


Η Βουλιαγμένη είναι η ζωή μας. 
Στις εκλογές αποφασίζουμε για το μέλλον μας.
Κάποιοι υποβιβάζουν το νόημα των εκλογών, ίσως γιατί δεν έχουν να προτείνουν τίποτα. 
Κάποιοι βολεύονται στη μετριότητα. 

Οι εκλογές στην Ελλάδα πρέπει να είναι γιορτή. Μια γιορτή των ιδεών για τον άνθρωπο. 
Να γιορτάζουμε τη δημοκρατία που χαρίσαμε στον κόσμο.  

Εμείς θεωρούμε ότι η Βουλιαγμένη μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για όλη την Ελλάδα. 
Γιατί όλη η Ελλάδα χρειάζεται ανανέωση. Γιατί η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει μπροστά.
Είναι κρίμα η κοινωνία μας να θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι.  
Να υποτιμά τους πολιτικούς και να απαξιώνει την πολιτική. 

Θέλουμε να δώσουμε ένα νέο παράδειγμα.
Να δώσουμε στην πόλη μας μια νέα μορφή. Σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. 
Με υποδομές που θα αξιοποιούν τις ομορφιές του τόπου μας. 
Με υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στη νέα εποχή που έχει ήδη αρχίσει. 
Με απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος. 
Ένα πρόγραμμα για τα επόμενα πέντε, δέκα, είκοσι χρόνια. 

Η ζωή μας στη Βουλιαγμένη θα γίνει καλύτερη, αν ο Δήμος ασχοληθεί  
με τον αθλητισμό, την παιδεία, την εργασία, τον πολιτισμό, την ασφάλεια, την υγεία. 
Όταν η Βουλιαγμένη αποκτήσει πραγματικό Δήμαρχο.
Για τα μεγάλα θέματα που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές,  
πρέπει να αποφασίζουμε όλοι μαζί, με δημοψήφισμα.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον καλύτερο Δήμο στην Ελλάδα.
Οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος μας έχουν ανάγκη τη συνεργασία. 
Η εξέλιξη εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες και το θάρρος όλων μας.  
Όλοι μαζί, μπορούμε καλύτερα. 

Σήμερα, έχουμε ανάγκη από ιδανικά. 
Για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. 
Για να μιλήσει όλος ο κόσμος για το παράδειγμα της πόλης μας. 
Για να νιώσουμε περισσότερο άνθρωποι. 
Και, ίσως, αυτό να είναι αρκετό. 
 

Με εκτίμηση, 

Δημήτρης Τζιώτης
Υποψήφιος Δήμαρχος



Η ευημερία των Βουλιαγμενιωτών είναι υποχρέωση του Δήμου. 
Χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο για να διαφυλάξουμε  
το μέλλον της Βουλιαγμένης.  
Αναπτύσσουμε μια σύγχρονη στρατηγική  
για την πρόνοια, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό,  
τον πολιτισμό και το μέλλον της πόλης μας.

Η πιο όμορφη περιοχή της γης
Ζούμε στον πιο όμορφο τόπο.  
Οφείλουμε να προστατέψουμε όσα μας χάρισε ο Θεός.  
Η Βουλιαγμένη χρειάζεται πρόγραμμα και ικανούς ανθρώπους. 
Η Βουλιαγμένη χρειάζεται αγάπη. 

Υπάρχει καλύτερη Βουλιαγμένη
Η Βουλιαγμένη δεν βρίσκεται στο επίπεδο που της αξίζει. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των πολιτών. Η εξέλιξη της πόλης δεν ακολουθεί  
συγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχους για το μέλλον μας.  
Η Βουλιαγμένη παραμένει όμορφη, αλλά χάνει σταδιακά  
την αίγλη και την ποιότητα που τη χαρακτήριζε  
τις προηγούμενες δεκαετίες.  
Αξίζουμε περισσότερα. 

Ένα θέρετρο για τους δημότες
Σχεδιάζουμε από την αρχή τη ζωή στη Βουλιαγμένη,  
σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.  
Δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές για να κάνουμε  
την πόλη μας ένα θέρετρο καθημερινής ζωής.  
Για να χαιρόμαστε ελεύθερα τις ομορφιές της. 

Δικαίωμα στην ευτυχία
Διεκδικούμε το δικαίωμα όλων σε μια καλύτερη ζωή. 

ευημερία

Πρόγραμμα για τη ζωή μας  

Η ευημερία των Βουλιαγμενιωτών είναι υποχρέωση του Δήμου. 
Χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο για να διαφυλάξουμε  
το μέλλον της Βουλιαγμένης.  
Αναπτύσσουμε μια σύγχρονη στρατηγική  
για την πρόνοια, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό,  
τον πολιτισμό και το μέλλον της πόλης μας.

Η πιο όμορφη περιοχή της γης
Ζούμε στον πιο όμορφο τόπο.  
Οφείλουμε να προστατέψουμε όσα μας χάρισε ο Θεός.  
Η Βουλιαγμένη χρειάζεται πρόγραμμα και ικανούς ανθρώπους. 
Η Βουλιαγμένη χρειάζεται αγάπη. 

Υπάρχει καλύτερη Βουλιαγμένη
Η Βουλιαγμένη δεν βρίσκεται στο επίπεδο που της αξίζει. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των πολιτών. Η εξέλιξη της πόλης δεν ακολουθεί  
συγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχους για το μέλλον μας.  
Η Βουλιαγμένη παραμένει όμορφη, αλλά χάνει σταδιακά  
την αίγλη και την ποιότητα που τη χαρακτήριζε  
τις προηγούμενες δεκαετίες.  
Αξίζουμε περισσότερα. 

Ένα θέρετρο για τους δημότες
Σχεδιάζουμε από την αρχή τη ζωή στη Βουλιαγμένη,  
σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.  
Δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές για να κάνουμε  
την πόλη μας ένα θέρετρο καθημερινής ζωής.  
Για να χαιρόμαστε ελεύθερα τις ομορφιές της. 

Δικαίωμα στην ευτυχία
Διεκδικούμε το δικαίωμα όλων σε μια καλύτερη ζωή. 

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από το αρχείο του Astir Palace Βουλιαγμένης



ανανέωση

Μια νέα εποχή

Ο κόσμος μας δεν θυμίζει σε τίποτα πλέον τον 20ο αιώνα. 
Άλλαξαν οι συνθήκες και οι ανάγκες μας.  

Νέες ανάγκες, νέες λύσεις
Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν, η προσκόλληση 
στο παρελθόν είναι το μεγαλύτερο ρίσκο  
που μπορούμε να πάρουμε.  
Η πόλη μας πρέπει να απεγκλωβιστεί από 
τις πρακτικές και τις νοοτροπίες περασμένων δεκαετιών. 
Η Βουλιαγμένη πρέπει να προχωρήσει μπροστά.  

Νέα πρότυπα για την κοινωνία
Η κοινωνία μας βαριέται την παλιά πολιτική.   
Δεν μας αγγίζει ο δογματισμός, η παθητική διαχείριση  
και ο ξύλινος λόγος. Απέχουμε από την πολιτική  
της μιζέριας και των γερασμένων ιδεών. 

Η πόλη μας έχει ανάγκη να ανοίξουμε διάλογο  
για όσα πραγματικά αξίζουν.  
Να δυναμώσουμε την τοπική κοινωνία και  
να μιλήσουμε ανοιχτά για το μέλλον της Βουλιαγμένης. 

Παράδειγμα για όλη την Ελλάδα
Είναι καιρός να κάνουμε τη Βουλιαγμένη παράδειγμα 
για την Ελλάδα που θέλουμε. 
Να διεκδικήσουμε την άμεση δημοκρατία, 
την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη στον τόπο μας.  
Να δείξουμε ότι αρκούν απλές και αποτελεσματικές ιδέες  
για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. 



Σχέδιο για το μέλλον
2006-2010

Νέο σχέδιο για την πόλη μας 
Η ευθύνη εξέλιξης της Βουλιαγμένης είναι δική μας. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει τους ρόλους  
και τις ευθύνες που η κεντρική κυβέρνηση δεν προλαβαίνει  
και δεν μπορεί να υλοποιήσει.  
Ανανεώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου.  
Με ολοκληρωμένο σχέδιο για την πόλη, χαράσσουμε  
τις κατευθύνσεις για τα έργα και τις υπηρεσίες  
που έχουμε ανάγκη.

