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Συνδημότισσες- Συνδημότες,

Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, πραγματοποιούνται 
σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της νεότερης πολιτικής 
ιστορίας της χώρας. Η δυσάρεστη οικονομική και πολιτική συ-
γκυρία που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, μας αφυπνίζει και 
μας βάζει όλους μπροστά στις ευθύνες μας. Σ΄αυτές τις συν-
θήκες πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α) μπορεί να 
πρωταγωνιστήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τό-
που, ως θεσμός και δύναμη κοινωνικής αλληλεγγύης και συ-
νοχής, θεσμός και δύναμη αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Ζούμε σε μια πανέμορφη περιοχή, μοναδική στην Ελλάδα, 
μια περιοχή που συνδυάζει ιδανικά βουνό και θάλασσα, μια πε-
ριοχή διεθνούς εμβέλειας σαν γενέτειρα του Αριστοτέλη, μια 
περιοχή που αποτελεί την πύλη του Αγίου Όρους, την περιοχή 
που βρίσκεται η διώρυγα του Ξέρξη, η Αρχαία Άκανθος, μια πε-
ριοχή που μόνο ευλογημένη μπορεί να χαρακτηριστεί. 

Βασική μας επιδίωξη είναι να αναδείξουμε αυτή την περιοχή 
σε τόπο ευημερίας και προκοπής ενισχύοντας  την τοπική επι-
χειρηματικότητα και πρωτοβουλία, αναπτύσσοντας τα πλούσια 
και μοναδικά στρατηγικά πλεονεκτήματά της. Να γυρίσουμε σε-
λίδα ξεπερνώντας τις τεχνητές αντιπαραθέσεις μεταξύ μας. Να 
δώσουμε ξανά χαμόγελο και αισιοδοξία σε όλους τους πολίτες. 

Ευθύνη μας είναι να δώσουμε στον τόπο αλλά και στην κοι-
νωνία γενικότερα το μέλλον που της αξίζει.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ γιατί πιστεύουμε…
Σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε 

τόσο για τον τόπο, όσο και για τη χώρα μας, πιστεύουμε ότι η 
ανάπτυξη πρέπει να είναι το βασικό ζητούμενο. Ανάπτυξη που 
προϋποθέτει περιφερειακή ανασυγκρότηση και μια αναβαθ-
μισμένη τοπική αυτοδιοίκηση που θα λαμβάνει αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες και δράσεις, ενισχύοντας την απασχόληση, την 
τοπική αγορά και την οικονομία γενικότερα αναδεικνύοντας το 
φυσικό πλούτο της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον και 
τον άνθρωπο.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ γιατί προτείνουμε…
Γεννηθήκαμε, ζούμε, εργαζόμαστε στη ΒΑ Χαλκιδική, σε μια 

περιοχή πραγματικά ευλογημένη, που συνδυάζει ιδανικά το δά-
σος, το βουνό και τη θάλασσα. Μια περιοχή διεθνούς εμβέλει-
ας ως γενέτειρα του Αριστοτέλη, μια περιοχή που αποτελεί την 
πύλη του Αγίου Όρους, την περιοχή που βρίσκεται η διώρυγα 
του Ξέρξη και η αρχαία  Άκανθος. 

Διαμορφώνουμε συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις ανά-
πτυξης, που προκύπτουν  από ειδικές μελέτες και φυσικά από 
το διάλογο με τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Προσεγγίζουμε αναλυτικά, σε βάθος και ξεχωριστά για κάθε 
δημοτική ενότητα ακόμα και για το πιο μικρό χωριό τις προτά-
σεις και τις αναγκαίες δράσεις αντιλαμβανόμενοι τη γεωγραφι-
κή ιδιαιτερότητα που μας κατευθύνει σε διαφορετικού τύπου 
ενέργειες.

Προτείνουμε εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης, ενισχύουμε 
την τοπική επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία αναδεικνύο-
ντας τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα 
της περιοχής συνδέοντας τα με παραγωγικούς τομείς και δρά-
σεις που θα μπορούσαν να δώσουν θέσεις εργασίας και πραγ-
ματική αειφόρα ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ γιατί ενώνουμε…
Βασική μας αρχή και ευθύνη είναι να δώσουμε στο τόπο μας 

αλλά και στην κοινωνία μια διαφορετική προοπτική και γενικό-
τερα ένα μέλλον που της αξίζει. Να αναδείξουμε τις πραγματι-
κές αρετές της περιοχής και να επαναφέρουμε το χαμόγελο και 
της αισιοδοξία σε όλους τους πολίτες της ΒΑ Χαλκιδικής 

Ανοίγουμε το διάλογο σε όλους τους δημότες από την Αρ-
ναία και την Ολυμπιάδα ως την Ουρανούπολη, την Ιερισσό και 
την Αμμουλιανή για το πως ονειρευόμαστε την περιοχή μας.

Ενώνουμε τους πολίτες σε ένα νέο όραμα για μια άλλη Ανά-
πτυξη. Ένα Κίνημα Ανάπτυξης. Γυρίζουμε σελίδα ξεπερνώντας 
τις τεχνητές αντιθέσεις μεταξύ μας. 

Δημιουργούμε ένα σύγχρονο Δήμο με αναβαθμισμένες υπη-
ρεσίες, παρών και δίπλα σε κάθε δημότη σε όλα τα δημοτικά δι-
αμερίσματα χωρίς διακρίσεις και ξεπερασμένους τοπικισμούς. 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ γιατί οραματιζόμαστε…   
Μέσα από το διάλογο, τη συνεργασία, την ειλικρινή διάθεση 

για ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων της περιοχής, αλλά 
και με φαντασία, τόλμη και φυσικά τη σκληρή δουλειά, μπορού-
με να οραματιζόμαστε ενωμένοι ένα ιδανικό περιβάλλον διαβί-
ωσης όχι μόνο για τα παιδιά μας αλλά και για τα παιδιά των παι-
διών μας.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ γιατί αγαπάμε τον τόπο μας …   
Με βάση τις αρχές και τις θέσεις μας δημιουργούμε δίκτυο 

περιφερειακής ανάπτυξης και συνεργασίας με άλλες περιοχές 
της Ελλάδας με στόχο την αναζήτηση κοινών πρακτικών πρω-
τοβουλιών και δράσεων,  ενισχύοντας τη συνεργασία των φο-
ρέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Ένα δίκτυο 
που φιλοδοξούμε να προσφέρει λύσεις και να ενισχύσει την 
προσπάθεια για ανάπτυξη και προκοπή τόσο σε τοπικό όσο και  
Εθνικό επίπεδο.

Συνδημότισσες και Συνδημότες,
Με αίσθημα ευθύνης και επίγνωσης παίρνω μέρος στις προ-

σεχείς δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, επικεφαλής του συνδυασμού «Κίνημα Ανάπτυ-
ξης». Ενός συνδυασμού που στηρίζεται στην πιο πλατιά ενωτι-
κή πρωτοβουλία των πολιών του Δήμου μας και που φιλοδο-
ξεί να έχει την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναί-
νεση και στήριξη. 

Σας καλώ  όλους σ’ αυτή την προσπάθεια με αισιοδοξία, κέφι 
και χαμόγελο για να ονειρευτούμε όλοι μαζί το μέλλον που μας 
αξίζει.

Ιδρυτική 
Διακήρυξη

Γιάννης Μίχος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ



O Ιωάννης Μίχος, είναι ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος του Ομίλου εταιριών Epsilon Net.

Αποφοίτησε από την Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης. Είναι Affiliated Member Of The Association Of 
International Accountants (Α.Ι.Α.).

Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε επί σειρά ετών ως  
Οικονομολόγος, Οικονομικός και Φορολογικός σύμβουλος 
μεγάλων επιχειρήσεων. Διετέλεσε σύμβουλος επιχειρήσεων 
και οικονομικός αναλυτής, με πολύ καλή γνώση όλων των 
μηχανογραφικών συστημάτων και εργαλείων με αντικείμενο 
την οικονομική οργάνωση και ανάλυση και τον προϋπολογι-
σμό, καθώς και ειδικός σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
οικονομικών υπηρεσιών.

Από το 1997 ως σήμερα εκδίδει και διευθύνει την επιστη-
μονική ομάδα του διακεκριμένου οικονομικού περιοδικού 
EPSILON 7.

Πέρα από την πολύ πετυχημένη επιχειρηματική του δρα-
στηριότητα κατέχει και έντονη συγγραφική δράση (πέντε οι-
κονομικά βιβλία και πάρα πολλά οικονομικά άρθρα και ανα-
λύσεις).

Έχει αναπτύξει ανάλογη κοινωνική δράση σε επιχειρη-
ματικούς φορείς και σε πολλούς συλλόγους και φορείς κοι-
νωνικής και πολιτιστικής δράσης,  όπως ο  Σύλλογος Επι-
χειρήσεων Πληροφορικής  Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο 
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 
στον οποίο ήταν και μέλος του ΔΣ. Επίσης, διετέλεσε Αντι-
πρόεδρος του Συνδέσμου Α.Ε και Ε.Π.Ε..

Επιπλέον, διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ετερο-
δημοτών Στρατονίκης Χαλκιδικής, ενώ εξακολουθεί μέ-
χρι και σήμερα, να είναι Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού 
συλλογικού φορέα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πολιτών 
Χαλκιδικής (ΑΣΠΟΧΑ).

Διακρίνεται επίσης για τη διδακτική του εμπειρία. Από το 
1997 έως σήμερα, έχει στο ενεργητικό του πάνω από 2000 
ώρες διδασκαλίας σε σεμινάρια πάνω σε οικονομικά και φο-
ρολογικά θέματα. Διετέλεσε επίσης επιστημονικός συνεργά-
της του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ.

Ο  Όμιλος Epsilon Net, τον οποίο προεδρεύει και διευ-
θύνει από το 1999 έως σήμερα, έχει διακριθεί επανειλημ-
μένως τόσο για την αναπτυξιακή του πορεία όσο και για την 
ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σε 
Πανελλαδικό και Διεθνές επίπεδο. Έχει αποσπάσει το βρα-
βείο του «Καινοτόμου επιχειρηματία Ελλάδος 2008» στο 
διαγωνισμό Entrepreneur of the Year, της Ernst & Young 
ενώ πρόσφατα (Ιανουάριος 2014) η Epsilon Net συγκατα-
λέχθηκε ανάμεσα στις 100 καλύτερες εταιρίες της Ευρώ-
πης και προσωπικά, ο ίδιος μεταξύ των 10 κορυφαίων επι-
χειρηματιών της χρονιάς, στα European Business Awards.

Γιάννης 
Μίχος 
του Νικολάου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

“Ευθύνη μας είναι να 
δώσουμε στον τόπο μας το 
μέλλον που του αξίζει”



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Κοινωνικός Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λει-
τουργία του Δήμου Αριστοτέλη

Η τοπική αυτοδιοίκηση, στη σημερινή συγκυρία της οικο-
νομικής κρίσης αλλά και των συντελούμενων δημογραφι-
κών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και διοικητικών αλλα-
γών έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να επιτελέσει.

Οι Αρχές που διέπουν τη δράση του Δήμου
Η νομιμότητα
Η διαφάνεια
Η διαρκής πληροφόρηση
Η Συμμετοχή του δημότη και η διαβούλευση
Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής
Η αμεροληψία
Η χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση
Η ανταπόκριση στις ανάγκες των δημοτών
Η αποτελεσματικότητα

Διοκητική Ανασυγκρότηση & εκσυγχρονισμός
• Αξιοποίηση όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

και όχι μόνο αυτών της συμπολίτευσης.
• Ενίσχυση της λειτουργίας του τηλεοπτικού και ραδιοφωνι-

κού καναλιού του δήμου.
• Τηλεοπτική και ραδιοφωνική αναμετάδοση των συνεδριά-

σεων του Δ.Σ.. 
• Πραγματική ενεργοποίηση των Τοπικών Συμβουλίων.
• Διαμόρφωση του προϋπολογισμού ύστερα από διαβού-

λευση.
• Ενεργοποίηση θεσμών όπως οι λαϊκές συνελεύσεις και τα 

τοπικά δημοψηφίσματα.
• Ενίσχυση της λειτουργίας των αποθηκών υλικού του Δή-

μου, ανά ΔΕ, για τη διευκόλυνση των καθημερινών εργα-
σιών.

Πηγές Χρηματοδότησης
• Μέγιστη δυνατή απορρόφηση των Ευρωπαϊκών κονδυλί-

ων.
• Ιδία έσοδα από Δημοτικά Τέλη και αξιοποίηση Δημοτικής 

Περιουσίας.
• Συγχρηματοδότηση (ΣΔΙΤ) ή αυτοχρηματοδότηση.
• Προσεκτικός σχεδιασμός και τήρηση του προϋπολογισμού 

για τον περιορισμό των έκτακτων δαπανών.

• Βασική προτεραιότητά μας η σωστή διαχείριση και η τάξη 
των  οικονομικών  του Δήμου μας.

‘Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής
Ο Δήμος Αριστοτέλη οφείλει να είναι μπροστάρης στην κοι-

νωνική πολιτική με πρόγραμμα και πλάνο δράσης και όρα-
μα, καθώς θεωρούμε την πρόνοια, την υγεία και την κοινωνι-
κή προστασία δημόσια αγαθά που οφείλουμε να προσφέρου-
με στους πολίτες.

Ο Δήμος Αριστοτέλη πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή 
για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής με ολοκληρωμένο 
και καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και να καλύ-
ψει το έλλειμμα της κρατικής πολιτικής.
Α. Νέες δομές κοινωνικής πολιτικής

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και υποστήριξη από 
κοινωνικούς φορείς, ιδιώτες επαγγελματίες και μεμονωμέ-
νους δημότες στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η δημιουρ-
γία νέων κοινωνικών δομών, απαραίτητων για τη στήριξη των 
άπορων οικογενειών – δημοτών.
• Κοινωνικό Φροντιστήριο με παροχή υπηρεσιών ενισχυτι-

κής διδασκαλίας.
• Κοινωνικό Ιατρείο με παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και κοινωνικά απο-
κλεισμένους Έλληνες και Μετανάστες.

Β. Δίκτυο κοινωνικής προστασίας για ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες
Είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθούν όλες οι υγιείς κοινωνι-

κές δυνάμεις, προκειμένου σε συνεργασία με το Δήμο να δη-
μιουργήσουν ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για όσους το 
έχουν περισσότερο ανάγκη (άποροι, άνεργοι, παιδιά, ηλικιωμέ-
νοι, ΑΜΕΑ).
Βασικές μας επιδιώξεις είναι:
• η άμεση καταγραφή όλων των πολιτών που χρήζουν βοή-

θειας.
• η συνεργασία και η ενεργοποίηση όλων των υγιών κοινωνι-

κών φορέων.
Γ. Οριζόντιες δράσεις για το σύνολο του πληθυσμού 

του Δήμου
Ιδιαίτερα στο Δήμο Αριστοτέλη, οι δράσεις αυτές αφορούν 

την αντιμετώπιση της κοινωνικής πόλωσης που έχει επέλθει 
από τη λειτουργία μιας επιθετικής για το παραγωγικό μοντέ-
λο της περιοχής βαριάς βιομηχανίας μεταλλουργίας – εξόρυ-
ξης, σε μια εποχή κοινωνικής ύφεσης και αδυναμίας του κε-
ντρικού κράτους να υποστηρίξει τους ανέργους και τις οικογέ-
νειές τους.
Για το σκοπό αυτό θεωρούμε απαραίτητα τα ακόλουθα:
• πρωτοβουλίες κοινωνικού διαλόγου ανά οικισμό, με θέμα 

συζήτησης το μέλλον και τις δυνατότητες ανάπτυξης της πε-
ριοχής.

