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Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη
Είμαστε Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση από 
όλους τους πολιτικούς χώρους.

Είμαστε παρόντες στη μάχη των καθημερινών 
προβλημάτων ώστε να αντιστραφεί η φθίνου-
σα πορεία της Αγίας Παρασκευής.

Είμαστε με τους ενεργούς πολίτες και τα κι-
νήματά τους. H Αγία Παρασκευή δεν αντέχει 
άλλη χαμένη τετραετία.

Διαφάνεια - Κοινωνικός έλεγχος
Όλα τα έργα και οι προμήθειες θα αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του δήμου και θα είναι δια-
θέσιμα σε κάθε τοπικό, επιστημονικό, συν-
δικαλιστικό ή οποιονδήποτε άλλο συλλογικό 
φορέα της πόλης.

Δημοκρατία των πολιτών 
• Καθιέρωση Τοπικών Δημοψηφισμάτων, πριν 
τη λήψη σοβαρών αποφάσεων.

• Κατοχύρωση της δυνατότητας αναιρετικών 
δημοψηφισμάτων με συλλογή υπογραφών. 

• Θεσμοθέτηση των Επιτροπών Γειτονιάς, ως 
συμβουλευτικών οργάνων που θα μεταφέ-
ρουν τις αποφάσεις της γειτονιάς στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο.

• Καθιέρωση του Συνηγόρου του Δημότη, ως 
ανεξάρτητης αρχής προστασίας των δικαιω-
μάτων των δημοτών.  

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός
Καθιέρωση του Συμμετοχικού Δημοτικού 
προϋπολογισμού με δημόσιο απολογισμό.

Κοινωνική αλληλεγγύη
Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξης για 
τα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώ-
ματα, τους άνεργους, τους επαγγελματίες, τη 
νεολαία.

Ανακύκλωση
Πόλη χωρίς σκουπίδια, με αξιόπιστο πρόγραμ-
μα διαχείρισης σκουπιδιών, με 100% ανακύ-
κλωση και οικιακή κομποστοποίηση.

Αστικός σχεδιασμός
Υιοθέτηση προδιαγραφών «πράσινων κτιρίων» 
για όλα τα δημοτικά κτίρια.

Μεταφορές
Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλα-
τοδρόμων και πυκνού δικτύου συγκοινωνίας 
που θα συνδέει τις γειτονιές με το κέντρο της 
πόλης και μεταξύ τους αλλά και με τους σταθ-
μούς του ΜΕΤΡΟ. 

Πράσινο
Αύξηση της φυτοκάλυψης στα διαθέσιμα πε-
ζοδρόμια και τους ελεύθερους χώρους με οι-
κολογικά κριτήρια και αξιοποίηση της τοπικής 
χλωρίδας.
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Υμηττός  
Να πάψει να είναι το τείχος της πόλης μας, να 
γίνει η παραλία μας. Πλήρης προστασία του και 
ανάπτυξη ήπιων οικολογικών δραστηριοτήτων 
ώστε οι πολίτες να αγαπήσουν το βουνό (δια-
δρομές πεζοπορίας, εθελοντικά φυλάκια δασο-
πυρόσβεσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση). 

Στρατόπεδο Σπυρούδη 
Ανάπλαση του χώρου και διαμόρφωσή του σε 
ένα πραγματικό κέντρο άθλησης και πολιτι-
σμού, αλλά και πλατεία για τους πολίτες. 

Κτήμα Ιόλα
Να παραμείνει ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
και να διαμορφωθεί σε δημόσιο χώρο, ανοιχτό 
στους κατοίκους, ένα κοινωνικό και πολιτιστι-
κό κέντρο της πόλης.

Ενέργεια
Εφαρμογή μιας πολιτικής μείωσης της κατα-
νάλωσης ενέργειας δια μέσου της εξοικονό-
μησης ενέργειας, ρύθμισης του χρόνου ζήτη-
σης ενέργειας, προώθησης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στα δημοτικά κτήρια και τον 
δημόσιο ηλεκτροφωτισμό. 