Αξίζουμε περισσότερα
Ο Δήμος Βουλιαγμένης αποτελεί χαρακτηριστικό  
παράδειγμα μιας αντίληψης που επιλέγει  
να κουκουλώνει τα προβλήματα επί είκοσι χρόνια.  
Για τη Βουλιαγμένη, το θέμα δεν είναι αν ο κ. Κασιδόκωστας 
υπήρξε καλός δήμαρχος. Το ζήτημα είναι εάν επαρκεί  
για να την οδηγήσει στο επίπεδο που της αξίζει.  
Στην εποχή μας, χρειάζεται κατάρτιση, ιδέες 
και ολοκληρωμένο σχέδιο. Η πιο ακριβή σε αξία γης  
περιοχή της Ελλάδας συμβιβάζεται ακόμα με τη μετριότητα. 

Συνολική στρατηγική
Χαράσσουμε τη στρατηγική για τη Βουλιαγμένη του 21ου αιώνα. 
Σχεδιάζουμε ένα νέο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης, 
πρότυπο για όλη την Ελλάδα. 
Έναν ισχυρό Δήμο με ισονομία, αξιοκρατία,  
αποκέντρωση και συμμετοχή. 
Η δημοτική εξουσία διαχέεται στους φορείς  
και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους δημότες. 
Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων γίνονται πραγματικά 
δημοκρατικές, με τη συμμετοχή των πολιτών.  
Το έργο της δημοτικής αρχής είναι έτσι σχεδιασμένο,  
ώστε να ολοκληρωθεί το πολύ σε δύο τετραετίες. 



ηθική

Δήμος με αρχές

Η ηθική είναι η βάση του προγράμματός μας.
Εκφράζουμε τις αξίες μιας νέας γενιάς,  
χωρίς εξαρτήσεις και συμφέροντα.  
Πιστεύουμε ότι οι Βουλιαγμενιώτες αξίζουμε  
περισσότερο σεβασμό, ειλικρίνεια και  
μια καλύτερη συμπεριφορά από τη δημοτική αρχή.  
Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 
έναν πολιτισμό ήθους και ευπρέπειας. 

Παράδειγμα για την κοινωνία μας 
Ο Δήμος πρέπει να δίνει το παράδειγμα. 
Να είναι πρότυπο συμπεριφοράς για όλους τους πολίτες. 
Αλλάζουμε εποχή.  
Θέτουμε νέες βάσεις και δημιουργούμε  
κλίμα εμπιστοσύνης για κάθε Βουλιαγμενιώτη.

Αλλαγή νοοτροπίας του Δήμου 
Σε αυτές τις εκλογές, όλοι μαζί, επιλέγουμε  
τις αξίες του τόπου μας.  
Τη δημοκρατία απέναντι στην απολυταρχία.  
Τη συνεργασία απέναντι στον αποκλεισμό.  
Το σεβασμό απέναντι στην αλαζονεία.  
Τη διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά. 
Θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορές.

Τιμιότητα και ακεραιότητα του Δήμου
Διεκδικούμε τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία  
από μεγάλα και μικρά συμφέροντα.  
Οι αποφάσεις μας υπαγορεύονται από το πνεύμα του νόμου. 
Υπερβαίνουμε τις κλειστές διαδικασίες και σεβόμαστε  
το δικαίωμα του κάθε πολίτη στην ενημέρωση.
Η μυστικοπάθεια και οι συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες 
μας στερούν το δικαίωμα να ελέγχουμε τις αποφάσεις του Δήμου.

Συνέπεια του Δήμου 
Οικοδομούμε μια σταθερή και αμοιβαία σχέση  
με τους Βουλιαγμενιώτες.  
Ακούμε τα αιτήματά τους, ανταποκρινόμαστε  
στις ανάγκες τους καθημερινά.  
Όχι μόνο πριν τις εκλογές.  
Η αξιοπιστία μας κρίνεται την επόμενη ημέρα των εκλογών. 

Η νέα γενιά θα σας κάνει περήφανους
Δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας. 
Να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο θεσμό αξιών  
με όραμα μια καλύτερη ζωή για όλους τους δημότες. 



οικολογία

Προστασία του περιβάλλοντος

Το περιβάλλον είναι η ζωή μας.  
Για να διατηρήσουμε τη φυσική ομορφιά της Βουλιαγμένης, 
πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.  
Η άκριτη εκμετάλλευση της Λίμνης και του δάσους  
στο Μεγάλο Καβούρι είναι δείγμα υπανάπτυξης.  
Κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του περιβάλλοντος  
απειλεί τη ζωή των παιδιών μας.

Προτεραιότητα του Δήμου 
Το περιβάλλον αποτελεί πρώτιστη ευθύνη  
της δημοτικής αρχής.
Θεσπίζουμε δείκτες περιβαλλοντικής ανάπτυξης,  
στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών οργανισμών  
(Eurostat, European Environmental Agency, OECD, UNEP)  
για όλες τις δράσεις του Δήμου.  
Δημοσιεύουμε ετήσιο περιβαλλοντικό προϋπολογισμό  
και απολογισμό που δεσμεύουν το Δήμο,  
τον ιδιωτικό τομέα και τους συλλόγους της πόλης.

Εθνικός δρυμός η Φασκομηλιά
Είμαστε αντίθετοι με την πρόταση του κ. Κασιδόκωστα  
για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.  
Οποιαδήποτε παρέμβαση είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον.   
Δεν θα επιτρέψουμε καμία κατασκευή για την υποδοχή 
επισκεπτών από όλη την Αττική στο δάσος μας.  
Ανάγουμε το λόφο της Φασκομηλιάς σε εθνικό δρυμό. 
Καταργούμε άμεσα τη χωματερή που θέτει  
σε κίνδυνο το δάσος.

Διαχείριση κρίσης για τη βαμβακίαση
Τα πεύκα σε όλη τη Βουλιαγμένη αργοπεθαίνουν από  
τη βαμβακίαση. Όσο προχωρά η αρρώστια, τόσο πλησιάζει  
ο κίνδυνος αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων. 
Φροντίζουμε τα πεύκα της Βουλιαγμένης 
με αποτελεσματικές μεθόδους για να διασώσουμε  
τους πνεύμονες πρασίνου στην πόλη μας. 

Σχέδιο αντιμετώπισης  
της αστικοποίησης 
Η πρωτεύουσα πλησιάζει τα σύνορά μας,  
απειλώντας την ποιότητα ζωής μας.  
Καταρτίζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο  
για την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της πόλης μας.  
Εφαρμόζουμε αυστηρά τον οικοδομικό συντελεστή 0.4  
σε όλες τις νεόδμητες οικοδομές.  
Κάνουμε χωροθετικές παρεμβάσεις ώστε όλοι οι δημότες 
να έχουν άμεση πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων  
στους περιβαλλοντικούς συλλόγους 
Αναθέτουμε την προστασία του φυσικού πλούτου  
της Βουλιαγμένης σε αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα.
Στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και στους τοπικούς 
περιβαλλοντικούς συλλόγους.  

Διαμορφώνουμε από κοινού τις δράσεις προστασίας, 
αναδάσωσης και ανάπτυξης των φυσικών μας πόρων. 
Κινητοποιούμε τους δημότες να αναλάβουν  
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 

Προστασία των ακτών μας
Οι παραλίες στο Καβούρι και στον Άγιο Νικόλα διαβρώνονται. 
Διώχνουμε τα λήμματα από τις παραλίες.  
Διενεργούμε τακτικούς και πλήρεις ελέγχους  
στα θαλάσσια ύδατα της περιοχής.  
Φροντίζουμε την καθαριότητα των θαλασσών μας,  
στην επιφάνεια και το βυθό τους.

οικολογία



Τέλος στην καταπάτηση του δάσους

Μάχη για το Καβούρι
Θα δώσουμε μάχη για να σώσουμε το δάσος  
στο Μεγάλο Καβούρι. 
Ο νομοθέτης το έχει ανακηρύξει σε προστατευόμενο δάσος. 
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιοχή  
έχει χαρακτηριστεί ως παραλιακό πευκοδάσος χαλεπίου πεύκης. 

Αντί για απόλυτη προστασία, το καθεστώς του Δήμου 
σχεδιάζει την εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής  
και την πλήρη καταστροφή του δάσους.  
Δρομολογεί την πλήρη καταπάτηση της περιοχής  
και τη μετατροπή της σε ένα πάρκο αναψυχής,  
με τρία πάρκινγκ αυτοκινήτων, κτιστά εστιατόρια,  
ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες μόνιμες κατασκευές. 
Σήμερα, στη θέση του δάσους, υπάρχει ένας απέραντος  
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και θεμέλια  
για κατασκευές και εγκαταστάσεις εστιατορίων. 
Σήμερα, οι νόμοι καταπατούνται. 



