρόγραμμα προβολής της  Θεσσαλονίκης που θα την 
εντάξει ανάμεσα στους πιο επιλέξιμους τουριστικούς προορι
σμούς. Δημιουργούμε Δημοτική Τουριστική επιχείρηση που 
θα μελετήσει ολοκληρωμένες δράσεις για την υλοποίηση αυ-



ΗεγάΠα Έργα ΥποΟομήο

Το σύγχρονο τραμ
Το σύγχρονο Τραμ επεκτείνει τις  γρα μμές σταθερής 
τροχιάς του METRO προς την δυτική και ανατολική πλευ
ρά της  πόλης. Από την Σταυρούπολη και την Μενεμένη 
ω ς την Καλαμαριά και το  αεροδρόμιο προσφέροχπας 
γρήγορη, αξιόπιστη και ευχάριστη μετακίνηση.

θοϋάοοια αστική συγκοινωνία
Μια πρόταση ρεαλιστική και αγαπητή από τους Θεσσα- 
λονικείς που ονειρευτήκαμε και μελετήσαμε εδώ και 
πολλά χρόνια. Μπορεί να εξυπηρετεί τουλάχιστον 15.000 
επιβάτες καθημερινά, συνδέοντας το  Καλοχώρι και την 
Σίνδο με το  κέντρο και την Καλαμαριά και ανατολικά 
μέχρι το  Αεροδρόμιο και την Περσία.



Υποθαϋάασια αριηρία και 
πειοδρόιιηοη ιικ  Λεωιρόρου Νίκης
Η κατασκευή της  υποθαλάσσιας αρτηρίας χωρίς να αλλοιώσει 
την  φυσιογνω μία τη ς  πόλης, θα βοηθήσει το υ ς  ο δ η γο ύ ς  να 
καλύπτουν σε 3 λεπτά την απόσταση από τα δικαστήρια ως το  
Μακεδονία Παλλάς.
Παράλληλα θα επιτρέψει την πεζοδρόμηση τη ς  Λεωφόρου Νίκης 
και την ριζική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου υπέρ των πεζών.

Πρόγραμμα κατεόάφίοης παϋαιών κιιρίων και 
μειατροπης αε πάρκα και χώρους πρασίνου
Η νέα Δημοτική αρχή θα δημιουργήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
κατεδάφισης παλαιών κτιρίων και αντικατάστασής τους με πάρ
κα και χώρους πρασίνου. Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένα 
οικοδομικά τετράγωνα πυκνοδομημένων περιοχών.



ΜενάίΙα Έργο YnoGopiic

Ανάδειξη - ανάπϋαοη inc vsnovmc
Αναδεικνύουμε την γειτονιά σε σημαντική προτεραιότητα 
της  δραστηριότητας μας. Με αρχή τις πιο υποβαθμισμένες 
περιοχές της  Ξηροκρήνης, Αγιας Τριάδας, Τούμπας, Άνω 
Πόλης, οι γειτονιές ανακτούν την παλιά τους σημασία. Με 
επ ιλεγμένες παρεμβάσεις, όπως πεζοδρομήσεις, δρόμοι 
ήπιας κυκλοφορίας, πράσινες διαδρομές και ποδηλατο
δρόμους, δίνουμε νέα όψη και λειτουργία σε κάθε γειτονιά.
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Προασιιακάη Σιδηρόδρομοι:
Ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα συνδέσει την πόλη 
κατά το  πρότυπο όλων των Ευρωπαϊκών πόλεων, αρ
χικά με τη Σίνδο και τη Βιομηχανική περιοχή και αρ
γότερα  με την Έδεσσα χρησιμοποιώντας το  υπάρχον 
σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές 
και οι επισκέπτες της  πόλης ενόψει τη ς  EXPO 2008 
θα εξυπηρετούνται καθημερινά με άνεση, ταχύτητα 
και ασφάλεια.

Ανάπϋαοη ΑΠάναζ Τ ο ύ κ
Μια χρόνια διεκδίκηση των κατοίκων που η λύση της  
μετά από πολλούς αγώ νες δρομολογήθηκε ήδη από το  
ΥΠΕΧΩΔΕ και το  Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελεί αφε
τηρία εκτεταμένων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση 
του πολεοδομικού ιστού τη ς  Άνω και Κάτω Τούμπας.

Ανάπϋαοη inc περιοχή λαχανόκηπων 
και inc Auiiküc ειοόδου
Η περισσότερο υποβαθμισμένη περιοχή τη ς  πόλης απο
κτά προτεραιότητα. Αξιοποιούμε όσες μ ελέτες  υπάρ
χουν, προκηρύσσουμε όσες άλλες απαιτούνται ώστε η 
περιοχή να αξιοποιηθεί για πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες. Η ανάπλαση τη ς  σε συνδυασμό με τις 
παρεμβάσεις στην βιομηχανική ζώνη θα εντάξει αρμονι
κά την Δυτική είσοδο στον πολεοδομικό ιστό και θα ανα- 
δείξει την νέα κεντρικότητά τη ς  σε σχέση με την πόλη.



ΑνάπΠαοη ιικ  νέοι; ηαραϋΐαι;
Αναμορφώνουμε ριζικά την Νέα Παραλία. Με βάση τις αρχιτεκτονικές μ ελέτες  παρεμβαί
νουμε σε κρίσιμες περιοχές όπως το  Ποσειδώνιο και το  Μ έγαρο Μουσικής και υλοποιούμε 
τις στάσεις της  θαλάσσιας συγκοινωνίας, που σχέδιασαν οι οκτώ μεγάλοι Ευρωπαίοι αρχι
τέκτονες. Ο συνδυασμός αυτών τω ν παρεμβάσεων με τα  έργα  πεζοδρόμησης τη ς  Νίκης, 
αποκαθιστά την σχέση του πολίτη με την θάλασσα και αποδίδει το  υποβαθμισμένο σήμερα 
θαλάσσιο μέτωπο στους Θεσσαλονικείς για αναψυχή και ψυχαγωγία.

