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Το Μόναχο είναι μία ευχάριστη πόλη. Η έλξη που ασκεί οφείλεται στα 
πάρκα και τις εκτάσεις με πράσινο, την κοντινή απόσταση από τα βουνά, 
την πληθώρα πολιτισμικών δραστηριοτήτων και την ποικιλομορφία που 
βιώνει κανείς ανήκωντας στην κοινωνία της. Ταυτόχρονα, το Μόναχο 
αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις.
Το μέλλον χρειάζεται θάρρος. Αυτός είναι ο τίτλος του προεκλογικού 
μας προγράμματος. Για να συνεχίσει η πόλη μας να είναι ευχάριστη 
χρειάζονται τόσο νέες ιδέες όσο και το θάρρος για την εφαρμογή τους.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τις απαντήσεις μας στα καίρια 
ερωτήματα που αφορούν την πόλη μας.
Η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος είναι για μας η 
κατευθυντήρια γραμμή για όλους τους τομείς, έτσι ώστε να διατηρηθούν 
τα μέσα διαβίωσης στην πόλη μας και στον πλανήτη μας. Θα θέσουμε 
το θέμα της κυκλοφορίας στο Μόναχο πάνω σε νέες βάσεις και θα 
το οργανώσουμε καλύτερα. Η κατοικία αποτελεί βασικό δικαίωμα 
που πρέπει να ισχύει για όλους τους κατοίκους του Μονάχου. Θα 
δημιουργήσουμε νέες, οικονομικά προσιτές κατοικίες και ταυτόχρονα θα 
διαφυλάξουμε το πράσινο και τα πάρκα χάρη στην αειφόρο ανάπτυξη 
της πόλης. Εμείς οι Πράσινοι πρεσβεύουμε μια ανοιχτή κοινωνία και θα 
προασπίσουμε τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του Μονάχου ενάντια στις 
επιθέσεις από το χώρο της δεξιάς.
Το Μόναχο έχει κάθε λόγο να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Εμείς 
οι Πράσινοι θα αξιοποιήσουμε με θετικό πνεύμα τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται για την πόλη μας. Γι’αυτό σας απευθύνουμε μια 
παράκληση: στις δημοτικές εκλογές της 15ης Μαρτίου δώστε τις ψήφους 
σας στους Πρασίνους.

Katrin Habenschaden
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Oberbürgermeisterin) ΜΟΝΑΧΟΥ

 ΆΓΆΠΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΈΣ 

ΤΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ,

Στο Podcast με τίτλο «Grün auf die Ohren» η Katrin 
Habenschaden μιλά για όσα σχεδιάζουμε για το 
Μόναχο. Για κάθε μεμονωμένο θέμα βρίσκονται στη 
διάθεσή σας αρχεία ακουστικού υλικού, τα οποία 
μπορείτε να ακούσετε στο www.gruene-muenchen.
de/podcast ή ως QR-Code δίπλα στα αντίστοιχα 
θέματα. Σκανάρετε και ακούστε!
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»   Θα αυξήσουμε τις κατοικίες του δήμου που επιχορηγούνται 
και έχουν μειωμένο ενοίκιο από 2.000 σε 4.000 κατ’έτος.

»   Θα χτίσουμε 2.000 μονάδες κατοίκησης αντί για τις μέχρι 
τώρα 1.250, αναθέτοντας το έργο σε κατασκευαστικές 
εταιρίες του δήμου.

»    Θα αυξήσουμε την επιχορήγηση για οικοδόμηση σε εκτάσεις 
του δήμου από το 50% στο 60%.

»   Θα αξιοποιήσουμε τα «Δημοτικά Μέτρα Ενίσχυσης Της 
Οικοδόμησης» προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες 
προσιτές κατοικίες και να αποτρέψουμε την κερδοσκοπία 
στο τομέα της κτηματαγοράς.

Εδώ βρίσκετε το αρχείο Podcast για το παρόν θέμα

    FÜR
  BEZAHLBARE

MIETE
STATT RENDITE

GRÜNE MÜNCHEN

(ΠΡΟΣΙΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ)

   ΚΆΤΆΣΚΈΥΗ ΚΆΙ    

  ΔΙΆΡΡΥΘΜΙΣΗ     

 ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΆΤΟΙΚΗΣΗΣ
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»   Θα διαμορφώσουμε τις διαδικασίες σχεδιασμού της πόλης 

έτσι ώστε να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής η ποιότητα 
ζωής καθώς και η διατήρηση του πρασίνου και των χώρων 
ανάπαυλας.

