
                ∆ΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!

    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Γρηγόρης Σωπάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος

Διεκδικούμε μια 
ανθρώπινη πόλη.
Μας αξίζει!



Ο αγώνας για 
την προστασία 
των ελεύθερων 
χώρων, του 
περιβάλλοντος 
είναι πρωταρχικός 
στόχος μας.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ δραστηριοποιείται για μια πόλη που θα ανήκει 

στους κατοίκους της, για μια πόλη με χώρους πρασίνου, που 

δεν θα ασφυκτιά από τα σκουπίδια και το καυσαέριο, χωρίς 

παράνομες ρυπογόνες μονάδες, χωρίς δηλητηριώδη αέρια από 

καύση καταλυτών και καλωδίων, χωρίς κεραίες μέσα στις γειτονιές 

και χωρίς καταλήψεις των λίγων αδόμητων χώρων-πεζοδρόμων από 

τραπεζοκαθίσματα και παράνομα παρκαρισμένα ΙΧ.  

Η 
πόλη που ονειρευόμαστε και διεκδικούμε είναι μια πόλη καθαρή, 

πράσινη, φιλική σε όλους.  Έχουμε την τύχη να 

έχουμε δίπλα μας 240 στρέμματα παραλίας, το μόνο 

αδόμητο κομμάτι γης, ελεύθερο για χρήση από τους κατοίκους, 

για περίπατο, ποδήλατο, ψάρεμα, άθληση, ψυχαγωγία, 

αερομοντελισμό. Υπάρχουν  μεγάλες αδόμητες εκτάσεις στον 

Ελαιώνα, που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των 

κατοίκων και όχι των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών. 

Η κυβέρνηση προχωράει σε μέτρα ακόμη μεγαλύτερης 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, ψηφίζει μαζί με τη ΝΔ το νέο 

νομοσχέδιο fast track δηλαδή το δικαίωμα σε επενδυτές να 

οικοδομούν σε δημόσια γη ό,τι θέλουν χωρίς να ενημερώνεται και 

να εγκρίνεται η επένδυση ούτε καν από τη Βουλή!!! 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
• να παραμείνει δημόσιος χώρος αναψυχής και δημιουργικής δράσης,με 
υψηλό πράσινο και  ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. 
• βύθιση και μετατόπιση προς την θάλασσα της λεωφόρου Ποσειδώνος και των 
γραμμών του τραμ, ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού καναλιού (εκκρεμούν 
από το 2004)
• πεζοδιαβάσεις προς την θάλασσα
• μείωση του συντελεστή δόμησης

ΚΗΦΙΣΟΣ 
• εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων του οδικού έργου που εκκρεμούν από 
το 2002 (επαρκή ηχοπετάσματα, δενδροφυτεύσεις, έλεγχος ρύπανσης υδάτων 
και ατμοσφαιρικής, αποφυγή της λίμνασης του νερού, τακτικός καθαρισμός της 
κοίτης του ποταμού)

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
• ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων της παραλίας και του Κηφισού για 
να εκλείψει οριστικά ο κίνδυνος νέας πλημμύρας
• ολοκλήρωση του δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων στο βόρειο Μοσχάτο και 
στην Χρυσοστόμου Σμύρνης

ΕΛΑΙΩΝΑΣ
• αλλαγή χρήσεων γης προς όφελος 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
• συχνότερη αποκομιδή απορριμμάτων

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
• Πρώτη προτεραιότητα η ανάπτυξη δράσης για την παύση της καύσης 
καλωδίων και καταλυτών από τους Ρομά και μετεγκατάστασή τους σύμφωνα με 
τη μελέτη της ΤΕΔΚΝΑ. 
• έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
• απομάκρυνση όλων των  αποθηκών σκραπ και άχρηστων υλικών από τις 
περιοχές κατοικίας.

Aπομάκρυνση των ρυπογόνων βιομηχανιών και βιοτεχνιών από τις περιοχές 
κατοικίας.
Aπομάκρυνση των πρακτορείων μεταφορών από την περιοχή του οικισμού 
Περιβολίων Ταύρου.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ 
για εξοικονόμιση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και πάρκα (φωτοβολταικά για 
φωτισμό)

ΠPOAΣTIAKOΣ ΣIΔHPOΔPOMOΣ
H κατασκευή του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στον Ταύρο σύμφωνα με την 
υφιστάμενη μελέτη σημαίνει κατακερματισμό της πόλης μας, αύξηση της 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων,  σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον 
αφορά στο καυσαέριο και στην ηχορύπανση,  καταστροφή ενός τμήματος του 
Πάρκου των Eνόπλων Δυνάμεων, διάλυση του πολεοδομικού και κοινωνικού 
ιστού της πόλης.
Eίναι εγκληματική πράξη σε βάρος του λαού μας η αδράνεια που επέδειξε η 
δημοτική αρχή Ταύρου (Σούτου κλπ) που επί 12 χρόνια δεν ανέπτυξε καμιά 
κινητοποίηση για την  υπογειοποίησή του. Θα εξαντλήσουμε κάθε μορφή πίεσης 
για να αλλάξει η μελέτη της EPΓOΣE για τον Προ-αστιακό. Έτσι θα κερδιθούν 
επιφανειακοί χώροι για να διαμορφωθούν σε χώρους πράσινου και αναψυχής .