ΑνάπΑαση περιοχής Ν ϋ ε ι ία ι :  -  Κεραροποιείου Α ία ιίν ι
Το πιο γνωστό σημείο αναφοράς τη ς  περιοχής Χαριλάου, αναμορφώνεται ριζικά και 
ενοποιείται λειτουργικά, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει αθλητικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και να προσφέρει αναψυχή. Το έργο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της 
ανατολική εισόδου τη ς  πόλης από τη Θέρμη.

Ανιορπεϋρε κόμβοι:
στην πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδαρίου)
Ο μεγαλύτερος κόμβος τη ς  Θεσσαλονίκης που δημιουργεί σήμερα τεράστια 
κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα θα αντιμετωπιστεί με υπό
γεια σύνδεση της  Μοναστηριού με την Εγνατι'α με εξόδους στην Λαγκαδά 
και την Δωδεκανήσου. Δημιουργείται έτσι μια νέα αναβαθμισμένη εικόνα για 
την πιο ιστορική πλατεία τη ς  πόλης με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
σε ολόκληρη την περιοχή. πλατεία βαρδαρίου



Κυκϋοιροριακό

Αρόιιοι ήπιος κυκϋοιρορίοα και πειοΟροιιπσειο
Μείωση τη ς  ταχύτητας τω ν οχημάτων στις γειτονιές όχι μόνο με δια
φοροποίηση της  σήμανσης αλλά και με την δημιουργία δρόμων 
ήπιας κυκλοφορίας κατά το  πρότυπο των Ευρωπαϊκών πόλεων. Με 
βάση κυκλοφοριακές μελέτες  σε κάθε γε ιτο ν ιά  π ρ οβα ίνουμε σε 
π εζο δ ρ ο μ ή σ εις  για  τη ν  τόνω σ η τω ν  τοπικών εμπορικών κέντρων.

Ιύνχρονο κένιρα κυκΑαιροριακιία ενηρέρωοηε
Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες μεταφορών και επικοινω
νιών, συστήνουμε το  σύγχρονο κέντρο κυκλοφοριακής ενημέρωσης. 
Μέσω του κινητού τηλεφώνου όλοι οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα 
για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τα  έκτακτα περιστατικά σε ολό
κληρη την πόλη για να επιλέξουν τη βέλτιστη διαδρομή.

Αωρεάν κύρια οιάθμευαηε καιοίκων οιο κένιρα
Καθιερώνουμε τη δωρεάν κάρτα στάθμευσης κατοίκων και οργανώ
νουμε τη στάθμευση παρά την οδό σε βραχυχρόνια και μακροχρό
νια, ανάλογα με την εμπορικότητα του δρόμου. Με τον τρόπο αυτό 
κάθε θέση στάθμευσης θα εξυπηρετεί 8-10 οχήματα την ημέρα.

Πρριεραιύιηια οιουε πειούε
Αγωνιζόμαστε επί πολλά χρόνια για τα  δικαιώματα των πεζών και την 
κίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πόλη. Ω ς Δημοτική Αρ
χή θα παρέμβουμε με ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει 
διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, διαβάσεις πεζών, απομάκρυνση εμπο
δίων και προστασία των ειδικών διαβάσεων προτεραιότητας. Σε κά
θε γειτονιά θα αποκατασταθούν άλα τα  πεζοδρόμια με επαρκές πλά
τος και ομαλοποίηση των ανισοσταθμιών.

Χώροι σιάθμευοηε
Κατασκευάζουμε όλους τους υπόγειους χώρους στάθμευσης περι
φερειακά του κέντρου, κυρίως στην Ανατολική πλευρά. (Πλατεία Χη
μείου 1.000 θέσεις, ΔΕΘ 1.000 θέσεις). Το πρόβλημα τη ς  στάθμευ
σης έχει μεταφερθεί πλέον και στην περιφέρεια και στις περιοχές 
κατοικίας. Κατασκευάζουμε μικρά μηχανοκίνητα πάρκιγκ κάτω από 
τα  πάρκα σε όλα τα  δημοτικά διαμερίσματα.



Αρίθμηση σημαιοθοιών Μικρά Λεωφορεία σιο ιστορικό κένιρο
Αριθμώντας τους σηματοδότες οι οδηγοί διευκολύνονται αφάνταστα 
να βρούν τον προορισμό τους ενώ άμεσα είναι τα θετικά αποτελέσμα
τα στην εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και άσκοπων χιλιομέτρων μέ
σα στην πόλη.

λεωιρορειόάρομοε ονιίοτροιρπε κίνηριμ; οιη Βαο. Iv o c  
Αμτριάρόμηρη 2 Λωρίδων στην παραΛιακή 
Μ. ΑΠεξάνδρου
Υλοποιούμε ένα δεύτερο λεω φορειόδρομο αντίστροφης κατεύθυνσης 
στην άλλη πλευρά τη ς  Βασ. Ό λγας και παράλληλα αμφιδρομούμε 2 
λω ρίδες τη ς  Μ. Αλεξάνδρου με κατεύθυνση προς το  κέντρο από την 
πλευρά της  θάλασσας. Έτσι οι επιβάτες τω ν λεω φορείων αποβιβάζο
νται κοντύτερα στις περιοχές κατοικίας και διευκολύνονται τα  οχήματα 
να κινηθούν κατά τις πρωινές ώ ρες προς το  κέντρο. Επεκτείνουμε τις 
αποκλειστικές λω ρίδες των λεωφορείων στις οδούς Δελφών, Παπανα
στασίου και Λεωφ. Στρατού.

Συνδέουμε τη ΔΕΘ με την Πλ. Δημοκρατίας και 
το  ιστορικό εμπορικό κέντρο με την Άνω Πόλη με 
δύο κυκλικές διαδρομές μικρών λεωφορείων. 
Τα μικρά λεω φορεία διασυνδέουν μεταξύ τους 
και όλα τα  περιφερειακά πάρκιγκ, εξυπηρετώ 
ντας την απρόσκοπτη επίσκεψη του κέντρου και 
την εμπορική κίνηση.

