


Όραμά μας ήταν και παραμένει η αποκατάσταση της συνοχής της «πολιτιστικής και ιστορικής
υπεραξίας των Αθηνών». Στηρίζουμε την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, για
την αποκατάσταση συνοχής του μνημείου. Διεκδικούμε την αποκατάσταση της συνοχής «του
πολιτιστικού αποθέματος των Αθηνών» με την επιστροφή του πολιτιστικού θησαυρού που χάθηκε
στην περίοδο της Ναζιστικής κατοχής. Διεκδικούμε τεκμηριωμένα αποζημιώσεις για τις καταστροφές
της περιόδου της κατοχής στο Δήμο Αθηναίων, καταστροφές που τραυμάτισαν τη συνοχή της
κοινωνίας, της πόλης και της οικονομίας της.

Παράλληλα επιδιώκουμε την αποκατάσταση της συνοχής στην πόλη, στην κοινωνία, στην οικονομία.
Αυτή η στρατηγική μας επιδίωξη επιβεβαιώνεται και από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το διάστημα 2014 – 2020, αλλά και από πρόσφατες συγκριτικές μελέτες για τον αστικό τουρισμό.
Σύμφωνα με την μελέτη της McKinsey & Company, η Αθήνα υστερεί έναντι άλλων ισχυρών
προορισμών πόλεων (Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Βαρκελώνη). Αξιολογείται αδύναμη ως προς την
ιδιαιτερότητα του ύφους και της εικόνας της και ως προς τη λειτουργία της ως ανοικτής και ανεκτικής
πόλης. Αξιολογείται μέτρια ως προς την ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος, με αξιόλογες
γαστρονομικές εμπειρίες, ενώ αξιολογείται ιδιαίτερα ισχυρή, σε σχέση με την Ιστορία, τον πολιτισμό,
την τέχνη και την νυχτερινή ζωή.

Ουσιαστικά η πόλη ζει αναλώνοντας το «ιστορικό της κεφάλαιο» που δεν είναι άλλο από τα μνημεία
της και ειδικότερα την Ακρόπολη. Στη σύγχρονη εποχή αυτό δεν αρκεί καθώς οι τουρίστες έχουν και
άλλες απαιτήσεις καθώς σε κάθε μικρή ή μεγάλη επίσκεψη αναζητούν πολλαπλές εμπειρίες και
συγκινήσεις. Η εικόνα της εγκατάλειψης του ιστορικού κέντρου, με τα άδεια μαγαζιά, τα έρημα σπίτια
και τα σβηστά φώτα λειτουργεί απωθητικά και υποσκάπτει την ανάπτυξη της πόλης.

Η Αθήνα πρέπει και μπορεί είναι, μια σύγχρονη και ανταγωνιστική μητρόπολη αλλά και μία πόλη
ζεστή για τους κατοίκους της, ελκυστική για τους επισκέπτες της, φιλική για τους νέους της και
στοργική για τους ηλικιωμένους της.

Το 
Όραμα...



“Στο μυαλό το δικό μου η Αθήνα δεν μπορεί να είναι η πόλη με τα άδεια μαγαζιά, τα έρημα σπίτια, 
τα σβηστά φώτα.

Στο μυαλό το δικό μου η Αθήνα είναι, μια σύγχρονη και ανταγωνιστική μητρόπολη αλλά και μία 
πόλη ζεστή για τους κατοίκους της, ελκυστική για τους επισκέπτες της, φιλική για τους νέους της 
και στοργική για τους ηλικιωμένους της.„ 

Στο μυαλό το δικό μας η Αθήνα είναι, η πόλη που γνωρίσαμε αγαπήσαμε και μοιραζόμαστε. 

Γι’ αυτό λοιπόν...

Ξαναπιάνουμε το νήμα 

Βάζουμε μπρός 

•«Πετάει» η πόλη!

Η  Αθήνα μπορεί να ξαναγίνει κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Ένα νέο, εναλλακτικό 
αεροδρόμιο χαμηλού κόστους, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Ελευσίνας, του Τατοϊου, ή της 
Τανάγρας είναι, μια εφικτή και πολλά υποσχόμενη λύση.

•Τα γλυπτά μας πίσω

Και όχι μόνο αυτό... Προκαλούμε το παγκόσμιο ενδιαφέρον με την προσπάθεια επαναπατρισμού 
του συνόλου των πολιτιστικών θησαυρών μας και θα συνεχίσουμε, από όποια θέση κι αν 
βρεθούμε μετά τις εκλογές. Είναι ζήτημα κύρους, τιμής και αξιοπρέπειας.

•Νέοι Θεσμοί – Νέοι Δεσμοί

Η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, η αναβίωση πολιτιστικών θεσμών, μοναδικών στον 
παγκόσμιο χάρτη, όπως τα Παναθήναια, η Μεσολυμπιάδα, αλλά και η θέσπιση νέων όπως τα 
Διεθνή Λογοτεχνικά Βραβεία και το Multinational Festival, σε συνεργασία με τις πρεσβείες  του 
κόσμου, θα τονώσει το ρόλο της Αθήνας στις ιστορικές μητροπόλεις του σύγχρονου πολιτισμού και 
θα χτίσει νέους δεσμούς με τον κόσμο.