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.. 
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  που θα στοχεύει στην απομάκρυνση των 
φορτηγών από το κέντρο της πόλης, στη δημιουργία θέσεων στάθμευσης, στην 
επικοινωνία όλων των γειτονιών του δήμου με δίκτυο ποδηλατόδρομων,στη 
δημιουργία πεζόδρομων .
• Νέος σχεδιασμός – ενοποίηση των δημοτικών συγκοινωνιών της ενιαίας 
πια πόλης, άμεση σύνδεση Ελαιώνα με παραλία, πύκνωση των δρομολογίων 
της, επέκταση του ωραρίου λειτουργίας.
• Eιδικά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών 
που κατοικούν μακριά από και προς τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ.
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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 της 
περιοχής τέρματος 72.

ΠΑΡΚΑ – ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ  
•Αναβάθμιση του Πάρκου των Eνόπλων Δυνάμεων σε 
χώρο περιπάτου και αναψυχής. Καμιά εμπορευματοποίηση-
καμιά κατάτμηση λόγω της  κατασκευής Προαστιακού
•Διαμόρφωση του πάρκου των Δημοτικών Σφαγείων σε 
χώρο πράσινου. 
•Διαμόρφωση του οικοπέδου Mετζηδιέ
(Λ.Eιρήνης & Mακεδονίας) σε χώρο πράσινου 
•Κατασκευή πλατείας στο οικόπεδο Πασά
(Θεσσαλονίκης-Xρυσ. Σμύρνης-Mαραθώνος), πάνω από  
υπόγειο πάρκινγκ
•Χώροι πράσινου τα σχολικά προαύλια .
•Προστατεύουμε την περιοχή Δυτικά των γραμμών του 
ΗΣΑΠ, από σχέδια μεγάλων επιχειρήσεων και εργολάβων, με 
αλλαγή των χρήσεων γης και του συντελεστή δόμησης, που 
θα επιδεινώσουν τη ζωή των κατοίκων.
•Mελέτη ενοποίησης κοινόχρηστων χώρων πράσινου 
(Δημοτικά Σφαγεία, πλατεία Παναγίτσας, συγκρότημα 
Γυμνασίων Λυκείων) μέσω ενός δικτύου πεζόδρομων και 
ποδηλατόδρομων.
 •Διαπλάτυνση πεζοδρομίων όπου είναι εφικτό με στόχο 
την ασφαλή βάδιση πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες–
πύκνωση δενδροστοιχιών-φύτευση πρασιών.
•Kατασκευή ραμπών στα πεζοδρόμια για την κυκλοφορία 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

•Αξιοποίηση προγραμμάτων και εφαρμογή κινήτρων για 
πράσινες ταράτσες και μπαλκόνια.
•Αξιοποιούμε και δεσμεύουμε κάθε ελεύθερο χώρο.

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 (χαρτί, γυαλί,κλπ). (Είναι βέβαιο πως το 
σύστημα των ξεχωριστών κάδων ανά υλικό είναι καλύτερος 
τρόπος ανακύκλωσης)
•επέκταση της ανακύκλωσης με ανακύκλωση ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών

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, εκδίκασης 
ενστάσεων,πρωτόκολλου κατεδάφισης κλπ από τη Δ/νση 
Πολεοδομίας του Δήμου.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ 
ΜΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
 Σεβόμαστε απόλυτα την άποψη πως τα ζώα είναι μέρος της 
ζωής μας. Μ’ αυτό τον προσανατολισμό στις ενέργειές μας 
προβλέπουμε:
•Στον Νέο Κανονισμό Καθαριότητας θα περιλαμβάνονται 

διατάξεις για τα κατοικίδια και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών 
τους όταν τα βγάζουν στους κοινόχρηστους χώρους και τα 
πεζοδρόμια.
Για τα αδέσποτα ζώα:
•Συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους 
της περιοχής μας για τον εμβολιασμό, τη στείρωση, την 
περίθαλψη και τη σήμανση  των αδέσποτων ζώων 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Ο Δήμος στηρίζει και συμμετέχει σε κάθε εθελοντική 
πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Διοργανώνει πρωτοβουλίες με τη συνεργασία σχολείων, 
οικολογικών οργανώσεων, φορέων περιβάλλοντας που 
στοχεύουν στην προστασία του, στην προστασία των 
ελεύθερων χώρων από 
καταπατήσεις, 
δόμηση, 
εμπορευματοποίηση. 
Συνεργάζεται με 
περιβαλλοντικές 
και οικολογικές 
οργανώσεις. 

Επαναδιεκδικούμε τον Ελεύθερο Χώρο 