Αίκιυα ποδηάαιόδρομων - ΕΠεύθερα δημοτικά ποδήΠατα
Κατασκευάζουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην 
διαδρομή: Ν. Εγνατία - Πανεπιστήμιο - Αγγελάκη - Αλεξ. Σβώλου 
Ερμού - Δωδεκάνησου - Λιμάνι και αξιοποιούμε το  παραλιακό μέτωπο 
και τους υπάρχοντες πεζόδρομους προσφέροντας ένα νέο εναλλακτικό 
τρόπο μετακίνησης κατά το  πρότυπο τω ν σύγχρονων Ευρωπαϊκών πό
λεων. Ταυτόχρονα παρέχουμε δωρεάν χρήση ποδηλάτου από ειδικά



Πειόδρομοι, όχι ιραπειόϋρομοι
Δημιουργούμε τον κανονισμό λειτουργίας των πεζοδρόμων με 
στόχο την ισορροπημένη κατανομή του χώρου μεταξύ των τρα- 
πεζοκαθισμάτων και τη ς  άνετης και απρόσκοπτης κίνησης των 
πεζών και τω ν ποδηλάτων.

Ηόεκιρικά - Υίριόικά αυιοκίνηια οιην πόόη
Συνεργαζόμαστε με πρωτοπόρες πόλεις της  Ευρώπης και εφαρ
μόζουμε πολιτική κινήτρων για την διάδοση των ηλεκτρικών αυ
τοκινήτων στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε με την σταδιακή αντικατά
σταση του δημοτικού στόλου και προσφέρουμε κίνητρα για τους 
ιδιώτες (ελεύθερη στάθμευση και οικονομικές απαλλαγές).

Ενιαίοι: ιρορέαι: ΠεριβϋΙονιοι:
Συστήνουμε Ενιαίο Φορέα Περιβάλλοντος, που παρακολουθεί 
στενά την εξέλ ιξη  των αποτελεσμάτων ενός εκτεταμένου δικτύου 
μέτρησης και προτείνει πολιτικές αντιμετώπισης στους τομείς 
της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου, της  οπτικής ενό
χλησης και τω ν τροχαίων ατυχημάτων.

Περιοοιικό δάαοΐ και αρχαιοόογικοί περίααιοι
Φροντίζουμε και προστατεύουμε το  περιαστικό δάσος. 
Δημιουργούμε μια πράσινη περιβάλλουσα που ξεκινάει από τα 
δικαστήρια, ανεβαίνει στην αναβαθμισμένη Πλατεία Δημοκρα
τίας, τα Κάστρα και ενώνεται με το  Σέιχ-Σου. Παράλληλα κατα
σκευάζονται οι τρ είς  αρχαιολογικοί περίπατοι τη ς  πόλης, ο δυτι
κός (Θάλασσα - Δυτικά τείχη - Ανω Πόλη), ο κεντρικός (Θάλασ- 
σα-Πλ.Δικαστηρίων - Ανω Πόλη) και ο ανατολικός (Λ.Πύργος - 
ΔΕΘ - Πανεπιστήμια - Ανατολικά τείχη - Ανω πόλη), που διατρέ- 
χοντας ολόκληρο το  κέντρο αποκαθιστούν μια αναβαθμισμένη 
και λειτουργικά ενοποιημένη εικόνα.

Πρόσινεε Αιαόρορέε
Δ ημιουργούμε πράσινες δ ιαδρομές κατά μήκος τω ν δρόμων 
που δημιουργούν ευχάριστο και δροσερό μικροκλίμα στους 
πεζούς και ομορφαίνουν την πόλη. Δεν επ ιτρέπουμε να επα
νεμφανιστεί το  απαράδεκτο φαινόμενο τω ν κομμένω ν δένδρω ν 
από την σημερινή δημοτική αρχή. Προχω ράμε σε ειδ ικές φυ
τεύσ εις που απαιτούν λίγο νερό και σε επιβαρυμένα σημεία 
δημιουργούμε πράσινα ηχοφράγματα.



Προσιαοία ίων ρεμάιων
Προστασία των ρεμάτων που αποτελούν ζωτικούς χώρους πρασί
νου και φυσικούς αγωγούς αερισμού της  πόλης. Ο καθαρισμός 
τους, η διάνοιξη και η φύτευση μπορούν να εντάξουν τους χώρους 
αυτούς σε ένα πράσινο δίκτυο που θα ανακουφίζει την πόλη.

Δυναμική ποϋιιική δέορευοικ νπε
Δυναμική πολιτική δέσμευσης γης εντός και εκτός σχεδίου και 
μετατροπή τους σε πράσινους χώ ρους όπου θα συνυπάρχουν 
εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής.

ΕΑενχοε των οχϋουοών χρήσεων
Διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου και 
απομάκρυνσης των οχλουσών χρήσεων στις κατοικημένες πε
ριοχές. Για πρώτη φορά στην πόλη τίθενται συγκεκριμένοι και 
αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για τα  ιδιωτικά και 
δημόσια έργα που κατασκευάζονται.



flóñn Καθαρή
με ονακύκϋωαη

Αγορά σύγχρονων 
απορριμματοφόρων 
και κάδων νέου τύπου

Ανανέωση του στόλου των απορριμ

ματοφόρων και αγορά νέων ευέ

λικτων οχημάτων κατάλληλων για 

τ ις  κυκλοφοριακές συνθήκες 
της πόλης. Αγορά νέου 
τύπου κάδων μεγαλύτε
ρης χωρητικότητας 
που θα βυθίζονται 
οτο έδαφος >

Συστηματική 
καμπάνια ενημέρωσης 
για την ανακύκλωση

Σε συνεργασία με τον OTA μείζονος 

Θεσσαλονίκης αναπτύσσουμε συστη

ματική καμπάνια ενημ έρω σ ης 

των πολιτών για την ανακύκλωση 

Δίνουμε κίνητρα στους πολίτες 

για ενεργή συμμετοχή στην ανα

κύκλωση των 3 βασικών υλικών:

γυαλί - χαρτί- μέταλλα. Συνερ- 

γαζόμαστε με τους 

επαγγελματίες για 
τον διαχωρισμό των 
υλικών στην πηγή >



Επανασχεδιάσμός 
δρομολογίων των 
απορριμματοφόρων

Παρεμβάσεις
στα μεγάλα καταστήματα
και τις λαϊκές αγορές

Άμεσες παρεμβάσεις στα 
μεγάλα καταστήματα και τις 
λαϊκές αγορές για την σω
στή διαχείριση των απορριμ
μάτων, των μεγάλων συ- 
σκευασιών και των προβλη
μάτων που δημιουργούνται 
στον περίγυρο τους >