... γίνεται 
Πρόγραμμα



•Ο πιο όμορφος Περίπατος της ζωής σου...

Ο μεγάλος περίπατος, από την Ακρόπολη στην Ακαδημία Πλάτωνος, ένα μεγάλο όνειρο για την 
Αθήνα βρίσκει σήμερα το πρόγραμμα και τα μέσα για να γίνει επιτέλους πραγματικότητα. 
Αναβαθμίζουμε κεντρικούς δρόμους, ομορφαίνουμε τις προσόψεις, σηματοδοτούμε τον περίπατο 
και ταξιδεύουμε στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, μέσα από νέες τεχνολογίες και 
μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

•Επιστροφή στην Αθήνα

Η σημερινή έρημη πόλη, των άδειων κτιρίων του κέντρου και των γειτονιών  της Αθήνας, όσο μάς 
πληγώνει τόσο μας πεισμώνει. 

Γι’ αυτό ετοιμάσαμε ολοκληρωμένες λύσεις και κίνητρα, τόσο προς τους υποψήφιους νέους 
κατοίκους και καταστηματάρχες, όσο και για τους ήδη υπάρχοντες, με απαλλαγές από 
επιβαρύνσεις και τέλη, για να επιβραβεύσουμε την αγάπη και αφοσίωση των ανθρώπων στην 
πόλη μας.

•«Τέλος» στην εκμετάλλευση της πόλης!

Οι ιδιωτικές πλέον, επιχειρήσεις «κοινής ωφέλειας», που εκμεταλλεύονται το υπέργειο και υπόγειο 
δίκτυο της πόλης,  θα καταβάλουν τέλη διέλευσης, χωρίς την επιβάρυνση των δημοτών, στην 
πόλη που φιλοξενεί τις υποδομές τους. Είναι αυτονόητο. Είναι εφικτό. Είναι κερδοφόρο για την 
πόλη και τους πολίτες της.

•Κάνουμε Ταμείο!

Αξιοποιούμε όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, εθνικές και ευρωπαϊκές από σήμερα έως 
2020, καθώς και χορηγίες ή συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Το Ταμείο Αθηναϊκής 
Επανεκκίνησης ιδρύεται για να συγκεντρώσει πόρους απότην αξιοποίηση της Δημοτικής 
περιουσίας, από τα τέλη διέλευσης κλπ., ώστε να τους διοχετεύει σε έργα για την πόλη και 
παροχές για τον δημότη. Παροχές για την κάλυψη αναγκών όπως η κοινωνική κατοικία και η 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Παροχές ανταπόδοσης και επιβράβευσης όπως η 
μείωση των δημοτικών τελών για καλές επιδόσεις ανακύκλωσης, δημιουργίας πράσινων 
ταρατσών, μπαλκονιών και ακάλυπτων χώρων.



Αυτά τα 7 βήματα οδηγούν στα 4Α της νέας ταυτότητας της Αθήνας,

Ασφάλεια, Αλληλεγγύη, Ανάπτυξη και Αξιοπιστία.

Το κάθε Α αντιστοιχεί σε ένα Πεδίο Δράσης για την Αθήνα.

Στα 4 Πεδία Δράσης του Προγράμματος  μας η «συνοχή», δηλαδή το «γέμισμα των κενών», είναι η 
λέξη κλειδί που τα ξεκλειδώνει.

Ποιά είναι τα κενά;

•στην πόλη είναι, τα ερημωμένα σκοτεινά κτίρια και οι άδειοι δρόμοι

•στην κοινωνία, η φτώχεια 

•στην οικονομία, οι κλειστές επιχειρήσεις και η ανεργία

•και στο Δήμο, τα λειτουργικά κενά

Τα 4 Α της Αθήνας
I. Ασφάλεια 

Το πρώτο Α της Αθήνας είναι αυτό που ‘αγκαλιάζει’ κάθε έκφανση κι έκφραση της
καθημερινότητας της πόλης της Αθήνας. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον
τομέα, έρχονται να καλύψουν τα κενά στην καθημερινή λειτουργία και οργάνωση της πόλης
αλλά και τα κενά που τραυματίζουν την αισθητική της εικόνας της. Επιπλέον οι δράσεις του
τομέα για την Ασφάλεια, λειτουργούν υποστηρικτικά και για τους άλλους 3 τομείς της
Αλληλεγγύης, της Ανάπτυξης και της Αξιοπιστίας. Γι’ αυτό εξάλλου ο τομέας αυτός έχει και
τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε δράσεις και πρωτοβουλίες, αλλά και τα περισσότερα πεδία
εφαρμογής.

Αν θέλεις να δώσεις φιλικό κι ελκυστικό ‘χρώμα’ στην Αθήνα, θα πρέπει πρώτα να τη
θωρακίσεις με Ασφάλεια. Ασφάλεια στην πόλη, στο περιβάλλον, στη ροή της
καθημερινότητας, στην ίδια μας τη ζωή.

Στην Αθήνα θα μπορέσουμε να νιώσουμε καλά, όταν κατορθώσουμε να την περιβάλλουμε με
προστασία, αισθητική στην εικόνα της, αίσθημα πολιτισμού και οργάνωση.



