Διεκδικούμε μια ανθρώπινη πόλη

Η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών που εφάρμοσε η δικομματική κυβέρνηση
Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκτός από την ισοπέδωση των πολιτών που βρίσκονται στα πρόθυρα
ανθρωπιστικής κρίσης (4.000 αυτοκτονίες, 1.500.000 ανέργους, μειώσεις
μισθών - συντάξεων, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, κύμα μετανάστευσης
νέων ανθρώπων στο εξωτερικό, διάλυσης της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας,
κατάργησης κοινωνικών δομών, κ.λ.π.) είχε και καταστροφικά αποτελέσματα στο
περιβάλλον. Η δημόσια περιουσία παραχωρείται στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση. Στο
Δήμο μας το κτίριο ΕΟΜΜΕΧ Θράκης και Κορυζή στον Ταύρο, το ακίνητο επί της
οδού Φλωρίνης 12 στο Μοσχάτο και η προτροπή της κυβέρνησης να εκχωρηθούν
όσοι ελεύθεροι χώροι παραμένουν ακόμη στην κυριότητά της Αυτοδιοίκησης σε
ιδιώτες προς «αξιοποίηση» αποτελούν ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να αποτρέψουμε
με αγώνες.
Η Δημοτική Αρχή του κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ στα θέματα περιβάλλοντος υπηρέτησε την
κυβερνητική πολιτική, θυσιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις το μέλλον της πόλης και
των πολιτών της. Μερικά στοιχεία:
- Ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την «αξιοποίηση» της παραλίας
που προβλέπει τείχος ύψους 11,5 μέτρων μπροστά στη θάλασσα, αγνοώντας
τις προτάσεις μας για απόρριψη της μελέτης και εξέτασης εναλλακτικής
λύσης με την υπογειοποίηση της παραλιακής λεωφόρου κάτω από την κοίτη
του Ιλισού.
- Στο Προεδρικό Διάταγμα της παραλίας, όχι μόνο δεν κατοχυρώνεται ότι η
διαχείριση της παραλίας θα είναι από διαδημοτικό φορέα της αυτοδιοίκησης Α!
και Β! βαθμού σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
αλλά αντίθετα επιτρέπεται η παραχώρηση τμήματος της παραλίας σε ιδιώτες
προς εκμετάλλευση, η προσθήκη νέων χρήσεων γης και η αύξηση των όρων

δόμησης προκειμένου να αναλάβουν τα εργολαβικά συμφέροντα την διαχείριση
του φιλέτου της παραλίας. Για το γεγονός αυτό επαίρεται ο κ.Ευθυμίου χωρίς να
ανησυχεί για τις επιπτώσεις του στην αγορά του Μοσχάτου και στην ποιότητα
ζωής στη γειτονιά του!!!!
- Ενέκρινε τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στην οδό Δήμητρος και την διάνοιξη
της Λ.Ειρήνης (Ταύρος) μέσα από το πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με
όσα ζήταγε η ΕΡΓΟΣΕ για τις ανισόπεδες γέφυρες του Προαστιακού. Αναγκάστηκε
να προχωρήσει σε ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συγκέντρωση των
κατοίκων που κάλεσε η παράταξή μας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και συλλογές
υπογραφών κατοίκων όπου με πρότασή μας αποφασίστηκε ομόφωνα, η άρνηση
τριχοτόμησης του Ταύρου από τον Προαστιακό με την κατασκευή των ανισόπεδων
κόμβων καθώς επίσης η παρέμβασή μας στο Περιφερειακό και η προσφυγή μας στο
Σ.τ.Ε.
σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του ΥΠΕΚΑ.
- Αναγκάστηκε κάτω από την πίεση των κατοίκων, να πάρει πίσω τα προβλεπόμενα
στην Κυκλοφοριακή Μελέτη του Ταύρου (κλείσιμο της Μακεδονίας, έξοδος
φορτηγών δια μέσου της Ήρας, διάνοιξη της Ειρήνης μέσω του πάρκου, κόμβος 25ης
Μαρτίου, κόμβος Χρ. Σμύρνης, διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων μέσω του οικιστικού
ιστού κ.λ.π,.) Ακόμη περιμένουμε την εφαρμογή στην πράξη των όσων εγκρίθηκαν…
Είμαστε οι μόνοι που ασκήσαμε δημιουργική αντιπολίτευση με κατάθεση
τεκμηριωμένων προτάσεων. Απευθυνθήκαμε στους πολίτες και με τη δική τους
ενεργοποίηση καταφέραμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα ανατρέποντας
ακόμη και αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής (Αγωγός οδού Ελευθερίας,
Αερογέφυρες Προαστιακού, Κυκλοφοριακή Μελέτη Ταύρου,
Απόφαση Δημ. Συμβουλίου για Πράσινο Σημείο, Κλείσιμο Σκραπατζίδικων κ.λ.π.).