Προστασία 
των εργαζομένων 
στην καθαριότητα

Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την προστασία των εργαζομένων 
στην καθαριότητα. Παρά τις προ
όδους που έχουν γίνει, οι 
συνθήκες εργασίας το υ ς  είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνες και 
για την σωματική τους  
ακεραιότητα και για την 
υγεία τους >

Επανασχεδιάζουμε 
μ ε επ ισ τη μ ο ν ικ ό  
τ ρ ό π ο  
τα δρομολόγια των 
απορριμματοφόρων 
ώστε να έχουμε  
τ α χ ύ τ ε ρ η  
α π ο κ ο μ ι δ ή  
και  μ ε ίω σ η  τω ν  
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  
που δημιουργούνται 
στην κυκλοφορία  
ιδιαίτερα τις ώ ρες  
α ι χ μ ή ς  >

Εξοπλισμός 
για το πλύσιμο των 
πεζοδρομίων 
και των δρόμων

Νέος σύγχρονος εξοπλισμός για το 

πλύσιμο των πεζοδρομίων και των 

δρόμων.

Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι από
τις πιο σκονισμένες 
πόλεις με αποτέλεσμα 
τ η ν  ε π ιβ ά ρ υ ν σ η  τ ο υ  
περιβάλλοντος και 
σοβαρές επιπτώ
σεις στην υγεία >



' >
1»

Αηΐιοιική Εκπιιοιική κύρια
Δημοτική εκπτωτική κάρτα για τους πολύτεκνους. Σε συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο της  πόλης 
εκδίδουμε εκπτωτική κάρτα με την οποία οι συμπολίτες μας αυτοί θα μπορούν να αγοράζουν 
είδη πρώτης ανάγκης. Η κάρτα αυτή θα να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες ομάδες 
συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.

Βοήθεια οιο οπίιι Δημοιικά Ιατρεία
Ολοκληρωμένη προσφορά σε υπε
ρήλικες και άτομα με ειδικές ανά
γκες. Στελεχωμένη με νοσηλευτές, 
κοινωνικό λειτουργό, γιατρό και πα
ρεμφερείς ειδικότητες, θα καλύπτει 
καθημερινές ανάγκες όπως ψώνια, 
πληρωμή λογαριασμών, καθαριό
τητα, αλλά και πιο σύνθετα προβλή
ματα.

Δημιουργούμε δημοτικά ιατρεία σε κάθε γειτονιά με 24ωρη λειτουργία, παρέχοντας 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Γραιρείο υποοιήριΕηι; παΠινοαιούνιων
Με την βοήθεια ενός γραφείου υποστήριξης παλινοστούντων οι συμπολίτες μας 
αυτοί θα βρουν πληροφόρηση, ενημέρωση αλλά και ιδιαίτερη φροντίδα 
στα ζητήματα εκπαίδευσης και εργασίας.

Φροντίδα νια ια παιδιά των ιραναριών
Βάζουμε φραγμό στη θλιβερή εικόνα τη ς  παιδικής εργασίας και επετείας. 
Αναζητούμε τη φυσική οικογένεια και την υποστηρίζουμε κοινωνικά και ψυχολογικά.



Γραιρείο Ανερνίος
Ιδρύουμε γραφείο ανεργίας που θα διασυνδέει τους άνεργους με τους 
εργοδοτικούς φορείς και τον επαγγελματικό κόσμο τη ς  πόλης. Στα πλαίσια του γραφείου 
αυτού θα λειτουργούν τα  προγράμματα εκπαίδευσης για νέους και επανεκπαίδευσης 
μακροχρόνιων ανέργων. Ιδιαίτερες δράσεις θα αναπτύσσονται για τις  άνεργες γυναίκες.

Ιδρύουμε υπηρεσία αντιμετώπισης τω ν νέων φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.
Μεριμνούμε για την στέγαση και διατροφή των αστέγων. Προστατεύουμε τα  ανθρώπινα και κοινωνικά

/
δικαιώματα των μεταναστών και επεξεργαζόμασ τε πολιτικές για την ομαλή ένταξη τους στην ζωή τη ς  πόλης.

Ixoüéc γονέων

Αναπτύσσουμε το  θεσμό των σχολών γονέων και δημιουργούμε συμβουλευτικά προγράμματα στήριξης της  οικογένειας.
Στηρίζουμε ιδιαίτερα την μονογονεϊκή οικογένεια, τόσο συμβουλευτικά όσο και με ιδιαίτερα μέτρα στα πλαίσια 
των βρεφονηπιακών σταθμών και των άλλων θεσμών του Δήμου.

Υποοιιίριϋπ κινήοεων ποϋιιών
Υποστηρίζουμε και προβάλλουμε από τα  δημοτικά MME κινήσεις και δράσεις πολιτών 
κατά του κοινωνικού ρατσισμού, της  ξενοφοβίας, τη ς  ομοφυλοφοβίας.

/ îuuBouîIeuiikôc οιαθμότ για γυναίκεςI
1 Στελεχώνουμε με επαρκή αριθμό ειδικών τον συμβουλευτικό σταθμό για τις  κακοποιημένες γυναίκες.

Πολλαπλασιάζουμε τις τηλεφω νικές γραμμές S.O.S. για την παροχή νομικής συμβουλής και στήριξης.
Αναπτύσσουμε ειδικά προγράμματα ενημέρωσης και μέσα από τα  δημοτικά Μ.Μ.Ε. για το  κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Ανιιμειώπιοιι κοινωνικού αποκΠειαμού

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί αναθμοί
Ενισχύουμε τους υπάρχοντες σταθμούς με προγράμματα δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης
και παρατείνουμε το  ωράριο λειτουργίας. Ιδρύουμε νέους σε περιοχές όπως η Ξηροκρήνη και το  κέντρο της  πόλης
όπου οι ανάγκες δεν καλύπτονται και εκσυγχρονίζουμε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Αίέσηοια ζώα
Δημιουργούμε μικρά ιατρεία περίθαλψης και στείρωσης των αδέσποτων ζώων της  πόλης. 
Ευαισθητοποιούμε τους πολίτες για την "υιοθέτηση" και φιλοξενία των ζώων αυτών.