Για εμάς, ο όρος Προστασία αποτελείται από ένα σύνολο συνισταμένων:

Προστασία απέναντι στις ανθρώπινες παραβατικές συμπεριφορές ή έντονα κοινωνικά φαινόμενα
γκετοποίησης . Έχω καταγράψει ότι…

 η διακίνηση ναρκωτικών εντοπίζεται σε θύλακες κεντρικών περιοχών και δρόμων της Αθήνας
(όπως Ομόνοια, Κουμουνδούρου, Δουρούτη, Σωκράτους, Σολομού, 3ης Σεπτεμβρίου,
Καποδιστρίου) αλλά και γειτονιών της (όπως πλατεία Βικτωρίας, Πατησίων, Ηρακλείου, Λ
Συγγρού)

 η πορνεία στον δρόμο εμφανίζει επίσης χωρική συγκέντρωση σε κεντρικές περιοχές (όπως
Πατησίων, Αχαρνών, πλατεία Λαυρίου, Καποδιστρίου,3ης Σεπτεμβρίου, πλατεία Βάθη, Σωκράτους)
αλλά και στη Λ. Συγγρού καθώς και σε δρόμους στην περιοχή προς τον Ελαιώνα

 το παραεμπόριο εντοπίζεται κυρίως σε κεντρικές περιοχές (όπως Πατησίων, Στουρνάρη,
Αχαρνών, Σολομού, Καποδιστρίου, ευρύτερη περιοχή Βαρβακείου αγοράς – Μοναστηρακίου,
Ερμού, Θησείο) αλλά και σε εμπορικούς δρόμους γειτονιών όπως στη Λ. Υμηττού)

 η συγκέντρωση παράνομων μεταναστών εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την
Αθήνα με διάφορους θύλακες γκετοποίησης με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την περιοχή
Κυψέλης στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Πλατεία Αττικής)

Προστασία, απέναντι στις απειλές της φύσης και της κλιματικής αλλαγής.

Ξέρουμε πως…

 η Αθήνα πρέπει να θωρακιστεί απέναντι στους σεισμούς

 η θερμοκρασία στην Αθήνα ανεβαίνει. Ο αριθμός των ημερών ετησίως με θερμοκρασία πάνω
από 37οC και 40oC αυξάνει συνεχώς. Ο θερμότερος Ιανουάριος από το 1896, ήταν ο Ιανουάριος
του 2014

 οι βροχοπτώσεις από τη μία μειώνονται, ως συνολικό ύψος βροχής, στη διάρκεια του χρόνου
και από την άλλη παρατηρούνται ιδιαίτερα έντονα και ξαφνικά φαινόμενα βροχοπτώσεων με ύψος
βροχής, που δοκιμάζει τια αντοχές των αντιπλημμυρικών υποδομών της πόλης

Η προστασία, όμως, από μόνη της δεν αρκεί.

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος μειώνει το αίσθημα ασφάλειας αναφορικά με την δημόσια υγεία
ενώ το περιβάλλον και η αισθητική ως συνθετικά στοιχεία της εικόνας της πόλης, επηρεάζουν
επίσης το αίσθημα ασφάλειας. Δεν νιώθουμε ασφάλεια σε βρόμικους και σκοτεινούς δρόμους, με
εγκαταλελειμμένα κτίρια και σκοτεινές βιτρίνες.



Για να αναβαθμίσουμε το περιβάλλον και την αισθητική της πόλης θα χρειαστούμε…

 καθαριότητα στους δρόμους, τις πλατείες και τους χώρους πρασίνου που καλύπτουν το 48%
της επιφάνειάς της

 μείωση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων (που έχει ήδη μειωθεί κατά 40% σε σχέση με
το 2010) μέσα από την ενίσχυση της ανακύκλωσης

 υλικά φιλικά στο περιβάλλον (που μειώνουν την θερμοκρασία τους θερινούς μήνες και
βοηθούν στην αποστράγγιση των νερών της βροχής) στα 1.150 χλμ. δρόμων που καλύπτουν το
28% της επιφάνειας της

 φυτεύσεις προσαρμοσμένες στο κλίμα στους 1.100 μικρούς και μεγάλους χώρους πρασίνου
και πλατείες που καλύπτουν το 20% της επιφάνειας της, για μείωση της θερμοκρασίας

 ασφάλεια και φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα της πόλης

 διαμορφώσεις των ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων, με υλικά που
αποστραγγίζουν τα νερά της βροχής και επιλεκτικές φυτεύσεις (στο σύνολό τους
αντιπροσωπεύουν έκταση 20πλάσια εκείνης του Εθνικού Κήπου)

 μείωση της ενέργειας και του νερού που καταναλώνουμε, ώστε να νοιώθουμε την ασφάλεια
επάρκειας των πολύτιμων φυσικών πόρων για εμάς και τα παιδιά μας

 η αύξηση των αέριων ρύπων στην Αττική, παρουσίασε αλματώδη αύξηση της τάξης του 70%.
Στην Αθήνα, σε 23 ημέρες από τον Δεκέμβριο 2013 έως τον Φεβρουάριο 2014, παρατηρήθηκε
υπέρβαση των ορίων αιωρούμενων μικροσωματιδίων από την καύση του ξύλου στα τζάκια