• καταγραφή και ανάδειξη της κοινής ιστορίας των ντόπιων 
πληθυσμών της περιοχής, αλλά και των προσφύγων που την 
αποίκησαν.

• καθιέρωση δράσεων όπως αυτές των εργαστηρίων ανάδει-
ξης της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς.

• Ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων από 
διαφορετικές δημοτικές ενότητες.

Υγεία
Η υγεία, ως πρωταρχικό ανθρώπινο αγαθό είναι για μας αδι-

απραγμάτευτη. 

Βασικές μας επιδιώξεις είναι οι ακόλουθες:
• Ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου και 

των περιφερειακών ιατρείων όλων των οικισμών του 
Δήμου 

• Παροχή κινήτρων εγκατάστασης σε νέους γιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων.

• Σχεδιασμός προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, (δω-
ρεάν τεστ Παπ, δωρεάν μαστογραφίες, δωρεάν παιδιατρι-
κές και ορθοπεδικές εξετάσεις σε παιδιά πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης, δωρεάν εξετάσεις χοληστερίνης – υπέρτασης 
– οστεοπόρωσης, σεμινάρια σωματικής και ψυχικής υγείας 
κ.λπ.).

Πρόνοια
Θωρακίζουμε το θεσμό της οικογένειας και ενισχύουμε την 

κοινωνική συνοχή παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες 
κοινωνικής Πρόνοιας.

Στηρίζουμε τη λειτουργία των δομών Πρόνοιας που αφο-
ρούν την προσχολική και σχολική ηλικία, τους ηλικιωμένους 
και τα ΑΜΕΑ και εποπτεύονται από τη Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»:
1. Παιδικοί Σταθμοί Ιερισσού, Ν.Ρόδων, Αρναίας, Παλαιοχωρί-

ου, Στανού, Μ. Παναγίας.
2.  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Ιε-

ρισσού, Στρατωνίου, Αρναίας, Μ.Παναγίας.  
3.  Βοήθεια στο σπίτι. Δ.Ε. Σταγείρων-Ακάνθου, Δ.Ε. Αρναίας 

(Τ.Κ. Βαρβάρας,  Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου), Δ.Ε. Μ.Πανα-
γίας.

4. Μονάδα Κοινωνικής μέριμνας. Δ.Ε. Αρναίας (Δ.Κ. Αρναίας, 
Τ.Κ. Στανού).

Παιδεία
• Σε πρώτη προτεραιότητα τίθενται κτιριακές υποδομές και η 

μεταφορά των μαθητών του δήμου μας.  
• Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Ανα-

βαθμίζουμε τις σχολικές βιβλιοθήκες, τα σχολικά γυμναστή-
ρια και τα εργαστήρια πληροφορικής και τα ανοίγουμε στο 
ευρύ κοινό. 

• Μετατρέπουμε τα σχολεία σε έναν πυρήνα διαρκούς μάθη-
σης για το σύνολο των κατοίκων του δήμου.

Η ανώτερη εξουσία 
βρίσκεται αναγκαστικά στα 
χέρια ενός ή μερικών ή και 
πολλών. Όταν όλοι αυτοί 
κατευθύνουν όλες τους τις 
προσπάθειες προς το γενικό 
καλό, τούτο το κράτος 
διοικείται καλά, αλλά όταν 
ο ένας, οι λίγοι ή οι πολλοί 
αποβλέπουν μόνο προς 
το δικό τους συμφέρον, 
πρέπει να περιμένουμε μια 
εξέλιξη προς το χειρότερο 
(Αριστοτέλης)

Κοινωνική 
Μέριμνα, 
Κοινωνικές 
Υποδομές

Δεσμευόμαστε για τη βιωσιμότητα και την  
επέκτασή τους και σε άλλους οικισμούς του 

Δήμου, με εξεύρεση αποτελεσματικών 
λύσεων χρηματοδότησής τους



ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.Μεταλλευτική δραστηριότητα 
Ένα από τα βασικότερα ζητήματα της περιοχής αποτελεί η 
επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

Η άποψή μας είναι αντίθετη με την επέκταση  της παραδοσι-
ακά υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η επέκταση 
της μεταλλείας στις Σκουριές και σε άλλες περιοχές μετατρέ-
πει το σύνολο της περιοχής μας σε μια απέραντη μεταλλευτική 
ζώνη βαριάς βιομηχανικής εκμετάλλευσης.

Όμως ο Δήμος δεν έχει ούτε το ρόλο, ούτε τη δυνατότητα, 
ούτε τη θεσμική αρμοδιότητα να νομοθετήσει ώστε να ακυρώ-
σει τις επεκτάσεις της μεταλλείας. Με βάση αυτή τη παραδο-
χή δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αρνούμαστε το χαρακτή-
ρα δημοψηφισματικής προσέγγισης των δημοτικών εκλογών 
σε σχέση με το ναι ή το όχι στην επέκταση της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας. 

Θεωρούμε αναφαίρετο και δημοκρατικό δικαίωμα όλων 
των πολιτών το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του 
επαγγέλματος και της αξιοπρεπούς εργασίας. 

Σεβόμαστε τους εργαζομένους και τις θέσεις εργασίας τους 
τόσο στη μεταλλευτική όσο και σε κάθε άλλη δραστηριότητα 
που αναπτύσσεται στην περιοχή μας στα πλαίσια της τηρήσης 
των νόμων και των κανόνων του κράτους και της Ε.Ε..

Υπερασπίζουμε το δικαίωμα της εργασίας. Κανένας 
άνεργος στον τόπο μας. 

Πιέζουμε για την πλέον αυστηρή εφαρμογή περιβαλλο-
ντικών όρων και κανόνων.

Ανοίγουμε τον διάλογο με την κυβέρνηση την περιφέρεια, 
την επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, τους εργαζο-
μένους και τους φορείς της περιοχής αναζητωντας την ισορ-
ροπία της φέρουσας ικανότητας  της περιοχής για μια ισόρρο-
πη ανάπτυξη όλου του Δήμου.

Ενώνουμε όλους τους δημότες ανεξάρτητα από την τυχόν 
διαφορετική μας θέση σε σχέση με το θέμα της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας.

Ονειρευόμαστε όλοι μαζί από κοινού το αύριο στην πε-
ριοχή μας. 

2.Ενίσχυση παραγωγικών υποδομών
Ο δήμος Αριστοτέλη παρόλα τα εξαιρετικής ποιότητας και βεληνε-

κούς ποιοτικά χαρακτηριστικά του, δεν έτυχε της προσδοκώ-
μενης ανάπτυξης. Η έλλειψη βασικών έργων υποδομής, λει-
τουργούν ως τροχοπέδη σε κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία.
Οι βασικές μας προγραμματικές δεσμεύσεις είναι:
• Ξεκινούμε άμεσα τις διαδικασίες για την άρση της απομό-

νωσης, με ανάπτυξη οδικών και θαλάσσιων δικτύων 

• Διεκδικούμε δυναμικά την ανάπτυξη οδικών αξόνων σύνδε-
σης  Αεροδρομίου Μακεδονίας - Πολυγύρου- Ουρανού-
πολης και Εγνατίας οδού – Ουρανούπολης, για την ταχύ-
τερη και ασφαλέστερη μεταφορά  ανθρώπων και εμπορευ-
μάτων. Κατά παρόμοιο τρόπο είναι απαραίτητο να διατεθούν 
κονδύλια για τη βελτίωση των οδικών  αξόνων που κρίνονται 
πεπαλαιωμένοι, ανεπαρκείς και επικίνδυνοι.

