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Στις δημοτικές εκλογές θα είμαι υποψήφια Δήμαρ-
χος στο Νέο Δήμο που αποτελείται από τις δημοτικές               
ενότητες Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων, 
Παλαιοκαστριτών και τα Διαπόντια νησιά μας.

13
Η πόλη της Κέρκυρας 
γίνεται πόλος έλξης και ζωής

Ο Νέος Δήμος των πολιτών. 
Νέες και πρωτοποριακές υπηρεσίες 
στους δημότες μας  

Το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΗ ΚΕΡΚΥΡΑ. 
Πως θα καθαρίσουμε την Κέρκυρα, 
πως θα γίνουμε ένας Δήμος-πρότυπο 
καθαριότητας  

Αλλάζουμε το μοντέλο τουριστικής 
ανάπτυξης. Στροφή στην ποιότητα, 
η Κέρκυρα κορυφαίο home port 
για την κρουαζιέρα 

Ο Νέος Δήμος της κοινωνικής 
ευαισθησίας και της αλληλεγγύης

Με σύμμαχο τον πολίτη στη μάχη για 
την καθαριότητα και τη διαχείριση 
των απορριμμάτων

σελ 5

σελ 6

σελ 8

σελ 9

Ο Νέος Δήμος στηρίζει τον Πολιτισμό 
την Παιδεία και τον Αθλητισμό

σελ 14

σελ 13

σελ 10

Δεν είμαι υποψήφια Δήμαρχος για να διαχειριστώ την παρακμή, να 
κάνω συναλλαγές και να αποτελέσω έναν ακόμα κρίκο στην αλυσί-
δα αυτών που διέψευσαν τις ελπίδες σας. Όσοι αναζητούν ψεύτικες        
υποσχέσεις και λόγια του αέρα, μπορούν να τα αναζητήσουν αλλού, όχι 
σε μένα, όχι στη δική μας παράταξη.
Άλλωστε, η Κέρκυρα πλήρωσε βαρύ τίμημα εμπιστευόμενη τους ανθρώ-
πους του χθες, αυτούς που μοίρασαν ψεύτικες υποσχέσεις. Αυτούς που 
δοκιμάστηκαν αλλά απέτυχαν.
Είμαι εδώ για να ανατρέψω αυτό το αποτυχημένο και χρεοκοπημένο 
μοντέλο των τελευταίων ετών. 
Χτίζουμε το Νέο Δήμο από την αρχή. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα.
Ένα Δήμο που θα προσφέρει νέες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους 
δημότες του, ένα  Δήμο που θα έχει αναπτυξιακό σχέδιο, ένα Δήμο                 
πρότυπο-καθαριότητας, το Νέο Δήμο των πολιτών.
Δεν θα μιλήσω ξανά ποτέ για το παρελθόν.
Μιλάω μόνο για το αύριο, απευθύνομαι στους πολίτες του Νέου Δήμου 
στους πολίτες των δημοτικών ενοτήτων Κερκυραίων, Αχιλλείων,            
Παρελίων, Φαιάκων, Παλαιοκαστριτών και στα Διαπόντια νησιά μας.
Σας ζητώ να μελετήσετε το πρόγραμμά μας, να στηρίξετε         
νέους, καθαρούς και άφθαρτους ανθρώπους με σχέδιο και 
πρόγραμμα, ιδέες, ενθουσιασμό και μεγάλη όρεξη για δουλειά.
Σας ζητώ μια ψήφο καρδιάς και εμπιστοσύνης.
Μια καθαρή και δυνατή εντολή για να κάνουμε όλοι μαζί 
μια Νέα Αρχή. 

	 	 	 	 	 Mερόπη	Υδραίου
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Μας αξίζουν αυτές οι εικόνες ;
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Όλοι μαζί θα κάνουμε μια Νέα Αρχή

Τα	δικά	σας	θέλω	
είναι	οι	δικές	μου	δεσμεύσεις	
για	την	επόμενη	μέρα
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Εξυπηρετούμε 
το δημότη στο σπίτι 
ή στη δουλειά του
Ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει 
αίτηση μέσα από το διαδίκτυο ή 
και τηλεφωνικά στο Δήμο για τη 
χορήγηση πιστοποιητικών και βε-
βαιώσεων. 

Χτίζουμε το Νέο Δήμο από την αρχή
Η λειτουργία του Νέου Δήμου θα είναι μια δύσκολη υπόθεση αφού όλα είναι κυριο-
λεκτικά στον αέρα. Χρειάζεται σχέδιο και αποφασιστικότητα. 
Η Μερόπη Υδραίου θέλει και μπορεί. Είναι έτοιμη να χτίσει ένα Νέο Δήμο, που θα 
δουλεύει με υψηλές ταχύτητες και θα προσφέρει νέες και πρωτοποριακές υπηρε-
σίες στους δημότες.

Έξυπνα,	γρήγορα	και	
αποτελεσματικά	ο	δημότης	θα	
εξυπηρετείται	από	το	σπίτι	του	ή	τη	
δουλειά	του	χωρίς	να	χρειάζεται	να	
έρθει	στις	υπηρεσίες	του	Δήμου

Το κάνουν και σε άλλους δήμους, θα 
το κάνουμε και εμείς. Μέσα στους 
πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα 
λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονι-
κής εξυπηρέτησης του Δημότη.

