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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ + ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ: 
οι θέσεις μας για το πως θα ξοδευτούν τα χρήματα των δημοτών και για τα όσα 
μπορεί να διεκδικήσει αποτελεσματικά η πόλη 
σελ. 4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ: 
έτσι θα δοθεί λύση στο πρόβλημα που κρατά την Καβάλα πίσω 
σελ. 5

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ: 
οι μεγάλες τομές που θα αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης. 
σελ. 6-7 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ: 
οι προτάσεις μας για τις Καπναποθήκες, τον φωτισμό με LED, τις παραλίες και το 
οικιακό φυσικό αέριο   
σελ. 8 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 
αναλυτικά το σχέδιο της ΚΑΠ για να γίνει η Καβάλα τουριστικός κόμβος και 
σταθερός προορισμός 
σελ. 9 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 
Το σχέδιό μας για τον Πολιτισμό, με Ετήσιο Καλεντάρι και δράσεις κάθε μέρα αλλά 
και ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο 
σελ. 10 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 
Οι προτάσεις μας για το Θέατρο, το Ανοιχτό Αθλητικό Κέντρο αλλά και την Παιδεία 
σελ. 11

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
Το σχέδιο της ΚΑΠ για μια ψηφιακή Καβάλα, με περιβαλλοντικούς στόχους, 
καθαρό πρόσωπο και ποιότητα ζωής. Οι προτάσεις μας για τα Κοιμητήρια και τα 
περιπλανώμενα ζώα. 
σελ. 12 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
το σχέδιό μας για το Γραφείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Απασχόλησης, τις 
ενεργητικές πολιτικές στήριξης των νέων ζευγαριών, του παιδιού και της 
οικογένειας, την αντιμετώπιση της έλλειψης σπιτιών για ενοικίαση, τις δράσεις 
στήριξης των Ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ. 
σελ. 13

ΜΗ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 
οι επιπλέον προτάσεις μας για όλες τις περιοχές εκτός πολεοδομικού ιστού της 
πόλης: Παλιό, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό, Κρηνίδες, χωριά πρώην Δήμου 
Φιλίππων 
σελ. 14-15 

kapdimoukavalas@gmail.com 6909130730 facebook.com/kapdimoukavalaswww.kapdimoukavalas.gr
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Έχουμε εμπειρία από αγώνες. Ξέρουμε και να συνεργαζόμαστε. Σε αυτό το 
μεγάλο ταξίδι για την βελτίωση του Δήμου Καβάλας, όλο και περισσότεροι 
έρχονται στην παράταξή μας, την Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμβαση, 
με τον ίδιο στόχο: μία καλύτερη Καβάλα. 

Χωρίς κομματικές ταυτότητες. Χωρίς ιδιοτέλειες. 

Εμείς αγωνιζόμαστε για μια σύγχρονη πόλη, για όμορφα χωριά, 
για έναν Δήμο που θα σέβεται τους δημότες του και τις ανάγκες τους. 

Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο. Σας καλώ να το διαβάσετε προσεκτικά. 
Να δείτε τις βασικές μας προτάσεις με τις οποίες επιδιώκουμε 
να αλλάξουμε την Καβάλα προς το καλύτερο. 

Η Καβάλα αφήνει πίσω το «Εγώ» και πάει στο «Εμείς». 
Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.  

Σε αυτή την προσπάθεια, σάς θέλουμε συνοδοιπόρους. 

Ζητάμε την ενεργό στήριξή σας, με ψήφο στην ΚΑΠ, 
και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Τοπικό Συμβούλιο της περιοχής σας. 

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας και γνωρίστε καλύτερα
τις προτάσεις και τους υποψηφίους μας. 

Όλοι μαζί 
για την Καβάλα που θέλουμε 
και αγαπάμε 
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Βαγγέλης Παππάς
υποψήφιος 
δήμαρχος Καβάλας 
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Με αγωνιστική διάθεση και τσαγανό αλλά 
κυρίως με επιστημονικό σχεδιασμό και 
τεκμηρίωση εξασφαλίζουμε στην Καβαλιώτικη 
κοινωνία όλα αυτά που διεκδικεί. Τελευταία φορά 
που η Καβάλα διεκδίκησε και πέτυχε πράγματα 
ήταν τα πρώτα χρόνια της εποχής Αθανασιάδη. 
Εμείς γνωρίζουμε τι σημαίνει αγώνας. Ξέρουμε 
πώς να πετύχουμε. Και θα βάλουμε τα δυνατά 
μας! 

Αγωνιζόμαστε για: 

	Άμεση έναρξη εργασιών για την 
περιμετρική οδό και αποφασιστικό αγώνα 
για την κατάργηση των διοδίων

	Απόδοση των στρατόπεδων στο Δήμο 
ώστε να γίνουν χώροι πρασίνου, άθλησης 
και αναψυχής 

	Απόδοση στο Δήμο όλων των 
εγκαταλελειμμένων κτίριων του 
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 
ώστε να δοθούν σε αυτά νέες χρήσεις 
(παλιά δικαστήρια, παλιό νοσοκομείο, 
παλιά ΔΕΗ Βύρωνα, ΤΕΑΥΚΕ κ.α.). Λέμε 
«ως εδώ» στα κτίρια-φαντάσματα που 
στοιχειώνουν την πόλη

	Την χερσαία ζώνη του λιμανιού της 
πόλης και κάθε περιοχή ή ακίνητο 
μέσα στην πόλη που είναι όμηρος των 
αναποτελεσματικών και αντιαναπτυξιακών 
«σχεδίων» του ΤΑΙΠΕΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ του ΔΗΜΟΥ 
Τέλος στις σπατάλες, 
σε φίλους και κολλητούς 

	Δεσμευόμαστε για μια χρηστή διοίκηση 
που θα έχει ως στόχο την στήριξη 
της τοπικής οικονομίας, με όρους 
ισονομίας, και όχι «δουλειές σε φίλους και 
κολλητούς». 

	Βασική αρχή μας είναι τα χρήματα που 
ξοδεύει ο Δήμος να επιστρέφονται με 
πλήρη ανταποδοτικότητα στους δημότες 
του, χωρίς αυτοί να πρέπει να είναι μέλη 
μιας «κλίκας» ή να τυγχάνουν «εύνοιας» 
συγκεκριμένων προσώπων.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Καμία δουλειά του Δήμου 
έξω από την Καβάλα 

	Η πολιτική μας θέση είναι «καμία δουλειά 
του Δήμου έξω από την Καβάλα». Δεν 
γίνεται ο Δήμος Καβάλας να ξοδεύει 
τεράστια ποσά για τις επιμέρους λειτουργίες 
του και αυτά τα χρήματα να καταλήγουν 
εκτός του Δήμου. 

	Αυτός είναι κι ένας από τους όρους που 
βάζουμε στις άλλες παρατάξεις για τη 
συνεργασία μας στη διοίκηση, υπό τους 
νέους κανόνες της απλής αναλογικής: 
δουλειές σε όλους! 

	Όλα τα φορτηγά εκτός πόλης. Να φύγει 
άμεσα το Τελωνείο και κάθε εμπορική χρήση 
από τον επιβατικό λιμένα, ώστε αυτός 
να γίνει home port: σημείο εκκίνησης / 
τερματισμού κρουαζιέρας

	Πυκνή σύνδεση της Καβάλας με τη 
Θάσο ώστε η πόλη να επωφεληθεί από 
την οικονομία του νησιού: να σταματήσει η 
«διαρροή» των νησιωτών σε άλλες αγορές 
και να εξασφαλίσει η Καβάλα κινητικότητα 
των τουριστών (δείτε περισσότερα στην 
ενότητα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ). 

	Ενίσχυση του λιμανιού της Καβάλας για 
τη σύνδεσή του με λιμάνια του Αιγαίου, 
με διατήρηση των υφιστάμενων γραμμών 
και νέες συνδέσεις με Σαμοθράκη αλλά και 
Ίμβρο, Τσανάκαλε, Σμύρνη. 

	Ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών με 
αρχαιολόγους και λοιπό προσωπικό ώστε 
να επισπευστούν οι αρχαιολογικές 
ανασκαφές που είναι σε εξέλιξη. 

  Αγωνιζόμαστε ενάντια: 
	σε κάθε αγωγό που απελεί να δεσμεύσει / 

καταστρέψει την παραγωγική μας γη. Πάγια 
θέση μας «οι αγωγοί από τα βουνά» 

	στις εξορύξεις χρυσού και άλλων 
μεταλλευμάτων που απειλούν το περιβάλλον 
μας, τον πρωτογενή μας τομέα, τον 
τουρισμό. 
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     Εμείς σχεδιάζουμε: 

	Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής 
μελέτης Παρασκευόπουλου, η 
οποία συντάχθηκε με συνεργασία 
Καβαλιωτών επιστημόνων αλλά ποτέ 
δεν υλοποιήθηκε συνολικά. 