• Είναι επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία λιμανιού στον κόλ-
πο της Ιερισσού, για την καλύτερη διασύνδεση των αξόνων 
Μαύρης θάλασσας- Κωνσταντινούπολης- Αγίου Όρους. Τα 
έργα στο λιμάνι της Ουρανούπολης δεν έχουν εκκινήσει και 
η διακίνηση επιβατών – τουριστών προς την Αθωνική Πο-
λιτεία αλλά και την περιήγηση περί του Αγ. Όρους παραπέ-
μπουν στον απαξιωτικό χαρακτηρισμό “τριτοκοσμικού επιπέ-
δου”.

• Συντήρηση και ενίσχυση της χρήσης του λιμανιού Πιργαδικί-
ων.

• Δημιουργία μαρίνας σκαφών αναψυχής σε περιοχές που 
υπάρχει ανάγκη.

1.Αγροτικός- δασικός τομέας (Γεωργία, κτηνοτρο-
φία, μελισσοκομία, Υλοτομία)

Η βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, προϋποθέτει 
την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. Για την επί-
τευξη αυτής της ανάπτυξης είναι απαραίτητη η συμβολή όλων 
των παραγωγικών δυνάμεων του δήμου.
Προωθούμε:
• Παροχή κινήτρων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 

γεωργικού και κτηνοτροφικού κλάδου.
• Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων. 
• Διάνοιξη και συντήρηση του δικτύου αγροτικών οδών.
• Διασύνδεση της γεωργικής  και κτηνοτροφικής παραγωγής 

με τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Προστασία της γεωργικής γης & αναδιάρθρωση καλλι-
εργειών με στήριξη βιολογικών προϊόντων (προώθηση σε 
σχολεία, νοσοκομεία κλπ), ορθές γεωργικές πρακτικές & 
σχέδια βελτίωσης. 

• Αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων στην αλιεία, τη 
μελισσοκομία και τη υλοτομία.  

• Διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με την με-
ταποίηση και τον τουρισμό.

2.Μεταποίηση – βιοτεχνία
• Άμεση διασύνδεση με τα νέα προγράμματα χρηματοδότη-

σης για τη δημιουργία μικρών μονάδων επεξεργασίας, μετα-
ποίησης και τυποποίησης αγροτικών & κτηνοτροφικών προϊ-
όντων.  

• Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας προϊόντων δάσους 
(pellet, κατασκευή ξύλινων ειδών οικιακής χρήσης και ει-
δών λαϊκής τέχνης, επίπλων, κουφωμάτων κ.λπ.).

• Δημιουργία μικρών μονάδων για την αξιοποίηση ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, άνεμος, νερό, βιομάζα) για 
κάλυψη τοπικών αναγκών.

• Δημιουργία μονάδος εμφιάλωσης ελαιολάδου και νερού.
• Δημιουργία μονάδος επεξεργασίας υποπροϊόντων μελιού.

3.Στήριξη της επιχειρηματικότητας, ΜΜΕ
Στόχος μας είναι να ενισχυθεί ο παραγωγικός ιστός του Δή-

μου.
Αγωνιζόμαστε να δοθούν κίνητρα για ανάπτυξη των οικογε-

νειακών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Προτείνουμε:
• Εξορθολογισμό των δημοτικών τελών, για να περιοριστεί 

η δυσανάλογη (λόγω εμβαδού) επιβάρυνση στις επιχειρήσεις 
με μικρό τζίρο,

• Δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον 
Δήμο, ανάλογα με τη δυνατότητα αποπληρωμής από την κάθε 
επιχείρηση.

• Δημιουργία υπαίθριων αγορών σε χωριά που δεν είναι 
έδρες (π.χ. Βαρβάρα, Παλαιοχώρι, Γομάτι, Στρατονίκη κ.λ.π.) 
που να συνδυάζουν και την εμπορική δραστηριότητα αλλά και 
την ψυχαγωγία.
Βασική μας θέση είναι ότι η ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας 

θα ξεκινήσει από τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα θέσουν 
τις βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την τόνω-
ση της απασχόλησης, την αύξηση των επενδύσεων και των ει-
σοδημάτων.

Σημαντική βοήθεια μπορεί να προσφέρει η σύσταση Γρα-
φείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Δήμο Αριστοτέλη 
για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση προγραμμάτων, που μπο-
ρούν ν’ αποτελέσουν την απαρχή για δραστηριότητες σε πολ-
λούς τομείς.

Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο καμπής, όπου 
ως πολίτες καλούμαστε να διαλέξουμε το μοντέλο οικονομικής 
ανάπτυξης που θέλουμε να ακολουθήσουμε.   Η απόφασή μας 
θα καθορίσει το μέλλον όχι μόνον το δικό μας, αλλά και των επό-
μενων γενεών.  
 

4.Τουρισμός
Ο δήμος Αριστοτέλη έχει στη διάθεσή του παγκόσμιας εμβέ-

λειας τουριστικά θέλγητρα, πλούσιο παρελθόν, εξαιρετικό φυσι-
κό περιβάλλον και μοναδικά τοπικά προϊόντα, στα οποία οφείλει 
να επενδύσει άμεσα.

Το Κίνημα Ανάπτυξης έχει την τεχνογνωσία και ήδη ανα-
πτύσσει ένα ολοκληρωμένο, μακροπρόθεσμο διαφοροποιημένο 
και κυρίως ανταγωνιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης, με σημαντι-
κά θετικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία και τον πολιτισμό.  
Στόχος του προγράμματος:
• Ουσιαστική και προγραμματισμένη αξιοποίηση της προ του 

Άθω περιοχής, της Αριστοτέλειας Πολιτείας και άλλων σημα-
ντικών κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων της περιοχής.

• Ενοποίηση της τουριστικής στρατηγικής στο σύνολο του 
Δήμου με την ενθάρρυνση συνεργασιών επιχειρήσεων 
της παράλιας με την ορεινή ζώνη και στήριξη κοινών του-
ριστικών υπηρεσιών.

• Σύνδεση της πρωτογενούς τομέα και των τοπικών προϊ-
όντων με την τουριστική βιομηχανίας της περιοχής. 

Τοπική 
Οικονομία - 
Ανάπτυξη

Η ελπίδα είναι ένα όνειρο 
που ξυπνά
(Αριστοτέλης)

Σημαντική βοήθεια μπορεί να προσφέρει η σύσταση 
Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Δήμο 

Αριστοτέλη για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση 
προγραμμάτων, που μπορούν ν’ αποτελέσουν την 

απαρχή για δραστηριότητες σε πολλούς τομείς



• Δημιουργία δημοτικής σφραγίδας τοπικού προϊόντος. 
• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου αναπτύσσοντας κα-

τάλληλες δραστηριότητες και εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού όπως ο συνεδριακός τουρισμός.  

• Προσέλκυση τουριστών με αυξημένο ενδιαφέρον και επιθυ-
μία να γνωρίσουν τον τόπο μας.

• Οικειοποίηση των επισκεπτών μας, με τις τοπικά μας έθιμα, 
τον τοπικό πολιτισμό και την κουλτούρα μας.

