ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΤΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
;
γιατί
Αγαπητές µου συνδηµότισσες και αγαπητοί µου συνδηµότες σ’ αυτές τις εκλογές ζητούµε την στήριξη στη
ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - «ΣΕΡΡ.Α.Σ.» σε µια νέα εποχή της Αυτοδιοίκησης που απαιτεί συνεργασία,
συναίνεση και σύνθεση. Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος που εναρµονιστήκαµε µε τις ανάγκες της εποχής και
δηµιουργήσαµε µια οµάδα από τόσο διαφορετικούς ανθρώπους µε γνώµονα την ευηµερία του Τόπου µας.
Μια οµάδα που όλα τα µέλη της κατανοούν πως το έργο µιας δηµοτικής αρχής είναι να δίνει λύσεις στα πραγµατικά
και επείγοντα προβλήµατα του τόπου µας και όχι να εξυπηρετεί τους ηµετέρους της.
Το ζητούµενο εδώ και χρόνια, εµείς το κάναµε πράξη στην προεκλογική περίοδο, καθώς η οµάδα µας αποτελείται
από ανθρώπους που προέρχονται απο διαφορετικές κοµµατικές και αυτοδιοικητικές παρατάξεις στις προηγούµενες
εκλογές. Είναι η ενωτική, πολυσυλλεκτική, υπερκοµµατική παράταξη όλων των Σερραίων µε εµπειρία στη διοίκηση,
γνώση των τοπικών θεµάτων, νιάτα και αποτελεσµατικότητα.
Αισθάνοµαι τεράστια ευθύνη απέναντι σε εσάς αλλά και απέναντι στην οµάδα που συντονίζω, καθότι η επόµενη
τετραετία στην αυτοδιοίκηση θα κινηθεί σε νέο διοικητικό περιβάλλον και πρωτόγνωρες διαδικασίες στη λήψη των
αναγκαίων αποφάσεων. Σας διαβεβαιώ ότι θα εργαστούµε αδιάκοπα, συναινετικά για το συµφέρον όλων των Σερραίων.
Με αποτελεσµατικότητα για τα µικρά προβλήµατα της καθηµερινότητας και οραµατισµό για τα µεγάλα. Πιστεύουµε
στην οµαδική δουλειά.
Είναι βαθιά µου πεποίθηση, πως τα ΣΕΡΡΑΣ µπορούν και πρέπει να επιστρέψουν εκεί που αξίζουν. Γιατί έχουν
εργατικούς ανθρώπους, µορφωµένους νέους (µεγάλο απόθεµα Σερραϊκής ευφυίας) και γιατί ο τόπος µας µπορεί να
παράξει.
Μπορούµε καλύτερα, όλοι µαζί !
Σας ευχαριστώ!

Στέφανος Φωτιάδης
Υποψήφιος Δήµαρχος Σερρών

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΡΡΑΣ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Η Παράταξή µας στοχεύει σε µια Σύγχρονη, Αξιοκρατική, Αποτελεσµατική,
Αποκεντρωµένη Διοίκηση του Δήµου Σερρών. Μια διοίκηση που θα υπηρετεί την ανάγκη
αρµονικής συνύπαρξης κέντρου και περιφέρειας στη βάση των πραγµατικών αναγκών και
δυνατοτήτων τους.
Εµείς πιστεύουµε ότι οι λύσεις βρίσκονται ανάµεσά µας. Ότι µπορούµε να
αντιµετωπίσουµε οποιαδήποτε πρόκληση και είµαστε έτοιµοι να καθίσουµε γύρω από ένα
τραπέζι και να δουλέψουµε συλλογικά για το καλό των δηµοτών.
Θέλουµε, επιλέγουµε και µπορούµε να διοικήσουµε προτάσσοντας την αλήθεια,
εξασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια, φέρνοντας την ελπίδα.
Θέλουµε ένα Δήµο έξυπνο, λειτουργικό, τολµηρό, αποτελεσµατικό, ισχυρό, ικανό να
ανταποκρίνεται, να αλλάζει, να κερδίζει µικρές και µεγάλες µάχες, να βελτιώνει τη θέση του
πολίτη, να κοιτά τη µεγάλη εικόνα. Λέµε όχι σε µια µίζερη, άτολµη, µοιρολατρική διαχείριση.
Εµείς οι πολίτες που απαρτίζουµε τη ΣΕΡΡαϊκή Αυτοδιοικητική Συνεργασία,
θέλουµε ένα Δήµο:
τολµηρό,
έξυπνο,
δηµιουργικό,
βιώσιµο,
κοινωνικά αλληλέγγυο,
συµµετοχικό και του εθελοντισµού
Μια πρόταση που δοµείται στους παραπάνω 5 + 1 άξονες.