»   Θα διατηρήσουμε αξιόλογες άκτιστες εκτάσεις και θα επιμείνουμε 
στην ανέγερση νέων κτιρίων σε έδαφος όπου έχει ήδη γίνει 
σφράγιση, δηλ. κάλυψη με στεγανό υλικό, π.χ. τσιμέντο.

»    Θα προστατεύσουμε σθεναρά τα δένδρα μεγάλου ύψους και 
θα καταρτίσουμε κατάλογο όλων των δένδρων στην πόλη 
προκειμένου να διασφαλίσουμε την ύπαρξη και τη φροντίδα 
τους.

»   Θα διατηρήσουμε όλες τις φυσικές ζώνες κοινής χρήσης 
του  Ίζαρ και θα επαναφέρουμε στο φως τους καλυμμένους 
παραπόταμους της πόλης.

»    Θα εφαρμόσουμε στην πράξη το αίτημα του δημοψηφίσματος 
«Σώστε τις μέλισσες».

Εδώ βρίσκετε το αρχείο Podcast για το παρόν θέμα

(ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ)

   FÜR
   GRÜN-ERHALT

STATT 

MEHR ASPHALT
 ΔΙΆΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΆΣΙΝΟΥ
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Εδώ βρίσκετε το αρχείο Podcast για το παρόν θέμα

(ΜΕ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΝΕΥΡΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ)

    FÜR
   RADL-LUST

STATT 
AUTO-FRUST »   Θα κάνουμε μετατροπή του εσωτερικού δακτυλίου 

ποδηλάτων στην παλαιά πόλη και θα δημιουργήσουμε δίκτυο 
ποδηλατόδρομων που θα συνδέει όλες τις συνοικίες μεταξύ 
τους.

»   Θα διευρύνουμε τους ποδηλατόδρομους στα 2,30 μ. 
τουλάχιστον, ώστε να τους καταστήσουμε ασφαλέστερους.

»    Θα απαλλάξουμε το κέντρο της πόλης από τα αυτοκίνητα.
»   Θα επεκτείνουμε τους υπάρχοντες  πεζόδρομους και θα 

δημιουργήσουμε νέους όπου χρειάζεται.
»    Θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και θα διαμορφώνουμε 

κατ’ έτος πέντε πεζογέφυρες και περάσματα σε σιδηροδρομικές 
γραμμές, αυτοκινητόδρομους και ύδατα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να καταστεί εφικτή η διάβαση και για άτομα με κινητικά 
προβλήματα.

  ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΟΣ     

 ΧΩΡΟΣ ΓΙΆ ΠΈΖΟΥΣ 

ΚΆΙ ΠΟΔΗΛΆΤΆ
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Εδώ βρίσκετε το αρχείο Podcast για το παρόν θέμα

(ΠΕΡΙΣΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ, ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ)

   FÜR
  U-BAHN-BAU

STATT 
DAUERSTAU »   Θα καθιερώσουμε ετήσιο εισιτήριο στην τιμή των 365€ για όλους 

και θα παράσχουμε τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα 
Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας για παιδιά, έφηβους και άτομα με 
κινητικά προβλήματα.

»   Θα πιέσουμε τόσο την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και το 
κρατίδιο ώστε να κατασκευαστεί βόρειος και νότιος περιαστικός 
δακτύλιος για τον σιδηρόδρομο με στόχο να διαμορφωθεί ενιαίος 
περιαστικός δακτύλιος (S-Bahn-Ring).

»    Θα επεκτείνουμε τη γραμμή U5 ως το Freiham, τη γραμμή U4 
ως το Englschalking και θα κατασκευάσουμε τη νέα γραμμή U9 
προκειμένου να αποσυμφωρήσουμε τις υπάρχουσες γραμμές 
και να καταστήσουμε απλούστερη τη μεταξύ τους σύνδεση.

»   Θα δημιουργήσουμε κόμβους γραμμών τραμ στο νότιο, το δυτικό 
και το βόρειο τμήμα της πόλης.

»    Θα δημιουργήσουμε ταχείες γραμμές λεωφορείων (Express-Bus) 
στις περιοχές που βρίσκονται στις παρυφές της πόλης ώστε να 
πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τις γραμμές του 
μετρό (U-Bahn) και του προαστιακού (S-Bahn).

  ΈΠΈΚΤΆΣΗ ΤΟΥ       

 ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΈΩΦΟΡΈΙΩΝ 

ΚΆΙ ΜΈΤΡΟ
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Εδώ βρίσκετε το αρχείο Podcast για το παρόν θέμα

(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ)

    FÜR
   KLIMASCHUTZ

STATT 

KOHLESCHMUTZ»   Θα θέσουμε την τήρηση του ανώτατου ορίου όσον αφορά τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως κριτήριο για όλες τις 
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

»   Θα δημιουργήσουμε κονδύλι προστασίας του κλίματος ώστε να 
επιτύχουμε το στόχο για την προστασία του ως το 2035.