φύση

Δάσος στο Καβούρι

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι το Μεγάλο Καβούρι  
πρέπει να ξαναγίνει δάσος. Θέλουμε η παραλία  
να είναι δίπλα στο δάσος. Πρέπει όλοι μαζί να  
αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια καταπάτησής του. 
Μπορούμε να δημιουργήσουμε  
τον ομορφότερο τόπο στην Αττική.

Απόλυτη προστασία
Τα συμφέροντα έχουν στρέψει την προσοχή τους  
στο Μεγάλο Καβούρι. Δεν θα επιτρέψουμε καμιά παρέμβαση 
που να μειώνει την αξία ενός τόσο όμορφου τόπου. 
Η απομάκρυνση όλων των δράσεων που προσβάλλουν  
και απειλούν το φυσικό χαρακτήρα του Μεγάλου Καβουρίου 
είναι επιτακτική. Δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύσουμε  
σε απόλυτο βαθμό το δάσος και την παραλία. 
Δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια  
καταπάτησής του, σήμερα ή στο μέλλον. 

Αναδάσωση 
Σχεδιάζουμε ένα συντονισμένο πρόγραμμα αναδάσωσης,  
μόνο με χαλέπια πεύκη και με τοπικά θαμνοειδή φυτά,  
για να επαναφέρουμε την αρχική μορφή του δάσους. 
Τις πρωτοβουλίες αναδάσωσης και διαμόρφωσης 
αναλαμβάνουν τοπικές οργανώσεις προστασίας  
του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Δήμο. 

Το Μεγάλο Καβούρι μετά την αναδάσωση



ποιότητα

Καθημερινή οργάνωση

Εκσυγχρονισμός στη διαχείριση  
των απορριμμάτων 
Σήμερα, η έλλειψη οποιασδήποτε μεθόδου διαχείρισης  
των απορριμμάτων απειλεί τη δημόσια υγεία.   
Εισάγουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη συλλογή, 
την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, 
σύμφωνα με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες  
της πόλης. Φέρνουμε άμεσα δημοτικούς κάδους  
και μικρά ευέλικτα οχήματα για μια καθαρή πόλη. 

Δημοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης
Στο Δήμο μας, η ανακύκλωση αποκτά πάγιο χαρακτήρα. 
Τοποθετούμε λειτουργικούς κάδους για συλλογή  
όλων των ανακυκλώσιμων υλικών σε κάθε γειτονιά.  
Το δημοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης περιλαμβάνει δράσεις 
για την ενημέρωση των δημοτών, τη συλλογή και διαχείριση 
των υλικών και τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  
από τους δημότες. 

Περισσότερη ησυχία
Απαιτούμε τη διαφύλαξη της ηρεμίας  
και της καθημερινής μας ησυχίας.  
Δεν θέλουμε κανένα νυχτερινό κέντρο στη Βουλιαγμένη.

Περισσότερη ασφάλεια για όλους
Στην πόλη μας, πρέπει να νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς  
και προστατευμένοι.  
Δρομολογούμε τον πλήρη φωτισμό των δρόμων της πόλης. 
Η δημοτική αστυνομία ενισχύεται με εξειδικευμένα στελέχη 
και κατάλληλα μέσα. Για να μπορούμε να κυκλοφορούμε 
ελεύθερα, χωρίς φόβο, σε όλους τους δρόμους,  
όλο το εικοσιτετράωρο, όλους τους μήνες του χρόνου. 

Συντήρηση πάρκων, πλατειών 
και πεζοδρόμων
Διαμορφώνουμε ποιοτικές και φιλικές υποδομές. 
Αναβαθμίζουμε τα πάρκα και τις πλατείες της πόλης.  
Φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις.  
Σεβόμαστε απόλυτα τους πεζούς.  
Περπατάμε με άνεση και ασφάλεια στην πόλη μας.

Ηλεκτρονικός Δήμος
Δρομολογούμε άμεσα την ηλεκτρονική διασύνδεση  
των υπηρεσιών του Δήμου. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, 
διασφαλίζουμε την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών 
σε κάθε πληροφορία και δημοκρατικότερες διαδικασίες 
στη λήψη αποφάσεων.    
Δημοσιεύουμε τους διαγωνισμούς, τις αποφάσεις 
και τα έργα του Δήμου.  Διενεργούμε ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας 
για τις προτάσεις των πολιτών.



κληρονομιάκληρονομιά

Αναβίωση της γειτονιάς

Οι γειτονιές είναι ο πυρήνας της κοινωνικής ζωής.  
Σεβόμαστε και αξιοποιούμε τον πλούτο των γειτονιών  
της Βουλιαγμένης που συγκροτούν μια ισχυρή τοπική κοινωνία. 
Δημιουργούμε χώρους κοινωνικής ζωής, ανθρώπινους,  
φιλικούς και φιλόξενους, για να ξαναζωντανέψουμε  
τις γειτονιές της Βουλιαγμένης. 

Προστασία των παραγκών
Οι παράγκες της Βουλιαγμένης είναι κομμάτι  
της κληρονομιάς μας, με συμβολική αξία.  
Σηματοδοτούν μια διαφορετική εποχή,  
όταν ζούσαμε κοντά στη φύση.  

Οφείλουμε να τις προστατέψουμε και να τις αναδείξουμε. 
Διατηρούμε την αισθητική της διαχρονικής τους απλότητας, 
προβάλλοντας μια διαφορετική κοινωνία, με αρχές και αξίες. 

Χώροι για παιχνίδι
Οι παιδικές χαρές της Βουλιαγμένης είναι παραμελημένες. 
Αναβαθμίζουμε άμεσα τις παιδικές χαρές της πόλης. 
Για να παίζουν τα παιδιά μας με απόλυτη ελευθερία  
και ασφάλεια. 

Σχεδιάζουμε εκ νέου χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά μας,  
κοντά στις καινούργιες πλατείες και στον παραλιακό 
πεζόδρομο. Διαμορφώνουμε τις συνθήκες  
μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για όλη την οικογένεια. 

Προστασία των αδέσποτων ζώων
Φροντίζουμε τα αδέσποτα ζώα της πόλης.
Σε συνεργασία με ειδικούς, δημιουργούμε δημοτικά πάρκα 
φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων μέσα σε ανοικτούς χώρους, 
με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες τους.  

Νέοι χώροι πρασίνου
Η πόλη μας χρειάζεται περισσότερο πράσινο.  
Απελευθερώνουμε οικόπεδα για τη δημιουργία  
νέων χώρων πρασίνου. Σταδιακά, διαμορφώνουμε ανοικτούς 
χώρους, πλατείες και πάρκα στο κέντρο κάθε γειτονιάς.

Έπειτα από διάλογο με τους δημότες, παρέχουμε  
δημοτικά κίνητρα για τη δημιουργία ιδιωτικών κήπων,  
πάρκων και πράσινων ταρατσών σε κάθε οικισμό.  
Εισάγουμε ένα νέο σχέδιο εμπλουτισμού του αστικού 
πρασίνου στα κτίρια και τους δημόσιους χώρους  
σε όλο τον ιστό της πόλης.



φροντίδα

Σεβασμός στους ανθρώπους

Δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους. 
Πρέπει να φροντίσουμε κάθε συμπολίτη μας  
που έχει ανάγκη, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο. 
Οι υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης απευθύνονται  
σε όλες τις ομάδες δημοτών. Στους ηλικιωμένους,  
τις μητέρες, τις ευπαθείς ομάδες, τα παιδιά, τους νέους.  

Φροντίζουμε και σεβόμαστε 
τους ηλικιωμένους
Εντάσσουμε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας  
στην κοινωνία μας και βελτιώνουμε τη ζωή τους.   
Ο ξενώνας της Λητούς γίνεται υπόδειγμα φροντίδας  
των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.  
Δημιουργούμε πρότυπο ΚΑΠΗ. 
Μεριμνούμε για την υγεία τους, ενισχύοντας τα προγράμματα 
“Βοήθεια στο Σπίτι’’ και κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Αξιοποιούμε τις γυναίκες 
Ο ρόλος των γυναικών είναι πολύτιμος.  
Επανασχεδιάζουμε τις υπηρεσίες του Δήμου 
ώστε να εξυπηρετούν τις εργαζόμενες γυναίκες και μητέρες. 