Ηλεκτρονικοί σταθμοί 
αυτόματης εξυπηρέτησης 
των πολιτών
Δημιουργούμε Ηλεκτρονικούς Στα-
θμούς Αυτόματης Εξυπηρέτησης 
Πολιτών, στο πρότυπο των ΑΤΜ, σε 
κεντρικά σημεία. Σε αυτά τα ΑΤΜ 
ο δημότης θα μπορεί να εξυπηρε-
τηθεί για την έκδοση εγγράφων ή 
πιστοποιητικών. Η εξυπηρέτηση θα 
γίνεται με ειδικές κάρτες και κωδι-

κούς που θα προμηθεύεται ο πολί-
της από το Δήμο.

Όλες οι συναλλαγές 
και πληρωμές θα γίνονται 
ηλεκτρονικά.
Ο δημότης και ο επαγγελματίας θα 
μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά 
όλες τις πληρωμές και τις ηλε-
κτρονικές συναλλαγές τους με το 
Δήμο. 
Δημιουργούμε, μέσα σε ένα εξά-
μηνο πλατφόρμα, στα πρότυπα 
του Taxis, μέσα από την οποία ο 
πολίτης θα μπορεί να κάνει πλη-
ρωμές και να εκτυπώνει βεβαιώ-
σεις και πιστοποιητικά.
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Ελπίδα 
και προοπτική 
στις ξεχασμένες 
κοινότητες και 
στα χωριά
Όλα αυτά τα χρόνια τα συμβούλια των 
κοινοτήτων ήταν ανίσχυρα και διακο-
σμητικά με αποτέλεσμα τα χωριά μας 
να βυθίζονται στην παρακμή. Ερχόμα-
στε για να αλλάξουμε αυτή την εικόνα.
Ο Νέος Δήμος θα έχει 
αποκεντρωμένη λειτουργία
Ο στόχος μας είναι να υπάρχουν αποκεντρωμέ-
νες λειτουργίες και υπηρεσίες σε κάθε δημοτι-
κή ενότητα. Θα υπάρχει διοικητικό κέντρο στις 
δημοτικές ενότητες Αχιλλείων, Παλαιοκαστρι-
τών, Παρελίων και Φαιάκων.

Αρμοδιότητες 
και πόρους στις κοινότητες
Την  πρώτη ημέρα που θα αναλάβει τη διοί-
κηση του Δήμου η Μερόπη Υδραίου θα υπο-
γράψει  την εκχώρηση των πρώτων αρμοδι-
οτήτων στις Τοπικές Κοινότητες  και στους 
χωρικούς Αντιδημάρχους και στον πρώτο 
προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί, θα κατανε-
μηθούν πόροι σε κάθε κοινότητα.

Ο Νέος Δήμος αποκτά τη δική του 
Δομή Πολιτικής Προστασίας
Ο πολίτης απαιτεί από το Δήμο να είναι παρών 
εκεί που τον χρειάζεται, στις περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Ο Νέος Δήμος δημιουργεί Δομή 
Πολιτικής Προστασίας με προσωπικό και εξο-
πλισμό, με τη συμμετοχή των εθελοντών που 
υπάρχουν στο νησί μας και δίνουν τον καλύτερο 
τους εαυτό. Με κοινές ασκήσεις αντιμετώπι-
σης πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών με 
την Πυροσβεστική και τα Σώματα Ασφαλείας.

Νέοι θεσμοί δημοκρατίας και διαβούλευσης
n Συστήνουμε διευρυμένη Επιτροπή Διαβούλευσης με τη 

συμμετοχή φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Όλα 
τα κρίσιμα ζητήματα θα περνούν πρώτα από την Επιτροπή 
Διαβούλευσης.

n  Θεσμοθετούμε Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των παρατάξεων. 
Θα υπάρχει έλεγχος για τα έσοδα και τις δαπάνες του Δή-
μου. Θα γνωρίζουν όλοι πού πάει και το τελευταίο ευρώ.

n   Αλλάζει ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλί-
ου, στόχος η ενίσχυση της δημοκρατίας και ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων της μειοψηφίας και όλων των παρατάξεων.

Πρωταγωνιστής ο πολίτης
n Το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός θα διαμορφώ-

νονται με τη συμμετοχή των παρατάξεων, και των τοπικών 
συμβουλίων, καθώς και με ανοιχτή διαβούλευση με τους 
πολίτες.

n Έρχεται η Μέρα του Δημότη. Μια φορά το μήνα οι δημότες, 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου θα απευθύνουν 
ερωτήματα στη Δήμαρχο και στους αρμόδιους Αντιδημάρ-
χους, οι οποίοι θα είναι  υποχρεωμένοι να απαντούν.

Ο Νέος Δήμος θα είναι 
    ο Δήμος των πολιτών

Ο Νέος Δήμος 
θα είναι ο Δήμος της 

δημοκρατίας. 
Με τους πολίτες 

να συμμετέχουν και να 
διαμορφώνουν τις 

αποφάσεις. 
Όλες οι αποφάσεις για τα 

μεγάλα και 
σημαντικά ζητήματα θα 

αποτελούν προϊόν 
διαβούλευσης με 

τους  φορείς και τους 
πολίτες.

Αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στα προβληματικά σημεία σε 
όλες τις δημοτικές ενότητες, ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα 
των έργων επέκτασης και αναβάθμισης των βιολογικών καθαρισμών 
της Κέρκυρας, του Σκάφωνα, της Χρυσίδας και του Αγίου Μάρκου. 
Εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου των  δικτύ-
ων ύδρευσης για να περιοριστούν οι διαρροές νερού, παράλληλα με την 

κατασκευή νέων δεξαμενών στις περιοχές που υπάρχει ανάγκη, για να 
διασφαλιστεί η επάρκεια νερού. 
Για πρώτη φορά ο Δήμος θα διαμορφώσει ετήσιο πρόγραμμα ‘εργων 
αποκαστάστασης του οδικού δικτύου. Στον πρώτο χρόνο θα διατεθούν 
για το οδικό δίκτυο τα 12 εκ.ευρώ της χρηματοδότησης της Πολιτείας 
που δεν πρέπει να χαθούν.

Έργα για την ύδρευση, την αποχέτευση και το οδικό δίκτυο
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Νέο μοντέλο 
λειτουργίας της υπηρεσίας 
καθαριότητας

n Έρχεται ο οδοκαθαριστής της 
γειτονιάς. Δημιουργούμε τμήμα 
οδοσάρωσης, με σύγχρονο εξοπλι-
σμό και με οδοκαθαριστές που θα 
κατανεμηθούν σε κάθε γειτονιά 
της πόλης αλλά και στις δημοτι-
κές ενότητες και στα χωριά του 
Δήμου.

n Εγκατάσταση κάδων νέας τε-
χνολογίας και μεγάλης χωρητικό-
τητας που συμπιέζουν τον όγκο 
των απορριμμάτων και όχι μόνο. 
Με τους κάδους νέας τεχνολογί-
ας σε σημεία αιχμής, κανείς δεν 
θα βλέπει σκουπίδια έξω από 

ΚΑΘΑΡΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
Το σχέδιο μας για ένα Δήμο που θα είναι πρότυπο καθαριότητας και ανακύκλωσης

τους κάδους.

n Σταδιακή ανανέωση του στόλου 
οχημάτων και του εξοπλισμού της 
υπηρεσίας καθαριότητας. Για να 
αντιμετωπίσουμε άμεσα τις πιε-
στικές ανάγκες θα προχωρήσουμε 
στην προμήθεια με leasing  των 
πρώτων οχημάτων που θα μας βο-
ηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την 
κατάσταση. Ανακατασκευή των 
εγκαταστάσεων των συνεργείων 
στον Πέλεκα.

n Ενεργοποίηση προγράμματος για 
τακτικό πλύσιμο δρόμων και πλα-
τειών με υδροφόρες και ειδικά οχή-
ματα του Δήμου. Το πρόγραμμα θα 
δημοσιοποιείται, θα το γνωρίζουν 
οι πολίτες, θα μπορούν να κρίνουν 

Καθαρές	
κουβέντες,	

Καθαρές	
λύσεις

αν γίνεται πράξη. Τα αποτελέσματα 
θα είναι ορατά.

n Νέος διαγωνισμός για την απο-
κομιδή των απορριμμάτων από 
εξωτερικούς συνεργάτες με νέ-
ους αυστηρούς όρους και ρήτρες, 
που θα διασφαλίζουν ότι το έργο 
της αποκομιδής θα είναι αποτελε-
σματικό, θα μειώνεται το κόστος 
για το Δήμο αλλά και ότι ο ιδιώτης 
θα έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό 
και τα οχήματα.

n Για πρώτη φορά ο Δήμος θα 
αποκτήσει κανονισμό καθαριότη-
τας τον οποίο όλοι θα σεβόμαστε 
και θα περιέχει κανόνες αλλά και 
κυρώσεις για όσους δεν σέβονται 
την προσπάθεια που κάνουμε και 
τους συνδημότες μας.
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Το σχέδιο μας για να γίνει 
ο Νέος Δήμος πρότυπο για 
την ανακύκλωση
n Στόχος μας στο τέλος της τε-
τραετίας  να ανακυκλώνουμε το 
50%  των απορριμμάτων στο νησί 
μας. Γωνιές Ανακύκλωσης σε κάθε 
γειτονιά, σε κάθε δημοτική ενότη-
τα και χωριό. 
Με προμήθεια και εγκατάσταση 
ειδικών κάδων μέσα από το πρό-
γραμμα Life,  αλλά και με τη αξιο-
ποίηση  πετυχημένων δράσεων 
που υλοποιούνται στο νησί από 
συλλογικότητες.

n Κινητά Πράσινα Σημεία σε κάθε 
γειτονιά σε κάθε δημοτική ενό-

Kάνουμε την ανακύκλωση 
τρόπο ζωής

Σήμερα το ποσοστό ανα-
κύκλωσης στην Κέρκυρα 

είναι σχεδόν μηδενικό. 
Χωρίς ανακύκλωση δεν 

πάμε πουθενά, τα σκου-
πίδια θα είναι στους 

δρόμους αν δεν αρχίσου-
με να ανακυκλώνουμε. 