Συμπολίτες και Συμπολίτισσες,
η Ριζοσπαστική Κίνηση Μοσχάτου - Ταύρου «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή»
δραστηριοποιείται για μια πόλη που θα ανήκει στους κατοίκους της, για μια πόλη
με χώρους πρασίνου, που δεν θα ασφυκτιά από τα αυτοκίνητα και το καυσαέριο,
χωρίς παράνομες ρυπογόνες μονάδες, χωρίς κεραίες μέσα στις γειτονιές και χωρίς
καταλήψεις των λίγων αδόμητων χώρων - πεζοδρόμων από τραπεζοκαθίσματα και
παράνομα παρκαρισμένα ΙΧ.
Προϋπόθεση όμως για να πραγματοποιηθούν τα μεγάλα έργα περιβαλλοντικής
αναβάθμισης της πόλης μας που προτείνουμε στο πρόγραμμά μας είναι:
-Η ανάπτυξη μαζικών πανδημοτικών αγώνων για τη διεκδίκηση των ελεύθερων και
των δημόσιων χώρων.
- Ο αγώνας για την ανατροπή της πολιτικής της συρρίκνωσης των Δημόσιων
Επενδύσεων, των περικοπών των Δημοσίων Δαπανών, των περικοπών των
επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ που εφαρμόζει η Κυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Δημόσιοι Χώροι
Διεκδικούμε:
•τους δημόσιους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για εκποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ.
(Κτίριο ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο και κτίριο Φλωρίνης 12 στο Μοσχάτο).
την απόδοση στο Δήμο του στρατοπέδου Αποστολίδη στην οδό Πειραιώς
την απόδοση στο δήμο του πέτρινου κτιρίου των ΕΛΤΑ
στην οδό Δωρίδος στον Ταύρο.
την απόδοση στο Δήμο των Φαρμακαποθηκών του Υπ.Υγείας
στην Λ. Ειρήνης στον Ταύρο.

•
•

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

• αλλαγή χρήσεων γης προς όφελος του περιβάλλοντος • Παύση των μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής που
έχουν αποτέλεσμα τον κατακερματισμό των ελεύθερων χώρων • έλεγχος αδειών λειτουργίας βιοτεχνιών και
βιομηχανιών-καμιά παράνομη και ρυπογόνα παραγωγική δραστηριότητα • συστηματική αποκομιδή απορριμμάτων
• άμεση υλοποίηση του Πράσινου Σημείου, μέσω διαδημοτικού φορέα των δήμων του Ελαιώνα, για την συλλογή
και ανακύκλωση υλικών, χωροθετημένο σε θέση που να εξυπηρετεί όλους τους φορείς • καθαρισμός ρέματος
Προφήτη Δανιήλ περίφραξη και διαμόρφωση πεζοδρομίου.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

•

• Aπομάκρυνση των ρυπογόνων βιομηχανιών και βιοτεχνιών από τις περιοχές κατοικίας • Aπομάκρυνση των
πρακτορείων μεταφορών από την περιοχή του οικισμού Περιβολίων Ταύρου • Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης
• Απομάκρυνση όλων των αποθηκών σκραπ και άχρηστων υλικών από τις περιοχές κατοικίας • Αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για εξοικονόμιση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, οδικό φωτισμό και πάρκα.