Δημιουργούμε πρότυπο βρεφονηπιακό και παιδικό σταθμό  
για τη διευκόλυνση των γονέων.  
Αξιοποιούμε την εμπειρία των γυναικών,  
που δεν εργάζονται, σε εθελοντικές υπηρεσίες.  

Κοινωνική ανάπτυξη 
Διαμορφώνουμε νέα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης,  
σε συνεργασία με τους εθελοντές και τις οργανώσεις της 
πόλης. Οι τοπικοί σύλλογοι και φορείς με πολιτιστικά,  
αθλητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα αναλαμβάνουν 
αντίστοιχες αρμοδιότητες, δημοσιεύοντας κοινωνικό 
απολογισμό για το έργο τους.
Αναπτύσσουμε το κοινωνικό κεφάλαιο της πόλης μας.



ευζωία

Ανάπλαση της Λίμνης

Η Λίμνη της Βουλιαγμένης είναι μνημείο της φύσης.  
Σήμερα έχει υποβαθμισθεί σε χώρο στάθμευσης  
και σε πισίνα των μη-Βουλιαγμενιωτών. Θα έπρεπε  
να έχουν ήδη απομακρυνθεί οι αυθαίρετες κατασκευές  
και το πάρκινγκ. Είναι αναγκαίο να αναπλάσουμε το τοπίο 
και να παραδώσουμε τον φυσικό αυτό πλούτο στους δημότες.

Σύγχρονο κέντρο υδροθεραπείας
Φροντίζουμε για την ευζωία των δημοτών, αξιοποιώντας  
τις φυσικές πηγές της Λίμνης. Μετατρέπουμε τη Λίμνη  
σε σύγχρονο κέντρο υδροθεραπείας και αναζωογόνησης, 
διαφυλάσσοντας τις ιαματικές ιδιότητες των νερών. 

Από το 2007, το υδροθεραπευτήριο αποδίδεται  
στους Βουλιαγμενιώτες.  

Αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος
Οι εμπορικές χρήσεις, οι δεξιώσεις, ο θόρυβος και η πληθώρα 
επισκεπτών υποβαθμίζουν καθημερινά το χώρο της Λίμνης.  
Απομακρύνουμε τα αυτοκίνητα και κάθε παρέμβαση  
από το χώρο της Λίμνης για να προστατεύσουμε  
απόλυτα το φυσικό περιβάλλον.  

Αντικαθιστούμε πάνω από 2.000 τ.μ. τσιμέντου με γρασίδι.  
Αποκαθιστούμε τη φυσική γραμμή της παραλίμνιας ζώνης.  
Εμπλουτίζουμε το πράσινο ενώ οι μεταφορές των επισκεπτών 
που έχουν ανάγκη, γίνονται με ηλεκτροκίνητα οχήματα.



παιδεία

Κολλέγιο Βουλιαγμένης

Η παιδεία αποτελεί το επίκεντρο της νέας εποχής  
για το Δήμο μας.

Το στρατόπεδο γίνεται σχολείο
Διεκδικούμε το χώρο της Αεροπορίας για να δημιουργήσουμε 
το νέο σχολείο της Βουλιαγμένης και παράλληλα,  
ένα κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και πνεύματος.  
Με άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνολογικές  
υποδομές για εκμάθηση, άθληση και πολιτιστική δημιουργία. 
Ένα πρότυπο σχολείο που παραμένει ανοικτό όλη την ημέρα, 
προσφέροντας εκπαιδευτικές δράσεις στους μαθητές  
και σε όλους τους δημότες.

Το καλύτερο σχολείο στην Ελλάδα
Το σχολείο μας αναπτύσσει την ερευνητική  
ικανότητα και την κριτική σκέψη.  
Γίνεται ένα πολυδύναμο κέντρο γνώσης με εργαστήρια, 
βιβλιοθήκες, αθλητικές υποδομές και χώρους πολιτισμού  
και δια βίου εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας. 

Κάθε Βουλιαγμενιώτης αποκτά δωρεάν  
πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση.  
Σε αναγνώριση των προσπαθειών των παιδιών μας,  
θεσπίζουμε δημοτικές υποτροφίες  
για αριστούχους και εισακτέους στα ΑΕΙ.

Δημοτική βιβλιοθήκη
Στο χώρο της Αεροπορίας, εγκαθιστούμε  
τη δημοτική βιβλιοθήκη της Βουλιαγμένης.  
Ένα κέντρο συλλογής και διάθεσης γνώσης,  
ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με όλες τις μεγάλες  
βιβλιοθήκες του κόσμου, ανοικτό για όλους τους δημότες. 

Δια βίου εκπαίδευση
Επεκτείνουμε τη δράση του σχολείου για να καλύψει  
τις γνωστικές ανάγκες όλων των Βουλιαγμενιωτών.  
Συνδέουμε τη γνώση με τις επαγγελματικές προοπτικές  
των δημοτών. Φροντίζουμε για την επαγγελματική  
και ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών μετά το σχολείο. 

Επαγγελματικός προσανατολισμός
Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού  
παρέχουν τις κατευθύνσεις και την απαραίτητη ενημέρωση  
των νέων και όσων επιθυμούν να διευρύνουν  
τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.  

Σύλλογος Αποφοίτων
Ιδρύουμε Σύλλογο Αποφοίτων που θα προωθεί  
την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.  
Δημιουργούμε γραφεία επαγγελματικής και ακαδημαϊκής 
αποκατάστασης, με συνδέσμους σε πανεπιστήμια  
και εταιρίες σε όλη τη χώρα.
 

Το νέο σχολείο



πολιτισμός

Τέχνη για τη ζωή μας

Ο πολιτισμός είναι ελευθερία. 
Στη Βουλιαγμένη, για να ζήσουμε καλύτερα,  
πρέπει να νιώσουμε πιο ελεύθεροι.  
Θέλουμε μια κοινωνία καθημερινής δημιουργικότητας.

Πολιτιστικό κέντρο
Στο χώρο της Αεροπορίας, μαζί με το σχολείο,  
δημιουργούμε σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο.  

Στη Βουλιαγμένη, η ψυχαγωγία συνυπάρχει με τις τέχνες, 
τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό. 

Σχολή Τεχνών
Προωθούμε και υποστηρίζουμε την καλλιτεχνική  
πρωτοπορία και την πολιτιστική δημιουργία.  
Η Σχολή Τεχνών προσφέρει μαθήματα σε όλους τους δημότες.  
Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, χορός και κινηματογράφος, 
διδάσκονται από αναγνωρισμένες προσωπικότητες σε όσους 
δημότες θέλουν να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους.

Νέο Δημοτικό Θέατρο
Δημιουργούμε νέο Δημοτικό Θέατρο στο χώρο 
της Αεροπορίας που φιλοξενεί παραστάσεις, 
ενώ στεγάζει το νέο θεατρικό εργαστήρι της πόλης μας 
για μαθήματα υποκριτικής, σεναρίου και σκηνοθεσίας. 

Διεθνές Φεστιβάλ Βουλιαγμένης
Σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού, 
φιλοξενούμε διεθνείς και εγχώριες παραγωγές  
και δίνουμε την ευκαιρία στους καλλιτέχνες της πόλης μας  
να αναδείξουν τα έργα τους. 

Πνευματική ζωή
Αναθέτουμε την πνευματική και πολιτιστική ζωή της πόλης  
σε σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.  
Ο χώρος του σχολείου γίνεται το κέντρο της πνευματικής 
ζωής της πόλης. Αξιοποιούμε τη νέα βιβλιοθήκη και 
τα εργαστήρια του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  



Η ιστορία μας είναι η κληρονομιά μας. 
Στο ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα έκανε στάση η Λητώ, 
λούστηκε στα νερά της λίμνης και ξεκουράστηκε πριν φτάσει 
στη Δήλο για να φέρει στη ζωή τον Απόλλωνα και την Άρτεμη.  
Εδώ λατρευόταν η Αθηνά και λάμβαναν χώρα τα Ζωστήρια,  
η μεγάλη γιορτή προς τιμήν της Λητούς.

Σύμβολο της Βουλιαγμένης
Αναδεικνύουμε τον Απόλλωνα σε σύμβολο της πόλης μας. 
Ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα γίνεται  
το νέο τοπόσημο της πόλης.  
Το ιερό σημείο όπου όλοι μπορούν να συλλογισθούν,  
να απολαύσουν το φυσικό τοπίο, την ηρεμία 
και την πνοή της ιστορίας του τόπου μας.

Ανοικτή πλατεία
Σχεδιάζουμε εκ νέου την περιοχή του Λαιμού. 
Αναδεικνύουμε τη νέα, ανοικτή πλατεία  
που έχει το Ναό στο κέντρο της.