• Προώθηση του ορεινού τουρισμού, με την ανάδειξη περιο-
χών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως το δάσος και οι κα-
ταρράκτες της Βαρβάρας, το μοναστηριακό δάσος του Κακά-
βου, το δάσος Καμήλας, το υδάτινο περιβάλλον του ορεινού 
Χαβρία, την περιοχή Περιστέρι, τους Καταρράκτες της Μ.Πα-
ναγίας, τους Καταρράκτες Γοματίου, το Δάσος του Στρατονι-
κού Όρους.

• Ανάδειξη της διώρυγας του Ξέρξη.
• Ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού. 
• Δημιουργία μουσείου μεταλλείων με φυσική περιήγηση 

σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταλελειμμένες στοές. 
• Σχεδίαση καταγραφή και ψηφιοποίηση με χρήση τεχνο-

λογιών GPS περιπατητικών διαδρομών.
• Δημιουργία ιστοχώρου τουριστικών πληροφοριών και δι-

ασύνδεσης των με τη χρήση χάρτη τουριστικών υποδο-
μών και υπηρεσιών της περιοχής.

5.Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
Η ανάπτυξη είναι μια αέναη διαδικασία που στηρίζεται στην 

παραγωγικότητα και την καινοτομία.
Η δημοτική Αρχή καλείται να παίξει το ρόλο του αρωγού και 

καταλύτη για την επιχειρηματική δημιουργία και την ενίσχυση 
της απασχόλησης στην περιοχή. 

Καταγράφουμε τη σημερινή κατάσταση σε σχέση με την επι-
χειρηματική δραστηριότητα και τη γεωγραφική κατανομή της, 
καθώς και τη κοινωνική και γεωγραφική διαστρωμάτωση του 
ντόπιου εργατικού δυναμικού. 

Δημιουργούμε Αναπτυξιακή μελέτη για κάθε χωριό ξεχω-
ριστά λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Στόχος της μελέτης 
ανάμεσα στα άλλα να προτείνει συγκεκριμένες βιώσιμες επιχει-
ρήσεις ικανές να ενεργοποιήσουν ένα αναπτυξιακό ρεύμα και 
τροφοδοτήσουν την κάθε περιοχή με νέες θέσεις εργασίας.

Διοργανώνουμε Αναπτυξιακό συνέδριο στο οποίο θα παρου-
σιαστούν οι άξονες, οι Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες  και οι συ-
γκεκριμένες Αναπτυξιακές προτάσεις και δράσεις.

Συμμετέχουμε σε επιχειρηματικές αποστολές επενδυτικά 
forum στην Ελλάδα και το Εξωτερικό αναζητώντας επενδυτικά 
κεφάλαια για τις υλοποιήσιμες επιχειρηματικές προτάσεις που 
θα αναλαμβάνονται από ομάδες συνδημοτών μας. 

Συνεργαζόμαστε με φορείς επιχειρηματικής δράσης στην Ελ-
λάδα και το Εξωτερικό.
• Δημιουργούμε γραφείο επιχειρηματικότητας που θα στη-

ρίζει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια έμπρακτα με τη θέσπι-

ση ομάδας ειδικών που θα συμβουλεύει κάθε μια επιχείρη-
ση, με παράλληλη ενημέρωση για κοινοτικά προγράμματα και 
καθώς και παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής συμβουλευ-
τικής.

• Μελέτη αποχαρακτηρισμού περιοχών με προτεραιότητα 
σε εκτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε τουριστι-
κά είτε στον πρωτογενή τομέα.

• Θωρακίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχειρη-
ματικότητα και βάζουμε γερά θεμέλια για το μέλλον.

• Δημιουργούμε επιχειρηματική θερμοκοιτίδα νέων επιχει-
ρήσεων με κίνητρα χαμηλού κόστους χρήσης υποδομών 
του δήμου.

• Αναδεικνύουμε στρατηγικές ενίσχυσης της παροχής ολο-
κληρωμένων υπηρεσιών σε ομάδες επαγγελμάτων όπως 
για παράδειγμα το κύκλωμα της οικοδομικής δραστηριό-
τητας. 

•  Μετατρέπουμε το δήμο σε ένα κέντρο συνεχούς μάθησης 
και κατάρτισης των επαγγελματιών. Πιστεύουμε ότι η δια 
βίου κατάρτιση είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων.

• Ειδικά τμήματα εκπαίδευσης παραδοσιακών επαγγελμά-
των όπως των χτιστάδων, των καραβομαραγκών και της 
παραδοσιακής υφαντουργίας. 

• Ανάπτυξη των Αριστοτελικών σπουδών με τη δημιουργία 
κινήτρων για τη λειτουργία εκπαιδευτικού φορέα ξενό-
γλωσσων μεταπτυχιακών τμημάτων και διασύνδεσης των 
συνεδριακών μας υποδομών για τη διενέργεια επιστημο-
νικών συνεδρίων.

•  Ενίσχυση της απασχόλησης
Η ενίσχυση της απασχόλησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Η Δημοτική 
Αρχή οφείλει να λάβει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και τις 
ευκαιρίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης σε πλήθος καινο-
τόμων και δραστήριων επιχειρήσεων από τη Μακεδονία.

Επιπλέον το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει:
• Διοργάνωση «Ημέρας Καριέρας» με τη συμμετοχή μεγάλων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται  στο Δήμο μας
• Δημιουργία γραφείων απασχόλησης στην Αρναία, την Ιε-

ρισσό και την Μεγάλη Παναγία.
• Προώθηση του «εργαλείου» των Κοινωνικών Συνεταιριστι-

κών Επιχειρήσεων για την τόνωση της τοπικής απασχόλη-
σης με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

6.Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας
Η δημοτική περιουσία αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυ-

ξης και η κατάλληλη αξιοποίησή της, θα δημιουργήσει νέες θέ-
σεις εργασίας στηρίζοντας την τοπική οικονομία και  διασφαλί-
ζοντας το δημόσιο συμφέρον. Με γνώμονα τη διαφάνεια, η νέα 
δημοτική αρχή θα προχωρήσει στην απογραφή και τη δημιουρ-
γία ενός πλήρους ηλεκτρονικού μητρώου της δημοτικής και δη-
μόσιας περιουσίας διεκδικώντας την παραχώρηση στο Δήμο 
Αριστοτέλη της χρήσης ή της κυριότητας ανεκμετάλλευτων 
δημοσίων ακινήτων και κτηρίων.

Διακυβέρνηση
Συμμετοχή

Με κόπο αποκτά κανείς 
τις γνώσεις (Αριστοτέλης)

1.Ενεργοποίηση του Θεσμού του συνηγόρου του Δημότη
Ενεργοποιούμε το θεσμό του συνηγόρου του Δημότη με 

σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων, τη διαφύλαξη της δη-
μόσιας υγείας, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την 
εν γένει τήρηση της νομιμότητας.

2.Προστασία των υπαλλήλων του Δήμου ενάντια στο θε-
σμό της διαθεσιμότητας. 

Σε ένα Δήμο με έντονη τουριστική δραστηριότητα και αυξη-
μένες αρμοδιότητες λόγω του θεσμού του Καλλικράτη, η δια-
τήρηση και ενίσχυση του προσωπικού του Δήμου είναι για μας 
προτεραιότητα.

3.e-ΔΗΜΟΣ. (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙ-
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.)

Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινω-
νιών, φιλοδοξούμε να απλοποιήσουμε την εξυπηρέτηση πολι-
τών και επιχειρήσεων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενι-
σχύοντας τη δημοκρατική συμμετοχή.