Είναι ο μόνος τρόπος 
για να αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά 
το πρόβλημα και να 

περάσουμε 
στην ολοκληρωμένη 

διαχείριση

τητα. Κοστίζουν λιγότερο από τα 
σταθερά πράσινα σημεία, έχουν κα-
λύτερη στόχευση και εξυπηρετούν 
και τις πιο απομακρυσμένες περιο-
χές του  Νέου Δήμου. 
Τα Κινητά Πράσινα Σημεία μπο-
ρούν να κάνουν και διαλογή πόρ-
τα-πόρτα, ένα πολύ σημαντικό 

Η	εναλλακτική	
διαχείριση	με	
τη	διαλογή	στην	
πηγή,	την	ανα-
κύκλωση	και	
την	κυκλική	
οικονομία	είναι	
οι	μόνο	τρόποι	
για	να	αντιμε-
τωπίσουμε	το	
πρόβλημα	στη	
ρίζα	του

διαθέτουν, το οποίο μπορούν να 
εξαργυρώσουν σε συμβεβλημένα 
καταστήματα.

n Λειτουργία Κέντρου Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών σε νέες 
βάσεις, με σύγχρονο εξοπλισμό 
και με σύμβαση που διασφαλίζει 

πλεονέκτημα. Δεν χρειάζονται 
χωροθέτηση ούτε περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση, κάτι που σημαί-
νει ότι τα ενεργοποιούμε άμεσα

n Ανάπτυξη ειδικών «καφέ» κά-
δων «Διαλογής στην Πηγή» και 
ανακύκλωσης για τα οργανικά 
απόβλητα   παράλληλα με εφαρ-
μογή προγράμματος συλλογής 
οργανικών αποβλήτων σε κατα-
στήματα εστίασης, ξενοδοχεία και 
επαγγελματικούς χώρους, η οποία 
θα επεκταθεί και σε οικίες.

n Μηχανήματα ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης που αποτελούν κί-
νητρο για μικρούς και μεγάλους, 
αφού παίρνουν κουπόνι με το 
αντίτιμο των ανακυκλώσιμων που 

ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο 
Κέρκυρας και θέσεις εργασίας.

n Ετήσιος διαγωνισμός ανακύ-
κλωσης σε όλα τα σχολεία της 
Κέρκυρας και των δημοτικών 
ενοτήτων με βραβεία  για τα τρία 
πρώτα σχολεία σε επιδόσεις κάθε 
βαθμίδας αλλά και δώρα για τους 
μαθητές.
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Από τη Μερόπη Υδραίου 
κανείς δεν θα ακούσει ψεύτικες υποσχέσεις, 

όποιος θέλει να ακούσει ψέματα 
μπορεί να τα αναζητήσει σε αυτούς 

που οδήγησαν την Κέρκυρα 
στα σημερινά αδιέξοδα. 

Ο δημότης  κάνει δική του υπόθεση 
την καθαριότητα του νησιού. 

Αποκαθιστούμε την ομαλότητα 
αλλά και την εμπιστοσύνη 

των πολιτών απέναντι στο Δήμο.

Καθαρές κουβέντες-Καθαρές λύσεις

n Στο Τεμπλόνι θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι περιβαλλοντι-
κοί όροι, με αποκατάσταση και ανάπλαση του χώρου και των παλαιών 
κυττάρων,  με καύση του βιοαερίου, με λειτουργία του βιολογικού και 
τέλος επεξεργασία των απορριμμάτων, με τον ενδεδειγμένο περιβαλ-
λοντικά και επιστημονικά τρόπο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 
μέσα από το ΠΔΕ, οι πόροι αυτοί υπάρχουν.

n Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τη δημιουργία και λειτουργία 
compact μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, κάτι που εμείς σκοπεύ-
ουμε να αξιοποιήσουμε.

n Ενδιάμεση διαχείριση για τα οργανικά υπολείμματα με κομποστοποί-
ηση ανοιχτού τύπου, αξιοποιώντας τεχνολογικά άρτια μηχανήματα και 
εξοπλισμό, όπου θα υποδέχονται όσο το δυνατόν πιο καθαρό οργανικό 
προδιαλεγμένο υλικό, ώστε να μιλάμε στην συνέχεια πλέον για πολύ 
μικρές ποσότητες υπολείμματος προς διαχείριση και επεξεργασία.

n Κίνητρα για τους πολίτες που ανακυκλώνουν με την Κάρτα Ανα-
κύκλωσης του Δημότη. Το κίνητρο για το Δημότη θα είναι η συλλογή 
πόντων που θα μεταφράζεται σε εκπτώσεις για τις αγορές του σε 
super market και καταστήματα της Κέρκυρας που θα συμμετέχουν στο                
πρόγραμμα.

n Επανακοστολόγηση των υπηρεσιών αλλά και των  τελών καθαριότη-
τας στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εφαρμογή της αρχής 
‘’ο ρυπαίνων πληρώνει’’, θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες προσδιορι-
σμού τελών για τις επαγγελματικές χρήσεις.

n Πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με την επωνυμία ‘’ΚΑΘΑ-
ΡΗ ΚΕΡΚΥΡΑ’’  για επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στις δράσεις ανα-
κύκλωσης αλλά και με τη συμμετοχή τους σε χορηγικά προγράμματα 
για την προμήθεια των κάδων νέας τεχνολογίας και εξοπλισμού για την 
καθαριότητα.