Βιολογικά προϊόντα
Όλες οι υπηρεσίες της πόλης (συμπερι-
λαμβανομένων των νηπιαγωγείων και 
σχολείων) θα προσφέρουν σε σημαντικό 
ποσοστό, βιολογικά τρόφιμα. Δημιουργία 

λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων. 

Νεολαία
Υποστήριξη Αυτοδιαχειριζόμενων Κέντρων 
Νεολαίας. Τα σχολεία να πάψουν να είναι μα-
ντρωμένοι αφιλόξενοι χώροι και να γίνουν 
χώροι πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού, 
χώροι ανοιχτοί στη γειτονιά.

Internet
Υποδομή για λειτουργία Free Internet στις 
πλατείες και κέντρα κάθε γειτονιάς.

Να δώσουμε τη δική μας ΑΠΑΝΤΗΣΗ!
Όλοι εμείς, ενεργοί πολίτες, οικολόγοι, κά-
τοικοι που αγωνιστήκαμε για την προστασία 
των ελεύθερων χώρων της γειτονιάς μας, άν-
θρωποι που νιώθουμε αλληλεγγύη σε όσους 
υποφέρουν, όσοι δεν αποδεχόμαστε μοιρο-
λατρικά τα αδιέξοδα του σημερινού πολιτι-
κού συστήματος, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι 
η λύση των προβλημάτων μας εξαρτάται και 
από εμάς τους ίδιους.

Προασπίζουμε έμπρακτα τα συλλογικά αγα-
θά και τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγεία, 
την παιδεία, την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τη 
στέγαση.

Συμμετέχοντας ενεργά στην επίλυση των 
προβλημάτων μας, ψηφίζουμε αυτούς που 
μπορούν να προτείνουν και να προωθήσουν 
θετικές λύσεις. 
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Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1962 και τα τελευταία 
χρόνια διαμένει στην Αγία Παρασκευή. Παντρεμένος 
με δύο παιδιά.

Γεωργοοικονομολόγος, Πτυχιούχος του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωργικής Οικονο-
μίας

Είναι Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού ΔΗΩ – 
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων, από 1994 μέχρι σήμερα.

• Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοι-
τητών Γεωπονικής (1985-87). 

• Μέλος του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, 1996-
1998 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιολογικής Γε-
ωργίας 2009.

Σπύρος 
Σγούρος

υποψήφιος
Δημοτικός

σύμβουλος

• Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του Μεσογει-
ακού τμήματος IFOAM (Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Οργανώσεων Οικολογικής 
Γεωργίας) 1999-2005.

• Μέλος του Δ.Σ HellasCert (Ελληνική 
Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθε-
ώρησης Πιστοποίησης).

• Μέλος του Συλλόγου Επτανησίων Αγί-
ας Παρασκευής.

• Δραστήριο μέλος του οικολογικού χώ-
ρου από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 
μέχρι σήμερα:

– Οικολογική Πρωτοβουλία (1980)

– Εναλλακτική Κίνηση Οικολόγων – ΕΚΟ  
(1985)

– Οικολόγοι Εναλλακτικοί, μέλος του 
Πανελλαδικού Συμβουλίου (1987-1990)

– Εκδότης της «Οικολογικής Εφημερί-
δας» (1986-1991)

– Στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων, 
υποψήφιος βουλευτής στις περασμέ-
νες βουλευτικές εκλογές, Συντονιστής 
της Θεματικής Ομάδας για τη Γεωργία 
και τα Τρόφιμα και μέλος της Επιτροπής 
Πολιτικού Σχεδιασμού των Οικολόγων 
Πράσινων.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 6936 904300, sp.sgouros@gmail.com

Εκλογικό Κέντρο, Αγ. Ιωάννου 36, Τηλ 210-6008166, fax 210 6008767

www.nikiagiaparaskevi.gr, info@nikiagiaparaskevi.gr 

μην το πετάξεις, ανακύκλωσέ το