Μέριμνα για άνομα με ειδικές ανάγκες
Για τα  άτομα με ειδικές ανάγκες, εκτός τω ν υπολοίπων προγραμμάτων, επεκτείνουμε το  δίκτυο ειδικών αυτοκινήτων
για τη μετακίνηση τους. Ολοκληρώνουμε και προστατεύουμε τ ις  ειδικές διαβάσεις στα πεζοδρόμια και την ηχητική τους σήμανση.
Ανακατασκευάζουμε τις εισόδους τω ν δημόσιων κτιρίων με ειδικές προσβάσεις.
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Ανοίγουμε τα σχόλια στο

Ανάδειξη δηιιοιικών ρούσικων αχπράιων
Αναδεικνύουμε και εμπλουτίζουμε τις δραστηριότητες τω ν δημοτικών μουσικών 
σχημάτων και επεκτείνουμε την επαφή τους με το  κοινό τω ν διαμερισμάτων.

Φεσιιβάδ Κινηραιονράιρου

που σταμάτησε ά δο ξ^π ρ ,ν  μ ^ ° τ^ αΦεοΓΙ|3' ίΑ Τζαζ Ιπς Θεσσαλονίκης

ίπροιικέσ ΣχοΑέε χορού και Οδεία
Επεκτείνουμε τις Δημοτικές Σχολές χορού κα, τα  Οδεία σε περιοχές 
που σήμερα είναι υποβαθμισμένες. Ρ Χ ς

Ερναοιιίρια καδΠιιεχνικιίε δηΐιιουρνίαε νέων
Σύσταση εργαστηρίων καλλιτεχνικής δημιουργίας και απασχόλησης 
για τα παιδιά και τους νέους, σε κάθε διαμέρισμα.

ληρήιρια
Αναβαθμίζουμε τα  -Δημήτρια- σε διεθνή 
ενδιαφέρον και σημασία.

ή πολιτιστική συνάντηση μ ε  παγκόσμιο καλλπεχν,κό



Αισθητική Πόϋικ

Εικαοιικέ( παρειιβάοεκ - Γϋυπιά
Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη ίσως πόλη που διαθέτει έναν τόσο φτω
χό αριθμό ποιοτικών γλυπτών και εικαστικών παρεμβάσεων στους 
δημόσιους χώρους της. Με την διοργάνωση ενός Πανελλήνιου 
Εικαστικού Διαγωνισμού, θα δώσουμε την ευκαιρία σε δεκάδες καλλι
τέχνες να παρέμβουν δημιουργικά σε ολόκληρη την πόλη με μόνιμες 
ή προσωρινές κατασκευές.

Κίνηιρα αποκαιααιααηε διαιηρηιέων κτιρίων
Δε θα επιτρέψουμε την περαιτέρω απαξίωση του κτιριακού αρχιτε
κτονικού πλούτου της πόλης. Η νέα Δημοτική αρχή θα χρηματοδο
τήσει τις μελέτες για την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων 
που ανήκουν σε ιδιώτες, ενώ θα συνταχθεί ηλεκτρονικό μητρώο 
όλων των κτηρίων με ιστορική σημασία.

Ιέ ίΙο ( σιο 1 ύοο( κεραιών”
Η εντυπωσιακή πανοραμική εικόνα της πόλης και της θάλασσας, 
υποβαθμίζεται σήμερα από την απαράδεκτη ύπαρξη χιλιάδων 
κεραιών στις ταράτσες των σπιτιών. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολο
γίες των επικοινωνιακών συστημάτων, αντικαθιστούμε το σύνολο των 
κεραιών από μια κεντρική κεραία σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο.

Η διαεριίιιιοη εναρμονισμένη οιο οοιικό περιβάϋίΐον
Μελετούμε με λεπτομέρεια την χαώδη κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα και με κριτήρια την αισθητική, την ασφάλεια και την αρμονία 
με το ευρύτερο αστικό περιβάλλον επαναπροσδιορίζουμε τις θέσεις 
και τις τεχνικές προδιαγραφές των διαφημιστικών πινακίδων.

I Αναβάθμιση προσόιμεων
Με την συγκρότηση μιας ειδικής αρχιτεκτονικής επιτροπής αναβαθμί
ζουμε τις προσόψεις των κτιρίων κατά μήκος οδικών αξόνων, πρσφέ- 
ροντας συγκεκριμένα κίνητρα στους πολίτες που συμμετέχουν.

I

Πάηροιράρηοη πεζών με μιμηάιί αισθητική
Στην πόλη σήμερα δεν παρέχεται καμία δημόσια πληροφόρηση για 
τις λειτουργίες και τις χρήσεις της. Εγκαθιστούμε ένα πλήρες σύ
στημα πληροφόρησης πεζών τόσο ηλεκτρονικά όσο και συμβατικά 
με ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, που θα περιλαμβάνουν έγχρω
μους χάρτες, κατευθύνσεις, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλη 
πληροφορία που αναζητά ο κάτοικος ή ο επισκέπτης σε μια σύγχρονη 
πόλη που σέβεται τον εαυτό της.

.



Φ(ι)( 01119 πόθο
Υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα φωτισμού 
για τα σημαντικά και ιστορικά κτίρια, για τα 
δημόσια κτίρια, για τις πλατείες, τα πάρκα, 
τους κοινόχρηστους χώρους και τους οδικούς 
άξονες. Θα προσδώσουμε στην πόλη 
το ύφος και την ατμόσφαιρα που της  αρμόζει 
κατά τις νυχτερινές ώρες,

Μονιέρνει; εποννεόρπιικέο πινακίδες και ιένιες
Δημιουργούμε ειδικές αρχιτεκτονικές και γραφιστικές προδιαγραφές και καλούμε 
τους επαγγελματίες να επιλέξουν μεταξύ συγκεκριμένων προτύπων και μοντέρνων 
υλικών, αναμορφώνοντας έτσι τη σημερινή υποβαθμισμένη εικόνα πολλών 
επαγγελματικών χώρων.