Θέατρο για τους δημότες
Γύρω από το Ναό του Απόλλωνα, δημιουργούμε  
το νέο, ανοικτό θέατρο για όλους τους δημότες.  

Αρχή του παραλιακού πεζοδρόμου
Ο νέος πεζόδρομος ενώνει τα σημαντικά σημεία 
και τις παραλίες της πόλης. 

Η ιστορία μας είναι η κληρονομιά μας. 
Στο ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα έκανε στάση η Λητώ, 
λούστηκε στα νερά της λίμνης και ξεκουράστηκε πριν φτάσει 
στη Δήλο για να φέρει στη ζωή τον Απόλλωνα και την Άρτεμη.  
Εδώ λατρευόταν η Αθηνά και λάμβαναν χώρα τα Ζωστήρια,  
η μεγάλη γιορτή προς τιμήν της Λητούς.

Σύμβολο της Βουλιαγμένης
Αναδεικνύουμε τον Απόλλωνα σε σύμβολο της πόλης μας. 
Ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα γίνεται  
το νέο τοπόσημο της πόλης.  
Το ιερό σημείο όπου όλοι μπορούν να συλλογισθούν,  
να απολαύσουν το φυσικό τοπίο, την ηρεμία 
και την πνοή της ιστορίας του τόπου μας.

Ανοικτή πλατεία
Σχεδιάζουμε εκ νέου την περιοχή του Λαιμού. 
Αναδεικνύουμε τη νέα, ανοικτή πλατεία  
που έχει το Ναό στο κέντρο της.

Θέατρο για τους δημότες
Γύρω από το Ναό του Απόλλωνα, δημιουργούμε  
το νέο, ανοικτό θέατρο για όλους τους δημότες.  

Αρχή του παραλιακού πεζοδρόμου
Ο νέος πεζόδρομος ενώνει τα σημαντικά σημεία 
και τις παραλίες της πόλης. 

Ο Ναός του Απόλλωνα

Ο Ναός του Απόλλωνα
και η ανάπλαση του Λαιμού

ιστορίαιστορία



διαφάνεια

Συμμετοχή στην οικονομία

Η σύγχρονη Βουλιαγμένη πρέπει να είναι οικονομικά 
αυτοδύναμη και ανεξάρτητη.  
Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα έσοδα των Βουλιαγμενιωτών
και να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά τους. 

Μια νέα οικονομία
Η οικονομική ανεξαρτησία της πόλης μας εξαρτάται 
αποκλειστικά από τη διαφανή διαχείριση 
του δημοτικού χρήματος.  
Δρομολογούμε την απεξάρτηση της πόλης μας  
από συμφέροντα και μονοπώλια. 

Ενημέρωση των πολιτών
Υπερβαίνουμε τις κλειστές διαδικασίες και αποκαλύπτουμε  
την αλήθεια στους Βουλιαγμενιώτες για την πραγματική 
οικονομική κατάσταση της πόλης μας.  
Φέρνουμε μια νέα εποχή λογοδοσίας του Δήμου.
Από τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς έως  
τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου και από τη διαδικασία 
ανάθεσης έργων έως τον τρόπο ανακατανομής των κερδών,  
τα πάντα πλέον γίνονται φανερά. 

Ανοικτοί διαγωνισμοί
Όλοι οι διαγωνισμοί, οι προμήθειες και αναθέσεις έργων 
από το Δήμο γίνονται με απόλυτα ανοικτό και διαφανή τρόπο 
και σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Κατάργηση άδικων φόρων
Η υπερφορολόγηση των καταστημάτων και των δημοτών  
της Βουλιαγμένης είναι άδικη και παράλογη. 
Καταργούμε άμεσα, από τον Ιανουάριο του 2007,  
τον πρόσθετο φόρο των καταστημάτων.  

Ολιστικός προϋπολογισμός
Ο νέος προϋπολογισμός αποτελεί κεντρικό  
εργαλείο σχεδιασμού του Δήμου. 
Ένα ετήσιο δεσμευτικό συμβόλαιο με τους δημότες. 

Επανασχεδιάζουμε τη δομή του προϋπολογισμού  
για να καταπολεμήσουμε τη σπατάλη 
και να αυξήσουμε τα δημοτικά έσοδα.  
Ο ολιστικός προϋπολογισμός συνδέεται με ποσοστά 
παραγωγικότητας και ποιοτικά στοιχεία,  
βάσει των στόχων του Δήμου.  

Συνεταιρισμοί δημοτών
Η Βουλιαγμένη έχει ανάγκη από μια νέα λογική 
μακροπρόθεσμης αξιοποίησης του πλούτου της.  
Οι Βουλιαγμενιώτες έχουν ανάγκη από περισσότερες 
ευκαιρίες για έσοδα. 

Προωθούμε την ανάπτυξη δημοτικών επιχειρηματικών 
συνεταιρισμών που αναλαμβάνουν τους νέους τομείς  
δράσης του Δήμου. Τη διαχείριση των παραλιών της πόλης,  
των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των αθλητικών γεγονότων.  
Οι συνεταιρισμοί των δημοτών ανακατανέμουν τα κέρδη  
στα μέλη τους με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Δημιουργούμε νέες και καλές δουλειές  
για όλους τους Βουλιαγμενιώτες. 

Συνεταιριστική διαχείριση πόρων 
Τέρμα στο οικονομικό μονοπώλιο της πόλης μας.  
Ο πλούτος της Βουλιαγμένης πρέπει να αναδιανεμηθεί  
στους δημότες. Θέλουμε τους πολίτες συνέταιρους  
και όχι θεατές στη διαχείριση των πόρων και των εσόδων.  

Δημιουργούμε δημοτικά επενδυτικά κεφάλαια,  
με τη συμμετοχή συνεταιρισμών, επιχειρήσεων δημοτών  
και πολιτών. Η διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται συλλογικά  
και οι αποφάσεις βασίζονται στις ανάγκες όλων 
των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.  
Οι δημότες αποκτούν άμεση πρόσβαση στα οφέλη  
της νέας οικονομίας της Βουλιαγμένης.



δικαιοσύνη

Κοινωνική ευθύνη

Η Βουλιαγμένη δεν είναι πόλη προνομιούχων. 
Είναι ανάγκη να διαμορφώσουμε δίκαιες  
και ισότιμες κοινωνικές συνθήκες για όλους.  

Μια νέα κοινωνία
Θέλουμε μια κοινωνία συνοχής. 
Θέλουμε μια πόλη που δημιουργεί προϋποθέσεις  
για καλύτερη ζωή, παρέχει εφόδια στους νέους,  
διασφαλίζει τις προοπτικές των εργαζομένων 
και επιβραβεύει τους κόπους των μεγαλύτερων. 

Κοινωνικός προϋπολογισμός
Σχεδιάζουμε την κοινωνική εξέλιξη της Βουλιαγμένης. 
Καταρτίζουμε ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό με στόχους 
και δράσεις. Κάθε επένδυση πρέπει να διασφαλίζει  
τη σωστή διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. 

 

Κοινωνική αναδιανομή εισοδημάτων
Η κοινωνική ισορροπία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης.  
Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την ισότιμη
και δίκαιη ανακατανομή των εσόδων και του κοινωνικού 
πλεονάσματος σε όλους τους δημότες. 
Θεσπίζουμε δείκτες κοινωνικής απόδοσης για το Δήμο. 

Αναγνώριση των κεκτημένων
Η Βουλιαγμένη πρέπει να επιλύσει άμεσα  
τις εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Δεσμευόμαστε για την άμεση επίλυση και τη νομική στήριξη 
του οικιστικού προβλήματος των γηγενών Βουλιαγμενιωτών.  
Ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο, διογκώνεται  
και εξαπλώνεται. Δεν θα αφήσουμε κανένα δημότη 
εγκλωβισμένο σε νομικούς λαβυρίνθους.

Κοινωνικός ρόλος επιχειρήσεων
Αναδεικνύουμε την επιχειρηματικότητα σε εργαλείο  
κοινωνικής συνοχής. Οι επιχειρήσεις της πόλης μας 
αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αντιστοιχεί  
για τη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών  
και περιβαλλοντικών όρων ζωής των δημοτών.  

Κλίμα εμπιστοσύνης και σιγουριάς
Διαμορφώνουμε κλίμα ασφάλειας για κάθε δημότη, 
εργαζόμενο και επιχειρηματία της Βουλιαγμένης.  
Δημιουργούμε ένα νέο κοινωνικό μοντέλο που σέβεται  
τις ανάγκες κάθε δημότη ξεχωριστά.