 στην Αθήνα 4 στα 10 νοικοκυριά αντιμετωπίζουν «ενεργειακή φτώχεια» καθώς είναι
υποχρεωμένα να δαπανούν πάνω από το 10% του συνολικού εισοδήματός τους για θέρμανση,
κλιματισμό και ηλεκτρικό

 να μπορούμε να πάμε όλοι παντού με ασφάλεια, χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον

Ο πολιτισμός αμβλύνει τις αντιθέσεις και ενώνει, ενώ οι κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις
πολιτισμού, κρατούν την πόλη ζωντανή, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας. Πρέπει :

 να αναδείξουμε την ομορφιά και την ιστορία της πόλης, συνδέοντας τα 2.500 και πλέον
κηρυγμένα κτίρια και τόπους αναφοράς στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της, ώστε να
νοιώθουμε την ασφάλεια που προκαλεί η γνώση ότι ζεις σε μια πόλη που υπήρξε αιώνες πριν από
εσένα, βαδίζοντας σ’ αυτούς τους περιπάτους σύνδεσης

 να συνδέσουμε τους περιπάτους με δράσεις πολιτισμού. Η κοινωνία μας αναγνωρίζει την
αξία του πολιτισμού. Όπως προκύπτει από τις σχετικές έρευνες, η μέση μηνιαία δαπάνη των
ελληνικών νοικοκυριών, για αγαθά και υπηρεσίες πολιτισμού και αναψυχής, παρέμεινε σχεδόν
σταθερή στα τελευταία χρόνια της κρίσης, σε αντίθεση με την μεγάλη μείωση σε αντίθεση με την
μεγάλη μείωση της ποσοστιαίας δαπάνης για ένδυση και υπόδηση.

Τα πολεοδομικά εργαλεία συμβάλλουν επίσης θετικά στο αίσθημα ασφάλειας για τους πολίτες,
όπως…

 οι ολοκληρωμένες αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών ως προς τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά αλλά και τα κοινωνικοοικονομικά, που αυτόματα εντείνουν το αίσθημα ασφάλειας



 σωστά οργανωμένες χρήσεις και λειτουργίες, που διασφαλίζουν την πόλη ζωντανή 24 ώρες
το 24ωρο προστατεύοντας ταυτόχρονα και την κατοικία από το θόρυβο

 μέτρα για τα 3 στα 10 κλειστά καταστήματα του εμπορικού κέντρου της Αθήνας που πρέπει
να ανοίξουν με φωτεινές βιτρίνες

 κίνητρα για να αποκτήσουν ζωή, τα 1.500 εγκαταλελειμμένα κτίρια και τα άδεια διαμερίσματα
(άδεια το 1 στα 3 που διατίθενται προς ενοικίαση με τον πληθυσμό της Αθήνας, να μειώνεται κατά
20% την τελευταία 20ετία)

 παρεμβάσεις που θα συγκρατήσουν τις τιμές των ακινήτων που στις περισσότερες περιοχές
της Αθήνας, έχουν καταρρεύσει

 τα δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που πρέπει να κατοχυρωθούν θεσμικά για να
είναι ασφαλή στη χρήση τους (από τους 908 θεσμοθετημένους πεζοδρόμους της Αθήνας, έχουν
υλοποιηθεί μόνο οι 551, ενώ άλλοι 55 δρόμοι έχουν πεζοδρομηθεί χωρίς να είναι θεσμικά
κατοχυρωμένοι)

 μέτρα βελτίωσης της προσβασιμότητας, για την ασφαλή μετακίνηση όλων των
εμποδιζόμενων ατόμων, που πρέπει να θεσμοθετηθεί (τα εμποδιζόμενα άτομα αντιπροσωπεύουν
το 50% του πληθυσμού γιατί εκτός από ΑμεΑ, είναι οι συνοδοί τους, τα μικρά παιδιά κάτω των 5
ετών, γονείς με καροτσάκια, γυναίκες στα τελευταία στάδια εγκυμοσύνης, άτομα με ασυνήθεις
σωματικές διαστάσεις, άτομα με χρόνια αναπνευστικά καρδιακά και κινητικά προβλήματα,
εθισμένα άτομα και όλοι μας κάτω από συνθήκες πανικού, λόγω έκτακτης ανάγκης ή όταν
μεταφέρουμε βάρη)

 η οργάνωση της κυκλοφορίας και στάθμευσης, που πρέπει να σχεδιαστεί με κανόνες
ασφάλειας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος γιατί το διοξείδιο του άνθρακα που απορροφά
ένα μεγάλο δένδρο για ένα χρόνο είναι το ίδιο που εκπέμπεται από ένα αυτοκίνητο σε μια μέρα

Τα πολεοδομικά εργαλεία όμως συμβάλουν θετικά και στο αίσθημα ασφάλειας για τις
παραγωγικές επενδύσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στην Αθήνα, οι
προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι :

 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης ψηφίστηκε το 1988, τροποποιήθηκε σημειακά το
1996 και το 2004 και ξεκινήσαμε την επικαιροποίησή του σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ

 καταγράψαμε 38 σχέδια χρήσεων γης, που βρίσκονταν στα συρτάρια του ΥΠΕΚΑ σε αναμονή
για θεσμοθέτηση, από τα τέλη του 1980 και ξεκινήσαμε την επικαιροποίησή τους σε μεγάλα
τμήματα της πόλης, όπως στον Ελαιώνα και στην Ακαδημία Πλάτωνος, τα Σχέδια Πόλης
(εγκεκριμένα από την δεκαετία του ‘90), δεν είχαν εφαρμοστεί. Ολοκληρώσαμε τις πράξεις
εφαρμογής στον Ελαιώνα και αναθεωρήσαμε το Σχέδιο Πόλης στην Ακαδημία Πλάτωνος



Για όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν το αίσθημα της προστασίας, 
έχουμε το κατάλληλο πρόγραμμα:

- Εφαρμόζουμε σχέδια προστασίας και αυξάνουμε το αίσθημα ασφάλειας

- Για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας

 Διεκδικούμε τμήμα «Δημοτικής Αστυνομίας» στην ΕΛΑΣ

 Ιδρύουμε κοινωνικές επιχειρήσεις ανέργων, εκπαιδευμένων μέσα από προγράμματα του
Δήμου, για την 24ωρη εποπτεία σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, παιδικών χαρών,
πάρκων, χώρων συγκέντρωσης και διαμονής επισκεπτών της πόλης

 Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς, για την αποτελεσματική υλοποίηση του
σχεδίου επαναπροώθησης των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους και
διεκδικούμε τη μη μεταφορά παράνομων μεταναστών, από τις μεθοριακές εισόδους της χώρας
στην Αθήνα.

 Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και επαναλειτουργούμε το Παρατηρητήριο με τις
Δημοτικές Κοινότητες και συνεργαζόμενους φορείς της πόλης για την καταγραφή και προβολή
του τι υπάρχει και τι συμβαίνει κάθε στιγμή στην πόλη

 Δημιουργούμε δίκτυο συνεργασίας στο επίπεδο των Δημοτικών Κοινοτήτων με τους
διαχειριστές πολυκατοικιών, ώστε να μπορούν να εντοπίζονται άμεσα τα φαινόμενα
παράνομης χρήσης χώρων (όπως φιλοξενία ατόμων με υπενοικίαση κατ’ άτομο, άτυπα κέντρα
διημέρευσης-διανυκτέρευσης)

 Προχωράμε σε δράσεις πολεοδομικών αναπλάσεων και θέσπιση κανονιστικών
πολεοδομικών ρυθμίσεων που αποτρέπουν τη δημιουργία «γκετοποιημένων περιοχών» με
προτεραιότητα σε περιοχές όπου καταγράφονται υψηλές συγκεντρώσεις παράνομων
μεταναστών

 Ενισχύουμε τη λειτουργία των Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας και προωθούμε
προγράμματα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με σκοπό οι κάτοικοι όλων των Δημοτικών
διαμερισμάτων να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτίων που προκαλούν
την εγκληματικότητα

- Για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής

 Επαναφέρουμε και επικαιροποιούμε τα ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της πόλης και
των κατοίκων της (καύσωνας «Φαέθων», πλημμύρες «Καλλιρρόη», ψύχος «Αθήνα Εστία»,
πυρκαγιές, σεισμοί) και υποστηρίζουμε με ειδική εκπαίδευση και εξοπλισμό ομάδες εθελοντών
για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες



 Υλοποιούμε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και καθαρίζουμε συστηματικά τα φρεάτια
αντιπλημμυρικής προστασίας και υδροσυλλογής, ενώ παράλληλα επεκτείνουμε και
αναβαθμίζουμε τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων

 Επικαιροποιούμε το σχεδιασμό και ενισχύουμε τον εξοπλισμό του δικτύου κρουνών
πυρόσβεσης

 Επαναπροσεγγίζουμε τους χώρους συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων

Αναβαθμίζουμε το περιβάλλον και την αισθητική της πόλης και των
γειτονιών της

Από το 2010, ο Δήμος Αθηναίων, είχε ενταχθεί στο Δίκτυο 40 πόλεων (C40) με ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης «Αθήνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή». Περιλαμβάνει 7
άξονες προτεραιότητας για, το Δομημένο περιβάλλον / την εξοικονόμηση ενέργειας / τα
απορρίμματα / τις μεταφορές και την αστική κινητικότητα / την πολεοδομία / τη συμμετοχή της
κοινωνίας των πολιτών / οριζόντιες δράσεις υποστήριξης.

Με βάση αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο, μπορούμε να ενταχθούμε και στο «Σύμφωνο των
Δημάρχων» όπου μετέχουν 5.658 Ευρωπαϊκοί Δήμοι και Περιφέρειες για την μείωση των
εκπομπών CO2 κατά 20%, έως το 2020 (από την Ελλάδα μετέχουν ήδη 93 Δήμοι, μη
συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Αθηναίων).