»    Θεωρούμε καθήκον μας την πρακτική εφαρμογή του 
δημοψηφίσματος με το αίτημα „Raus aus der Steinkohle“ («Τέρμα 
στον λιγνίτη») και θα ελαχιστοποιήσουμε την καύση λιγνίτη έως 
ότου κλείσει η μονάδα παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, η οποια λειτουργεί με λιγνίτη.

»   Θα επεκτείνουμε την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, εγκαθιστώντας π.χ. περισσότερα φωτοβολταϊκά και 
αυξάνοντας την ενέργεια από τα 5 MW στα 15 MW ετησίως.

»    Θα θέσουμε αυστηρότερα ενεργειακά κριτήρια για την ανέγερση 
νέων κτιρίων και θα ενισχύουμε οικονομικά ιδιοκτήτες και 
ενοικιαστές που επενδύουν σε δομές που καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια (KfW-Effi zienzhaus 40).

 ΠΟΛΗ ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΓΙΆ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΆΣΙΆ ΤΟΥ ΚΛΙΜΆΤΟΣ
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»   Θα σταθούμε αποφασιστικά στο πλευρό όλων 
όσοι πέφτουν θύματα εκφοβισμού από τη δεξιά ρητορική 
μίσους και θα εξασφαλίσουμε την πληροφόρηση και 
υποστήριξή τους.

»   Θα επεκτείνουμε το Δημοτικό Δίκτυο 
κατά της Ακροδεξιάς.

»    Θα αυξήσουμε τους πόρους για προγράμματα 
στους χώρους εργασίας που αφορούν τη νεολαία 
και την παιδεία.

»   Θα θέσουμε στο 50% το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 
γυναικών σε ηγετικές θέσεις στη διοίκηση του δήμου.

»   Θα δώσουμε έμφαση στην υποστήριξη σχολικών προγραμμάτων 
σχετικά με τη διαφορετικότητα και τον προσδιορισμό του φύλου 
(LGBTIQ*), όπως π.χ. το diversity@school και το πρόγραμμα 
ενημέρωσης.

»    Θα λάβουμε υπόψιν το θέμα της κοινωνικής ένταξης σε όλους 
τους τομείς του δήμου.

»    Θα δώσουμε στους πρόσφυγες τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν στην κοινωνία της πόλης.

»    Θα αυξήσουμε τις δυνατότητες για επαρκή 
εκμάθηση της γλώσσας για παιδιά, εφήβους 
και νέους.

GRÜNE MÜNCHEN

(ΚΑΘΑΡΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ)

    FÜR
   HALTUNG

 STATT 
SPALTUNG
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(ΓΡΗΓΟΡΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΜΟΝΗ)

   FÜR SCHNELLE
 DATEN

STATT LANGES
WARTEN

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

    ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΆΙ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΈΥΆΙΣΘΗΤΗ 

ΔΙΆΧΈΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

»   Θα ψηφιοποιήσουμε την πρόσβαση στις δημόσιες 
υπηρεσίες και θα ενώσουμε όλες τις διαδικτυακές 
υπηρεσίες σε έναν ενιαίο λογαριασμό.

»   Θα παράσχουμε στους πολίτες μέσω μιας Πύλης Ανοιχτών 
Δεδομένων τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τις 
απαραίτητες διαδικασίες των δημόσιων υπηρεσιών.

»    Θα καταστήσουμε δυνατή τη συμμετοχή 
περισσότερων πολιτών δημιουργώντας 
διαδικτυακές πλατφόρμες για δημοτικές συνελεύσεις.

»    Θα προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στους επιβάτες των μετρό και των 
λεωφορείων (Wi-Fi).

»   Θα μεταρρυθμίσουμε τα κριτήρια για την παραχώρηση 
επαγγελματικών χώρων και θα τα διαμορφώσουμε λαμβάνοντας 
υπόψιν την οικονομική ισχύ, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον 
οικολογικό χαρακτήρα.

»    Θα κατασκευάσουμε νέες κτιριακές μονάδες στέγασης 
επαγγελμάτων και ένα δεύτερο τεχνολογικό κέντρο 
ώστε να υποστηρίξουμε μικρές βιοτεχνίες 
και νεοφυείς επιχειρήσεις (Start-Up).