Ελάχιστο εγγυημένο  
δημοτικό εισόδημα
Ο Δήμος μας πρωτοπορεί, θεσπίζοντας το ελάχιστο 
εγγυημένο δημοτικό εισόδημα. Με τη συμμετοχή των πολιτών 
στη διαχείριση του πλούτου της πόλης, εξασφαλίζουμε 
αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για κάθε δημότη. 



εργασία

Τράπεζα χρόνου

Η πρόσβαση σε καλές και σταθερές δουλειές  
είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. 

Ο Δήμος αναλαμβάνει τη χάραξη και υλοποίηση  
μιας νέας εργασιακής πολιτικής.  
Για να καταπολεμήσουμε την ανεργία  
και τη χαμηλή ποιότητα των θέσεων εργασίας.  
Να δημιουργήσουμε δουλειές που ανταποκρίνονται  
στο υψηλό κόστος ζωής στη Βουλιαγμένη.  
Να αναπτύξουμε κέντρα συντονισμού  
της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.  
Να εξασφαλίσουμε μια καλή απασχόληση για κάθε δημότη, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάρτισης.

Γραφείο εργασίας
Δημιουργούμε δημοτικό γραφείο εργασίας  
για νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία.  
Για κάθε δημότη που θέλει να εργασθεί.
Αναπτύσσουμε εξατομικευμένα προγράμματα  
για κάθε άνεργο. 
Οργανώνουμε δράσεις σε συνεργασία  
με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς.

Κοινωνική οικονομία
Η Βουλιαγμένη μπορεί να γίνει μια πόλη που  
προσφέρει ευκαιρίες σε όλους τους δημότες.  
Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις μιας νέας  
οικονομικής δυναμικής.

Δίνουμε κίνητρα για μια νέα μορφή κοινωνικών επιχειρήσεων 
που συνδυάζουν την ευελιξία στα ωράρια με τις προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. Η εκπαίδευση, η πρόνοια, ο πολιτισμός 
και ο αθλητισμός δημιουργούν νέες ποιοτικές δουλειές. 
Στόχος μας είναι η κοινωνική οικονομία της πόλης μας  
να φτάσει τα 20 εκ. ευρώ την επόμενη τετραετία.  
Τα χρήματα αυτά θα τα διαχειριστούν απευθείας  
οι δημότες και οι σύλλογοι της Βουλιαγμένης.

Κέντρο εθελοντικής προσφοράς
Η προσφορά κάθε πολίτη σε εθελοντικές δράσεις
και σε πρωτοβουλίες κοινωνικής στήριξης πρέπει 
να αναγνωρίζεται ως μέρος της συνολικής παραγωγής 
και να ανταμείβεται.  

Δημιουργούμε κέντρο εθελοντισμού όπου άνεργοι 
συμπολίτες μας μπορούν να αξιοποιηθούν
στην προσφορά κοινωνικού έργου.  
Σχεδιάζουμε μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης.



αισθητική

Ανάπλαση προσόψεων

Το επίπεδο της ζωής μας προσδιορίζεται από την αισθητική μας. 
Η αρχιτεκτονική, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η επιλογή  
των υλικών και το χρώμα προσδιορίζουν την πολιτισμική 
ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας.

Η ανυπολόγιστη αξία της αισθητικής
Η δημόσια αισθητική αποτελεί συλλογική αξία και περιουσία 
των δημοτών. Οφείλουμε να τη διαφυλάσσουμε,  
να την εξελίσσουμε και να την αναδεικνύουμε καθημερινά.  
Η αισθητική είναι πολιτική πράξη.  

Δικαίωμα στην ομορφιά
Η ευθύνη της ανανέωσης της πόλης ανήκει στο Δήμο.  
Υλοποιούμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα για την εικόνα  
της Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού 
περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής μας. 

Νέα ταυτότητα για την πόλη
Η Βουλιαγμένη που θέλουμε είναι μια πόλη με ταυτότητα.  
Με ενιαία αισθητική αντίληψη. 

Συγκροτημένες σημειακές παρεμβάσεις στην πόλη 
προσθέτουν αισθητικά και λειτουργικά στοιχεία  
που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.  
Παρεμβαίνουμε στην εικόνα των κτιρίων και των δημόσιων 
χώρων για να διαμορφώσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο 
αισθητικής και λειτουργιών στην πόλη.  

Μια πόλη χωρίς καλώδια και κεραίες
Απομακρύνουμε τις κεραίες στις ταράτσες της πόλης.  
Μειώνουμε την οπτική ρύπανση στη Βουλιαγμένη.  



αθλητισμόςαθλητισμός

Ολυμπιακή πόλη

Η Βουλιαγμένη γίνεται πρότυπη αθλητική πόλη.  
Αποδεσμεύουμε τους ομίλους, τις ομάδες  
και τους αθλητές μας από την εξουσία του Δήμου 
για να αναπτύξουν αυτόνομα τις δραστηριότητές τους.  

Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης
Αναπτύσσουμε μια συνολική στρατηγική  
για τις αθλητικές υποδομές της πόλης. 
Σχεδιάζουμε όλη την πόλη στη μορφή ενός σύγχρονου 
Αθλητικού Κέντρου, για να αθλούνται οι Βουλιαγμενιώτες 
όλο το χρόνο.

Το νέο κλειστό Κολυμβητήριο θα δώσει πνοή  
στη μακροχρόνια αθλητική παράδοση της Βουλιαγμένης.  
Το νέο κλειστό Γυμναστήριο θα καλύψει τις προπονητικές  
και αθλητικές ανάγκες των νέων μας.  
Συνδέουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις των ομίλων  
και των σχολείων με το Αθλητικό Κέντρο και το χώρο 
της Αεροπορίας, με δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. 

Αθλητική Κατασκήνωση
Δημιουργούμε αθλητική κατασκήνωση για τα παιδιά μας  
στο χώρο της σημερινής κατασκήνωσης που δεν λειτουργεί.  
Με σύγχρονες εγκαταστάσεις και προγράμματα  
που καλλιεργούν το αθλητικό πνεύμα.  
Επενδύουμε για τους μελλοντικούς αθλητές της πόλης μας. 

Ακαδημία Αθλητισμού
Η Βουλιαγμένη αποκτά Ακαδημία Αθλητισμού.  
Με επαγγελματικές και επιστημονικές προδιαγραφές, 
μετατρέπουμε τις ομάδες μας σε φυτώρια νέων αθλητών  
που επιτυγχάνουν διεθνείς διακρίσεις και μας κάνουν 
υπερήφανους. 

Αξιοποιούμε τους μεγάλους αθλητές που προσέφεραν  
στην πόλη μας στη διοίκηση της Ακαδημίας Αθλητισμού.  

Οι όμιλοι της Βουλιαγμένης
Οι αθλητικοί όμιλοι είναι σημείο αναφοράς για την πόλη μας.  
Θέλουμε να ξαναδώσουμε ζωή στους ομίλους.  
Να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές τους.  
Για να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  

Παραχωρούμε στους ομίλους ΝΟΚΒ και ΝΟΒ 
τις παρακείμενες παραλίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση  
των μελών τους και για την αύξηση των εσόδων τους. 
Υποστηρίζουμε απόλυτα τους ομίλους και τους συλλόγους  
της Βουλιαγμένης, ώστε να αποκτήσουν αυτοδιαχειριστική 
δύναμη και οικονομική αυτάρκεια. 

Πλατεία Ολυμπιονικών
Τους Ολυμπιονίκες μας οφείλουμε να τους τιμάμε.  
Μετονομάζουμε την “πλατεία Νυμφών”   
σε “πλατεία Ολυμπιονικών”.

Διεθνές Κέντρο  
Ολυμπιακής Εκεχειρίας 
Η Βουλιαγμένη γίνεται Ολυμπιακή πόλη για πάντα.  
Μια πόλη που στηρίζει την Ολυμπιακή Εκεχειρία  
και τα διαχρονικά ιδεώδη του πολιτισμού, του αθλητισμού,  
της ειρήνης. 
Καλούμε το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας  
να φιλοξενηθεί στην πόλη μας.  

 

Πρόγραμμα άσκησης των δημοτών
Η Βουλιαγμένη αποκτά ανοικτούς, δημόσιους χώρους  
άσκησης για όλη την οικογένεια.  
Γήπεδα, ποδηλατόδρομοι και χώροι ελεύθερης άθλησης 
υποδέχονται τους Βουλιαγμενιώτες όλη την ημέρα.