	Ένταξη στη νέα κυκλοφοριακή μελέτη 
όλων ανεξαιρέτως των συνοικιών 
της πόλης, ώστε να μην έχουμε το 
φαινόμενο να λύνεται το πρόβλημα 
στο κέντρο αλλά την ίδια ώρα να 
παραμένουν ή να επιδεινώνονται τα 
προβλήματα στις γειτονιές. 

	Συνδυασμό των μελετών αναπλάσεων 
με μελέτες που θα εξασφαλίσουν 
πολλαπλασιασμό των θέσεων 
στάθμευσης τόσο στο κέντρο της 
πόλης όσο και στις συνοικίες (δείτε 
αναλυτικά στην ενότητα ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ). 

	Συνεργασία του Δήμου με τους 
επαγγελματίες οδηγούς ταξί και 
λεωφορείων που ζουν καθημερινά 
τα κυκλοφοριακά προβλήματα και 
γνωρίζουν ήδη τα σημεία που χρήζουν 
βελτίωσης. 

	Μελέτη για ένα δίκτυο αστικών 
συγκοινωνιών που δεν θα αφήνει 
ακάλυπτο κανένα σημείο του Δήμου, σε 
συνάρτηση με την μεγάλη κυκλοφοριακή 
μελέτη. Παράλληλα με τη δημιουργία 
χώρων στάθμευσης, παροχή κινήτρων 
στους πολίτες να αφήσουν τα ΙΧ και 
να κινηθούν πεζή και με το αστικό. 

	Δημιουργία σταθμού συνδυασμένων 
μεταφορών στο χώρο του 
σημερινού τελωνείου για να υπάρχει 
άμεση διασύνδεση του επιβατικού 
σταθμού του Λιμένα και των 
λεωφορείων που θα εξασφαλίσει: 
ανταπόκριση δρομολογίων αστικών 
και υπεραστικών λεωφορείων, 
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 
δρομολογίων και μελλοντικά 
ανταπόκριση με τον κοντινότερο σταθμό 
του ΟΣΕ. Πλήρης αξιοποίηση του 
χώρου για θέσεις στάθμευσης.  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Πολύ πριν η αδιαφορία και η αδράνεια φέρει ως αποτέλεσμα την πτώση της γέφυρας του παλιού νοσοκομείου, η 
πόλη της Καβάλας ασφυκτιούσε από το μεγαλύτερο πρόβλημά της: το κυκλοφοριακό. 
Τώρα η κατάσταση χειροτέρεψε, όχι μόνο στις ανατολικές εισόδους και εξόδους αλλά και στη δυτική πλευρά της 
πόλης. 
Όσο κι αν είναι δικαιολογημένο το πρόβλημα για μια πόλη που αναπτύχθηκε σταδιακά, χωρίς κανόνες, χωρίς 
πρόβλεψη ή διορατικότητα και κυρίως χωρίς ζωτικό χώρο, άλλο τόσο είναι επιβεβλημένο να ληφθούν μέτρα που 
θα κάνουν τη ζωή του Καβαλιώτη ευκολότερη. 
Οι επιστήμονες έχουν λύσεις. Οφείλουν τώρα οι πολιτικοί να έχουν βούληση. 
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       Μεταξύ άλλων προτείνουμε: 

	Χερσόνησος Παναγίας: αντιμετώπιση 
κυκλοφοριακού με παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν 
πλήρη προσβασιμότητα σε μόνιμους κατοίκους 
αλλά και τουρίστες. Μελέτη ειδικών θα προκρίνει 
την καταλληλότερη λύση μεταξύ: μικρού τρένου 
(όπως το υφιστάμενο), γραμμής τραμ ή mini bus. 
Η Καβάλα καλείται να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία 
των παλιών πόλεων της Ευρώπης και να 
επιλέξει τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της. 
Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Στόχος μας 
είναι η ανάδειξη της Παναγίας και η υποστήριξή της 
από 4 πύλες με τα δικά τους πάρκινγκ: Καρνάγιο, 
Δικαστήρια, Άγιος Νικόλαος και λιμάνι. 

	Ενοποίηση Παναγίας-Λιμανιού με σκάλες/
ασανσέρ: πρώτη προτεραιότητα η εξασφάλιση 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

πρόσβασης στην παλιά πόλη, σε δημότες και 
επισκέπτες. Επιπλέον του μέσου μεταφοράς που θα 
προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι, προτείνουμε μια 
παρέμβαση με κυλιόμενες σκάλες ή ασανσέρ, από 
το πάρκινγκ του σημερινού τελωνείου προς την οδό 
Πουλίδου, ώστε να αφεθεί ελεύθερος ο δρόμος για 
την ανάπτυξη των τουριστικών καταστημάτων. 

	Ενοποίηση Παναγίας-Καρνάγιου: παρεμβάσεις 
πρασίνου σε όλη την περιοχή από το παλιό 
ναυπηγείο έως και πίσω από τις Καμάρες, στις οδούς 
Λ.Κατσώνη και Πιπίνου, έως και την αρχή των οδών 
Κολοκοτρώνη και Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά και 
έως το παλιό Νοσοκομείο. Κανένα σημείο γκρίζο και 
σκοτεινό. 

	Ενοποίηση Παναγίας-Δικαστηρίων: η αναβάθμιση 
της Πλατείας Νικοτσάρα που κάποτε αποτελούσε 
βασικό σημείο συνάντησης της πόλης είναι ο μεγάλος 
στόχος για την ανάδειξη του -μοναδικού στον ελλαδικό 
χώρο- μνημείου μας που ονομάζεται «Καμάρες». 
Αρχιτεκτονικές προτάσεις και μελέτες υπάρχουν. 
Μέχρι τώρα δεν υπήρξε η πολιτική βούληση. Στόχος 
μας είναι η ανάπλαση της περιοχής να δώσει νέα 
εικόνα αλλά και νέα χρήση, σε συνδυασμό με τη 
διεκδίκηση του παλιού Δικαστικού Μεγάρου. 

	Ενοποίηση Παναγίας-Αγίου Νικολάου: 
αναβάθμιση της οδού Κουντουριώτου με περισσότερο 
πράσινο και φωτισμό, για βελτίωση της «βόλτας» του 
τουρίστα ανάμεσα στα μνημεία της πόλης. Ο Άγιος 
Νικόλαος θα αποτελεί την οπτική «γέφυρα» από την 
Παναγία προς την πλατεία Ελευθερίας, το εμπορικό 
τετράγωνο της πόλης, την πλατεία Καπνεργάτη, 
τη Μητροπολιτική Πλατεία (δείτε παρακάτω) και το 
Πάρκο Φαλήρου.

Βάζουμε τον πήχη ψηλά
Γιατί η Καβάλα το αξίζει

	Το σχέδιό μας αρχίζει από τη δημιουργία 
Μητροπολιτικής Πλατείας και την ενοποίηση του 
τουριστικού περιπάτου και επεκτείνεται σε όλες 
τις γειτονιές με προγραμματισμό αναπλάσεων 
που θα βελτιώσουν την εμφάνιση και τη 
λειτουργικότητα της Καβάλας. Το πρότυπο υπάρχει 
από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις που έκαναν χρήση 
δημοτικών, εθνικών και κοινοτικών πόρων. Πηγές 
χρηματοδότησης υπάρχουν, αλλά ποτέ δεν 
διεκδικήθηκαν. 

	Αν θέλουμε να δούμε την Καβάλα να αλλάζει, πρέπει 
να σκεφτούμε τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. 
Αν θέλουμε να δούμε την Καβάλα να γίνεται μια πόλη 
στα πρότυπα των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων, 
πρέπει να πάρουμε την απόφαση να βελτιώσουμε 
την όψη της, να δώσουμε πραγματική ανάσα στα 
προβλήματά της, να την κάνουμε σύγχρονη. 

	Βάζουμε μπρος ένα μεγάλο σχέδιο χωρισμένο 
σε επιμέρους παρεμβάσεις για τις οποίες όχι 
απλώς διεκδικούμε δυναμικά πόρους, αλλά 
προετοιμαζόμαστε με μελέτες και τεκμηρίωση ώστε 
να λάβουμε αυτό που μας αξίζει από τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Με άλλα λόγια να κάνουμε αυτό που ήδη 
κάνουν με επιτυχία άλλες πόλεις. 

	Οραματιζόμαστε μια πόλη με ενιαίο, ζωντανό, 
όμορφο χώρο σε όλο το κέντρο, από το Καρνάγιο 
έως το Φάληρο, με εκσυγχρονισμένες παραλίες στα 
δύο άκρα της αλλά και λειτουργικότητα και ποιότητα 
ζωής στις γειτονιές. Για τους δημότες αλλά και για 
τους τουρίστες. 