Ενημερώνουμε τον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου μας με μια 
νέα ενότητα:
e-Δήμος
• Προχωράμε συστηματικά στην ηλεκτρονική καταγραφή 

των απαιτούμενων διαδικασιών και δικαιολογητικών που 
χρειάζεται κάθε επαγγελματίας και δημότης.

• Δημιουργούμε ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή 
e-αιτημάτων από πολίτες και επιχειρήσεις (προς Τεχνική & 
Οικονομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Καθαριότητας, Ληξιαρχείο, 

Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Πολεοδομία, ΚΕΠ Τμήμα 
Εμπορίου και Αδειών Καταστημάτων).

• Προωθούμε αιτήματα αναζήτησης – προσφοράς εργασίας 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσα από τη λειτουρ-
γία του e-γραφείου ευρέσεως εργασίας, σε συνεργασία με 
αρμόδιους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ, οι τοπικές επιχειρήσεις, η 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΚΜ και άλλοι φορείς.

• Δημιουργούμε ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή 
e-παραπόνων-καταγγελιών.

• Προκρίνουμε τη διαφάνεια στη διοίκηση του Δήμου, δημι-
ουργώντας e-αρχείο των σημαντικότερων Αποφάσεων Δη-
μάρχου και Συλλογικών Οργάνων.

• Διευκολύνουμε την πλοήγηση του δημότη – επαγγελματία 
– επισκέπτη στο Δήμο μας με τη δημιουργία Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών (GIS).

• Διαμορφώνουμε ηλεκτρονική φόρμα e-συμμετοχής, με την 
οποία θα ζητείται η άποψη και ψήφος των πολιτών για επι-
λεγμένες δράσεις της Δημοτικής Αρχής.

• Συνεργασία με όμορους δήμους σε κοινά προγράμματα 
χρήσης ηλεκτρονικών πλατφορμών.

4. Eθελοντισμός
Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους. 

• Επιδιώκουμε τη διεύρυνση των δράσεων εθελοντισμού με 
τη δημιουργία Γραφείου Εθελοντισμού  του Δήμου.

• Προωθούμε, ένα πλέγμα δράσεων διαφόρων τομέων προ-
σφοράς:

 • περιβαλλοντικής (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός περιπα-
τητικών μονοπατιών) • οικιστικής (συντήρηση και αναμόρ-
φωση κτιρίων και υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων των οι-
κισμών) • τουριστικής (υποδοχή και φιλοξενία επισκεπτών) 
• εικαστικής (παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένα τοπία των οι-
κισμών υπό την αιγίδα της Σχολής Καλών Τεχνών και ντό-
πιων καλλιτεχνών) • πολιτιστικής ( προβολή κινηματογραφι-
κών ταινιών και ντοκιμαντέρ, διοργάνωση μουσικών – χο-
ρευτικών εκδηλώσεων).

• Οραματιζόμαστε την επανασύνδεση των κοινωνιών μας 
μέσα από κοινά δρώμενα προσφοράς στο κοινωνικό σύνο-
λο, την ενίσχυση της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς της ανα-
γνώρισης και της συνοχής που τόσο έχουμε ανάγκη και αξί-
ζουμε ως κοινωνία πολιτών.

5. Συμμετοχή του Πολίτη. Επιτροπές - Επιστημονικό 
Συμβούλιο

Οι πολίτες δεν πρέπει να είναι παθητικοί αποδέκτες των 
αποφάσεων της Διοίκησης. Οι πολίτες οφείλουν να ενεργοποι-
ηθούν άμεσα συμμετέχοντας σε επιτροπές διαβούλευσης, τις 
οποίες θα απαρτίζουν ειδικοί επιστήμονες και εμπειροτέχνες. 
Κάθε δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος του Δήμου μας, 
έχει το δικαίωμα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του στις ει-
δικές δημόσιες συνεδριάσεις των επιτροπών και της Δημοτι-
κής Αρχής. 

Οραματιζόμαστε την επανασύνδεση των κοινωνιών 
μας μέσα από κοινά δρώμενα προσφοράς στο 

κοινωνικό σύνολο, την ενίσχυση της 
αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς της αναγνώρισης και 
της συνοχής που τόσο έχουμε ανάγκη και αξίζουμε 

ως κοινωνία πολιτών



Μακεδονίας, και όχι στη χωροθέτηση τους μέσα στους υφιστά-
μενους και προς υλοποίηση ΧΥΤΑ, όπως προβλέπεται στην πρό-
ταση αναθεώρησης του ΕΣΔΑ.

Συντονίζουμε τη δράση μας με τους υπόλοιπους ΟΤΑ της 
Π.Ε. Χαλκιδικής, για τη δημιουργία ενός Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για κάθε Νομό, και όχι ενός 
Φορέα για όλη την ΠΚΜ.

Συμβάλουμε στην υλοποίηση των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 
2007-2013 έργων του Δήμου μας (κατασκευή ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ 
Χαλκιδικής στην Αρναία, αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Αρναία, Μ.Πα-
ναγία, Ιερισσό και Αμμουλιανή).

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανα-
κύκλωση υλικών, συσκευασιών και άλλων προϊόντων σε συ-
νεργασία με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).  

2. Πολιτική Προστασία                                                                                           
Κλιματική αλλαγή – φυσικές καταστροφές.  Διαχεί-
ριση κινδύνων

Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, που 
εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας, τη διάβρωση των ακτών, καθώς και 
τη συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμύρων.

Ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου μας, η αποψίλωση μεγά-
λων εκτάσεων του μοναστηριακού δάσους Κακάβου και οι εκτε-
ταμένες επιχώσεις των παρακείμενων ρεμάτων επιτείνουν τον 
κίνδυνο πλημμυρών.

Για το σκοπό αυτό, προχωρούμε στην εκπόνηση Χωρικού 
Σχεδίου Δράσης για την προστασία των Παράκτιων Περιο-
χών του Δήμου και ιδιαίτερα της θαλάσσιας περιοχής από το λι-
μάνι της Τρυπητής και προς τον οικισμό Ουρανούπολης, όπου 
έχει καταγραφεί εντονότερα το φαινόμενο της διάβρωσης των 
ακτών.

Δίνουμε έμφαση στη δημόσια ασφάλεια, προκρίνοντας την 
ωρίμανση μελετών και έργων αντιπλημμυρικής και αντιπυ-
ρικής προστασίας.

3. Ανθρωπογενές Περιβάλλον    
Το ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελεί συνισταμένη της ιδι-

αίτερης ταυτότητας μιας περιοχής και σημαντικό ιστορικό, λαο-
γραφικό, πολιτιστικό και οικονομικό πόρο.

Παραθαλάσσιος και ορεινός χώρος
Στην περιφέρεια των παραθαλάσσιων και ορεινών οικισμών 

του Δήμου:
• Προωθούμε δράσεις διασύνδεσης και υποδομές ήπιας με-

τακίνησης μεταξύ των οικισμών, των παραθεριστικών συ-
γκροτημάτων και κύριων αρχαιολογικών χώρων. 

• Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, όπου είναι εφικτό, δίκτυα πε-
ζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, για την ενίσχυση της οδι-
κής ασφάλειας και τη διευκόλυνση κινητικότητας κατοίκων 
και επισκεπτών.

Γεωργικά, κτηνοτροφικά και δασικά τοπία
Σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα που επιδρά στο φυσι-

κό περιβάλλον των πεδινών και ορεινών περιοχών του Δήμου 
μας είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Οι δραστηριότητες αυ-
τές ωστόσο αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα λειτουργικά και θε-
σμικά προβλήματα.