Με σύμμαχο τον πολίτη 
στη μάχη για την 
καθαριότητα και 

τη διαχείριση 
των απορριμμάτων
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τους γονείς τα οποία θα στελεχω-
θούν από ψυχολόγους και κοινωνι-
κούς λειτουργούς  και θα συνεργάζο-
νται με φορείς της εκπαίδευσης και 
της ψυχικής υγείας.

n Δημιουργούμε μια νέα Λέσχη 
Φιλίας για τους ηλικιωμένους 
συνδημότες μας, με νέες και πρω-
τοποριακές δραστηριότητες, εκ-
δρομές και πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις με διαφορετική φιλοσοφία 
από την λειτουργία των ΚΑΠΗ.

n Στόχος μας στο τέλος της τε-
τραετίας να έχουμε δημιουργήσει 
νέους παιδικούς σταθμούς. 
Στόχος μας είναι επίσης να ενισχύ-
σουμε τις δομές ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης με τη δημιουργία 
νέου Κέντρου Δημιουργικής Απα-
σχόλησης για ΑμεΑ.

n Το πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο 
Σπίτι’’ ενισχύεται με νέες υπηρε-

n Δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας στους δη-
μότες και προγράμματα προληπτι-
κής ιατρικής. Η Κέρκυρα αποκτά 
δημοτικό ιατρείο, έχουμε τη δυνα-
τότητα, μπορούμε να χρηματοδο-
τήσουμε τη λειτουργία του και θα 
το κάνουμε μέσα στον πρώτο χρό-
νο της θητείας μας σε συνεργασία 
με την Ιατροχειρουργική.

n Δημιουργία Τράπεζας Ρούχων 
και Ειδών Πρώτης Ανάγκης, σε 
συνεργασία με τη Μητρόπολη και 
άλλους φιλανθρωπικούς φορείς.

n Βελτίωση των υποδομών φι-
λοξενίας στο γηροκομείο και στο 
ορφανοτροφείο. Μελέτη για την 
κατασκευή νέου γηροκομείου.

n Ο Νέος Δήμος στηρίζει την οι-
κογένεια. Η Κέρκυρα θα αποκτήσει 
Σχολή Γονέων αλλά και Κέντρο Συμ-
βουλευτικής  Υποστήριξης για όλους 

Ο Νέος Δήμος της κοινωνικής αλληλεγγύης 

Η Μερόπη Υδραίου χτίζει ένα Νέο Δήμο που θα έχει κοινωνικό πρόσωπο. 
Θα στηρίζει τους δημότες και τις οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Κοινωνική	
πολιτική	
σημαίνει	να	
στηρίζεις	αυ-
τούς	που	πραγ-
ματικά	έχουν	
ανάγκη

σίες για τους δημότες. Αναπτύσ-
σουμε υποδομές τηλεϊατρικής για 
ιατρικές μετρήσεις στους ωφε-
λούμενους του προγράμματος.

n Συνολική επανακοστολόγηση 
τελών και υπηρεσιών στο Νέο 
Δήμο με στόχο την κοινωνική δι-
καιοσύνη. Δημιουργούνται νέες 
κατηγορίες υπολογισμού τελών, 
ανάλογα με τη χρήση για κατοικία, 
μικρομεσαία επιχείρηση και μεγά-
λους επαγγελματικους χώρους, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι  ανισότητες.

n Ενίσχυση των δομών της ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης. Η πρώτη 
κίνηση θα γίνει με τη μεταφορά του 
Ειδικού Σχολείου σε ένα νέο και 
σύγχρονο χώρο που να πληροί τις 
αναγκαίες και απαραίτητες προδια-
γραφές.

Μια πραγματική κοινωνική πολιτική περιλαμβάνει:
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Αλλάζουμε το μοντέλο τουριστικής  ανάπτυξης της Κέρκυρας
Το Στρατηγικό Σχέδιο για ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει 7 στόχους:

Πως θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους:
l Ο Νέος Δήμος μαζί με το ΤΕΕ το 
Εμπορικό και Οικονομικό Επιμε-
λητήριο και τους φορείς του του-
ρισμού πρέπει να διαμορφώσουν 
και να καταθέσουν την δική τους 
πρόταση για το χωροταξικό του 
τουρισμού. 
Μια πρόταση που θα αφορά την πόλη 
αλλά και τις άλλες δημοτικές ενότη-
τες και τα Διαπόντια νησιά μας.

l Η επένδυση στην ποιότητα και 
στην προσέλκυση επισκεπτών 
υψηλού εισοδήματος συνδέεται με 
την ανάπτυξη νέων μορφών τουρι-
σμού, όπως ο τουρισμός υγείας  και 
ευεξίας, ο προσβάσιμος τουρισμός 
και ο θαλάσσιος τουρισμός με τη 
χωροθέτηση και δημιουργία δύο 
νέων μαρινών σε Μπενίτσες και 
Αλύπα.