Αναπλάσεις 
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	Πλατεία Ελευθερίας: Το πιο 
προνομιακό σημείο στο κέντρο 
της πόλης, με «άνοιγμα» στη 
θάλασσα, μπορεί να γίνει η 
πλατεία Αριστοτέλους της 
Καβάλας, με δρόμους να τη 
διασχίζουν κάθετα αλλά με μια 
ενιαία όψη από την οδό Ομονοίας 
έως το λιμάνι. Σταθερή αξιοποίησή 
της από συλλόγους, αύξηση 
πρασίνου κι ένταξή της στο 
ευρύτερο σχέδιο κυκλοφοριακών 
αλλαγών. Αποκαθιστούμε 
τη λειτουργικότητά της και 
αναβαθμίζεται ο κομβικός 
της ρόλος, με παράλληλες 
αναπλάσεις σε όλες τις 
συνορεύουσες περιοχές. 

	Μητροπολιτική Πλατεία 
& πλατεία Καπνεργάτη: 
ενοποίηση όλης της περιοχής 
από το ύψος της οδού Κύπρου 
έως και την οδό Φιλικής 
Εταιρείας. Στόχος να δοθεί η όψη 
μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής 
πόλης. Στην επιφάνεια πολύ 
πράσινο, χώροι εστίασης – 
ψυχαγωγίας και δραστηριότητες. 
Κάτω από την επιφάνεια της 
γης: δρόμοι, χώροι στάθμευσης, 
καταστήματα και συνεδριακός 
χώρος. Πρόκειται για τον 
μεγαλύτερο σε τετραγωνικά 
μέτρα και χρήσεις γης ελεύθερο 
χώρο στο κέντρο της πόλης. 
Αυτός πρέπει να γίνει ο 
«πνεύμονας» της Καβάλας. 
Με διπλή αξιοποίηση των 
τετραγωνικών μέτρων, πράσινο 
επάνω και θέσεις στάθμευσης 
κάτω. Δείτε περισσότερα στην 
ιστοσελίδα μας. 

	Πάρκο Φαλήρου: σχεδιάζουμε 
ένα καταπράσινο πάρκο στο 
οποίο θα αποτελεί σημείο 
πολιτιστικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων, ενοποιημένο με 
το υπόλοιπο κέντρο (παραλιακή 
οδό, Μητροπολιτική Πλατεία. Με 
δημιουργία Ανοιχτού Αθλητικού 
Κέντρου στη θέση του παλιού 
κολυμβητηρίου που προτείνουμε 
(διαβάστε περισσότερα στην 
ενότητα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ). Στον 
ίδιο χώρο λειτουργεί ο θερινός 
κινηματογράφος της πόλης που 
σχεδιάζουμε να συνδυαστεί 
και με θεατρικές δράσεις (δείτε 
περισσότερα στην ενότητα 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ). Θέτουμε στο 

νέο Δημοτικό Συμβούλιο τις 
αρχιτεκτονικές προτάσεις για 
την ανακαίνιση κι επέκταση του 
«αμφιθεάτρου του Διοικητηρίου» 
και για την δημιουργία Δημοτικού 
Θεάτρου στη «νέα παραλία» της 
Καβάλας. 

	Βύρωνας/Χίλια - Ραψάνη 
– Ιχθυόσκαλα - Καλαμίτσα: 
έργα πρασίνου και λειτουργικών 
αναπλάσεων στην περιοχή του 
Βύρωνα και στο παραλιακό 
μέτωπο από το Φάληρο έως 
την Καλαμίτσα. Εκσυχρονισμός 
των δημοτικών ακτών Ραψάνης 
και Καλαμίτσας. Ανάδειξη της 
αρχιτεκτονικής ομορφιάς με τις 
προσφυγικές κατοικίες. 

	Πεντακόσια – Σφαγεία – 
Περιγιάλι: άμεσες παρεμβάσεις 
για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας μετά την πτώση 
της γέφυρας, βελτιώσεις με 
ενίσχυση πρασίνου πριν και 
μετά το άλσος των Πεντακοσίων, 
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής. 
Το μεγάλο μας στοίχημα: 
αξιοποίηση της περιοχής των 
Σφαγείων και του μικρού λιμένα, 

με παράλληλη αναβάθμιση της 
δημοτικής ακτής στο Περιγιάλι. 
Διεκδικούμε αποτελεσματικά το 
στρατόπεδο Ασημακοπούλου για 
να μετατραπεί σε Μητροπολιτικό 
Πάρκο, αλλάζοντας ριζικά τις 
ανατολικές συνοικίες, με υποδομές 
αθλητισμού, πολιτισμού, 
διασκέδασης και αποκέντρωση 
των υπηρεσιών. 

	Αναπλάσεις και κυκλοφοριακές 
βελτιώσεις στις συνοικίες: 
η καθολική κυκλοφοριακή 
μελέτη (δείτε την ενότητα 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ) αφορά 
πρωτίστως τις γειτονιές και τη 
σύνδεσή τους με το κέντρο. 
Συνοικιακές αναπλάσεις για 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, με 
περισσότερο πράσινο, παιδικές 
χαρές, χώρους εκδηλώσεων, 
χώρους στάθμευσης, καλύτερη 
συγκοινωνιακή κάλυψη. 

	Παρεμβάσεις εκτός αστικού 
ιστού: δείτε τις προτάσεις μας 
αναλυτικά, στις σελίδες που 
ακολουθούν, για τις περιοχές 
Παλιό, Νέα Καρβάλη, Χαλκερό, 
Κρηνίδες και χωριά του πρώην 
Δήμου Φιλίππων 
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Ζωή στις Καπναποθήκες 
Η Καβάλα έχει την τύχη να διαθέτει ένα μεγάλο 
αριθμό καπναποθηκών που αποτελούν κομμάτια της 
ιστορικής της ταυτότητας αλλά και της αρχιτεκτονικής 
της ομορφιάς. Η μη χρήση των τεράστιων αυτών 
κτιριακών υποδομών από τη μια έχει ως αποτέλεσμα 
δεκάδες κτίρια-φαντάσματα να στοιχειώνουν την 
Καβάλα, από την άλλη να στερούν διεξόδους από μια 
πόλη που έχει χτιστεί άναρχα, χωρίς σεβασμό στην 
αρχιτεκτονική. 

Οι Καπναποθήκες είναι η μεγάλη περιουσία 
και το μεγάλο στοίχημα της πόλης. 

Εμείς προτείνουμε: 

	Διάσωση όλων των καπναποθηκών για να 
αποφευχθούν αρχιτεκτονικά εγκλήματα 
όμοια με αυτά που συντελέστηκαν στην 
Καβάλα τα τελευταία 60 χρόνια. Κάποιες 
κινδυνεύουν με κατάρρευση. Αξιοποίηση 
του τεράστιου αποθέματος τετραγωνικών 
μέτρων των κτιρίων αυτών στα πρότυπα 
που ακολούθησαν κι άλλες πόλεις, κάνοντας 
χρήση ειδικών προγραμμάτων. 

	Ο Δήμος δεν μπορεί να αγοράσει ξαφνικά 
όλα τα ιδιωτικά κτίρια που ρημάζουν κι έχουν 
αφεθεί από τους ιδιοκτήτες τους στο έλεος 
του Θεού. Μπορεί όμως να σχεδιάσει την 
αξιοποίησή τους μέσα από προγράμματα 
Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

	Μελέτη του θέματος πάνω στην πρόταση της 
Σαπφώς Αγγελούδη για επανάχρηση του 
συγκροτήματος καπναποθηκών του Εργατικού 
Κέντρου από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, στα 
πρότυπα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που 
έδωσε ζωή σε εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά 
κτίρια, στεγάζοντας σχολές και τμήματα 
διοίκησης. Η δημιουργία φοιτητικών 
εστιών όχι μόνο θα δώσει ζωή στο κέντρο 
της πόλης αλλά θα δημιουργήσει συνθήκες 
για ανακούφιση του μείζονος κοινωνικού 
προβλήματος έλλειψης στέγης για τους 
Καβαλιώτες.

Φως παντού, χωρίς σπατάλη 
	Οδοφωτισμός με LED σε όλη την επικράτεια 

του Δήμου Καβάλας κάνοντας χρήση των 
χρηματοδοτικών εργαλείων που αξιοποίησαν 
άλλοι Δήμοι της περιοχής. Εξασφαλίζουμε 
επαρκή φωτισμό και κατακόρυφη μείωση 
δαπανών του Δήμου για κατανάλωση 
ρεύματος και αντιμετώπιση βλαβών. 
Απαιτούμε από την Περιφέρεια να πράξει 
το ίδιο στους δρόμους ευθύνης της που 
συνδέουν τα δημοτικά μας διαμερίσματα. 