Το πρόγραµµά µας είναι κοστολογηµένο και υλοποιήσιµο µε τις εξής πηγές χρηµατοδότησης:
α) Την νέα στρατηγική βιώσιµης αστικής ανάπτυξης
β) Το περιφερειακό και τα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα και πόρους
του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
γ) Τη µόχλευση πρόσθετων χρηµατοδοτικών εργαλείων
δ) Τα ανταποδοτικά τέλη µε σεβασµό στο κάθε ευρώ του Δηµότη µας
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1ος άξονας:

ΔΗΜΟΣ
µε
ΤΟΛΜΗ

Για εµάς τολµηρός Δήµος είναι εκείνος
που έχει την ικανότητα να αποδέχεται τις
αλλαγές. Που δεν είναι φοβικός
απέναντι στις αυτονόητες ανάγκες. Που
µπορεί να συζητά, αλλά και να παράγει.
Να βλέπει τα λάθη του και να τα
διορθώνει. Να κοιτά το µέλλον χωρίς
ανεπάρκειες αλλά µε σχεδιασµό,
δουλειά, αποτελεσµατικότητα. Να
επενδύει σε αυτά που µπορεί, να
διεκδικεί και να συγκρούεται σε αυτά
που του ανήκουν, να αντιµετωπίζει τις
ανεπάρκειές του χωρίς να τις χρεώνει σε
τρίτους.

ΔΗΜΟΣ
ΜΕ ΤΟΛΜΗ
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγµατος «ΑΝΔΡΕΟΥ» - άµεση εκπόνηση
ολοκληρωµένης µελέτης για το
σύνολο του χαρακτηρισµένου ως
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» χώρου.
Λειτουργικός και αισθητικός ανασχεδιασµός του πολυπολικού αστικού
κέντρου µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας
αστικής ταυτότητας που θα διαπερνά
τους πόλους Πλατεία «Ελευθερίας»,
την Πλατεία «ΙΚΑ», την Πλατεία
«Εµπορίου», τον κεντρικό πεζόδροµο
«Κωνσταντίνος Καραµανλής» και τους
άλλους πεζοδρόµους.
Διάνοιξη της βόρειας περιαστικής
οδού. Σύνδεση των δύο κοιλάδων
(Αγίας Βαρβάρας και Αγίων Αναργύρων) - αντιπυρρική θωράκιση της
πόλης.
Ουσιαστική αναβάθµιση των κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Γεωργίου.
Άµεση κατασκευή Πεζογέφυρας στην
περιοχή της Σιγής.
Η διεκδίκηση της παραχώρησης κατά
χρήση για 99 χρόνια των στρατοπέδων µε βάση το άρθρο 84 του
Ν.3883/2010, είναι κατά την άποψή
µας µονόδροµος. Αξιοποιούµε τα
στρατόπεδα για την τοπική κοινωνία
µετά από ολοκληρωµένη µελέτη για
τον τρόπο ενσωµάτωσης στη ζωή της
ευρύτερης περιοχής.
Διεκδικούµε την απόκτηση και την
αξιοποίηση µε φορείς, του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη.
Δηµιουργία πολιτιστικού πάρκου στο
πρώην Στρατόπεδο «Παπαλουκά» µε
την εγκατάσταση νέου αρχαιολογικού
Μουσείου, Μουσείου Κ. Ξενάκη,
Κέντρου Ιστορίας Σερρών, Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας κ.λπ.
Άµεση ολοκλήρωση του ηµιτελούς
Κολυµβητηρίου Ολυµπιακών διαστάσεων στο Αθλητικό Πάρκο Οµόνοιας.
Ολοκλήρωση του κλειστού Γυµναστηρίου στον Άγιο Ιωάννη.
Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου
βαρέων αθληµάτων.
Δηµιουργία δικτύου ποδηλατοδρόµων, σύνδεση όλων των αθλητικών
χώρων και υποδοµών.

Βελτίωση - ανάδειξη αθλητικών
εγκαταστάσεων πάρκου Οµόνοιας
(Ενιαία µελέτη).
Αναβαθµίζουµε και συντηρούµε όλες
τις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Αναβάθµιση της λειτουργίας του
Αυτοκινητοδροµίου και της αποτελεσµατικότητας ως εργαλείο τουριστικής
έλξης .
Ανοίγουµε τη συντεταγµένη συζήτηση
για τη δηµιουργία νέου γηπέδου του
Πανσερραϊκού.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ

ΤΑ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
1. Μειώνουµε από το επόµενο έτος
κατά 25% τα ανταποδοτικά τέλη

2. Μειώνουµε άµεσα κατά 30% το
λογαριασµό ύδρευσης, επανεξετάζουµε το κοινωνικό τιµολόγιο. Νέος
τρόπος χρέωσης - νέο τιµολόγιο.

3. Αντιµετώπιση της κακής ποιότητας
πόσιµου νερού σε κοινότητες που
υφίσταται πρόβληµα

4. Παρεµβάσεις στα αποχετευτικά
δίκτυα των δηµοτικών διαµερισµάτων για την αντιµετώπιση πληµµύρων.