Ασιικη επίπϋωοπ
Για τα καθιστικά, τους στύλους των φωτιστικών, τα  κιόσκια, τους κάδους σκουπιδιών 
και τα άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, θα δημιουργήσουμε, μετά από αρχιτεκτονι
κό διαγωνισμό, συγκεκριμένες αισθητικές και μορφολογικές προδιαγραφές που θα 
αρμόζουν στο ύφος, το  χρώμα και την παράδοση του αστικού περιβάλλοντος, βάζο
ντας τέλος στον πρόχειρο αυτοσχεδιασμό και στην απρόσωπη τυποποίηση.



Αρχιιεκιονική αναβάβιιιση οχοϋείων
Αρχιτεκτονική αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων. Θα ομορ
φύνει έτσι και ολόκληρη η περιοχή και θα γίνει ο χώρος του 
σχολείου ελκυστικός για τους μαθητές και λειτουργικός για 
τους καθηγητές.

Σχοϋείο αναιχια αιην κοινωνία
Ενδιαφέρον του Δήμου για εντατικοποίηση της  λειτουργίας των 
σχολικών επιτροπών. Η ενδυνάμωση του ρόλου των συλλόγων γο
νέων με την συνεισφορά των διδασκόντων θα οδηγήσει σε ουσια
στικότερη σύνδεση του σχολείου με τον κοινωνικό του περίγυρο.

Η/Υ νια όΠουε ιούς μαθηιές
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα θεω ρούμε αδιανόητο η εκπαιδευτι
κή διαδικασία να μην στηρίζεται στις νέες  τεχνολογίες. Υποστη
ρίζουμε το  Υπουργείο Παιδείας ενισχύοντας τον εξοπλισμό των 
σχολείων με Η/Υ και εκπαιδευτικό λογισμικό.

Κυκϋοιροριακιί Αγωνή
Εισάγουμε την κυκλοφορική αγωγή στα σχολεία σε όλες τ ις  βαθ
μίδες. Με θεωρητικά μαθήματα στην τά ξη  και πρακτική στα πάρ
κα Κυκλοφοριακής Αγωγής, προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς 
οδηγούς και αντιμετωπίζουμε προληπτικά το  μεγάλο πρόβλημα 
τις οδικής ασφάλειας.

Πρωινός κύκΠος οε όΠα ια οχοϋεία Πράσινες σχοΠικές αυΠές
Αντικατάσταση των προκατασκευασμένων σχολικών κτιρίων που 
είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια τω ν μαθητών, 
έχουν ήδη εξαντλήσει τα όρια ζωής τους και αποτελούν πληγή 
για τις εκπαιδευτικές υποδομές. Κατασκευή νέων σχολικών μο
νάδων, ορθολογικά χωροθετημένων διεκδικώντας κονδύλια από 
το  νομαρχιακό ταμείο τον ΟΣΚ και το  υπουργείο Παιδείας. Θα γί
νει έτσι δυνατή η λειτουργία τους σε ένα κύκλο με θεαματικά 
αποτελέσματα στην ποιότητα τη ς  εκπαίδευσης.

Στην συντριπτική πλειοψηφία τω ν υπαρχόντων κτιρίων, οι αυλές 
ιδιαίτερα την άνοιξη δεν προσφέρουν συνθήκες ανάπαυλας και 
ελκυστικού περιβάλλοντος για το υ ς  μαθητές. Μ ε την κατάλλη
λη μελέτη  μπορούμε να κάνουμε τ ις  αυλές λειτουργικές με 
περισσότερα δένδρα και πράσινο και να τ ις  αποδώσουμε στη 
γειτονιά ελεύ θερ ες  με αποτέλεσμα να γίνει το  σχολείο ένα 
σημείο αναφοράς.



Συνερνοζόμαοιε με ια πανεπιοιήμια 
Σιηοίζουμε ιουε ιροιιηιέε
Ενδυνάμωση των δεσμών του δήμου με τα  ΑΕΙ τη ς  πόλης και 
τους φοιτητικούς φορείς. Χορήγηση υποτροφιών σε επιλεγμένα 
επιστημονικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Τ.Α. και τα  προ
βλήματα τη ς  πόλης. Θα ενισχύσουμε τα  ερασιτεχνικά σχήματα 
που λειτουργούν μέσα στα ΑΕΙ, στο θέατρο, τη μουσική και 
γενικά τον πολιτισμό.

Περιβαίοιπικη εκπαίδευση - Κοινωνική ενημέρωση
Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης σε μεγάλα προβλήματα. 
Τα ναρκωτικά, η προληπτική ιατρική, η κυκλοφοριακή αγωγή, η 
εγκληματικότητα είναι θέματα που μπορούν με την βοήθεια των 
επιστημονικών φορέων της  πόλης να μπουν στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος των μαθητών.

ΣχρΜ ι: Αακιύϋιρη 
Οδική ΑσιράίΙεια Μαθηιών
Θ ω ρ α κ ίζο υ μ ε τα  σ χολεία  ω ς π ρ ο ς  τη ν  οδική ασ φάλεια  με 
τη ν  εφ α ρ μ ο γ ή  του  σ χολικού δα κτυλ ίου . Οι μ α θ η τικ ές  δ ια 
δ ρ ο μ έ ς  μ ε  ε ιδ ική  σήμανση και π ρ ό τυ π ες  π α ρεμβά σ εις , 
π ρ οσ φ έρ ου ν  ασ φάλεια  και π ρ ο τερ α ιό τη τα  τω ν μαθητώ ν 
ένα ντι τω ν  Ι.Χ.

Σχοϋικόε ηοΠιιισμόε
Ανάπτυξη διασχολικών θεσμών που θα αναδεικνύουν την δημι
ουργικότητα των μαθητών στις Τέχνες, τον Πολιτισμό και τον 
Αθλητισμό.