- Για την Καθαριότητα και την ανακύκλωση

 Ανασχεδιάζουμε και επαναφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και αξιοποιούμε
στο έπακρο τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και μηχανολογικό εξοπλισμό της
καθαριότητας, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα της. με…

o καταγραφή και παρακολούθηση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων στο κέντρο και
τις γειτονιές της Αθήνας

o σχεδιασμό διαδρομών και δρομολογίων και πρόγραμμα αναδιάταξης των κάδων με βάση
τη διακύμανση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων

o εφαρμογή τηλεματικής καταγραφής της κίνησης των οχημάτων καθαριότητας

o προγράμματα συλλογής ογκωδών αντικειμένων

o κυλιόμενα προγράμματα για πλύσιμο δρόμων και πλατειών

o προγράμματα οδοκαθαρισμού

 Συμπληρώνουμε και επεκτείνουμε το δίκτυο με υπόγεια συστήματα διαχείρισης
απορριμμάτων



 Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
ως προς την ανακύκλωση, ενώ παράλληλα επεκτείνουμε και συμπληρώνουμε τις υποδομές
και τον εξοπλισμό της ανακύκλωσης :

o διοργάνωση διαγωνισμών ανακύκλωσης στα σχολεία της Αθήνας

o παροχές ανταπόδοσης και επιβράβευσης με διαμόρφωση πολιτικής δημοτικών τελών
για καλές επιδόσεις ανακύκλωσης

o πύκνωση του δικτύου των κάδων ανακύκλωσης στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας

o τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα σχολεία,

o τοποθέτηση μονάδων κομποστοποίησης στο φυτώριο στο Γουδή και σε επιλεγμένους
χώρους πρασίνου

o απόσυρση και ανακύκλωση οχημάτων

o ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

o πρόγραμμα για μαγειρικά έλαια από κατοικίες και καταστήματα

o συνεργασία με τους επαγγελματικούς συλλόγους για υλικά συσκευασίας, φιλικά προς το
περιβάλλον

 Οργανώνουμε επιχειρήσεις καθαρισμού σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και χώρους
επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία

- Για καλύτερο και περισσότερο πράσινο

Με καλύτερο και περισσότερο πράσινο, μειώνουμε τις θερμοκρασίες τους θερινούς μήνες
και ενισχύουμε την δυνατότητα αποστράγγισης των νερών της βροχής. Προχωράμε με
εργαλείο τη «Χάρτα Πρασίνου», το πρώτο ολοκληρωμένο Κανονιστικό Πλαίσιο για τη
συντήρηση και ενίσχυση του πρασίνου. Η Χάρτα εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου το 2009 και ολοκληρώθηκε το 2010, όταν και παρουσιάστηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, το σχέδιο «Εφαρμόζοντας την Χάρτα Πρασίνου».

 Διαμορφώνουμε νέους χώρους πρασίνου σε εκτάσεις που αποκτήθηκαν από τον Δήμο
στο διάστημα 2007-2010 (έκταση υπερδιπλάσια από αυτή που αποκτήθηκε στο Δήμο
Αθηναίων τα προηγούμενα 25 χρόνια) :

o μετά την αγορά και κατεδάφιση του κτιρίου του ΝΑΤ, διαμορφώνουμε τον πρώτο νέο
χώρο πρασίνου μετά από 150 χρόνια, στο πιο πυκνοδομημένο και «ταλαιπωρημένο» τμήμα
του ιστορικού κέντρου της πόλης.

o 116 στρ. νέοι χώροι πρασίνου στον Ελαιώνα (περιοχή Διπλής Ανάπλασης)

o 6 στρ. νέοι χώροι πρασίνου στο κτήμα Αμπελοκήπων

 Διεκδικούμε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για να αποκτήσουμε και να
μετατρέψουμε σε νέους χώρους πρασίνου :



ο 9 στρ. σε τμήμα του εργοστασίου «Ελληνική Εριουργία ΑΕ»

ο 4,3 στρ. σε τμήμα των εργοστασίων «Βότρυς-Κοροπούλη»

ο 4 στρ. σε έκταση της ΔΕΗ στους Αμπελόκηπους

 Διαμορφώνουμε 40 στρ. νέων χώρων πρασίνου στην Ακαδημία Πλάτωνος, έχοντας
ολοκληρώσει την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης, της γειτονιάς, το 2010

 Διαμορφώνουμε σταδιακά τα 585 στρ. πρασίνου που προβλέπονται στην περιοχή του
Ελαιώνα, έχοντας ολοκληρώσει τις μελέτες για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης, το 2010

 Εμπλουτίζουμε το πράσινο και αφαιρούμε τις σκληρές επιφάνειες, σε υφιστάμενους
χώρους πρασίνου και παιδικές χαρές, διασφαλίζουμε εξοπλισμό ασφαλή και πιστοποιημένο,
ενισχύουμε τον φωτισμό με συστήματα φιλικά στο περιβάλλον με χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας και βελτιώνουμε την προσβασιμότητα για όλους

 Συνεχίζουμε το πρόγραμμα για την αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων για άρδευση (όπως
κάναμε στην Εθνικό Κήπο) και δημιουργούμε υποδομές για τη συλλογή και αξιοποίηση του
βρόχινου νερού, προστατεύοντας το περιβάλλον και ενισχύοντας την αντιπλημμυρική
προστασία

 Αξιοποιούμε την καταγραφή που έγινε το 2010 για τα ρέματα της Αθήνας και με βάση την
πρόσφατη νομοθεσία, διαμορφώνουμε τις παραρεμάτιες ζώνες με ειδικές φυτεύσεις,
ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντιπλημμυρική προστασία