5. Ολοκλήρωση, κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και
κατασκευή µικρών µονάδων βιολογικού καθαρισµού σε τοπικές
οµάδες οικισµών.

6. Κατασκευή νέου πολυδύναµου
κτιρίου για τη ΔΕΥΑΣ στο ιδιόκτητο
οικόπεδο της.

7. Εκπονούµε ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα για τη ΔΕΥΑΣ
µε στόχο τη λειτουργική και επιχειρησιακή αναβάθµισή της, την
ενίσχυση των όρων βιωσιµότητάς
της και δυνατότητα ανάπτυξης άλλων δικτύων αξιοποιώντας τις
δυνατότητες του ιδρυτικού της
νόµου.

8. Αξιοποιούµε το σύνολο των υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών
µας (αυτοστέγαση υπηρεσίων) µε
σκοπό την εξοικονόµηση πόρων.

Συγκροτούµε και εφαρµόζουµε ένα
νέο κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης
και λειτουργίας των κοινοχρήστων
χώρων, διαµορφώνοντας µια άλλη
σχέση µεταξύ της ελεύθερης και
ανε µ π ό δ ισ τ η ς κίνησ η ς κα ι τω ν
τραπεζοκαθισµάτων.
Βελτιώνουµε το εργασιακό περιβάλλον στο Δηµαρχείο µεταβαίνοντας
στον ψηφιακό δήµο.
Ορίζουµε τρεις Αντιδηµάρχους Γεωγραφικής Ευθύνης.
Άµεση οργάνωση, εγκατάσταση και
λειτουργία Δηµοπρατηρίου Αγροτικών
Προϊόντων, στη βάση της υπάρχουσας
µελέτης της ΑΝΕΣΕΡ και τη συνεργασία του ΕΒΕΣ.
Ουσιαστική συνεργασία µε Επιµελητήριο, Σωµατεία, Συλλόγους – Ενώνουµε τις δυνάµεις του τόπου µας.
Πρωταρχικό για µας να επιστρέψει το
αίσθηµα ασφάλειας των Σερραίων.
Προς τούτο ενεργοποιούµε άµεσα το
άρθρο 13 του Ν.3387/2005 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 84 του
Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), και συγκροτούµε
το Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης
Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.).
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2ος άξονας:

ΕΞΥΠΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ

EΞΥΠΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ

Η ευφυής λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήµου που βασίζεται στις καινοτόµες µεθόδους και πρακτικές. Επενδύουµε πρωτίστως στη συλλογική ευφυία
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής,
µακριά από πρακτικές µιµητισµού και
µε µοναδικό στόχο τη βελτίωση της ζωής µας και την ενίσχυση της θέσης µας
στον έντονο ανταγωνισµό των πόλεων,
προτάσσουµε:

Μετασχηµατίζουµε το Δήµο Σερρών
σε «έξυπνο» τόσο στην πόλη όσο και
στα χωριά. Αυτό γίνεται µε την συµµετοχική διαδικασία των δηµοτών και
την συνεργασία µε τα τοπικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα.
Οι έξυπνες λύσεις που βελτιώνουν την
καθηµερινότητά µας θα πρέπει να
συνοδεύονται από ειδικά µέτρα
εξοικείωσης όλων των κοινωνικών
οµάδων. Να καταπολεµούν τον
ψηφιακό αποκλεισµό ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων.
Ενισχύουµε τη µετάβαση του Δήµου
µας σε ένα ευφυές ψηφιακό περιβάλλον µε την παράλληλη διαρκή αναβάθµιση των δεξιοτήτων των υπηρεσιακών στελεχών και της επιχειρησιακής ικανότητας των δηµοτικών µας
υπηρεσιών.

Mε ρεαλιστικές λύσεις αντιµετωπίζουµε
τα προβλήµατα της αστικής κινητικότητας (συµπεριλαµβανοµένης της
κυκλοφορίας και των συγκοινωνιών)
προτάσσοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ευφυή διαχείριση των
απορριµµάτων.
Εισάγουµε συστήµατα ευφυούς γεωργίας µε µετρήσιµα αποτελέσµατα στο
κόστος και την ποιότητα της αγροτικής
παραγωγής.
Χρήση τεχνολογίας για την ενίσχυση
άµεσης δηµοκρατίας (µέσω ζωντανής
µετάδοσης συνεδριάσεων συλλογικών
οργάνων, ηλεκτρονική διαβούλευση).
«Έξυπνη εφαρµογή» υποδοχής προβληµάτων του Δήµου (στα πρότυπα
του Fixmycity) και σύνδεση της µε τα
συνεργεία του Δήµου για την άµεση
επίλυση.