Επέκιαση ίου οϋοιρρου οχοδείου
Επεκτείνουμε το  θεσμό του ολοήμερου σχολείου στηρίζοντας τη 
δημιουργική απασχόληση και τους εργαζόμενους γονείς.
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ΝεοΠαία & AQñnnouóc
Δημοτικό Συμβούλιο Νέων
Θεσμοθετείται για να προτείνει, να γνω μοδοτεί και να διαχειρίζεται πολιτικές για τους νέους. Στο πλαίσιο 
του συμβουλίου λειτουργούν οι αντίστοιχες διαμερισματικές επιτροπές νέων.

Κέντρα σύγχρονων τεχνοόονιών και Internet
Δημιουργούνται στα δημοτικά διαμερίσματα και εξοικειώνουν τους νέους με τις νέες  τεχνολογίες. 
Εκδίδεται μαγνητική κάρτα που παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε συνεργασία με τα  Internet Café. 
Ο χρόνος τη ς  κάρτας ανανεώνεται με τη συμμετοχή τω ν νέων σε εθελοντικά προγράμματα τη ς  πόλης.

Ευρωπαϊκά προνράμμαια νια νέους
Αξιοποιούμε τα Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα Comenics, Lingua, Leonardo da Vinci, Erasmus κλπ. 
προς όφελος των νέων.

ΔιαποΑιιιομικά Δημοτικά ερνασιήρια
Σε κάθε διαμέρισμα της  πόλης προωθείται η νεανική δημιουργικότητα στις τέχνες, τον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό. Αναπτύσσονται ειδικές δράσεις για νέους συμπολίτες μας από τις χώ ρες τη ς  πρώην Σοβιετι
κής Ένωσης και των Βαλκανίων για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό κορμό τη ς  πόλης.

Συνεργασία με ιην ΙΘΑΚΗ και ιον ΟΚΑΝΑ 
Επανένταξη πρώην χρηστών οαά τις όημοιικές υπηρεσίες
Συνεργαζόμαστε με την ΙΘΑΚΗ και τον ΟΚΑΝΑ και συμμετέχουμε στα προγράμματα ενημέρω σης και κα
ταπολέμησης τω ν ναρκωτικών. Δημιουργούμε υποδομές και πολιτικές πρόληψης για την επανένταξη των 
πρώην χρηστών. Για τους πρώην χρήστες δημιουργούνται ειδικές θέσεις στις δημοτικές υπηρεσίες για 
την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.



S  r * j£ *
Opvoviotwc NeoAqioc και ABrlnonc
Σε συνεργασία με τα  διαμερίσματα αναπτύσσει ολοκληρωμένα προγράμματα άθλησης, 
στη συνοικία, το  σχολείο, τα σωματεία. Διαχειρίζεται και αξιοποιεί τις  αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΣυμΒούϋιο Αβϋηιικών φορέων
Ο Δήμος υποστηρίζει και ενισχύει τα Αθλητικά Σωματεία της  πόλης. 
Μέσω του Συμβουλίου διευκολύνει και συντονίζει τη χρήση 
όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Δημιουργούμε μεγάλα προγράμματα εθελοντικής δράσης όπως η υποστήριξη 
ηλικιωμένων, προστασία του περιαστικού δάσους, υποστήριξη μειονεκτουσών κοινωνικών 
ομάδων. Στους νέους εθελοντές, εκτός της  ηθικής ανταμοιβής, προσφέρεται έκπτωση 
στα εισιτήρια των πολιτιστικών γεγονότω ν και δωρεάν είσοδος στα δημοτικά θεάματα.

Δίκιυο ορνονώοεων νέων
Στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων εγκαθιστούμε 
μηχανισμό υποστήριξης τω ν μη κυβερνητικών οργανώσεων 
νέων και πληροφόρησης για πρωτοβουλίες στους τομείς 
πολιτισμού, περιβάλλοντος και κοινωνικής πολιτικής.

Ιδρυση δύο Ξενώνων Νέων στους οποίους νέοι απ’ όλο τον κόσμο 
μπορούν να διαμένουν σε ευχάριστες και πολιτισμένες συνθήκες 
με χαμηλές τιμές. Η πρωτοβουλία αυτή θα τονώσει και 
την τουριστική κίνηση των νέων στην πόλη.

EBeUpviipiipc

Αημοιικέε ενκοιοοιόοειι: ABfinanc
Επανασχεδιάζονται στο σύνολό τους και οι υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις και εντάσσονται νέες  σε μεγάλους 
ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής.

Ιενώνεε Νέων (Youth Hostels)



ΠόΠη Αοφαϋήζ

ΣυμβούίΙιο πρόϋηΐιιη( ενκΑιριικόιρι:
Αξιοποιούμε το  νομοθετικό πλαίσιο για να δημιουργήσουμε ομάδες πολιτών που με την βοήθεια 
ειδικών κοινωνιολόγων, νομικών κλπ. θα δραστηριοποιούνται στην περιοχή των διαμερισμάτων 

για την υποστήριξη ενημερωτικών προγραμμάτων πάνω σε κρίσιμα θέματα όπως 
η παραβατικότητα των ανηλίκων, η βία, η ανασφάλεια κλπ.

Συμβούλιο ανιιμειώπισηε κρίοεων
Ιδρύεται, σε συνεργασία με την Γ.Γ. πολιτικής προστασίας, συμβούλιο αντιμετώπισης κρίσεων, ώστε η πόλη 

να είναι έτοιμη και θωρακισμένη απέναντι σε κάθε κίνδυνο και έκτακτο περιστατικό (σεισμός, πλημμύρες κτλ.).

Πυρόσβεση
Διεκδικούμε την αποπεράτωση τω ν πυροσβεστικών σταθμών στην Σταυρούπολη και την Καλαμαριά 

για να απελευθερωθούν ο 2ος και 3ος Π.Σ. και να λειτουργήσουν αποκλειστικά προς όφ ελος τη ς  πόλης. 
Ένας μόνιμος σταθμός στον Κέδρινο Λόφο είναι απαραίτητος για την προστασία του δάσους του Σεϊχ Σου, 

μαζί με όσα άλλα μέτρα είναι απαραίτητα. Στην Άνω Πόλη με τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες 
απαιτείται μόνιμη στάθμευση πυροσβεστικού οχήματος, πύκνωση των πυροσβεστικών κρουνών

και αναμόρφωση της σήμανσης τω ν οδών.