l Ο Νέος Δήμος  επιταχύνει τις 
διαδικασίες για το χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό για να αξι-
οποιηθούν όλες οι ακίνητες περι-
ουσίες εντός των ορίων του.

l Μέσα σε 6 μήνες δημιουργούμε 
νέο φορέα τουριστικής προβολής με 
τη συμμετοχή όλων. Ο Νέος Δήμος 
θα ενώσει τις δυνάμεις του με τους 
επαγγελματίες και επιχειρηματίες 
του τουρισμού, τις παραγωγικές 
τάξεις. Ο νέος φορέας τουριστικής 
ανάπτυξης και προβολής θα είναι μια 
συλλογική προσπάθεια, θα λειτουρ-
γεί με όρους σύγχρονου marketing, 
θα έχει διοικητική αυτονομία.

Στόχος 4: 
Συλλογική λειτουργία όλων των 
φορέων και των επιχειρηματιών 
του τουρισμού και στενή συνερ-
γασία με το Δήμο.

Στόχος 3: 
Η Κέρκυρα κάνει μια κορυφαία 
στρατηγική επιλογή: να γίνει 
ένα κορυφαίο home port για την 
κρουαζιέρα.

Στόχος 2: 
Η Κέρκυρα κάνει άνοιγμα σε νέες 
αγορές και σπάει το φράγμα της 
εποχικότητας του τουρισμού.

Στόχος 1: 
Η αύξηση της κατά κεφαλήν 
δαπάνης του επισκέπτη που θα 
οδηγήσει σε υποχώρηση του all 
inclusive.
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Η	Κέρκυρα	πρέπει	
να	αποκτήσει	μια	νέα	
ταυτότητα	τουριστικού	
προορισμού,	να	κάνει	
στροφή	στην	ποιότητα,	
να	αξιοποιήσει	νέες	
μορφές	τουρισμού,	
να	ανοίξει	νέες	αγορές,	
να	αφήσει	πίσω	της	τα	
δύο	μεγάλα	προβλήματα	
του	σημερινού	μοντέλου	
τουριστικής	ανάπτυξης:	
τη	μονοκαλλιέργεια	και	
την	εποχικότητα

Αλλάζουμε το μοντέλο τουριστικής  ανάπτυξης της Κέρκυρας

l Στο Νέο Δήμο θα δημιουργηθεί 
Γραφείο Στήριξης της Επιχειρημα-
τικότητας. Με παροχή ενημέρω-
σης σε όλους τους επιχειρηματίες 
και επαγγελματίες του τουρισμού 
για τη συμμετοχή τους σε χρη-
ματοδοτικά προγράμματα αλλά 
και για τη διευκόλυνση επενδυτι-
κών πρωτοβουλιών στο ζήτημα 
των αδειοδοτήσεων, στις οποίες 
εμπλέκεται ο Δήμος.

l Στηρίζουμε τους νέους επι-
χειρηματίες που προσφέρουν 
καινοτόμες υπηρεσίες και δρα-
στηριοποιούνται σε εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού. Για να ενισχύ-
σουμε την προσπάθεια τους, θα             
θεσπίσουμε μειωμένα τέλη κατά 
50% τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
της επιχείρησης τους.

l Η Κέρκυρα γίνεται πόλος της 
τουριστικής εκπαίδευσης. 
Ένας τουριστικός προορισμός 
πρέπει να είναι συνδεδεμένος με 
την τουριστική εκπαίδευση. 
Διεκδικούμε τη λειτουργία Σχο-
λής Ξεναγών αλλά και τμήματος 
τουριστικών σπουδών στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο.

Στόχος 7:  
Ο Δήμος στηρίζει τους επιχειρημα-
τίες και επαγγελματίες στον τομέα 
του τουρισμού για να ενισχύσουν 
την ανταγωνιστικότητα τους.

Στόχος 6: 
Ο Δήμος προσελκύει και διευκο-
λύνει μεγάλες επενδύσεις στον 
τομέα του τουρισμού.

Στόχος 5: 
Συνδέουμε τον τουρισμό με τον 
πολιτισμό μας.
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Τι σημαίνει η μετατροπή της Κέρκυρας 
σε home port:

1ον 
Τουρίστες υψηλού εισοδήματος που θα μείνουν από 
24 έως 48 ώρες ώρες στην Κέρκυρα πριν την επιβίβα-
ση ή μετά την αποβίβαση ενώ μπορούν να συνδυάσουν 
την κρουαζιέρα με ένα πακέτο διαμονής στο νησί μετά 
το τέλος της.

2ον
Ελάχιστη ημερήσια δαπάνη ανά επιβάτη στα 200 ευρώ, 
που πηγαίνουν σε όλους τους κλάδους (ξενοδοχεία, 
εστίαση, μεταφορές).

3ον
Νέες θέσεις εργασίας από τις υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την κρουαζιέρα 
(terminal, διαχείριση αποσκευών) και αναβάθμιση 
του αεροδρομίου και νέες αεροπορικές συνδέσεις.