Δηµιουργία «γραφείου εξυπηρέτησης
µιας στάσης» του πολίτη σε κάθε τοπική κοινότητα. Διασύνδεση υπηρεσιών
του Δήµου, ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται άµεσα.
Ελεύθερο Wi-ﬁ µε υψηλές ταχύτητες
γύρω από το Δηµοτικά-Δηµόσια κτίρια, στο κέντρο της πόλης και των
χωριών.
Η πόλη και οι οικισµοί, σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον µπορούν να δίνουν πληροφορίες για την κυκλοφορία, τη
στάθµευση, το δίκτυο οδοφωτισµού,
την κατάσταση του αστικού εξοπλισµού, κ.λπ. Αυτήν την πληροφορία
θέλουµε να διαχειριστούµε αποτελεσµατικά. Να µετατρέψουµε το Δήµο
µας ως ικανό µηχανισµό διαχείρισής
της, προς όφελος µιας συµµετοχικής
και αποτελεσµατικής διοίκησης.

3
3ος άξονας:

Η δηµιουργική οικονοµία, η δηµιουργικότητα στο χώρο, δεν είναι µια
υπόθεση για άλλους. Είναι µια υπαρκτή
συζήτηση, µια καθηµερινή δράση
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών
και των αντίστοιχων τοπικών οικονοµιών. Η δηµιουργικότητα είναι προτεραιότητα συνδέοντας το επιχειρείν, τον
πολιτισµό, τον αθλητισµό, τις τέχνες,
την κουλτούρα σε συγκεκριµένες πολιτικές µε µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Εµείς οι πολίτες της Σερραϊκής Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας προτάσσουµε ένα Δήµο δηµιουργικό, στον οποίο:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕ
ΧΡΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Αναβάθµιση του ρόλου του λόφου της
Ακρόπολης (Κουλάς), σύνδεσή του µε
το κέντρο της πόλης.
Ενοποιούνται όλα τα στοιχεία που
συνθέτουν την µακραίωνη ιστορία της
πόλης µε έµφαση στο βυζαντινό χαρακτήρα της. Επιχειρούµε µια, µεγάλης
κλίµακας, παρέµβαση δικτύωσης των
περιοχών κάτω από την Ακρόπολη της
πόλης µε άξονα το λόφο µηχανικού,
την οικία Σχοινά, την παλαιά Μητρόπολη, το Προδροµούδι, τα Βυζαντινά
Λουτρά, τα υπολείµµατα των Βυζαντινών Τειχών
Ψηφιοποιείται όλο το ιστορικό αρχειακό απόθεµα της πόλης, δηµόσιο και
ιδιωτικό και προβάλλεται στο Κέντρο
Ιστορίας Σερρών
Δηµιουργούµε Μουσείο Νερού µε την
πλήρη αξιοποίηση του εγκαταλειµµένου µηχανολογικού εξοπλισµού των
εγγείων βελτιώσεων επιχειρώντας να
αποτυπώσουµε τη «µάχη» των προγόνων µας µε το νερό

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δηµιουργείται διαρκές πεδίο πολιτισµού µε στόχο την ενίσχυση και προαγωγή του πολιτισµού µας µε όρους
καινοτοµίας, ενώ επιχειρείται η θεσµοθέτηση µεγάλων γεγονότων πολιτισµού.
Ανοίγουµε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στην κοινωνία µε τη συγκρότηση µιας, θεσµικά
κατοχυρωµένης συνεργασίας, µε τους
φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και της ερασιτεχνικής δηµιουργίας.
Επενδύουµε στο παιδικό θέατρο διαµέσου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. µε στόχο την
προαγωγή του πολιτισµού.
Συνέχιση και ενδυνάµωση του πετυχηµένου θεσµού της Πανεπιστηµιάδας
Θεάτρου.

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Προχωρούµε στη δηµιουργία µιας
δοµής υποστήριξης των επιχειρηµατικών ιδεών, δηλαδή παρέχουµε την
υποστήριξή µας µε σύγχρονα εργαλεία
συµβουλευτικής σε νέους, νέες που
θέλουν να δηµιουργήσουν τη δική τους
start up επιχείρηση. Συνεργαζόµαστε
µε την αντίστοιχη δοµή προθερµοκοίτησης επιχειρηµατικών ιδεών
ok!thess που λειτουργεί στο Δήµο
Θεσσαλονίκης, προάγοντας παράλληλα τη συνεργασία µε το ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυµα της πόλης µας.
Θεσµοθετούµε κίνητρα για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων ή επιστροφή παλαιών στην χωρική αρµοδιότητα του Δήµου (µειωµένα δηµοτικά τέλη, µειωµένα µισθώµατα κ.λπ.).
Συγκροτούµε παράλληλα θερµοκοιτίδα νεοφυούς επιχειρηµατικότητας
χρησιµοποιώντας κατάλληλα εργαλεία
υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας.
Προχωρούµε στην υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε το Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της πόλης µας, µε
στόχο την υιοθέτηση του µοντέλου της
δηµιουργικής οικονοµίας, προάγοντας
την καινοτοµία και τον πολιτισµό.
Ενισχύουµε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία (κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις). Ενθαρρύνουµε

τη δηµιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.ΣΕΠ) σε
τοµείς που µπορούν να εξασφαλίσουν
τη βιωσιµότητά τους.