Το νέο κλειστό Κολυμβητήριο



Το νέο κλειστό Γυμναστήριο



υγεία

Δημοτική ασφάλιση

Η προστασία της υγείας είναι το πιο σημαντικό  
κοινωνικό δικαίωμα της εποχής μας.  
Οι υπηρεσίες υγείας του εθνικού συστήματος δεν μας αρκούν. 
Το κράτος δεν είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης, 
πρόληψης και προστασίας της καλής υγείας των πολιτών  
στους Δήμους της χώρας. 

Δημιουργούμε νέες δημοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου  
για τη φροντίδα της υγείας των Βουλιαγμενιωτών.  
Οι δημοτικές επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας 
συμπληρώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες και καλύπτουν  
τα κρατικά κενά. Το πρόγραμμα δημοτικής ασφάλισης  
εγγυάται την πρόσβαση όλων μας σε ένα αποτελεσματικό  
και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.  

Πρόγραμμα δημοτικής ασφάλισης
Αναπτύσσουμε σύστημα δημοτικής ασφάλισης  
για όλους τους Βουλιαγμενιώτες. Το νέο σύστημα δημοτικής 
ασφάλισης δρα ενεργητικά, πριν και μετά την αρρώστια.  
Παρέχουμε πλήρη επιστημονική ενημέρωση 
και υποστήριξη σε όλους τους δημότες. 

Δημοτικό Κέντρο Υγείας
Το δημοτικό ιατρείο σήμερα υπολειτουργεί  
και, σίγουρα, δεν καλύπτει τις ανάγκες των Βουλιαγμενιωτών. 

Δημιουργούμε Δημοτικό Κέντρο Υγείας για την πρόληψη, 
διάγνωση και περίθαλψη. Με εξειδικευμένους γιατρούς  
και προσωπικό, επαγγελματίες και εθελοντές, όλη την ημέρα.  
Το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας   
καλύπτει και επισκέψεις στο σπίτι προσφέροντας 
εξατομικευμένη φροντίδα.

Αναπτύσσουμε Δημοτική Τράπεζα Αίματος. 
Κινητή δημοτική ιατρική μονάδα κυκλοφορεί 
καθημερινά σε όλη την πόλη. 

Κέντρο προληπτικής ιατρικής
Ιδρύουμε κέντρο προληπτικής ιατρικής του Δήμου.  
Το κέντρο πρόληψης οργανώνει προγράμματα άσκησης  
για τους δημότες και παρέχει ενημερωτικό υλικό  
και συμβουλές υγιεινής ζωής και διατροφής. 

Εκπαίδευση για την υγεία
Η ενημέρωση για τη διατήρηση της καλής υγείας  
είναι υποχρέωση του Δήμου.  
Η υγιεινή ζωή, η σωστή διατροφή, η άσκηση  
και η συχνή παρακολούθηση μας εξασφαλίζουν  
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Δίνουμε κίνητρα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
και ενημερωτικών δράσεων από επιστήμονες, 
οργανώσεις και ομάδες δημοτών. 



ευεξία

Κέντρο θαλασσοθεραπείας
στις Νηρηίδες 

Η Βουλιαγμένη είναι ο ιδανικός τόπος  
για να δημιουργήσουμε πρότυπα ευζωίας. 
Να απολαύσουμε τη ζωή, να νιώσουμε καλύτερα,  
να φροντίσουμε το σώμα μας.

Ο Δήμος αναλαμβάνει το χώρο των Νηρηίδων  
που εδώ και πολλά χρόνια μαραζώνει. 
Μετατρέπουμε το κτίριο σε χώρο θαλασσοθεραπείας  
για τους δημότες. 
Η παραλία γίνεται χώρος χαλάρωσης  
με κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό. 
Όλη η περιοχή εξελίσσεται σε κέντρο ευεξίας,  
ειδικά για τους δημότες της Βουλιαγμένης. 

Ένα κέντρο ζωής για τους δημότες
Ο χώρος των Νηρηίδων μετατρέπεται σε μια παραλία 
αποκλειστικά για τους δημότες.  
Ανανεώνουμε την παραλία με φυσικές μεθόδους.  
Ανακατασκευάζουμε το κτίριο και το μετατρέπουμε σε 
κέντρο θαλασσοθεραπείας, με εξειδικευμένο προσωπικό  
και σύγχρονες υπηρεσίες. 



συνεργασία

Οργάνωση του Δήμου

Σύγχρονη δημοτική διοίκηση
Στη νέα εποχή, χρειαζόμαστε νέες μορφές διοίκησης.  
Ευέλικτες, συνεργατικές, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης.  
Ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί με διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια. Με νέα δομή, αυξημένες αρμοδιότητες και πόρους, 
το δημοτικό συμβούλιο γίνεται νευραλγικό όργανο σχεδιασμού 
προτάσεων, επίβλεψης έργων και δράσεων, κοινωνικού 
και οικονομικού ελέγχου.  

Αποκέντρωση εξουσιών
Διαμορφώνουμε ένα Δήμο με διακριτές  
και διάφανες λειτουργίες.  
Διαχέουμε αρμοδιότητες σε όλους  
όσοι εκπροσωπούν τους δημότες της Βουλιαγμένης. 

Ευθύνη Αντιδημάρχων, Συμβούλων  
και Αντιπολίτευσης
Σεβόμαστε τις επιλογές, την ψήφο και την κρίση  
όλων των δημοτών. Η ευθύνη της διοίκησης του Δήμου  
δεν ανήκει μόνο στο συνδυασμό που κέρδισε τις εκλογές.  
Η ευθύνη της διοίκησης του Δήμου ανήκει  
σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Εφαρμόζουμε το νόμο για την παρουσία όλων  
των δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις,  
διασφαλίζοντας τη δημοκρατική λειτουργία.  
Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν ουσιαστικές 
αρμοδιότητες και ευθύνες. Οι τομεάρχες προέρχονται  
και από την αντιπολίτευση, ανάλογα με την εξειδίκευσή τους. 

Ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο
Ενημερώνουμε τους δημότες, δημοσιεύοντας  
κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές σε όλους και καλύπτονται 
τηλεοπτικά. Το γραφείο δημοτών παρέχει ενημερωτικό  
υλικό για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην πόλη.  
Ο οικονομικός και κοινωνικός απολογισμός του Δήμου  
είναι στη διάθεση κάθε δημότη.

Χάρτα Δικαιωμάτων του Δημότη
Δημιουργούμε τη Χάρτα Δικαιωμάτων του Δημότη,  
μετά από διάλογο με τους Βουλιαγμενιώτες, τις ενώσεις, 
τους συλλόγους και τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν.  

Η Χάρτα καθορίζει τους στόχους του Δήμου  
και το πλαίσιο συνεργασίας με σαφή τρόπο.  
Η οργάνωση Ημερίδων Διαβούλευσης με όλους  
τους τοπικούς φορείς αποκτά σταθερό χαρακτήρα. 
Συγκροτούμε Ανοικτό Γραφείο Δημοτών, το οποίο  
προωθεί τις προτάσεις των δημοτών.

Καταπολέμηση της διαφθοράς
Τερματίζουμε το οικονομικό μονοπώλιο της πόλης μας. 
Καταπολεμούμε φαινόμενα πελατειακών σχέσεων, 
αναβλητικότητας και αλαζονείας.  
Πιστεύουμε στην ειλικρίνεια της δημοτικής αρχής  
και συμβάλλουμε στη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης 
εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου και των πολιτών. 



άνεση

Δίκτυο μεταφορών

Δημιουργούμε δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων  
για να μειώσουμε τη μετακίνηση με αυτοκίνητο στο κέντρο  
της πόλης. Οι δημοτικές συγκοινωνίες εξυπηρετούν τους 
δημότες με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας. 

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης
Η πόλη μας υποβαθμίζεται όσο πληθαίνουν τα αυτοκίνητα.  
Προστατεύουμε τη Βουλιαγμένη από το κυκλοφοριακό, 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.  
Δημιουργούμε σύγχρονους χώρους στάθμευσης  
στις εισόδους της πόλης. Οι επισκέπτες μεταφέρονται  
στην πόλη με δημοτικά μέσα μεταφοράς. 

Δημοτική συγκοινωνία
Η πόλη μας αποκτά ένα νέο καθημερινό  
σύστημα μεταφορών, με δημοτικά μέσα.  

Δημιουργούμε τοπικές γραμμές συγκοινωνίας που ενώνουν
τις γειτονιές της Βουλιαγμένης και τις γύρω περιοχές. 
Οι γραμμές συνδέονται με τα αστικά λεωφορεία της Βούλας, 
το Αττικό Μετρό στην Ηλιούπολη και το τραμ στη Γλυφάδα 
για να εξυπηρετούν τους δημότες. 