Αημοιικό αοιυνοιιικό ιμήμα οε κάβε άιαμέριομα
Δημιουργούμε ένα δημοτικό αστυνομικό τμήμα σε κάθε διαμέρισμα. Η Δημοτική Αστυνομία 
με την σημερινή μικρή δύναμή της  είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που προκύπτουν 
από την νέα φυσιογνωμία της  πόλης. Θα στελεχωθεί με νέο εκπαιδευμένο προσωπικό και θα αναπτύξει 
την δραστηριότητά της  σε όλα τα καθήκοντα που προβλέπει ο νόμος για την προστασία 
του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Προοιααία κοινόχρηοιων & ενκαιαΠεΠειμένων χώρων
Αναμορφώνουμε και φωτίζουμε εγκαταλελειμένους χώρους, όπως παλιά εργοστάσια 
εγκαταλελειμένα σπίτια και οικόπεδα. Η δημοτική αστυνομία περιπολεί και επιτηρεί πάρκα, 
παιδικές χαρές σχολεία και χώρους αναψυχής.

Σχοάικοί τροχονόμοι
Αξιοποιούμε το  νομοθετικό πλαίσιο για να εφαρμόσουμε ένα απαραίτητο μέτρο προστασίας 
των παιδιών από τους κυκλοφοριακούς κινδύνους.

Εβεάονιική Ομάδα Λιύοωοικ
Συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) και τις  άλλες εθελοντικές οργανώσεις 
για την αντιμετώπιση θεμάτων πολιτικής προστασίας.



ιρηφίοκη Ποπη

Απαραίτητος όρος για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης στο σύγχρονο διεθνές 
περιβάλλον είναι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στους αυτοδιοικητικούς 
μηχανισμούς. Η ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων είναι αναγκαία 
για την εμβάθυνση της Δημοκρατίας, την οικονομική ανάπτυξη, την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της διαφάνειας.

0 nofliinc οιο ΔιαΟίκιυο ( In le rn e t)
Ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη στο διαδίκτυο.
► Κίνητρα για αγορά Η/Υ στις ασθενείς κοινωνικές ομάδες
► Δημιουργούμε Hot-Points ασύρματης σύνδεσης σε επιλεγμένα σημεία
► Τηλεσυναγερμός για υπερήλικες και άτομα με ειδικές ανάγκες



10010101100100

Ολοκληρωμένη μηχανογράφηση των υπηρεσιών του δήμου.

On-line σύνδεση και λειτουργία τω ν Δημοτικών Διαμερισμάτων.
010101011001001011

001010101100101100010

Δυνατότητα πρόσβασης μέσω Δημοτικών Σταθμών Πληροφόρησης (info-kiosks).
1011001001011011011

0100100110010

Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών
010101100100101001

0101100110010
11011010010101011

Ενημέρωση και πληρωμή οφειλών προς το  Δήμο μέσω διαδικτύου.
010010110110101101100110

10110110110011

10110010101011011

ϋ Ανακοίνωση διαγωνισμών και παρακολούθηση έργων. 1001011011000110

1 1  Δηλώσεις στοιχείων αλλαγής διεύθυνσης και οικογενειακής κατάστασης.

Τηλεϊατρική

Αναφορά προβλημάτων που αφορούν δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης, 
κυκλοφοριακά θέματα, προβλήματα οδικού δικτύου κλπ.

Έκδοση δημοτικής ηλεκτρονικής εφημερίδας

Ο μάδες συζητήσεων και στήριξης πολιτών
10101

Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω δικτυακής πύλης για την οικονομία, 
την επιχειρηματικότητα, για τις  τέχνες, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
την υγεία, την περίθαλψη, τον ελεύθερο χρόνο, για ηλεκτρονικές αγορές και τουρισμό, 
για επικοινωνία με τον Δήμο και άλλους φορείς κλπ.



► Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952.
► Γυμνασιακές σπουδές στο Β’ και Ε’ γυμνάσιο και πανεπιστημιακές στη Πολυτεχνική σχολή του Α.Π.Θ. 

στο τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών.

► Έπαιξε μπάσκετ στην ομάδα την Χ.Α.Ν.Θ.
► Μεταπτυχιακές σπουδές (Masters) συγκοινωνιολογίας στο IMPERIAL COLLEGE του Πανεπιστημίου 

του Λονδίνου και διδακτορική διατριβή στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
► Αναπληρωτής καθηγητής στον Τομέα Συγκοινωνιών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Διετέλεσε 

Επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Berkeley των Η.Π.Α.και στο Πολυτεχνείο 
του Παρισιού.

► Ενεργό μέλος του φοιτητικού κινήματος πιν περίοδο του Πολυτεχνείου και της μεταπολίτευσης, 
της Πανεπιστημιακής κοινότητας, του Συλλόγου Συγκοινωνιολόγων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

► Διετέλεσε Γεν. Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιστημονικού και Διδακτικού Προσωπικού, 
Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας.

► Ως μελετητής Συγκοινωνιολόγος έχει πάρει μέρος σε περισσότερες από 100 κυκλοφοριακές, 
συγκοινωνιακές και περιβαλλοντικές μελέτες στην Ελλάδα και πιν Ευρωπαϊκή Ένωση.

► Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Πολιτών Θεσσαλονίκης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

► Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 1993.

► Υποψήφιος Δήμαρχος στις Δημοτικές εκλογές του 1998 με ποσοστό 15%.

► Βουλευτής επικράτειας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές του 2000 και μέλος των μονίμων Επιτροπών 
Παιδείας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.

► Υφυπουργός μεταφορών και Επικοινωνιών από τον Οκτώβριο του 2001.

► Παντρεμένος με την αρχιτέκτονα Ελένη Κωνσταντίνου και πατέρας 2 παιδιών, της Αλεξάνδρας 19 ετών 
και του Ορέστη 12.

Ερμου 18Α, 546 45 θεοσαλονίκη · Τηλ. 0310 253843-5 · Fax: 0310 253846 · email: vougias@spark.net.gr
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