Η Κέρκυρα κορυφαίο home port 
για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο

Η μετατροπή της Κέρκυρας σε κορυφαίο home port για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο 
είναι η νέα μεγάλη ιδέα, ο μεγάλος μας στόχος στο Νέο Δήμο.

Τι θα κάνουμε:
n Για πρώτη φορά ο Νέος Δήμος και ο ΟΛΚΕ θα συνεργαστούν για την 

επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν στην κρουαζιέρα και 
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα προσφέρουμε στους επι-
βάτες της, ως προορισμός.

n Ο Νέος Δήμος δημιουργεί ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό στον οποίο 
ο επιβάτης της κρουαζιέρας θα έχει πρόσβαση σε αυτόν μέσα από 
το κινητό του τηλέφωνο. Θα του παρουσιάζει τα σημεία ενδιαφέρο-
ντος, τις επιλογές αλλά και χρηστική πληροφορία για καταστήματα 
εστίασης, για υπηρεσίες μεταφοράς αλλά και για τα μνημεία.

n Ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής της κρουαζιέρας από το Νέο Φορέα 
που θα δημιουργήσουμε. Η Κέρκυρα δεν μπορεί να είναι απούσα από 
εκθέσεις, όπως η μεγαλύτερη έκθεση για την κρουαζιέρα που γίνε-
ται στο Μαϊάμι ή στα Ποσειδώνεια.

n Στενή συνεργασία με τις εταιρείες κρουαζιέρας. Θα φέρουμε στην 
Κέρκυρα τους CEO και τους εκπροσώπους των εταιρειών κρουαζιέ-
ρας, ο Νέος Δήμος θα παρέχει κάθε διευκόλυνση, η Κέρκυρα θα γίνει 
ο πιο ελκυστικός προορισμός.
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Τι θα κάνουμε:
n Θέλουμε το ιστορικό κέντρο να 
γίνει ένας χώρος φιλικός για τους 
πεζούς, προκειμένου να είναι ελ-
κυστικό για τους επισκέπτες μας. 
Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει κυκλο-
φοριακή μελέτη αλλά και θα δη-
μιουργηθούν δύο περιφερειακά 
parking στις εισόδους της πόλης, 
από όπου θα γίνεται μεταφορά 
στο κέντρο με mini-bus.

n Προχωρούμε σε ένα εκτεταμέ-
νο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο 
ιστορικό κέντρο που περιλαμ-
βάνουν πεζοδρομήσεις αλλά και 
αισθητικές παρεμβάσεις, με την 
αξιοποίηση της ΟΧΕ.

n Ο  στόχος μας είναι να ενισχυ-
θεί η επιχειρηματικότητα και η 
εμπορική λειτουργία στο κέντρο, 
να αναβαθμιστούν οι επιχειρήσεις 
εστίασης, να δημιουργηθούν νέες 
επιχειρήσεις, να αναδειχθεί η  ιδι-

Η Κέρκυρα της ζωής και 
της ψυχαγωγίας 

χτίζεται κομμάτι-κομμάτι 
και μέσα από ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο 
παρεμβάσεων στο ιστορικό 
κέντρο και στις γειτονιές 
της Πόλης και των άλλων 

δημοτικών ενοτήτων. 
Ανάπλαση του ιστορικού 

κέντρου, οδηγεί σε  επεν-
δύσεις με αναπαλαίωση 

κτιρίων, δημιουργία 
Boutique Hotels και 
ξενώνων, νέων και 

αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών εστίασης

Η πόλη της Κέρκυρας 
                  γίνεται πόλος έλξης και ζωής 

αίτερη φυσιογνωμία της Παλιάς 
Πόλης.

n Η πόλη της Κέρκυρας θα γίνει 
μια Έξυπνη και Ψηφιακή Πόλη. 
Με σύστημα έξυπνου φωτισμού, 
ηλεκτρονική πληροφορία για 
μνημεία και σημεία ενδιαφέρο-
ντος,παροχή δωρεάν ασύρματης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (free 
wifi),συστήματα ελέγχου πρόσβα-
σης σε πεζόδρομους (βυθιζόμενα 
κολωνάκια).

n Εφαρμογή κανονισμού αστικής 
λειτουργίας στην Παλιά Πόλη.                
Ο στόχος μας είναι να υπάρχει 
ισορροπία και συνύπαρξη ανάμεσα 
στην κατοικία και στην εμπορική 
και επιχειρηματική δραστηριότη-
τα, με κανόνες που θα τηρούνται 
από όλους.

n Δημιουργία χώρων πρασίνου 
και αθλητισμού.

Ερχόμαστε	
για	να	
αλλάξουμε	
την	Κέρκυρα,	
να	την	κάνουμε	
ξανά	όμορφη	
όπως	
της	αξίζει
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Ο Πολιτισμός και η Παιδεία είναι για τη Μερόπη Υδραίου και την παράταξη ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ, κορυφαίες προτεραιότητες.
Ήρθε η ώρα ο Νέος Δήμος να αναδείξει ένα από τα πιο μεγάλα συγκριτικά πλεονεκ-
τήματα της Κέρκυρας: τον πολιτισμό μας.
Ήρθε η ώρα ο Νέος Δήμος να συνδέσει την Παιδεία με τον Πολιτισμό και ταυτόχρο-
να να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της 
σχολικής στέγης.
Ήρθε η ώρα ο Νέος Δήμος να αναβαθμίσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις, να ενισχύ-
σει την προσπάθεια των συλλόγων μας που παλεύουν αβοήθητοι.