Σχετικά με τη γεωργία:
• προωθούμε δράσεις εξοικονόμησης νερού προς χρήση 

στη γεωργία, όπως για παράδειγμα ωρίμανση έργων συλλο-
γής, μεταφοράς και διάθεσης ομβρίων υδάτων και επεξεργα-
σμένων λυμάτων.

• Συνεργασία με το πανεπιστήμιο για δημιουργία μελετών 
καταλληλόλητας εδαφών σε σχέση με προτεινόμενες καλ-
λιέργειες.

• Δημιουργία μικρών φραγμάτων μετατροπής εκτάσεων σε 
ποτιστικά χωράφια και εκπόνηση σχεδίου  παραχώρησης 
χρήσης σε νέους παραγωγούς.

Σχετικά με την κτηνοτροφία, 
• σχεδιάζουμε και χωροθετούμε την κτηνοτροφική δραστη-

ριότητα και σχεδιάζουμε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε 
κατάλληλη απόσταση από τους οργανωμένους οικισμούς του 
Δήμου. (Στανός, Αρναία, Παλαιοχώρι, Μ.Παναγία, Ιερισσός).

Σχετικά με τα εκτεταμένα δάση της περιοχής,
• προχωρούμε στην καταγραφή της υφιστάμενης χλωρίδας και 

πανίδας και στη δημιουργία ενός δικτύου περιπατητικών 
και ποδηλατικών διαδρομών. 

Περιοχές εξόρυξης
Προετοιμάζουμε κατά προτεραιότητα:
• την κατάθεση προτάσεων αποκατάστασης των εγκαταλε-

λειμμένων μεταλλευτικών πεδίων και απορρύπανσης των 
χώρων απόθεσης των αποβλήτων. Σύμφωνα με την κατά 
το αρθ.20, της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ, απογραφή τους από το 
ΥΠΕΚΑ, οι χώροι αυτοί βρίσκονται στην Ολυμπιάδα (πλατεία 
Φιρέ  και είσοδος μεταλείου, παλαιά τέλματα εμπλουτισμού), 
στο Στρατώνι (πλατεία +53) και στη Στρατονίκη (ανάχωμα Κα-
ρακολίου, Μαντέμ Λάκκου, πλατεία Καρρά) και η διευθέτη-
σή τους είναι επιτακτική, τόσο για λόγους δημόσιας υγείας, 
όσο και για λόγους αναπτυξιακούς (φυσικό πέρασμα προς την 
Αθωνική πολιτεία, τουρισμός).

Δομημένο/οικιστικό περιβάλλον
Ο Δήμος μας, ως προς το δομημένο περιβάλλον του, έχει μια 

πλούσια και πολυποίκιλη  παρακαταθήκη. 
• Επεξεργαζόμαστε και καταθέτουμε προς χρηματοδότη-

ση προτάσεις ανάπλασης ζωτικών κοινόχρηστων χώρων 
(παιδικών χαρών, πλατειών, πεζοδρόμων, εμπορικών δρό-
μων, τουριστικών υποδομών).

• Μεριμνούμε για τη συνεχή και επαρκή συντήρηση, καθαρι-
σμό και ασφάλειά τους.

• Καταγράφουμε και αναδεικνύουμε αξιόλογα κτίρια/σύνο-
λα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

• Βελτιώνουμε την προσβασιμότητα (ΑΜΕΑ) μέσα στους οικι-
σμούς και την κινητικότητα (αστική συγκοινωνία, βελτίωση 
οδικών υποδομών) μεταξύ των οικισμών του Δήμου μας.

Περιβάλλον 
Ποιότητα Ζωής

Η φύση τίποτα δεν δημιουργεί 
ατελές, ούτε άσκοπο 
(Αριστοτέλης)

1. Υποδομές - Δίκτυα
Διαχείριση υδατικών πόρων – δίκτυα ύδρευσης οι-
κισμών

Το νερό αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο. Ταυτόχρονα, το 
νερό αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό που δέχεται σήμε-
ρα μεγάλες πιέσεις, τόσο ως προς την ποιότητα και ποσότη-
τά του, όσο και ως προς τη διάθεσή του. Ιδιαίτερα στην περιο-
χή μας, στην οποία συνυπάρχουν ανταγωνιστικές μεταξύ τους 
και ταυτόχρονα ιδιαίτερα υδροβόρες χρήσεις γης και δραστηρι-
ότητες (μεταλλεία, τουρισμός, γεωργία) η προστασία του καθί-
σταται επιτακτική.

Βασική μας αρχή η προστασία των υδάτων και η τήρηση 
των ευρωπαϊκών κανόνων για απαγόρευση μεταφοράς υδά-
των από μία υδρολογική λεκάνη σε άλλη. 
• Προγραμματίζουμε εκτεταμένη υδρογεωλογική μελέτη για 

να αποτυπώσουμε την κατάσταση των υδατικών πόρων μας.
• Προετοιμαζόμαστε και συμμετέχουμε στην επόμενη δια-

βούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων του υδατικού 
Διαμερίσματος ΚΜ (2016), προβάλλοντας τις ιδιαιτερότητες 
της περιοχής μας.

• Καταγράφουμε και ελέγχουμε ως προς τις απολήψεις νε-
ρού όλες τις γεωτρήσεις που λειτουργούν στο Δήμο μας και 

προχωράμε σε μέτρα εξοικονόμησης νερού, επανεξέτα-
ση της τιμολογιακής πολιτικής, μείωση των διαρροών με την 
αντικατάσταση των παλιών δικτύων υδροδότησης.

• Επιδιώκουμε τη συστηματική Ποιοτική εξέταση και επε-
ξεργασία υδρευτικών υδάτων σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ-
ΜΑΧ.

• Αναλαμβάνουμε δράση με ενεργό συμμετοχή των δημοτών 
μας στα πλαίσια προγράμματος «Καθαρές ακτές - καθαρές 
θάλασσες».

Διαχείριση λυμάτων – δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρ-
των οικισμών

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων, όπως καθορίζεται από 
την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, κατόπιν τροποποίησής της με την Οδη-
γία 98/15/ΕΕ, αποτελεί ουσιώδη όρο διαφύλαξης της δημό-
σιας υγείας, αλλά και προστασίας των υδατικών πόρων μιας 
περιοχής.

Για το σκοπό αυτό, συντηρούμε, αναβαθμίζουμε και επεκτεί-
νουμε όπου χρειάζεται τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης 
και τα έργα επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Ιερισσού, 
Ν.Ρόδων, Ουρανούπολης και Γοματίου.

Ενισχύουμε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με κατάλ-
ληλο προσωπικό, για την απορρόφηση των κονδυλίων και υλο-
ποίηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων που εντάχθηκαν 
στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούν την κατασκευή νέων δι-
κτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας λυμάτων (οικισμοί Σταγείρων, Στρατονίκης, Στρα-
τωνίου, Ολυμπιάδας, Αμμουλιανής, Πυργαδικίων, Μ. Παναγίας, 
Αρναίας και Παλαιοχωρίου).

Προχωράμε στην ωρίμανση προτάσεων ανάπτυξης συστη-
μάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων μικρής κλίμακας σε 
συνδυασμό με δίκτυο αποχέτευσης για τους υπόλοιπους οικι-
σμούς του Δήμου μας (Νεοχώρι, Βαρβάρα, Στανός).  

Σε κάθε περίπτωση ευνοούμε την επαναχρησιμοποίηση των 
λυμάτων για άρδευση, αστικές (πλην του πόσιμου νερού) χρή-
σεις, το περιαστικό πράσινο και για διάθεσή του σε βιομηχανι-
κές χρήσεις.