Καμία πόλη δεν έχει 
τις παραλίες μας

Οι παραλίες μέσα στον αστικό ιστό της Καβάλας είναι 
το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Καμία άλλη πόλη δεν 
έχει τόσο μεγάλη δυναμική σε αυτόν τον τομέα. Εμείς 
σχεδιάζουμε: 

	Μελέτες ακτομηχανικής για την προστασία 
και ανάδειξη όλων των δημοτικών ακτών. 
Οργάνωση και αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων σε Νέα Καρβάλη, Άσπρη 
Άμμο, Περιγιάλι, Ραψάνη, Καλαμίτσα, Παλιό. 
Προστασία και αξιοποίηση όλων όσων 
καθιστούν την Καβάλα ανερχόμενο τουριστικό 
προορισμό. 

	Υποδομές που, πέρα από τους τουρίστες, 
λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες των 
Καβαλιωτών για δωρεάν πρόσβαση 
σε καθαρές αμμουδιές, με οργάνωση και 
παροχές. 

 
Φυσικό αέριο για όλους  
Σε λίγα χρόνια το φυσικό αέριο προγραμματίζεται 
να φτάσει σε μεγάλο μέρος της πόλης της Καβάλας. 
Εμείς πρέπει να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις 
και όχι να κυνηγάμε εκ των υστέρων τις λύσεις. 
Γι΄αυτό: 

	Πιέζουμε τη ΔΕΠΑ για να περιληφθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερες περιοχές του αστικού 
ιστού στο σχεδιασμό της. 

	Συντονίζουμε το πλάνο του Δήμου με τις 
εργασίες της ΔΕΠΑ αλλά και άλλων ΔΕΚΟ 
ώστε η πόλη να μην σκάβεται ξανά και ξανά. Η 
ανάπτυξη των δικτύων αερίου συνδυάζεται 
με δημοτικές παρεμβάσεις στα δίκτυα και τις 
αναπλάσεις των συνοικιών. 

	Γνωρίζοντας πόσο πολύ καθυστέρησαν οι 
τελικές συνδέσεις στις πόλεις που ήδη μπήκε 
το φυσικό αέριο, διεκδικούμε από τη ΔΕΠΑ να 
κάνει άμεση τελική σύνδεση καταναλωτή.  

	Καταθέτουμε βιώσιμη πρόταση στη ΔΕΠΑ 
για να συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της 
και μη αστικές περιοχές του Δήμου για την 
ανάπτυξη δικτύου, όπως η Νέα Καρβάλη και 
ο κάμπος των Φιλίππων, από όπου ούτως ή 
άλλως θα διέλθουν οι βασικοί αγωγοί. 

	Μελετάμε το ενδεχόμενο δημιουργίας 
δημοτικής μονάδας τηλεθέρμανσης που θα 
εξυπηρετήσει μη αστικές περιοχές του Δήμου 
που δεν καλύπτονται από το σχεδιαζόμενο 
δίκτυο φυσικού αερίου. 

	Μεριμνούμε άμεσα για την ένταξη των 
δημοτικών κτιρίων στο δίκτυο φυσικού 
αερίου, με ένα πλάνο εξοικονόμησης των 
λειτουργικών δαπανών θέρμανσης. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

	Δημιουργία τουριστικού 
προϊόντος: καθόμαστε 
στο ίδιο τραπέζι με τους 
τουριστικούς πράκτορες και 
τους εκπροσώπους όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και 
σχεδιάζουμε από την αρχή 
ένα προϊόν που μπορεί να 
παρουσιαστεί με δελεαστικό 
τρόπο σε Έλληνες και ξένους. 
Αναδεικνύουμε τη σύνδεση με 
όλα τα συγκοινωνιακά δίκτυα και 
στοχεύουμε σε οργανωμένους 
και σε ελεύθερους επισκέπτες, 
με εργαλείο τις εφαρμογές 
(applications) που αναλύουμε 
στο πεδίο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ» αλλά και τις συνέργειες 
με άλλους φορείς (δείτε 
παρακάτω). 

	Προβολή της Καβάλας: η 
«πεπατημένη» των τουριστικών 
εκθέσεων αποδεικνύεται όχι 
μόνο ημίμετρο αλλά και μια 
σπατάλη δίχως τη δυνατότητα 
μέτρησης των αποτελεσμάτων 
της. Από τα «ταξιδάκια 
αναψυχής» επωφελήθηκαν 
λίγοι κι «εκλεκτοί». Σχεδιάζουμε 
στοχευμένη προβολή σε 
εκθέσεις στρατηγικής μόνο 
σημασίας και μαζική προβολή σε 
αγορές-στόχους αξιοποιώντας 
τη δυναμική των social media. 
Προηγουμένως όμως λύνουμε 
δομικά προβλήματα του 
τουριστικού μας προϊόντος, 
όπως είναι ταυτότητα, αλλά και 
η πρόσβαση των δυνητικών 
μας επισκεπτών (συμφωνίες 
με αεροπορικές / ακτοπλοϊκές 
εταιρίες κ.α.). 

	Συνέργειες με άλλους φορείς: 
η προβολή δεν θα βασιστεί 
μόνο στις δυνάμεις του Δήμου. 
Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία 
άλλων προορισμών εξετάζοντας 
το ενδεχόμενο να συστήσουμε 
Οργανισμό Τουρισμού με τη 
συμμετοχή και άλλων φορέων 

Δεν περιοριζόμαστε μόνο στο στόχο για περισσότερους τουρίστες. Οραματιζόμαστε μια Καβάλα που να 
αποτελεί κόμβο και σημείο αναφοράς. Πρώτα φτιάχνοντας το τουριστικό προϊόν με σαφή ταυτότητα και 
στη συνέχεια διαφημίζοντάς το στις αγορές που στοχεύουμε. 
Η «κουτουρού» τουριστική προβολή που γίνεται σήμερα έχει ως μοναδικά αποτελέσματα την 
σπατάλη και την αναποτελεσματικότητα. 

στα έξοδα. Είναι ανεπίτρεπτο 
σήμερα να μην στηρίζει 
οικονομικά την Καβάλα και 
τους Φιλίππους η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης η οποία έχει έναν 
κορβανά 5 εκατομμυρίων ευρώ 
για την τουριστική προβολή. 
Και είναι απαράδεκτο να μην 
έχει λόγο η Καβάλα στο πως θα 
ξοδευτούν αυτά τα χρήματα. Η 
Καβάλα διεκδικεί αυτό που 
της αναλογεί. 

	Θρησκευτικός και 
αρχαιολογικός τουρισμός: μαζί 
με την Μητρόπολη Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου 
συστήνουμε τον Οργανισμό 
«Στα βήματα του Αποστόλου 
Παύλου» που θα διαχειριστεί 
όλο το μεγάλο «κεφάλαιο» που 
λέγεται θρησκευτικός τουρισμός. 
Άγιος Γρηγόριος – βήματα 
Αποστόλου Παύλου – Λυδία – 
φυλακή του Αποστόλου Παύλου. 

 
	Τουρισμός και θέσεις 

απασχόλησης: αύξηση 
του έργου των ξεναγών, 
προοπτικές απασχόλησης 
για νέους επιστήμονες στα 
προγράμματα ανάδειξης του 
πολιτισμού και της ιστορίας 
μας. Δίνουμε στο Μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO αυτό που της αξίζει, 

συμπεριλαμβάνοντας και τον 
αγροτουρισμό αλλά και το 
Ακόντισμα. 

	Λασπόλουτρα Κρηνίδων: 
έχουμε την πιο πλήρη 
πρόταση για να δει ο Δήμος 
τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
από ένα μοναδικό συγκριτικό 
του πλεονέκτημα: τα 
Λασπόλουτρα των Κρηνίδων. 
Δείτε περισσότερα στην 
Ενότητα «Κρηνίδες / Χωριά 
πρώην Δήμου Φιλίππων» στις 
επόμενες σελίδες. 