Ακρόπολη, Κουλάς, Κοιλάδα Αγίων
Αναργύρων, Κοιλάδα Αγίας Βαρβάρας, Μουσεία, Βυζαντινά και νεοκλασικά οικοδοµήµατα κ.ά.

Πρωτοβουλίες - στήριξη για την ενδυνάµωση και οργανωµένη λειτουργίας
της ΒΙ.ΠΕ.

Στήριξη της αγοράς µε δηµιουργία
γεγονότων για την προσέλευση επισκεπτών στο κέντρο όλο το χρόνο.

Ενισχύεται κάθε συλλογική και ατοµική δηµιουργική πρωτοβουλία µε
έµφαση στην καινοτοµία και το design.

Το Αυτοκινητοδρόµιο Σερρών για
µας είναι ζήτηµα κεφαλαιώδους
σηµασίας και πρώτης προτεραιότητας.
Αναβαθµίζουµε την λειτουργία του
Αυτοκινητοδροµίου σε βασικό εργαλείο τουριστικής έλξης.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ
Επενδύουµε στη διαµόρφωση µιας
νέας διακριτής τουριστικής ταυτότητας
για το Δήµο Σερρών.
Οργανωµένη παρουσία, σε τουριστικές αγορές µε συµµετοχή σε θεµατικές εκθέσεις του εσωτερικού και
εξωτερικού. Στοχευµένη χρήση διαδικτυακών µέσων.
Καθορίζουµε µια ενιαία και µεσοπρόθεσµη στρατηγική branding και προχωρούµε στην υπογραφή σχετικής
προγραµµατικής σύµβασης µε την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Υποστηρίζουµε τους πυλώνες της
τοπικής µας οικονοµίας: ο Αγροτικός
τοµέας, ο Πολιτισµός (οι παραδοσιακοί), – Εναλλακτικός Τουρισµός και
Αθλητισµός (οι σύγχρονοι).
Καθιέρωση ανοιξιάτικων εκδηλώσεων µε την ονοµασία “Ανοιξιάτικο
Φεστιβάλ Σερρών - Γιορτή Λουλουδιών” µε παράλληλες εκδηλώσεις
(ανθοέκθεσης, έκθεσης τοπικών
προϊόντων, γαστρονοµίας, eco festival
κ.λπ.). Στήριξη όλων τον πολιτιστικών
θεσµών του δήµου µας.
Λειτουργία σε κεντρικό σηµείο,
κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών.
Διανοµή ενηµερωτικών εντύπων.
Αναβάθµιση των πυλών εισόδου της
πόλης ώστε να δίνεται καλύτερη
αισθητική εικόνα στον επισκέπτη από
την πρώτη στιγµή.
Άµεση ανάδειξη των βασικών πόλων
έλξης και συνδυαστική - στοχευµένη
προβολή τους (Λαϊλιάς, Αη Γιάννης,
Ιερές Μονές Τιµίου Προδρόµου και
Παναγίας Βύσσιανης, Άνω Βροντού,
Ορεινή, Ελαιώνας, Αυτοκινητοδρόµιο,

Στήριξη και ενδυνάµωση της έκθεσης
SEREXPO.
Άµεσα προχωρούµε σε προγραµµατική σύµβαση συνεργασίας µε
άλλους δήµους και δηµόσιους φορείς.
Κατάρτιση κοινού προγράµµατος
τουριστικής προβολής και ανάδειξης
των εναλλακτικών µορφών τουρισµού
(αθλητικός, θρησκευτικός, ιστορικός,
γαστρονοµικός, µαθητικός, περιηγητικός κ.ά.).

ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Για µας η ουσιαστική στήριξη του
αγροτικού τοµέα είναι µονόδροµος
για την ανόρθωση της τοπικής µας
οικονοµίας και κοινωνίας. Ως εκ τούτου
υιοθετούµε απολύτως και πλήρως το
« ΔΥ Ν ΑΤ Η Α ΓΟ ΡΑ Μ Ε ΔΥ Ν ΑΤ Η
ΑΓΡΟΤΙΑ» Δηµιουργία γραφείου
υποστήριξης του Πρωτογενούς Τοµέα
στην Αντιδηµαρχία Ανάπτυξης και
Αγροτικής Οικονοµίας, µε έµφαση στις
ε νη µ ε ρ ω τι κ έ ς δ ρ ά σ ει ς κα ι σ τι ς
συµβουλευτικές υπηρεσίες στους
αγρότες για τα τρέχοντα και µελλοντικά
χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
Αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και του πλαισίου παραγωγής
προϊόντων ποιότητας- «Προστατευµένη Ονοµασία Προέλευσης»
(Π.Ο.Π.)