Διαχείριση αποβλήτων
Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλή-

των, με την έννοια και τις διαδικασίες των Οδηγιών 2008/98/ΕΚ, 
2006/21/ΕΚ και του Ν.4042/2012, αποτελεί μείζονα προτεραιό-
τητα για τους ΟΤΑ όλης της χώρας.

Ιδιαίτερα στο Δήμο μας, στον οποίο υπάρχει μεγάλη παραγω-
γή τόσο αστικών στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, λόγω 
τουριστικής δραστηριότητας και παραθεριστικών κατοικιών, όσο 
και επικίνδυνων βιομηχανικών και εξορυκτικών αποβλήτων, 
λόγω λειτουργίας των Μεταλλείων του Στρατονικού Όρους, η 
λήψη κατάλληλων μέτρων και πρωτοβουλιών για τη διαχείρισή 
τους κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας.
Για το σκοπό αυτό:

Συμμετέχουμε στις προγραμματισμένες από το ΥΠΕΚΑ δι-
αδικασίες διαβούλευσης τόσο για την κατάρτιση του Εθνικού 
Στρατηγικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων 
και των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Καταθέτουμε την πρότασή μας, σε συμφωνία με το ΤΕΕ – 
ΤΚΜ, για δημιουργία κεντρικής μονάδας ΧΥΤΑ επικινδύνων 
και βιομηχανικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Βασική μας αρχή η προστασία των υδάτων και η 
τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για απαγόρευ-

ση μεταφοράς υδάτων από μία υδρολογική 
λεκάνη σε άλλη

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις για 
την ανακύκλωση υλικών, συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων σε συνεργασία με τα Συστήματα Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)  



 

1. Πολιτισμός
Η Χαλκιδική διαθέτει πλήθος αρχαιολογικών χώρων και μνη-

μείων, που διασώζονται ή έχουν εντοπιστεί και τα οποία:

Με κατάλληλη αρχαιολογική ενοποίηση των 
αρχαιολογικών χώρων μπορούν να αποτελέ-

σουν θεματικούς άξονες προσέγγισης της 
ιστορίας της περιοχής

Στην περιφέρεια του Δήμου μας, τέτοιοι χώροι από τους προ-
ϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους, είναι και κατά μή-
κος του οδικού άξονα Σταυρού –Ουρανούπολης τα Αρχαία Στά-
γειρα (Ολυμπιάδα), η Αρχαία Άκανθος (Ιερισσός), η Διώρυγα του 
Ξέρξη (Ν.Ρόδα), το ιερό της αρχαίας Ουρανούπολης και η αρ-
χαία Σάνη (Τρυπητή). Εξίσου σημαντικοί είναι όμως και οι αρχαι-
ολογικοί χώροι, οι χώροι Ιστορικής σημασίας και τα μνημεία του 
Δήμου από τη Βυζαντινή εποχή, οπότε και αρχίζει να αναπτύσ-
σεται ο μοναχισμός και τα μοναστηριακά συγκροτήματα.

Ταυτόχρονα, πλούσια είναι και η σύγχρονη πολιτιστική δρα-
στηριότητα της περιοχής, με πλήθος συλλόγων να ενεργοποιού-
νται στον τομέα αυτό.

Αξιοποιώντας όλα αυτά:
• Εισάγουμε την «Ημέρα του Αριστοτέλη» με πλήθος εκδη-

λώσεων για προσέλκυση τουριστών από την Ελλάδα και όλη 
την υφήλιο.

• Μεριμνούμε για την ανάδειξη των αρχαιολογικών/ιστορι-
κών τόπων και μνημείων (π.χ. Αρχαία Άκανθος, Διώρυγα 

Ξέρξη, Πύργος Ουρανούπολης, Βυζαντινό κάστρο Νέπω-
σι), τη βελτίωση της επισκεψιμότητας τους και τη διασύνδε-
σή τους με τους κεντρικούς τόπους των οικισμών.

• Προωθούμε την τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε αρχαιολο-
γικό μνημείο και τόπο με επιπλέον ιστορική επεξήγηση

• Διαμορφώνουμε ημερίδες με ξεναγήσεις για προσέλκυση 
μαθητών, φοιτητών και επιστημόνων στον χώρο που γεννή-
θηκε ο Αριστοτέλης.

• Ενισχύουμε τη λειτουργία των πολιτιστικών δομών του 
Δήμου μας, και των εκδηλώσεων πολιτισμού που διοργα-
νώνονται από αυτούς.

• Αξιοποιούμε τις διαθέσιμες αίθουσες σε συνεργασία με τους 
πολυάριθμους συλλόγους της περιοχής για τη δημιουργία 
δραστηριοτήτων και σεμιναρίων (μαγειρικής, οικοτεχνίας, 
θεάτρου, μουσικής και χορού).

• Προωθούμε τις πολιτιστικές ανταλλαγές σε εθνικό, ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο γύρω από την προσωπικό-
τητα και το έργο του φιλοσόφου Αριστοτέλη και τη σύγχρονη 
τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

2. Αθλητισμός
Ο αθλητισμός, ως μέσο επίτευξης ψυχικής και σωματικής 

υγείας και διάπλασης των νέων έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας περιοχής.
• Προτεραιότητά μας αποτελεί η συντήρηση, διάθεση και αξι-

οποίηση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου μας, κλειστών και ανοικτών.

• Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα Άθλησης για 
όλες τις ηλικίες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις φυσικής κατά-
στασης των δημοτών μας.

• Ενισχύουμε τους αθλητικούς συλλόγους για την επέκταση 
των δράσεών τους και εκτός των συνόρων του Δήμου μας.

• Προωθούμε τον αθλητισμό τεσσάρων εποχών, δημιουρ-
γώντας αθλητικές διοργανώσεις που αξιοποιούν τους φυσι-
κούς πόρους του Δήμου μας (βουνό, ποτάμια, καταρράκτες, 
βάθρες, θάλασσες) όλες τις εποχές του χρόνου.

3. Νέα Γενιά
Τοπικά συμβούλια νέων

Η νέα γενιά αποτελεί την ελπίδα και το μέλλον ενός τόπου. Η 
φρεσκάδα και η δημιουργικότητα που τη διακρίνει αποτελούν 
σπάνιους ανθρώπινους πόρους που δεν πρέπει να επιτρέψουμε 
να μαραζώσουν και να πέσουν σε αχρηστία..   
Για το σκοπό αυτό:
• Προωθούμε σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δή-

μου μας, τη συγκρότηση των αντίστοιχων Δημοτικών και 
Τοπικών Συμβουλίων Νέων (Τοπικά Συμβούλια Νέων) και 
ενός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων για το σύνολο του Δή-
μου.

• Επιδιώκουμε την δημιουργική συμμετοχή των Τοπικών αυ-
τών Συμβουλίων, τόσο σε θέματα τοπικού, όσο και διαδη-
μοτικού ενδιαφέροντος.

• Διευρύνουμε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με δεδομέ-
νο ότι οι νέοι θέλουν να μπορούν να διεκπεραιώνουν όλες τις 
τυπικές διαδικασίες/επαφές με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες 
μέσω διαδικτύου.

• Προωθούμε την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντί-
στοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

• Κάνουμε τα παιδιά μας συμμέτοχους του οράματός μας για 
την ανάπτυξη της περιοχής μας, κοινωνούς και εκπρόσω-
πους της προσπάθειας που καταβάλλουμε όλοι μας για την 
προκοπή του τόπου μας.

Πολιτισμός
Αθλητισμός
Νέα Γενιά

Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά 
τον τρόπο διακυβέρνησης των 
ανθρώπων, πρέπει να έχουν 
πεισθεί ότι η τύχη των εθνών 
εξαρτάται από την εκπαίδευση 
των νέων (Αριστοτέλης)