	Αξιοποίηση της δυναμικής 
της Θάσου: βάζουμε στόχο 
την κινητικότητα των τουριστών 
που επισκέπτονται δημοφιλείς 
κοντινούς προορισμούς, όπως 
η Θάσος, η Χαλκιδική, το 
Άγιο Όρος. Ένα μικρό μόλις 
ποσοστό των ανθρώπων 
που επισκέπτονται ετησίως 
αυτές τις περιοχές, αν έρθει 
στην Καβάλα έστω και για 
μια ημερήσια εκδρομή, είναι 
ικανό να μας «απογειώσει». 
Το στοίχημα είναι ο τουρίστας 
που θα έρθει μία βόλτα σε 
μια Καβάλα-κόμβο, να τη βρει 
«ζωντανή» και θελκτική, ώστε 
να επιστρέψει την επόμενη 
χρονιά επιλέγοντάς μας ως 
τόπο διακοπών 

     (δείτε περισσότερα στην ενότητα                      
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ). 
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Εκδηλώσεις -όλο το χρόνο- 
στις τοπικές αγορές του Δήμου 

	Η αγορά της πόλης της Καβάλας 
αλλά και οι περιφερειακές αγορές του 
Δήμου (πχ Νέα Καρβάλη, Κρηνίδες) 
χρειάζονται τόνωση στη λειτουργία 
τους. Ο Δήμος Καβάλας μπορεί να 
πραγματοποιεί ανταποδοτικές δράσεις, 
ξοδεύοντας όμως λελογισμένα και όχι 
σπαταλώντας αστρονομικά ποσά για 
εκδηλώσεις μερικών ωρών ή λίγων 
ημερών. Στοχεύουμε σε διαρκές και όχι 
περιστασιακό αποτέλεσμα. 

	Περισσότερο από ένα εκατομμύριο 
ευρώ ετησίως σπατάλησε η δημοτική 
αρχή χωρίς στρατηγική και χωρίς να έχει 
πάντα στο μυαλό της το αποτέλεσμα 
που πρέπει να έχουν οι εκδηλώσεις. Τα 
χρήματα αυτά μπορούν και πρέπει να 
εξασφαλίσουν εκδηλώσεις και ζωντάνια 
στην αγορά, όχι για λίγες ημέρες αλλά 
για 365 ημέρες το χρόνο. Μπορούμε να 
το κάνουμε. Αρκεί να έχουμε πάντα στο 
μυαλό μας ότι τα λεφτά που ξοδεύουμε 
είναι των δημοτών. Αλλά και ότι αυτά 
τα έξοδα πρέπει να έχουν εξωστρεφή 
χαρακτήρα. 

	Σεμινάρια σε επιχειρήσεις: για τους ιδιοκτήτες 
και το προσωπικό, ώστε να εκπαιδευτεί η Καβάλα 
πως θα αφήνει καλές αναμνήσεις. Επισκέπτης 
ευχαριστημένος σημαίνει επαναλαμβανόμενος 
επισκέπτης. Αυτό έχουν κάνει έως τώρα οι 
πετυχημένοι προορισμοί. Ικανοποιούν τους 
πελάτες τους. Δεν αρκεί μόνο να πάρουμε 
το ευρώ τους. Πρέπει να μάθουμε να τους 
«κερδίζουμε» ως σταθερούς πελάτες. 

	Δημιουργούμε πρεσβευτές και διαφημιστές 
της Καβάλας: τα σχεδιαζόμενα σεμινάρια 
πρέπει να απευθύνονται σε όλο το φάσμα 
της τουριστικής μας «παραγωγής» όπως 
καταλύματα κάθε είδους, εστίαση, διασκέδαση, 
παραλιακές επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα 
κλπ. Ανάμεσα σε αυτά κι ένα σεμινάριο που 
να απευθύνεται στους εκατοντάδες ιδιοκτήτες 
κατοικιών που εκμισθώνονται σε τουρίστες μέσω 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

πλατφορμών τύπου Airbnb αλλά και σε όσους 
φιλοδοξούν να ασχοληθούν με αυτόν τον κλάδο. 
Δεν αρκεί μόνο να κερδοφορήσει ένας ιδιοκτήτης, 
πρέπει να διδαχθεί και την ευθύνη της φιλοξενίας, 
να γίνει ένας πρεσβευτής και διαφημιστής της 
Καβάλας. 

à Δείτε και την πρότασή μας για τις κοινωνικές 
προεκτάσεις και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
Airbnb στην ενότητα ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

	Σήμα Ποιότητας: μελετάμε τον τρόπο 
έκδοσης Σήματος Ποιότητας των τουριστικών 
επιχειρήσεων που θα δίνει κίνητρα για χρήση 
τοπικών πρώτων υλών και θα ενθαρρύνει την 
επιλογή τοπικών επιχειρήσεων ώστε να υπάρξει 
διασύνδεση όλων των τομέων της τοπικής 
οικονομίας. Το Σήμα Ποιότητας μπορεί να 
ενσωματώσει το brand name της Καβάλας και να 
αποτελεί εγγύηση για τον επισκέπτη. 

Ετήσιο καλεντάρι εκδηλώσεων 

	Ένταξη των δημοτικών διοργανώσεων 
(Φεστιβάλ Φιλίππων, Φεστιβάλ Κοσμόπολις, 
Φεστιβάλ Παπαϊωάννου, χειμερινού 
προγράμματος ΔΗΠΕΘΕ, Δημοτικού Ωδείου, 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Χριστουγεννιάτικων 
Εκδηλώσεων, Λευκής Νύχτας, συλλόγων και 
ομάδων, κ.α.) σε ένα ετήσιο καλεντάρι. Στόχος 
η Καβάλα να γίνει μια ζωντανή πόλη, με 
δρώμενα και εκδηλώσεις όλες ανεξαιρέτως τις 
ημέρες του έτους. 

	Τόσο ο Καβαλιώτης όσο κι ο τουρίστας 
πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρίσκει κάτι 
να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του. Να βρει 
μια πόλη που δεν κοιμάται, δεν «πενθεί». 
Χρειαζόμαστε μια πόλη που να δίνει επιλογές. 
Κάθε μέρα. Το καλεντάρι άμεσα διαθέσιμο σε 
όλους μέσα από τα apps για κινητά τηλέφωνα 
(δείτε σχετικά στην ενότητα ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ).

Ενιαίο εισιτήριο και εκπτωτική 
κάρτα 
Θεσπίζουμε ενιαίο εισιτήριο και εκπτωτική κάρτα 
απεριόριστων θεαμάτων για όλες τις εκδηλώσεις του 
Δήμου που έχουν αντίτιμο εισόδου. Αντί να μοιράζουμε 
προσκλήσεις σε φίλους και κολλητούς, δίνουμε 
πρόσβαση στην ψυχαγωγία, σε νέους και οικογένειες, 
με αξιοπρέπεια και κυρίως με ίσους όρους.  
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Σχεδιάζουμε: 
	Δημοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και 

διαγωνισμούς με θέμα την τοπική ιστορία, σε 
συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

	Προγράμματα επιμόρφωσης στις νέες 
τεχνολογίες για: νέους 18-25 ετών, άνεργους 
όλων των ηλικιών, ηλικιωμένους 60+. Στόχος: 
μέσα σε τρία χρόνια να έχει αποκτήσει όλη η 

Θέατρο για όλους 
Τόσο στο Δήμο Καβάλας όσο και στις γύρω περιοχές υπάρχει 
απίστευτα μεγάλο θεατρικό δυναμικό. Είναι τέτοιο που μπορεί 
να εξασφαλίσει και επιλογές εξόδου αλλά και θεατρική παιδεία. 
Σχεδιάζουμε: 

	 Ενίσχυση του ΔΗΠΕΘΕ για περισσότερες τοπικές 
παραγωγές

	 Επανασύσταση θεατρικής σχολής του ΔΗΠΕΘΕ και 
διοργάνωση θεατρικών σεμιναρίων 

	 Ένταξη των ερασιτεχνικών θεατρικών σχημάτων 
στο πρόγραμμα του ΔΗΠΕΘΕ, δίνοντας ένα βήμα 
έκφρασης όλο το χρόνο. 

	 Τακτική φιλοξενία ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων 
της βόρειας Ελλάδας στην Καβάλα με στόχο τη 
δημιουργία ενός διαγωνιστικού θεσμού που θα 
τοποθετήσει την πόλη στο επίκεντρο των θεατρικών 
δρώμενων. 

	 Οργάνωση και υποστήριξη των μαθητικών θεατρικών 
ομάδων όλου του νομού με στόχο ένα μεγαλύτερο σε 
διάρκεια και κύρος μαθητικό φεστιβάλ θεάτρου. Στόχος 
η διοργάνωση να γίνει περιφερειακή και η Καβάλα η 
«καρδιά» του θεάτρου για όλη την ευρύτερη περιοχή. 

	 Διαδημοτική συνεργασία με τους Δήμους του νομού 
μας και των όμορων νομών, με τις ομάδες των 
Δήμων ή των συλλόγων, ώστε να γίνει πράξη η 
περιφερειακότητα του ΔΗΠΕΘΕ μας. Οι παραγωγές 
του ΔΗΠΕΘΕ πρέπει να περιοδεύουν εκτός και η 
Καβάλα πρέπει να φιλοξενεί τις παραγωγές των 

	Προωθούμε άμεσα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 
στις αθλητικές υποδομές του Δήμου, με πρώτο 
στόχο την εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών, 
μέσα από βιοκλιματικές παρεμβάσεις και συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας. Δυστυχώς τα κτίρια 
φτιάχτηκαν χωρίς σχετική μέριμνα κι έτσι σπαταλούν 

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

γειτονικών νομών. 
	Φιλοξενία θεατρικών σχημάτων όλο το χρόνο, 

ώστε οι δημοτικές μας υποδομές να έχουν έσοδα 
από ιδιωτικούς θιάσους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. 