Ο Δήµος µας έχει στο DNA του τη
δηµιουργία. Εµείς δηµιουργούµε τις
προϋποθέσεις να τεθεί ξανά στο επίκεντρο αποτελεσµατικών πολιτικών
που στηρίζονται στη συλλογικότητα,
την αυτενέργεια και τη δηµιουργική
πρωτοβουλία. Με δικτυώσεις, διαρκή
διάλογο και βελτιωµένη επιχειρησιακή ικανότητα.
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Κάθε γειτονιά, κάθε χωριό, κάθε πολίτης
δικαιούνται συνθήκες ασφάλειας,
αξιοπρέπειας, ποιότητας ζωής. Προτάσσουµε ένα βιώσιµο αστικό περιβάλλον
υιοθετώντας την αυτονόητη ανάγκη πως
µια πόλη µε τους οικισµούς της µπορεί να
αλλάζει, να καινοτοµεί, να αµφισβητεί, να
δίνει αυτονόητες λύσεις:

4ος άξονας:

ΔΗΜΟΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διοικούµε µε τις αρχές και τη φιλοσοφία του Νέου Δηµόσιου Μάνατζµεντ
στη βάση της πλήρους και αµετάκλητης υιοθέτησης συγκεκριµένων
δεικτών µέτρησης της αποδοτικότητας
και αποτελεσµατικότητας.
Στη βάση αυτών των αρχών επανεξετάζεται το εσωτερικό κανονιστικό
περιβάλλον του Δήµου µας και
ιδιαίτερα ο Οργανισµός Εσωτερικής
Υπηρεσίας, ενώ σε πλήρη αντιστοιχία
θα βρίσκεται και το σχήµα πολιτικής
διοίκησης µε έµφαση στη γεωγραφική
ευθύνη.
Την αναδιοργάνωση των δηµοτικών
υπηρεσιών µε έµφαση στις «εξωστρεφείς» υπηρεσίες και στη λογική «της
διακίνησης των εγγράφων και όχι των
πολιτών».
Καθιέρωση συστήµατος φύλαξης
δηµοτικών εγκαταστάσεων και χώρων
συγκέντρωσης δηµοτών.

ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗΣ
Υπογειοποιούµε τους κάδους στο
κέντρο της πόλης - των οικισµών µε
στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής εικόνας.
Προωθούµε την ανακύκλωση µε
έµφαση στην αύξηση του ποσοστού
της µε ετήσια εξειδίκευση και υιοθέτηση δεικτών παρακολούθησης.
Διευρύνουµε τα ανακυκλώσιµα υλικά
µε την επέκταση και αναβάθµιση της
εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος κοµποστοποίησης.
Ενισχύουµε µε σύγχρονο εξοπλισµό
και προσωπικό την αποκοµιδή και
δ ι α χ εί ρ ισ η τω ν α π ο ρ ρ ι µ µ ά τω ν
διατηρώντας το δηµόσιο χαρακτήρα
της υπηρεσίας.
Τακτική σάρωση και πλύση των οδών
στην πόλη και στους οικισµούς, τακτική
απολύµανση και συντήρηση των
κάδων.
Διαµορφώνουµε την ορθή και ολοκληρωµένη διαχείριση κενών συσκευ-ασιών αγροχηµικών προϊόντων.
Καθαροί, κουρεµένοι, κοινόχρηστοι
χώροι.

Ενίσχυση του πράσινου - ευπρεπισµός
των κοινόχρηστων χώρων.
«Δήµος Σερρών - Δήµος των λουλουδιών» και τις τέσσερις εποχές.
Ασφαλτοστρωµένοι αστικοί δρόµοι,
συντηρηµένοι αγροτικοί.
Οργανώνουµε συνεργεία άµεσης
επέµβασης για την αποκατάσταση των
φθορών και την προληπτική συντήρηση του αστικού εξοπλισµού.

ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ
Υιοθετούµε το µοντέλο της Ενεργειακής Κοινότητας σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Ν.4513/18.
Σχεδιάζουµε σε απόλυτη προτεραιότητα και δροµολογούµε παρεµβάσεις
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας όλων των δηµοτικών κτιρίων.
Διερευνούµε τη δυνατότητα προκήρυξης µέσω του δήµου του προγράµµατος “εξοικονόµησης κατ’ οίκον“, για
τους οικονοµικά ασθενέστερους
δηµότες.
Εκσυγχρονίζουµε και αναβαθµίζουµε
ενεργειακά το δηµοτικό οδοφωτισµό
µε την υιοθέτηση επιλογών που θα
διακρίνονται για την εξασφάλιση του
δηµόσιου συµφέροντος.

ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ή ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Επανασχεδιάζουµε τον κυκλοφοριακό
σχεδιασµό µε στόχο την αποτροπή της
χρήσης του αυτοκινήτου, κατασκευάζουµε υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία
Εµπορίου, αναζητούµε τρόπους
αξιοποίησης των κοινόχρηστων ακάλυπτων χώρων των µεγάλων πολεοδοµικών τετραγώνων της πόλης, την
ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων
κίνησης και την ευχερή αστική κινητικότητα για όλους.

ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Άµεση αντιµετώπιση των στεγαστικών
αναγκών των νηπιαγωγείων.
Σχεδιασµός προγράµµατος «Ανοιχτής
Αυλής» κατά τις απογευµατινές ώρες
για τη δηµιουργική ενασχόληση των
µαθητών σε συνεργασία µε τους
συλλόγους γονέων.
Εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων και δράσεων στην µαθητική
κοινότητα που προάγουν τον πολιτισµό και τον αθλητισµό.
Ενίσχυση του θεσµού σχολικού
τροχονόµου-φύλακα.
Αναβάθµιση του πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για την εκπαίδευση
µαθητών προσχολικής-σχολικής
ηλικίας µε στόχο την ασφαλή οδική
συµπεριφορά.
Δηµιουργία σύγχρονων παιδικών
χαρών παντού.
Ε νδ υ να µ ώ νου µ ε το θ εσ µ ό τω ν
παιδικών δηµοτικών κατασκηνώσεων
α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ι ς υ π ά ρχ ο υ σ ε ς
δηµοτικές εγκαταστάσεις.
Αγωνιζόµαστε για µόνιµες δοµές ΚΔΑΠ
και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήµους, για
σταθερή και εξασφαλισµένη
χρηµατοδότηση από το Κράτος µε
µόνιµες θέσεις εργασίας για το
προσωπικό των δοµών.

ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ
Λ ειτ ου ργού µ ε µ ε τ ο τ ρ ί π τ υχο
«ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»
Διαχειριζόµαστε ολοκληρωµένα το
ζήτηµα των αδέσποτων ζώων µε
όρους αποτελεσµατικότητας και
σ υλ λ ογι κότ ητα ς σ τ η β ά σ η του
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου.
Ψηφιοποίηση του µητρώου αδέσποτων και δεσποζόµενων.
Συνεργασία µε φιλοζωικά σωµατεία
του Δήµου µας.
Κατασκευή σύγχρονου καταφυγίου µε
αξιοποίηση του κυνοκοµείου.
Καθιέρωση µέρας επίσκεψης στο
κυνοκοµείο.
Μ έτρ α ε ν θ ά ρ ρυ νσ η ς υ ιο θ εσία ς
αδέσποτων.

5ος άξονας:
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ΔΗΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ

Για εµάς ο Δήµος Σερρών πρέπει να
προτάσσει µια ολοκληρωµένη πολιτική µε επίκεντρό της τη θέση: «κανένας
αβοήθητος, κανένας µόνος». Τα µέτρα
αλληλεγγύης, φροντίδας και πρόνοιας
είναι:
Μέτρα πυροπροστασίας, ράµπες και
WC για ΑΜΕΑ στα σχολεία.
Δηµιουργία δηµοτικού ιατρείου σε
συνεργασία µε το Νοσοκοµείο Σερρών
και την προαγωγή του εθελοντισµού,
στοχεύοντας στην προστασία των
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού.
Θέσπιση δηµοτικής κοινωνικής
κάρτας, για την κάλυψη βασικών καταναλωτικών αναγκών των οικονοµικά
ασθενέστερων δηµοτών µε συµβαλλόµενες τοπικές επιχειρήσεις
Ενηµέρωση, πρόληψη και καταπολέµηση κατάχρησης αλκοόλ και τοξικών
ουσιών (συνεργασία µε ΕΣΥ, ΟΚΑΝΑ,
ΚΕΘΕΑ, ΟΑΣΙΣ).
Διεκδίκηση και αξιοποίηση Παλαιού
Νοσοκοµείου για την εγκατάσταση
κοινωνικών δόµων πρόνοιας.
Δηµοτική, τηλεφωνική, διαδικτυακή
ψυχολογική στήριξη ατόµων και
ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Επέκταση του δικτύου δηµοτικών
υπηρεσιών κατοίκων φροντίδας.
Εφαρµογή προγραµµάτων υγείας
(προσυµπτωµατικός έλεγχος) σε
συνεργασία µε την Περιφέρεια (Δηµόσια Υγεία) και τον Ιατρικό Σύλλογο.
Εγκατάσταση ενός κοινωνικού γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών
και την παράλληλη ενίσχυση των

δεξιοτήτων των αρµόδιων υπηρεσιακών στελεχών, ως εργαλείο συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών και
τη µετατροπή τους σε αποτελεσµατικές
πολιτικές.
Ανάδειξη και µετεξέλιξη του Κέντρου
Κοινότητας του Δήµου Σερρών ως το
συντονιστικό µηχανισµό άσκησης
κοινωνικής πολιτικής.
Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε
την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία µε στόχο την ανάπτυξη ενός
δοµηµένου πλαισίου για την πλήρη
ενσωµάτωση όλων των πτυχών που
σχετίζονται µε τις δηµοτικές πολιτικές
και τα αιτήµατα του κινήµατος της
αναπηρίας.