Επιλέγουμε μέσα μαζικής μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον.  
Μικρά υβριδικά λεωφορεία νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας.  
Σε χώρους που δεν επιτρέπεται η έλευση αυτοκινήτων,  
στη Λίμνη και σε παραλίες απόλυτα προστατευμένες,  
μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα μεταφέρουν τους  
συμπολίτες μας με ιδιαίτερες ανάγκες.

Μονοδρόμηση της οδού Παναγούλη
Η οδός Παναγούλη αυτή τη στιγμή υποδέχεται  
όλη την κίνηση από τη Βούλα και τη Βάρη.  
Η μονοδρόμησή της είναι επιτακτική.  
Διαμορφώνουμε άμεσα τις κατάλληλες συνθήκες  
που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη ηρεμία
και ησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες
Όλες οι πλατείες, οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια  
αποκτούν διαβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες  
και την απαραίτητη συνοδευτική σήμανση.  
Τοποθετούμε χώρους στάθμευσης και ξεκούρασης  
στα κεντρικά σημεία της πόλης. 



αποκέντρωση

Η παραλία στους δημότες

Η νέα πλατεία
και ο πεζόδρομος στην παραλία

Νέα πλατεία
Σχεδιάζουμε τη Βουλιαγμένη για το μέλλον.  
Δημιουργούμε τη νέα κεντρική πλατεία της Βουλιαγμένης  
στην παραλία.

Η βιτρίνα της Βουλιαγμένης
Η νέα πλατεία ανοίγει τη Βουλιαγμένη προς τη θάλασσα. 
Γίνεται η βιτρίνα της πόλης.
Πνεύμονες πρασίνου, μικρά πάρκα και πλατείες  
που καλύπτουν τις ανάγκες των διαφορετικών ηλικιών 
συνθέτουν μια πολυλειτουργική πλατεία.  

Εντάσσουμε τον πιο προνομιακό χώρο της πόλης  
στον αστικό ιστό. 

Ανοικτό θέατρο
Δημιουργούμε ένα ανοικτό θέατρο για να φιλοξενεί  
θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις,  
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο πράσινο  
και δίπλα από τη θάλασσα. 

Γήπεδα ποδοσφαίρου
Αναπτύσσουμε νέους χώρους άθλησης για τους δημότες.
Τα νέα γήπεδα εξυπηρετούν και τις αυξημένες ανάγκες  
της ομάδας μας.

αποκέντρωση



Η πόλη ανοίγει προς τη θάλασσα
Σήμερα, η Βουλιαγμένη είναι αποκλεισμένη από τις παραλίες της.  
Τα κάγκελα και ο κακός σχεδιασμός των δρόμων 
και των πεζοδρομίων μας απομακρύνουν από  
τη φυσική γραμμή που ενώνει την πόλη με τη θάλασσα. 

Επανασχεδιάζουμε όλη την παραλιακή ζώνη.  
Με απλές παρεμβάσεις, η Βουλιαγμένη ζει και κινείται  
με προοπτική για το αύριο.

Ενοποίηση της παραλιακής ζώνης
Επανασυνδέουμε τα κατακερματισμένα τμήματα της παραλίας  
με το μεγάλο παραλιακό πεζόδρομο και τις συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις. Από το Ναό του Απόλλωνα έως τη Λίμνη, 
δημιουργούμε το μεγάλο περίπατο της Βουλιαγμένης.  

Ανακαίνιση υποδομών στις παραλίες
Όλες οι παραλίες της πόλης μας πρέπει να είναι όμορφες  
και λειτουργικές. Δεν επιτρέπονται τα σημάδια σκουριάς  
και εγκατάλειψης που βλέπουμε σήμερα. 

Καταγράφουμε τις ανάγκες κάθε παραλίας ξεχωριστά  
και σχεδιάζουμε την αναβάθμισή τους.  
Η καθαριότητα και η οργάνωση των λειτουργιών τους  
γίνονται καθημερινή δημοτική πρακτική. 

Πεζόδρομος στην παραλία

απόλαυση 



άμεση δημοκρατία

Δημοτικά δημοψηφίσματα

Άμεση δημοκρατία σημαίνει μεγαλύτερη ελευθερία για  
τους δημότες και καλύτερη διαχείριση των ζητημάτων της πόλης.  
Η Βουλιαγμένη μπορεί να γίνει ο δημοκρατικότερος  
Δήμος της χώρας.  

Σήμερα, τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας διαιωνίζονται 
άλυτα, από το φόβο του πολιτικού κόστους 
και το δημοκρατικό έλλειμμα της δημοτικής αρχής. 
Οι μεγάλες τομές αναβάλλονται, οι μεταρρυθμίσεις  
μένουν στα χαρτιά και οι ευκαιρίες χάνονται.  

Το δάσος στο Μεγάλο Καβούρι κινδυνεύει  
να αποχαρακτηρισθεί από συνεχείς καταπατήσεις.  
Η ώρα της οικοδόμησης στα οικόπεδα της Εκκλησίας  
έφτασε εξαιτίας της ολιγωρίας του Δήμου.  
Η έκταση της Αεροπορίας κινδυνεύει να γίνει οικόπεδα. 
Τη Φασκομηλιά θέλουν να την κάνουν Μητροπολιτικό Πάρκο.  
Η Βουλιαγμένη δεν έχει έναν παραλιακό πεζόδρομο.  
Τα μεγάλα συμφέροντα εποφθαλμιούν για το καζίνο,  
ενώ η Λίμνη καταστρέφεται μέρα με τη μέρα.  

Ήρθε ο καιρός να αποφασίσουμε πώς θα επιλύσουμε 
για πάντα τα προβλήματα που διαιωνίζονται 
σε βάρος της ζωής μας. 

Όλοι μαζί αποφασίζουμε
Η παρουσία των δημοτών στις εκλογές κάθε τέσσερα  
χρόνια δεν είναι αρκετή. Μόνο όταν οι δημότες πάρουν  
τις αποφάσεις στα χέρια τους θα μπορέσουμε να λύσουμε  
τα προβλήματα της Βουλιαγμένης. 

Δεν αρκεί μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει  
για τα μεγάλα ζητήματα των Βουλιαγμενιωτών. 
Ήρθε ο καιρός να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι 
για την καθημερινότητά μας. Κάθε δημότης αποκτά μερίδιο 
ευθύνης για κάθε απόφαση που επηρεάζει τη ζωή μας.



λόγος τιμής

Συμβόλαιο με τους δημότες 

• Σεβόμαστε κάθε δημότη της Βουλιαγμένης.  
 Τους υπαλλήλους και τη διοίκηση του Δήμου,  
 τις θέσεις και τις απόψεις τους. 

• Kανένας υποψήφιος του Συνδυασμού μας ή συγγενής του  
 δεν θα διεκδικήσει έργο από το Δήμο με άμεσο 
 ή έμμεσο τρόπο. 
 Κανείς δεν θα προσληφθεί και δεν θα αποκτήσει   
 αξιώματα στο Δήμο.

• Κατοχυρώνουμε και νομιμοποιούμε τα κεκτημένα 
 των δημοτών.  
 Τέρμα στους εκβιασμούς.

• Δίνουμε τέλος στο οικονομικό μονοπώλιο της Βουλιαγμένης. 
 Διαφάνεια παντού.

• Καταργούμε τους άδικους φόρους.

• Φροντίζουμε για την άμεση επίλυση  
 του οικιστικού προβλήματος.

• Διασφαλίζουμε την εφαρμογή του οικοδομικού 
 συντελεστή σε όλες τις νεόδμητες οικοδομές. 
 Προστατεύουμε τη Βουλιαγμένη από το τσιμέντο.

• Προστατεύουμε το περιβάλλον. 
 Εθνικός Δρυμός η Φασκομηλιά.  
 Αναδάσωση στο Μεγάλο Καβούρι. 

• Προτεραιότητα στην παιδεία, στον αθλητισμό,  
 στον πολιτισμό.

• Άμεση υποστήριξη στους ομίλους και στους συλλόγους. 

• Κανένα νυχτερινό κέντρο στη Βουλιαγμένη.

• Δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας 
 το πολύ σε δύο τετραετίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα καθεστώτα χρησιμοποιούν τη συκοφαντία. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν  
στους πολίτες. Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε συκοφαντική δυσφήμιση ακούσετε για το Συνδυασμό μας,
καλέστε μας να σας ενημερώσουμε για την αλήθεια και την πραγματικότητα.