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΠPOAΣTIAKOΣ ΣIΔHPOΔPOMOΣ

• κατάργηση του Π.Δ.( ΦΕΚ 443/ΑΑΠ/6-12-2013)
• η παραλία να είναι δημόσιος χώρος αναψυχής και δημιουργικής δράσης, με υψηλό πράσινο, ήπιες χρήσεις για άθληση
, πολιτισμό, με ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση σε όλους και διαχείριση από διαδημοτικό φορέα του Α! και Β! βαθμού
Αυτοδιοίκησης (Δήμοι Μοσχάτου –Ταύρου, Καλλιθέας και Περιφέρεια Αττικής ) .
• βύθιση και μετατόπιση προς την θάλασσα της λεωφόρου Ποσειδώνος που να διέρχεται κάτω από την κοίτη του Ιλισού με
την κατάργηση του τοίχους του αίσχους που προβλέπεται στις Μελέτες , μετατόπιση των γραμμών του τραμ, κατασκευή
του αντιπλημμυρικού καναλιού (εκκρεμεί από το 2004) και όλων των απαραίτητων έργων υποδομής.
• ισόπεδες πεζοδιαβάσεις των κάθετων δρόμων της πόλης προς την θάλασσα.
• η κατασκευή των απολύτως απαραίτητων χώρων που να εξυπηρετούν τις χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού και
συνάθροισης κοινού και όχι η εμπορική δραστηριότητα που προβλέπεται από το Π.Δ. ως κράχτης για την εκχώρηση της
διαχείρισης της παραλίας σε ιδιώτες και η οποία θα οδηγήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο μαρασμό και το κλείσιμο
των καταστημάτων της αγοράς του Μοσχάτου και τον ουσιαστικό αποκλεισμό των πολιτών από την παραλία τους.

ΚΗΦΙΣΟΣ - ΙΛΙΣΣΟΣ

• εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων του οδικού έργου που εκκρεμούν από
το 2002 (επαρκή ηχοπετάσματα, δενδροφυτεύσεις, έλεγχος ρύπανσης υδάτων, αποφυγή της λίμνασης του νερού, τακτικός
καθαρισμός της κοίτης του ποταμού,συχνοί ψεκασμοί για την αποφυγή μεταδοτικών ασθενειών)
• εκβάθυνση της κοίτης του Ιλισσού
•σύνδεση με το Φάληρο και την Καλλιθέα με κατασκευή ανισόπεδης ράμπας πάνω από τον Κηφισό και τον Ιλισσό ποταμό
για πρόσβαση πολιτών με ποδήλατο , πολιτών Α.Μ.Ε.Α. ώστε να επικοινωνήσουν οι γειτονιές όπως παλιά και να τονωθεί η
ντόπια αγορά.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

• ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων της παραλίας του Κηφισού και του Ιλισσού ποταμού για να εκλείψει οριστικά ο
κίνδυνος νέας πλημμύρας
• κατασκευή δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων στις περιοχές (βόρειο Μοσχάτο –πίσω από τις γραμμές ΗΣΑΠ
–Κεφαλλονίτικα.)
• ολοκλήρωση του δικτύου συλλογής ομβρίων στην Χρυσοστόμου Σμύρνης με την επανεκκίνηση του έργου και την
ένταξη του παράπλευρου αγωγού αποχέτευσης . Ένα έργο ζωής για το Μοσχάτο, αίτημα των κατοίκων τόσων χρόνων
και η Δημοτική Αρχή του κ. Ευθυμίου και οι σύμβουλοί της δεν κατάλαβαν ότι δεν περιλαμβάνεται στην δημοπράτηση ο
αναγκαίος αγωγός αποχέτευσης με αποτέλεσμα την εμπλοκή και το σταμάτημα του έργου.