Ο Νέος Δήμος του Πολιτισμού

n Μελέτη για την αποκατάσταση 
και ανάδειξη του Δημοτικού Θε-
άτρου και επιτάχυνση των διαδι-
κασιών για την ανακατασκευή του 
ιστορικού θεάτρου «Φοίνικας».

n Αποκατάσταση και βελτίωση 
των ανοιχτών θεάτρων «Ρένα 
Βλαχοπούλου» και «Νίκος Κούρ-
κουλος» στην Παλαιοκαστρίτσα.

n Μετατροπή του Βρετανικού 
Νοσοκομείου εντός του Παλαιού 
Φρουρίου σε πολυχώρο πολιτι-
σμού. 

n Δημιουργία «Μουσείου Κερκυ-
ραϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού».

n Καθιέρωση Διεθνούς Φεστιβάλ 
Φιλαρμονικών και Χορωδιών.

n Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών 
Φορέων της Κέρκυρας και των άλ-
λων δημοτικών ενοτήτων του Νέου 
Δήμου για να αναπτυχθούν κοινές 
δράσεις ανάμεσα στους Συλλόγους.

n Στήριξη του έργου του ΔΗΠΕΘΕ 
και των θεατρικών ομάδων που 
δραστηριοποιούνται στη Κέρκυρα.

n Ενίσχυση και προβολή, σε                
διεθνές επίπεδο, των δύο δημο-
τικών χορωδιών San Giacomo και 
Δημόδοκος και δημιουργία δημο-
τικής μαντολινάτας.

n Ο Δήμος αναβαθμίζει και ενισχύ-
ει το Δίκτυο Καποδιστριακών Πόλε-

τον Πολιτισμό την Παιδ εία και τον Αθλητισμό

Ο Νέος Δήμος στηρίζει 
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n Ο Νέος Δήμος προχωρά στην 
αναβάθμιση και στη στήριξη των 
Φεστιβάλ και Διαγωνισμών Χο-
ρού (Παραδοσιακού, Κλασικού και 
Σύγχρονου), σε συνεργασία με τις 
τοπικές Σχολές Χορού.

Η Κέρκυρα του αθλητισμού

n Δημιουργία του κλειστού προ-
πονητηρίου στίβου.

n Οργάνωση και υλοποίηση προ-
γραμμάτων μαζικού αθλητισμού 
για όλους τους δημότες και για  
όλες της ηλικίες.

n Βελτίωση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες.

n Μελέτη για την κατασκευή ενός 
σύγχρονου κλειστού γηπέδου 
μπάσκετ-πολυχώρου.

n Ο Νέος Δήμος αναλαμβάνει 
πρωτοβουλία για τη δημιουργία 
των Ιόνιων Αγώνων που θα διεξά-
γονται κάθε 4 χρόνια σε ένα νησί 
του Ιονίου και θα περιλαμβάνουν 
όχι μόνο στίβο αλλά και όσα ολυ-
μπιακά αθλήματα καλλιεργούνται 
στα νησιά του Ιονίου.

n Δημιουργία νέων αθλητικών 
εγκαταστάσεων στις δημοτικές 
ενότητες Παρελίων και Φαιάκων.

n Αναβάθμιση των γηπέδων κρίκετ, 
ο στόχος μας είναι να γίνει η Κέρκυ-
ρα το επίκεντρο του αθλήματος.

ων, με πολιτιστικές ανταλλαγές και 
εκδηλώσεις αφιερωμένες στο έργο 
του πρώτου κυβερνήτη.

n Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κάθε 
δημοτική ενότητα. 

Η Παιδεία στο κέντρο 
των προτεραιοτήτων μας
n Ολοκληρωμένο ετήσιο πρό-
γραμμα παρεμβάσεων και συντή-
ρησης των σχολικών κτιρίων του 
Νέου Δήμου.

n Καθιέρωση ετήσιου διαγωνι-
σμού γραπτού λόγου στα σχολεία 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με θέμα ‘’Ιωάννης Καποδίστριας.

n Στήριξη του έργου των χορω-
διών και των φιλαρμονικών του 
Νέου Δήμου.

n Πρόγραμμα δημιουργίας και 
ενίσχυσης σχολικών βιβλιοθηκών 
σε όλα τα σχολεία των δημοτικών 
ενοτήτων.

n Ο Νέος Δήμος, σε ειδική εκδή-
λωση, θα βραβεύει κάθε χρόνο 
τους νέους και τις νέες που πέτυ-
χαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ.

n Παιδεία σημαίνει δια βίου μάθη-
ση. Ο Δήμος σε συνεργασία με το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την Εκκλησία 
και τα πνευματικά Ιδρύματα, οργα-
νώνει προγράμματα δια βίου μά-
θησης  για όλους τους συνδημότες 
μας. 

τον Πολιτισμό την Παιδ εία και τον Αθλητισμό
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