Ναυτική εβδομάδα 
Εβδομαδιαία γιορτή στο τέλος Αυγούστου με εκδηλώσεις 
που θα προβάλλουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τη θάλασσα η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της ζωής στην καβάλα και πόλο έλξης τουριστών και 
επισκεπτών. 
Στη Ναυτική εβδομάδα με τη συνεργασία συλλόγων φορέων 
και επαγγελματιών εντάσσουμε δράσεις όπως: 

	Γαστρονομία με τη συμμετοχή γνωστών σεφ 
και τοπικών σχολών μαγειρικής και τοπικών 
οινοπαραγωγών 

	Άθληση beach volley, beach tennis και beach 
rugby

	Σεμινάρια εκμάθησης ναυτικών κόμπων με τη 
συνεργασία των ναυταθλητικών σωματείων και το 
Σώμα Ναυτοπροσκόπων Καβάλας 

	Σεμινάρια ψαρέματος με τη συνεργασία των 
συλλόγων αλιέων της περιοχής 

	Σεμινάρια ιστιοπλοΐας και κατάδυσης 
	Φιλοξενία πολεμικών πλοίων με τη συνεργασία του 

πολεμικού ναυτικού 

νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα θέρμανσης.
	Το συμμάζεμα των εξόδων θα απελευθερώσει 

πόρους για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
μαζικού αθλητισμού, με έμφαση στο παιδί 
αλλά και σε άλλες κοινωνικές ομάδες όπως τα 
ηλικιωμένα άτομα. 

πόλη ψηφιακές δεξιότητες. 
	Κατάρτιση από τον Δήμο ενός ευρύτατου 

εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 
προγράμματος σε όλες τις τάξεις της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις 
των εξαρτήσεων (κάπνισμα, ναρκωτικά, 
αλκοόλ, τζόγος) και της παχυσαρκίας. 

	Προγράμματα ένταξης των μεταναστών και 
των προσφύγων με εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας αλλά και συμμετοχή στα κοινωνικά 
δρώμενα της πόλης. 

Ανοιχτό Αθλητικό Κέντρο στο παλιό Κολυμβητήριο 
Μετατρέπουμε το παλιό, ανοιχτό κολυμβητήριο από 
εστία ρύπανσης που είναι σήμερα σε ένα Ανοιχτό 
Αθλητικό Κέντρο, για τους δημότες και τους τουρίστες. Σε 

συνεννόηση και συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα, 
προωθούμε την αξιοποίησή του για θερινά αθλήματα 
αλλά και για χειμερινές ανοιχτές δραστηριότητες. 

Αθλητικές Υποδομές – Μαζικός Αθλητισμός
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Καθαριότητα
Μια καθαρή πόλη σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει σεβασμός 
στους δημότες, σεβασμός στους τουρίστες και δυνατότητες 
τουριστικής ανάπτυξης. Σχεδιάζουμε: 

	 Αύξηση προσωπικού για την καθαριότητα 
(οδοκαθαριστές και αποκομιδή απορριμμάτων) σε 
όλες τις γειτονιές και το κέντρο της πόλης, σε όλους 
τους οικισμούς, με τομεάρχες που θα ορίζονται 
αρμόδιοι για συγκεκριμένες περιοχές. 

	 Επικαιροποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας και 
αυστηρή τήρησή του με παραδειγματικά πρόστιμα 
για τους παραβάτες. 

	 Προώθηση της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, 
με στόχο να γίνει κουλτούρα των Καβαλιωτών και ο 
Δήμος να αποτελέσει πανελλαδικό υπόδειγμα της 
πράσινης, κυκλικής οικονομίας. Τα σκουπίδια είναι 
χρήμα σε όλες τις προηγμένες χώρες: καθιστούμε 
κερδοφόρο τον Δήμο Καβάλας με αξιοποίηση των 
πλαστικών, μεταλλικών, χάρτινων και οργανικών 
απορριμμάτων, αγροτικών υπολειμμάτων, 
λυματολάσπης του βιολογικού κ.α. 

Μείωση περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος

	 Αλλαγές εξοπλισμού και προσθήκες σε όλα 
τα δημοτικά κτίρια για μείωση λειτουργικών 
δαπανών με βιοκλιματικές παρεμβάσεις που θα 
εξασφαλίσουν χαμηλότερη κατανάλωση νερού, 
ηλεκτρικού και καυσίμων θέρμανσης 

Νερό 
	 Εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου και 

άμεσου εντοπισμού και αντιμετώπισης διαρροών. 
Σταματούμε άμεσα την κατασπατάληση του νερού 
από τις αδυναμίες της ίδιας της ΔΕΥΑΚ.  

Πλήρης ψηφιοποίηση όλων των 
αρχείων του Δήμου
Στόχος μας μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να γίνουν ψηφιακά 
όλα τα αρχεία του Δήμου, κάνοντας χρήση πόρων που 
εξασφαλίζουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όχι μόνο για να 
διασωθούν αυτά τα αρχεία, αλλά για να είναι προσβάσιμα 
από υπηρεσίες και πολίτες και να εξοικονομηθεί χρόνος και 
χρήμα. 

Εφαρμογές (applications) για 
δημότες και τουρίστες
Σχεδιάζουμε δύο εφαρμογές (applications) μία για τους 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

δημότες και μία για τους τουρίστες ώστε όλοι να έχουν δωρεάν 
και «στο χέρι τους» κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιοποίηση 
υποδομών, παροχών, δυνατοτήτων του Δήμου. Ενδεικτικά: 

	 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τις δημοτικές υπηρεσίες και τη 
δημοτική αστυνομία

	 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών εξ 
αποστάσεως

	 Προκηρύξεις του Δήμου Καβάλας
	 Διανυκτερεύοντα φαρμακεία και πρατήρια καυσίμων
	 Δρομολόγια λεωφορείων, πλοίων, αεροπλάνων και 

τρένων
	 Τηλέφωνα επικοινωνίας ξενοδοχείων και εστιατορίων
	 Πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων με όλο το καλεντάρι του 

Δήμου (δείτε περισσότερα στην ενότητα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)

	 Πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού με ειδικές συσκευές 
και φίλτρα πίεσης σε όλα τα δημόσια κτίρια και κυρίως 
στα σχολεία και τα δημοτικά γυμναστήρια 

	 Τοποθέτηση υδρογεννητριών στο δίκτυο υδροδότησης 
ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα από την 
κατανάλωση ρεύματος των αντλιών. 

	 Μεγάλο έργο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την 
υδροδότηση όλων των περιοχών του πρώην Δήμου 
Φιλίππων. Τέλος στις αμφιλεγόμενες γεωτρήσεις, που 
ούτε εξασφαλίζουν ποιοτικό νερό, ούτε προστατεύουν 
τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Αδέσποτα 
	 Συνεργασία με τους κτηνιάτρους που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου για ολιστική 
αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων 
ζώων, με πλάνο δεκαετίας. Αποτελεί τον σύγχρονο 
βραχνά όλων των πόλεων. 

	 Η Καβάλα μπορεί να γίνει υπόδειγμα, λαμβάνοντας 
με αποφασιστικότητα τα μέτρα που προτείνουν οι 
ειδικοί. 

Κοιμητήρια 
	 Αναπροσαρμογή των τελών των Κοιμητηρίων. Η 

κηδεία και η ταφή δεν πρέπει να γονατίζουν και 
οικονομικά τους δημότες μας. 

	 Μελέτη για επίλυση των προβλημάτων έλλειψης 
χώρων στα Κοιμητήρια ευθύνης του Δήμου Καβάλας. 
Σύντομα δεν θα έχουμε που να θάψουμε τους 
νεκρούς μας. Πρόκειται για μια «βόμβα» και δεν 
λήφθηκε κανένα μέτρο εδώ και χρόνια. 