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στον Ταύρο από τον σταθμό του Ρούφ μέχρι το γήπεδο του
Φωστήρα πρέπει να υπογειοποιηθεί και να λειτουργήσει άμεσα ο σταθμός.
Η υφιστάμενη μελέτη της ΕΡΓΟΣΕ με τις αερογέφυρες σημαίνει κατακερματισμό της πόλης μας, αύξηση της
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά το καυσαέριο και την ηχορύπανση,
καταστροφή ενός τμήματος του Πάρκου των Eνόπλων Δυνάμεων, διάλυση του πολεοδομικού και
κοινωνικού ιστού της πόλης.
Η Δημοτική Αρχή του κ. Ευθυμίου συνηγόρησε με την ΕΡΓΟΣΕ για τις αερογέφυρες, συμφωνώντας αφενός με τις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και αφετέρου με την πρόταση που έφερε για την κυκλοφοριακή μελέτη ( κλείσιμο οδού
Μακεδονίας, διάνοιξη οδού Ειρήνης κ.λ.π.).
Η κινητοποίηση των πολιτών της περιοχής από την παράταξή μας ανέτρεψε τα δεδομένα και ανάγκασε
τον Δήμαρχο κ. Ευθυμίου και την παράταξή του να αναθεωρήσει τις προηγούμενες αποφάσεις του.
Θα εξαντλήσουμε κάθε μορφή αγώνα για την υπογειοποίηση του Προαστιακού στον Ταύρο, διότι έτσι αφενός
θα προκύψουν επιφανειακοί χώροι για να διαμορφωθούν σε χώρους πράσινου και αναψυχής και αφετέρου θα
διατηρηθεί το ενιαίο της πόλης μας.

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Ι.Χ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

H πολιτική μας υπηρετεί τη λογική της όσο το δυνατόν μικρότερης χρήσης του IX για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
Έχει σαν στόχο να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες επικοινωνίας των κατοίκων μεταξύ τους κυκλοφορώντας πεζοί στην
πόλη ή αξιοποιώντας τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας για τις μετακινήσεις τους.
• Νέος σχεδιασμός – ενοποίηση-πύκνωση των δημοτικών συγκοινωνιών
ώστε να καλύπτεται το σύνολο των περιοχών της ενιαίας
πια πόλης με άμεση σύνδεση του Ταύρου με παραλία, με επέκταση του ωραρίου λειτουργίας και ενίσχυση του στόλου
των λεωφορείων.
• Eιδικά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών
που κατοικούν μακριά από και προς τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Δώσαμε την μάχη μαζί με τους κατοίκους και ανατρέψαμε τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής που ήταν
πλήρως προσαρμοσμένες στις επιλογές της ΕΡΓΟΣΕ με τις αερογέφυρες στον Ταύρο.
•θα ολοκληρώσουμε την κυκλοφοριακή μελέτη στον Ταύρο, που θα οδηγεί την διερχόμενη κυκλοφορία και τα
φορτηγά περιμετρικά του οικιστικού ιστού , θα στοχεύει στη δημιουργία θέσεων στάθμευσης, στην επικοινωνία όλων

των γειτονιών του δήμου με μονοδρομήσεις οδών, δίκτυο ποδηλατόδρομων και
δημιουργία πεζόδρομων ώστε να ενώσουμε τους ελεύθερους χώρους και να
δώσουμε χώρο στον πεζό και το ποδήλατο .
• θα προχωρήσουμε σε κυκλοφοριακή μελέτη στο Μοσχάτο για να συνδέσουμε
την πόλη με την παραλία και να συνδέσουμε τον ποδηλατόδρομο του Ιλισού με την
πόλη μέσω ενός δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ –
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Πρέπει να φροντίσουμε να σταματήσει η παραπέρα τσιμεντοποίηση της πόλης, να
επιτρέψουμε στον αέρα να κυκλοφορεί.
Καμιά αύξηση του συντελεστή δόμησης .
Μηδενικός συντελεστής στην παραλία .
Διεκδίκηση επιχορήγησης για την ολοκλήρωση της Β΄φάσης Ανάπλασης του
Οικισμού Περιβολίων και των υπολοίπων περιοχών τέρματος 72 και του
Εσταυρωμένου.
Διεκδίκηση πόρων για την ανάδειξης των Μακρών Τειχλων κατά μήκος των
γραμμών του ΗΣΑΠ.
Διεκδίκηση επιχορήγησης για την ανάπλαση της παρακηφίσιας οδού με την
ανάδειξη συνολικά της εγκαταλελειμένης περιοχής.
Διεκδίκηση από την ΗΣΑΠ κατασκεής νέας πεζογέφυρας μεταξύ Σταθμού
Καλλιθέας και Ταξιαρχών Μοσχάτου.
Αναβάθμιση και ενίσχυση του δημόσιου ηλεκτροφωτισμού σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους σε Μοσχάτο και Ταύρο.