 Συνεργαζόμαστε με κατοίκους σε γειτονιές της Αθήνας για τη δημιουργία «προσωρινών
κήπων» ή «αστικών λαχανόκηπων» σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, αναιρώντας εικόνες
εγκατάλειψης που μειώνουν το αίσθημα ασφάλειας

 Δίνουμε κίνητρα για να διαμορφωθούν «κρυφές αυλές» σε εσωτερικούς ακάλυπτους
χώρους οικοδομικών τετραγώνων, «πράσινες ταράτσες», και «πράσινα μπαλκόνια»

 Ανασχεδιάζουμε και προχωράμε το χορηγικό πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια πράσινη
γωνιά»

 Διεκδικούμε την αρμοδιότητα και τους πόρους για να προσέχουμε με ασφάλεια το «σπίτι
μας», φροντίζοντας χώρους πρασίνου, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου αλλά δεν
του ανήκουν

 Ανασχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιο για αναβάθμιση των
υποδομών και ανάδειξη των ειδικών φυτεύσεων, στον Εθνικό Κήπο.

 Διαμορφώνουμε με ειδικές φυτεύσεις και υλικά φιλικά στο περιβάλλον τον αύλειο χώρο
της Δημοτικής Πινακοθήκης που ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία της το 2010.



 Ανασυγκροτούμε την διαπαραταξιακή επιτροπή και προχωράμε στην πιλοτική αξιοποίηση
του πάρκου Γουδή

- Ο πιο όμορφος περίπατος της ζωής σου...

Ο μεγάλος περίπατος της Αθήνας, από την Ακρόπολη στην Ακαδημία Πλάτωνος,
εμβληματικό έργο για την πόλη, ενισχύει τη συνοχή της, μέσα από οργανωμένες διαδρομές
σύνδεσης της Ακρόπολης και του Μουσείου της, του Αρχαιολογικού Μουσείου και της
Ακαδημίας Πλάτωνος. Η σήμανση και η ανάδειξη οργανωμένων διαδρομών λειτουργεί διττά.
Αφενός ξεναγεί, με ασφάλεια, επισκέπτες της πόλης στην ιστορία και στις ομορφιές της πόλης
και αφετέρου διοχετεύει ροή επισκεπτών μέσα από κεντρικές περιοχές που έχουν πληγεί από
φαινόμενα εγκατάλειψης ή και παραβατικότητας, δημιουργώντας δυναμική αναβάθμισης και
ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας. Επίσης με τις παρεμβάσεις ανάπλασης των διαδρομών,
που συνθέτουν τον μεγάλο περίπατο, αναβαθμίζεται η αισθητική της εικόνας του δημόσιου
χώρου αλλά και η αξία των ακινήτων στις αντίστοιχες περιοχές. Στον μεγάλο περίπατο της
Αθήνας, από την Ακρόπολη στην Ακαδημία Πλάτωνος, περιλαμβάνονται οι διαδρομές της
Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και τα έργα του Rethink Athens (στην Αμαλίας, στην
Πανεπιστημίου, στην Τριλογία, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στην Ομόνοια). Στην
προηγούμενη Δημοτική θητεία, είχαμε ξεκινήσει την υλοποίηση αυτού του μεγάλου περίπατου,
με την πρόταση για την οδό Αθηνάς, που ολοκληρώνει τη σύνδεση των τριών πλατειών,
Συντάγματος, Ομόνοιας και Ελλήνων Καλλιτεχνών (Κορεάτικη Αγορά). Επίσης στην
περιβάλλουσα του μεγάλου περιπάτου προχωρήσαμε στη δημιουργία νέων χώρων
πολιτισμού όπως την Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο, που ολοκληρώθηκε και
λειτουργεί. Για τον μεγάλο περίπατο προχωράμε και ολοκληρώνουμε :

 την ανάπλαση της οδού Αθηνάς

 τη λειτουργία του ιστορικού αρχείου του Δήμου Αθηναίων στο ισόγειο του Δημαρχείου
στην Πλατεία Κοτζιά

 την ανάπλαση της οδού Μενάνδρου που ενώνει τη νέα πλατεία πίσω από την Ομόνοια (με
την κατεδάφιση του κτιρίου του ΝΑΤ) απέναντι από το Εθνικό Θέατρο, με την πλατεία
Θεάτρου που επίσης αναπλάθεται

 την ανάδειξη της οδού Ευριπίδου ως δρόμου της «γεύσης και των μπαχαρικών»

 το Μουσείο Θεάτρου στην Μητροπόλεως

 την ανάπλαση και σηματοδότηση της διαδρομής του Δημόσιου Σήματος, από την Πλατεία
Καλλιτεχνών (Κορεάτικη Αγορά) στην Ακαδημία Πλάτωνος.