»    Θα καταργήσουμε τα πλαστικά μπουκάλια μιας 
χρήσης εντός της ζώνης επιρροής του δήμου.
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Εδώ βρίσκετε το αρχείο Podcast για το παρόν θέμα

(ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ)

   FÜR
  GEMEINSAM

 STATT
EINSAM »   Θα δημιουργήσουμε επαρκείς θέσεις σε βρεφονηπιακούς 

σταθμούς και νηπιαγωγεία, εφαρμόζοντας λ.χ. μια επιθετική 
πολιτική για την κατάρτιση νηπιαγωγών.

»   Θα θέσουμε σε κίνηση ένα άμεσο πρόγραμμα με το οποίο θα 
τερματίσουμε το φαινόμενο των άστεγων παιδιών.

»    Θα ενισχύσουμε και θα βελτιώσουμε την προστασία των 
αστέγων από την παγωνιά (Kälteschutzprogramm).

»   Θα χτίσουμε περισσότερες δημοτικές μονάδες στέγασης, κυρίως 
εστίες προσωρινής διαμονής (Flexi-Wohnheim) , εξασφαλίζοντας 
την παροχή στέγης από τον δήμο.

»    Θα ενισχύσουμε την αναζήτηση των ηλικιωμένων απόρων με 
την βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών, συμβάλλοντας στην 
έξοδό τους από τη φτώχεια.

»    Θα διαβαθμίσουμε την οικονομική συμβολή των πολιτών στις 
διάφορες προσφορές του δήμου ανάλογα με το εισόδημά 
τους ώστε να διασφαλίσουμε την ισότιμη συμμετοχή όλων των 
πολιτών.

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ 

 ΘΈΜΆΤΆ
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1.    Καταρχάς βάλτε τικ (σταυρό) στο 
επάνω μέρος της λίστας BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. Κάθε υποψήφιος / 
υποψήφια στη λίστα των ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
παίρνει έτσι από μία ψήφο.

2.    Αν επιθυμείτε μπορείτε να δώσετε 
σε συγκεκριμένους/ες υποψηφίους 
δύο ή και τρεις ψήφους (αρχή της 
αθροιστικής ψήφου). Σε αυτή την 
περίπτωση, γράψτε σύμφωνα με την 
επιλογή σας τον αριθμό 2 ή 3 στο 
τετράγωνο μπροστά από το αντίστοιχο 
όνομα.

3.     Μην ξεχνάτε: δώστε και στο 
ψηφοδέλτιο των Συνοικιακών 
Συμβουλίων (Bezirksausschuss) την 
ψήφο σας στους Πρασίνους και την 
Katrin Habenschaden για δήμαρχο 
(Oberbürgermeisterin)! 

Καταρχάς συμπληρώνετε την αίτηση 
για ψήφο δι’ αλληλογραφίας (Brief-
wahlantrag) που λάβατε μαζί με την 
ίδια επιστολή όπως και την ειδοποίηση 
για τις εκλογές. Την υπογράφετε 
και την στέλνετε ταχυδρομικώς. 
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για ψήφο 
δι’ αλληλογραφίας και διαδικτυακά ή 
και αυτοπροσώπως στην εκλογική 
υπηρεσία, αλλά όχι τηλεφωνικώς! 

Κατόπιν, αφού παραλάβετε το 
απαιτούμενο φυλλάδιο και το 
ψηφοδέλτιο, σημειώνετε την ψήφο 
/ τις ψήφους σας στο ψηφοδέλτιο, 
συμπληρώνετε το φυλλάδιο και τέλος 
προσέχετε οπωσδήποτε να τα στείλετε 
εγκαίρως: Επιστολές με φυλλάδια 
και ψηφοδέλτια που καταφθάνουν 
στην Εκλογική Υπηρεσία την ημέρα 
των εκλογών μετά τις 6 μ.μ. ΔΕΝ 
λαμβάνονται υπόψιν.

  ΔΩΣΤΈ ΜΆΣ ΤΗΝ   

ΨΗΦΟ ΣΆΣ ΜΈ ΆΠΛΗ 

ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆ

 ΨΗΦΟΣ ΔΙ’      

 ΆΛΛΗΛΟΓΡΆΦΙΆΣ –  

ΓΙΝΈΤΆΙ; - ΝΆΙ!

  KATRIN HABENSCHADEN –   

ΓΙΆ ΔΗΜΆΡΧΟΣ 

 (OBERBÜRGERMEISTERIN)  

ΜΟΝΆΧΟΥ

ΣΤΙΣ 15 ΜΆΡΤΙΟΥ ΨΗΦΙΣΤΈ ΤΟΥΣ ΠΡΆΣΙΝΟΥΣ
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