ΠΑΡΚΑ – ΠΛΑΤΕΙΕΣ –
ΠΡΑΣΙΝΟ

• Αναβάθμιση του Πάρκου των Eνόπλων Δυνάμεων σε χώρο περιπάτου και
αναψυχής. Περιορισμός και αλλαγή στον χαρακτήρα της χρήσης του χώρου
εστίασης και μετατροπής του σε Κοινωνικό-Δημοτικό –Συνεταιριστικό καφενείο,
προσιτό στους χτυπημένούς από την οικονομική κρίση κατοίκους της περιοχής.
Καμιά εμπορευματοποίηση-καμιά κατάτμηση λόγω της κατασκευής Προαστιακού
• Διαμόρφωση του πάρκου των Δημοτικών Σφαγείων άμεσα σε χώρο υψηλού
πράσινου με αξιοποίηση των δύο παραδοσιακών κτισμάτων για τις ανάγκες των
πολιτών. Η Δημοτική Αρχή του κ. Ευθυμίου μετέτρεψε τον χώρο σε νεκροταφείο
των παλαιών μηχανημάτων του Δήμου αδιαφορώντας για τους πολίτες και τις
ανάγκες τους.
• Διαμόρφωση τμήματος Δημοτικών Σφαγείων (Χρ.Σμύρνης & Επταλόφου)
για το μνημείο Εθνικής Αντίστασης
• Διαμόρφωση του χώρου στο Μνημείο Εκτελεσθέντων Αγωνιστών της
Λ.Χαμοστέρνας.
• Ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντίστασης (ΚΑΠΗ Μοσχάτου) με
ανέγερση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης.
• Ανάπλαση πλατείας Ο.Τ. 16 (Αθαν. Διάκου) και ανακατασκευή παιδικής
χαράς.
• Ανακατασκεή παδικών χαρών Γαλαξειδίου και Καποδιστρίου, Πλατείας

Δημαρχείου, Μεταμορφώσεως και Κων/λεως στο Μοσχάτο.
• Ανακατασκεή παδικών χαρών περιοχής 72, Αναξαγόρα δίπλα στο ΓΑΣΤ και
περιοχής ΤΕΩ.
• Διαμόρφωση του οικοπέδου Mετζηδιέ (Λ.Eιρήνης &Mακεδονίας ) με την
ταυτόχρονη αγορά του διπλανού οικοπέδου και την ενοποίησή του με το πρώτο σε
χώρο πράσινου.
• Αναβάθμιση και «ξαναζωντάνεμα» της απαξιωμένης, αλλά πολύτιμης για την
περιοχή της Πλατάνας, Εσταυρωμένου, Πλατείας Λαού. Συντήρηση του γηπέδου
Μπάσκετ ,των αποδυτηρίων ,ανακατασκευή της παιδικής χαράς,συντήρηση του
πράσινου.
• Κατασκευή πλατείας στο οικόπεδο Πασά ( Θεσσαλονίκης - Xρυσ. Σμύρνης
- Mαραθώνος), πάνω από υπόγειο πάρκινγκ με ταυτόχρονη διεκδίκηση των
αποθηκών κάτω από τις γραμμές για να γίνουν θέσεις στάθμευσης.
Χώροι πράσινου τα σχολικά προαύλια .
• Mελέτη ενοποίησης κοινόχρηστων χώρων πράσινου (Οικόπεδο Πασσά,
Δημοτικά Σφαγεία, πλατεία Παναγίτσας, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Πλατεία
Μακεδονίας, Οικόπεδο Μετζιδιέ, Πλατεία Λαού, Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων), μέσω
ενός δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων.
1. Διαπλάτυνση πεζοδρομίων όπου είναι εφικτό με στόχο την ασφαλή βάδιση πεζών
και ατόμων με ειδικές ανάγκες–πύκνωση δενδροστοιχιών-φύτευση πρασιών.
2. Kατασκευή ραμπών στα πεζοδρόμια για την κυκλοφορία των ατόμων με ειδικές
ανάγκες.
3. Αξιοποίηση προγραμμάτων και εφαρμογή κινήτρων για πράσινες ταράτσες και
μπαλκόνια.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μελέτη για χωροθέτηση χώρου Δημοτικής Αγοράς στο Μοσχάτο και στον Ταύρο.
Ανάπτυξη δικτύου προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες.