	 Μελέτη για προμήθεια και λειτουργία 
αποτεφρωτηρίου που θα εξυπηρετήσει όλους 
τους όμορους νομούς. Δεν αντιμετωπίζει μόνο το 
πρόβλημα χώρου αλλά εξασφαλίζει αξιοπρέπεια 
σε πολλούς δημότες μας ενώ διαφυλλάσσει τα 
συμφέροντα και τα έσοδα του Δήμου. 
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Γραφείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
& Απασχόλησης 
Σεβασμός της αξιοπρέπειας κάθε Καβαλιώτη μέσα από 
το Γραφείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης, 
που θα διαχειρίζεται διαπαραταξιακή επιτροπή. Εκεί 
ενσωματώνονται όλες οι κοινωνικές πολιτικές (τρόφιμα, 
οικονομική στήριξη, εργασία). Εγγυώμαστε ότι κανένας 
δημότης με ανάγκη δεν θα χάνει τα δικαιώματά του επειδή 
δεν είχε επαρκή πληροφόρηση ή επειδή δεν είχε «άνθρωπο 
μέσα». Ο Δήμος ως μεγάλος εργοδότης της πόλης, 
στηρίζει όλα τα παιδιά του. Όχι μόνο «ημετέρους» ή «καλά 
πληροφορημένους». 

Νέοι & Νέες  //  Παιδί - Οικογένεια
Θεσπίζουμε κίνητρα, με εισοδηματικά κριτήρια, για νέα 
ζευγάρια – νέους γονείς. Βοηθάμε τους νέους να φτιάξουν 
το νοικοκυριό τους και να αισθάνονται τον Δήμο υποστηρικτή 
τους. 

  Εφάπαξ επίδομα 1.000€ για κάθε παιδί δημοτών μας 
που γεννιέται και καταχωρείται σε οικογενειακή μερίδα στο 
Δημοτολόγιο του Δήμου 
Απαλλαγή νιόπαντρων (τριετία) από δημοτικά τέλη 
(μειωμένοι λογαριασμοί ΔΕΥΑΚ-ΔΕΗ) & πλήρης απαλλαγή για 
τις πολύτεκνες οικογένειες
Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακών σταθμών – αύξηση 
θέσεων με μέριμνα για ελλείψεις κτιρίων και προσωπικού. 
Εκεί που τα κομπιούτερ αδικούν ανθρώπους, ο Δήμος δίνει 
πολιτική λύση. 
Δημοτικές υποτροφίες για μαθητές οικονομικά αδύναμων 
οικογενειών ώστε να μπορέσουν να περάσουν σε 
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. 

Ηλικιωμένοι 
Προγράμματα για δημιουργική απασχόληση και πραγματική 
στήριξη σε όλα τα ΚΑΠΗ, ώστε να ξαναγίνουν στέκι 
και σημείο συνάντησης για την κοινωνικοποίηση των 
ηλικιωμένων Καβαλιωτών, σε όλες τις περιοχές του Δήμου. 
Προγράμματα υποστήριξης της μνήμης σε συνεργασία 
με το Κέντρο Άνοιας, σεμινάρια για ανθρώπους με κινητικά 
προβλήματα ή αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, και για τα μέλη 
των οικογενειών τους. 
Τα ΚΑΠΗ στο επίκεντρο: προγράμματα αθλητισμού και 
τέχνης για την 3η ηλικία, εκδηλώσεις σε μηνιαία βάση και 
τακτικές εκδρομές. 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑμΕΑ 
Δίνουμε λύσεις σε προβλήματα των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, παρεμβαίνοντας ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, εκεί που η πόλη 
«πονάει». Σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά 
τους, είτε είναι συνδημότες, είτε επισκέπτες. Μπορούμε να 
γίνουμε η πόλη-πρότυπο! 

   Έργα προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και δρόμους του 
Δήμου. Κανένα δημοτικό κτίριο μη προσβάσιμο από άτομα 
με προβλήματα κινητικότητας. 
Εγγυώμαστε πρόσβαση των ΑμΕΑ σε όλες τις παροχές 
του Δήμου, είτε πρόκειται για υπηρεσίες (βλέπε Ενότητα 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ) είτε για πρόσβαση σε υποδομές 
(παραλίες, κέντρο, εκδηλώσεις κλπ). 
Εκσυγχρονισμός όλων των φωτεινών σηματοδοτών με 
ηχητικά σήματα, πινακίδες με γραφή braille και σωστές 
διαδρομές τυφλών -με συνέχεια- σε όλη την πόλη. Το 
καθιστούμε αυστηρό κανόνα σε όλες τις αναπλάσεις. 

Οι Καβαλιώτες δεν βρίσκουν σπίτι 
	 	 Η έλλειψη κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση 
απειλεί τη συνοχή στον κοινωνικό ιστό της Καβάλας. Λόγω 
του φαινομένου airbnb αμέτρητοι δημότες μας δεν μπορούν 
να βρουν σπίτι, είναι αντιμέτωποι με αιφνίδιες εξώσεις ή 
δεν μπορούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να 
βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. 
		Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Άλλες πόλεις έχουν 
κάνει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Θα 
αναλύσουμε την τεχνογνωσία τους, δημιουργώντας τη λύση 
στα μέτρα και τις ιδιαιτερότητες της Καβάλας. 
     Διαπαραταξιακή επιτροπή θα αναλύσει πετυχημένες 
πρακτικές και θα εφαρμόσουν στην Καβάλα ένα σύστημα που 
θα επιτρέπει την βραχυχρόνια μίσθωση αλλά θα στοχεύσει 
κυρίως στις εταιρίες που «εξαφανίζουν» με μαζικό τρόπο 
τα διαμερίσματα για να τα κάνουν τουριστικές κατοικίες 
(έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στην πόλη μας) αλλά και 
στην ασυδοσία ορισμένων με πολλαπλές ιδιοκτησίες 
που ανταγωνίζονται με στρεβλό τρόπο την επιχειρηματική 
τουριστική δραστηριότητα. 
     Η αντιμετώπιση του airbnb σε συνδυασμό με ενεργητικές 
πολιτικές στέγασης, τη διεκδίκηση νέων εργατικών 
κατοικιών και την αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων, 
αποτελεί βασική μας στόχευση: κανένας Καβαλιώτης, 
κανένα ζευγάρι, καμία οικογένεια, να μην είναι όμηροι των 
εξώσεων και των μετακομίσεων. 
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Αντιμετωπίζουμε τη Νέα Καρβάλη ως την ανατολική 
Πύλη της πόλης. Αναδεικνύουμε την κληρονομιά 
των προσφύγων. 

	Σχεδιάζουμε ριζικές αναπλάσεις, με 
περισσότερο πράσινο στην περιοχή του 
κέντρου της Νέας Καρβάλης η οποία 
φιλοδοξούμε να παίξει το δικό της ρόλο 
στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής, αξιοποιώντας τόσο την ιστορία 
της όσο και το προσκύνημα του Αγίου 
Γρηγορίου. 

	Δημιουργούμε άμεσα δεξαμενή για την 
άρδευση των αγροτικών περιοχών

	Μετεγκατάσταση του μετρητικού σταθμού 
του αγωγού φυσικού αερίου στο οικόπεδο 
που έχει παραχωρηθεί στην εταιρία, ένα 
εγκεκριμένο έργο 3.000.000 ευρώ. 

	Διεκδικούμε την ένταξη της περιοχής στο 
σχεδιαζόμενο οικιακό δίκτυο του φυσικού 
αερίου που σήμερα αφορά μόνο στην πόλη 
της Καβάλας αλλά οι αγωγοί διέρχονται έτσι 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

	Διεκδικούμε από την Πολιτεία να εντάξει 
τις περιοχές εκτός αστικού ιστού (Παλιό, 
Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό, Κρηνίδες, 
χωριά Δήμου Φιλίππων) σε δίκτυα οπτικών 
ινών για να εξασφαλιστεί η σύνδεση 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων με συνδέσεις 
ίντερνετ πολύ υψηλής ταχύτητας. 

	Διεκδικούμε από τις εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας να καλύψουν με επαρκές 
δίκτυο υψηλών ταχυτήτων όλες τις περιοχές 

που σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα, στον 
ορεινό όγκο και όχι μόνο. Ο Δήμος έχει τρόπους 
παρέμβασης! 

	Διεκδικούμε από την Digea, την ΕΡΤ και το 
αρμόδιο Υπουργείο να καλυφθούν όλες οι 
λεγόμενες «λευκές περιοχές» που σήμερα δεν 
έχουν επαρκή κάλυψη από τηλεοπτικό σήμα. 

	Σχεδιάζουμε ΜΑΖΙ με το υπεραστικό και το 
αστικό ΚΤΕΛ τις λύσεις για την συγκοινωνακή 
απομόνωση πολλών οικισμών, ιδιαίτερα τις 
Κυριακές και αργίες. 

ΠΑΛΙΟ

κι αλλιώς από την Καρβάλη. Κάνουμε ΑΜΕΣΑ 
τις παρεμβάσεις στη ΔΕΠΑ πριν «κλειδώσει» ο 
σχεδιασμός της. 