Υλοποίηση προγραµµάτων µαζικού
αθλητισµού και αθλητισµού ΑΜΕΑ.
Συµβολή στη δηµιουργία τράπεζας
αίµατος, ιστών και δωρητών οργάνων.

Οι Σέρρες για εµάς πρέπει να είναι
ταυτόσηµες µε τη συµµετοχή και τον
εθελοντισµό. Για εµάς η συµµετοχή είναι
µια βαθιά πολιτική επιλογή. Είναι
συνώνυµη της «καλής διακυβέρνησης»
µε συγκεκριµένες πρακτικές και εργαλεία
που προάγουν τον έλεγχο, τη διαφάνεια,
τη λογοδοσία, τη διαβούλευση και τελικά
τη συµµετοχή.

6ος άξονας:

Α π ό τ ην ά λ λ η π λ ε υ ρ ά η ε νε ργή
συµµετοχή µπορεί και πρέπει να είναι
ταυτόσηµη έννοια µε τον εθελοντισµό
και την κινητοποίηση.
Ενισχύουµε τον εθελοντισµό σε κάθε
πτυχή της κοινωνικής και πολιτιστικής
δράσης. Υποστηρίζουµε, ενισχύουµε τον
ε θ ε λ ον τισ µ ό κα ι τα δ ί κτ υ ά του ,
προάγουµε και ενισχύουµε τις δράσεις
των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών
σε κάθε έκφανση της τοπικής
πραγµατικότητας. Παρέχουµε µέσα και
πόρους µε στόχο µια κοινωνία σε κίνηση.
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1.

ΔΗΜΟΣ

Καθιέρωση τακτικής λογοδοσίας ανά
θεµατική ενότητα.

2.

Πλήρης λειτουργία της Δηµοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης.

της

3.

Υιοθέτηση των αρχών του συµµετοχικού
προϋπολογισµού ως µιας διαδικασίας
διαρκούς συζήτησης στην πόλη και τους
οικισµούς.

4.

Αξιοποίηση του θεσµούς των τοπικών
δηµοψηφισµάτων για τα δύσκολα
θέµατα του τόπου µας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
και του

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Αγαπητές Συνδηµότισσες και Συνδηµότες
µε συλλογικότητα, σοβαρότητα και
υπευθυνότητα,
µε αλήθεια, αξιοπρέπεια και ελπίδα για
το µέλλον,
οραµατιζόµαστε έναν πραγµατικά
“σύγχρονο και ανθρώπινο δήµο”.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΑΤΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΡΜΗ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΛΟΓΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΔΡΙΓΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΛΕΤΣΚΟΒΑ
ΟΥΛΙΑΝΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΚΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΖΕΡΒΑΚΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)

ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΙΛΑΝΙΔΟΥ-ΒΙΛΛΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΑΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΛΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΠΑΝΔΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΙΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΠΟΥΛΑ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΦΙΛΟΓΟΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΝΙΚΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ)

ΜΑΜΑΝΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΕΣΑΪΚΟΥ
ΖΩΗ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΠΗ)

ΜΠΑΪΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΙΡΤΖΙΔΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΩΝ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)

ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΤΟΦΛΑΤΖΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΚ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗ
ΦΑΝΗ

ΣΑΜΟΥΛΑΔΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ

ΣΦΕΤΣΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕΡΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΥΖΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΡΟΥΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

πρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Πτυχ. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΓΟΥΓΟΥΣΗ
(ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΛΑΚΤΗ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

ΜΗΛΙΟΥΔΗΣ
-ΣΙΣΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΟΥ
ΝΙΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΡΕΙΝΗΣ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ
-ΣΙΑΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΡΙΤΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΛΕΥΚΩΝΑ

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΑΠ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ TOΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ
-ΣΑΠΛΑΜΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΛΕΟΝΩΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΥΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΟΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΣΑΑΚ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΤΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΡΟΣΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ)

ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΜΗΤΣΙΚΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ

ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΦΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΕΝΑ

ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ
µε

ΤΟΛΜΗ

ΕΞΥΠΝΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ

της

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
και του

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Εκλογικό κέντρο:
Π. Τσαλδάρη 43 & Ερμού
τηλ. επικ.: 23213 21540
email: fo adisstefa@gmail.com
ΣΕΡΡΑΣ-Στέφανος Φωτιάδης

www.sfo adis.gr