ΜΕΙΩΣΗ ΟΓΚΟΥ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

• Εξοπλισμός και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού στον τομέα της
καθαριότητας.
• Διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον τρόπο
περισυλλογής και διαχείρισης των υλικών προς ανακύκλωση στην πηγή (χαρτί,
γυαλί,κλπ).
• Μελέτη και εφαρμογή κομποστοποίησης σε δημοτικό επίπεδο.
Επέκταση της ανακύκλωσης με ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών.
• Διαχείριση των αποριμμάτων μέσω διαδημοτικού φορέα .
• Στόχος η δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων μέσω όλων των μορφών
ανακύκλωσης.
• Διευρεύνηση διασύνδεσης δημοτικών τελών –όγκου απορριμμάτων

Δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των
απορριμμάτων και θα αντιταχθούμε σε κάθε σχέδιο, που θέλει να κερδοσκοπήσει
σε βάρος της ανάγκης για καθαρές πόλεις και περιβάλλον.

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής
τηλεφωνίας είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι έχει δυσμενείς επιπτώσεις
στη δημόσια υγεία. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει προβεί σε κανένα ουσιαστικό
μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας από τις εκπομπές της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας. Καταγράφουμε όλες τις εγκατεστημένες κεραίες.Καθαιρούμε κάθε
παράνομη κεραία με εφαρμογή σύντομων
και αδιάβλητων διαδικασιών αυτοψίας, εκδίκασηςενστάσεων, πρωτόκολλου
κατεδάφισης κλπ από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Σεβόμαστε απόλυτα την άποψη πως τα ζώα είναι μέρος της ζωής μας. Μ’ αυτό τον
προσανατολισμό στις ενέργειές μας προβλέπουμε :
Συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους της περιοχής μας για τον
εμβολιασμό ,τη στείρωση ,την περίθαλψη και τη σήμανση των αδέσποτων ζώων.
Χωροθέτηση χώρων στις περιοχές Μοσχάτου και Ταύρου για την φιλοξενία και την
περίθαλψή τους με διεκδίκηση πόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σεβασμός της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων από τους ιδιοκτήτες
κατοικιδίων ώστε να μην αποτελούν αυτοί εστίες μόλυνσης ,με εγκατάσταση
σημείων απόρριψης των περιττωμάτων τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε κάθε εθελοντική πρωτοβουλία για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Για το σκοπό αυτό διοργανώνουμε πρωτοβουλίες με τη συνεργασία σχολείων,
οικολογικών οργανώσεων, κινημάτων, φορέων περιβάλλοντος που στοχεύουν
στην προστασία του και διεκδικούμε τους ελεύθερους χώρους του Δήμου μας
από καταπατήσεις, δόμηση, εμπορευματοποίηση.
Συνεργαζόμαστε με περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις για την
προστασία της δημόσιας γης και των κοινωνικών αγαθών.