	Αναπλάθουμε την παραλιακή ζώνη της Νέας 
Καρβάλης από το αλιευτικό καταφύγιο με 
πεζόδρομο για την απρόσκοπτη μετακίνηση των 
κατοίκων της περιοχής. 

	Στηρίζουμε τις δράσεις των Προσκόπων και των 
συλλόγων στη Νέα Καρβάλη. 

	Ενισχύουμε και διαφημίζουμε το Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο Ελληνοκαππαδοκικού 
Πολιτισμού της Στέγης Πολιτισμού Νέας 
Καρβάλης. 

	Διεκδικούμε από την Πολιτεία την ενίσχυση των 
ανασκαφών στο αρχαίο Ακόντισμα 

	Εντείνουμε τις προσπάθειες ανάδειξης 
της περιοχής Ατζίσου και των λουτρικών 
εγκαταστάσεων της αρχαιότητας. 

	Εντάσσουμε το Χαλκερό και τη Λεύκη στα 
προγράμματα αναπλάσεων που καταρτίζουμε 
για όλο τον Δήμο, αντιμετωπίζοντας την εξαίρεσή 
τους από τα προγράμματα Leader. 

Το Παλιό είναι η πιο πράσινη παραλία του Δήμου 
μας αλλά και η πλέον παραμελημένη «γειτονιά» 
της Καβάλας, με σοβαρές ελλείψεις σε βασικά έργα 
υποδομής. 

Βάζουμε ως προτεραιότητες: 
	Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού. 

Απαράδεκτο να υπάρχουν ακόμη 
χωματόδρομοι σε πυκνοκατοικημένη 
παραθεριστική περιοχή. 

	Κατασκευή πεζοδρομίων και ολοκλήρωση 
εκκρεμουσών εργασιών. 

	Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και 

αντιμετώπιση των συχνών βλαβών. 
	Διασφάλιση της πρόσβασης όλων των 

Καβαλιωτών στη θάλασσα με διάνοιξη όλων των 
παλιών διόδων και διεκδίκηση των περιουσιακών 
στοιχείων του Δήμου. Βάζουμε τέλος στην 
καταπάτηση των κοινόχρηστων χώρων.  

	Κατάρτιση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας 
της περιοχής και σχεδίου εκκένωσης οικισμού. 
Το Παλιό αποτελεί την πιο χαρακτηριστική 
περίπτωση του Δήμου Καβάλας όπου θα 
μπορούσε να συμβεί τραγωδία αντίστοιχη με 
αυτή που συνέβη στο Μάτι Αττικής. 

	Αποψιλώσεις και καθαρισμούς τόσο στον 
κεντρικό όσο και στους εσωτερικούς δρόμους.

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ / ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ / 
ΧΑΛΚΕΡΟ / ΛΕΥΚΗ



15

Ο Δήμος Καβάλας δε σταματάει στον Άγιο Σίλα, τελειώνει στη 
Λυδία. Και το στηρίζουμε αυτό με πράξεις. Η περιοχή μπορεί 
να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Καβαλιώτες, τους γείτονες 
Δραμινούς, τους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το 
εξωτερικό. Γιατί έχει ήδη τις προϋποθέσεις! 

Λασπόλουτρα
Τα λασπόλουτρα των Κρηνίδων αποτελούν για εμάς τον 
«Χρυσό» που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο για 
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Δημιουργούμε: ξεχωριστή Δημοτική Επιχείρηση με στόχο 
την προώθηση και την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ 
της ευρύτερης περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος των 
Φιλίππων. 

Ιστορία – Τουρισμός 
	Πιέζουμε για την άμεση υλοποίηση της ενοποίησης του  
αρχαιολογικού χώρου με το αρχαίο θέατρο, αναδεικνύνοντας 
τις ιστορικές Κρηνίδων, ως το κέντρο μιας περιοχής που 
διαθέτει επιπλέον: αρχαιολογικό μουσείο, το Βαπτιστήριο 
της Λυδίας -της πρώτης Ευρωπαίας Χριστιανής-, τη φυλακή 
του Αποστόλου Παύλου αλλά και υποδομές όπως το 
Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης κ.α. 
   Αναδεικνύουμε το μοναδικό στην Ελλάδα σύμπλεγμα 
αρχαιολογικού και θρησκευτικού τουρισμού. Διαθέτει όλα τα 
φόντα για κορυφαίος τουριστικός προορισμός τεσσάρων 
εποχών. Ούτε μέρα αναξιοποίητος αυτός ο θησαυρός. 
   Συνδέουμε τον προορισμό με τα προγράμματα των 
κρουαζιερόπλοιων. Έχουμε σχέδιο ώστε το λιμάνι της πόλης 
να αποτελεί και λιμάνι του κάμπου. 
   Αναβαθμίζουμε το Συνεδριακό Κέντρο στη Λυδία με την 
προβολή animation με την τοπική ιστορία της μάχης των 
Φιλίππων και των Βημάτων του Αποστόλου Παύλου. 

Υποδομές
  Σχεδιάζουμε μεγάλο έργο με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για την 
υδροδότηση όλων των περιοχών του πρώην Δήμου Φιλίππων, 
με προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. 
   Διεκδικούμε από τη ΔΕΠΑ να συμπεριλάβει περιοχές του 
πρώην Δήμου Φιλίππων στο σχεδιασμό της για οικιακό και 
αγροτικό φυσικό αέριο (Δείτε Ενότητα ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ). 
   Απαιτούμε έναρξη και ταχείς ρυθμούς υλοποίησης του 
οδικού άξονα Ε61 για τη σύνδεση Δράμας-Καβάλας

Ορεινός όγκος 
Στα ορεινά μας χωριά που χρόνο με το χρόνο εγκαταλείπονται, 
κρύβεται μια μεγάλη ευκαιρία για την τουριστική ανάπτυξης της 
ενδοχώρας του Δήμου μας. 
   Αξιοποιούμε ευρωπαϊκά κονδύλια για τον αγροτουρισμό και 
στόχο επισκεψιμότητα όλο το έτος. Ακολουθούμε επιτυχημένα 
ελληνικά και ευρωπαϊκά παραδείγματα (πχ Γαλλίας, Ιταλίας κ.α.) 
   Αναδεικνύουμε τουριστικά τους καταρράκτες στην Παλιά 
Καβάλα
   Οργανώνουμε προγράμματα επιμόρφωσης για τουριστική 
αξιοποίηση των παλιών κατοικιών, δίνοντας κίνητρα στους 
νέους να επιστρέψουν στα χωριά τους. 

ΚΡΗΝΙΔΕΣ / ΧΩΡΙΑ 
πρώην Δήμου Φιλίππων 

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ / ΖΥΓΟΣ / ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ / ΚΟΡΥΦΕΣ / ΛΗΜΝΙΑ / 
ΒΟΥΝΟΧΩΡΙ / ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ / ΠΟΛΥΝΕΡΟ / ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ / ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ / ΔΑΤΟ / ΛΥΔΙΑ / ΦΙΛΙΠΠΟΙ 

Αγρότες – Πρωτογενής τομέας 
   Αντιδημαρχία πρωτογενούς τομέα με έδρα το 
δημοτικό κατάστημα Κρηνίδων. 
   Δημοτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών με έδρα τις 
Κρηνίδες, με επιστημονικό προσωπικό που συμβουλεύει 
τον αγροτικό πληθυσμό για επιδοτήσεις, σύγχρονες 
καλλιέργειες, βελτίωση βιοτικού επιπέδου. 
   Αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη των Φιλίππων: 
στόχος να μην αδρανούν τα χωράφια το χειμώνα, 
ανεβάζοντας τη στρεμματική τους απόδοση. 
   Διάνοιξη δημοτικών γεωτρήσεων με στόχο την 
ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων. 
   Αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου 
ΕΣΠΑ για ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών και των 
κτηνοτρόφων της περιοχής. 

Αναπλάσεις σε όλα τα χωριά μας 

  Παρεμβάσεις με σεβασμό της φυσιογνωμίας σε όλα τα 
χωριά: Αμυγδαλεώνας, Ζυγός, Κρυονέρι, Παλιά Καβάλα, 
Κορυφές, Λημνιά, Βουνοχώρι, Λυκόστομο, Πολύνερο, 
Κρανοχώρι, Πολύστυλο, Δάτο, Λυδία, Φιλίππους. 
  Σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας αντλούμε 
όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια από το νέο 
πρόγραμμα Leader 
  Καθοδηγούμε τους κατοίκους των περιοχών ώστε να 
καταφέρουν να υλοποιήσουν ιδιωτικά προγράμματα Leader 
και να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. 



Η ψήφος σουμπορεί
   να αλλάξει   την Καβάλα

    ΔΕΣ       το      σχέδιο           
και         ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
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