- Οι περίπατοι στις γειτονιές της Αθήνας

Όπως ο μεγάλος περίπατος, έτσι και οι περίπατοι στις γειτονιές, αποσκοπούν διττά στην
οικονομική αναζωογόνηση τους, αλλά και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας,
βγάζοντας τον κόσμο σε δρόμους και περιοχές που έχουν πληγεί είτε από φαινόμενα
εγκατάλειψης, είτε από έντονα κοινωνικά φαινόμενα. Κάποιοι περίπατοι των γειτονιών,
συνδέονται με λειτουργικά τον μεγάλο περίπατο της Αθήνας, ενώ κάποιοι άλλοι λειτουργούν
αυτόνομα και οδηγούν σε άγνωστες γωνιές της πόλης μας

 12 διαδρομές στην ιστορία των γειτονιών της Αθήνας

Στην προηγούμενη Δημοτική θητεία μας, ξεκινήσαμε την προσπάθεια να επαναφέρουμε τις
μνήμες των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» με 12 διαδρομές, όπως αυτές
προβλήθηκαν σε έκδοση της εποχής από τον Δήμο Αθηναίων «Διαδρομή στην ιστορία της
Αθήνας». Προχωράμε στην υλοποίηση τους, με κατάλληλη σήμανση, με υλικά φιλικά στο
περιβάλλον, ειδικές φυτεύσεις και παρεμβάσεις που κάνουν τις 12 διαδρομές προσβάσιμες
για όλους :

o Διαδρομή 1: «Περπατώντας στους λόφους της Ακρόπολης», συνδυασμένα με τον
μεγάλο περίπατο, ξεναγεί σε γειτονιές της 1ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας

o Διαδρομή 2: «Θαυμάζοντας τον Παρθενώνα», συνδυασμένα με τον μεγάλο περίπατο,
ξεναγεί σε γειτονιές της 3ης Δημοτικής Κοινότητας

o Διαδρομή 3: «Μικρά Μουσεία με ενδιαφέρον», συνδυασμένα με τον μεγάλο περίπατο,
ξεναγεί σε γειτονιές της 1ης Δημοτικής Κοινότητας

o Διαδρομή 4: «Θέα στην Αθήνα – Θέα στην Ελλάδα», ξεναγεί στις γειτονιές
Λυκαβηττός, Κολωνάκι της 1ης Δημοτικής Κοινότητας

o Διαδρομή 5: «Πανόραμα Βυζαντινής Αθήνας», ξεναγεί επίσης στις γειτονιές
Λυκαβηττός, Κολωνάκι της 1ης Δημοτικής Κοινότητας

o Διαδρομή 6: «Ο κήπος της Αθήνας», συνδυασμένα με τον μεγάλο περίπατο, ξεναγεί
στις γειτονιές της 2ης Δημοτικής Κοινότητας από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάππειο έως το
Καλλιμάρμαρο και το 1ο Νεκροταφείο

o Διαδρομή 7: «Πλάκα: Περπατώντας στη μακροβιότερη συνοικία της Αθήνας»,
συνδυασμένα με τον μεγάλο περίπατο, ξεναγεί σε γειτονιές της 1ης Δημοτικής Κοινότητας

o Διαδρομή 8: «Η καρδιά της Αρχαίας Αθήνας», συνδυασμένα με τον μεγάλο περίπατο,
ξεναγεί σε γειτονιές της 1ης Δημοτικής Κοινότητας

o Διαδρομή 9: «Το Δημαρχείο της Αθήνας και η Δημοτική Αγορά» συνδυασμένα με τον
μεγάλο περίπατο, ξεναγεί σε γειτονιές της 1ης Δημοτικής Κοινότητας



o Διαδρομή 10: «Μια διαδρομή περίεργη» με 2 κλάδους. Ο 1ος κλάδος, συνδυασμένα με
τον μεγάλο περίπατο, ξεναγεί σε γειτονιές της 1ης, 3ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας και ο
2ος κλάδος σε γειτονιές της 3ης Δημοτικής Κοινότητας

o Διαδρομή 11: «Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» συνδυασμένα με τον μεγάλο
περίπατο, ξεναγεί σε γειτονιές της 1ης, 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας, ξεκινώντας από το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και φτάνοντας μέχρι το Πεδίο του Άρεως και τον Λόφο
Φινόπουλου.

o Διαδρομή 12: «Το κέντρο του κέντρου και οι χαρές του», συνδυασμένα με τον μεγάλο
περίπατο, ξεναγεί σε γειτονιές της 1ης Δημοτικής Κοινότητας

 8 πράσινες διαδρομές με κέντρο τον Εθνικό Κήπο

Υιοθετήσαμε κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας, αυτές τις διαδρομές που είναι
αποτέλεσμα της μελέτης «Πολιτιστικό Πάρκο Ιλισού: Ολυμπιείο – Ζάππειο – Εθνικός
Κήπος. Μια ενιαία ιστορική και φυσική ενότητα.» και πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Αστικού
Περιβάλλοντος τον Αύγουστο 2009, με αναθέτουσα αρχή τη Νομαρχία Αθηνών και φορέα
επίβλεψης των Δήμο Αθηναίων. Αποσκοπούν στην ένταξη του Εθνικού Κήπου σε ένα
δίκτυο υφιστάμενων ή προτεινόμενων πορειών – συνδέσεων, που με επίκεντρο τον Κήπο
θα συμβάλλουν στην άρθρωση σημαντικών ιστορικών και φυσικών χώρων του κέντρου της
πόλης των Αθηνών, ως πράσινες προσβάσιμες διαδρομές :

o 1. Εθνικός Κήπος με Διοικητικό κέντρο – Οδό Πανεπιστημίου – Αθηναϊκή Τριλογία,
στην 1η Δημοτική Κοινότητα

o 2. Εθνικός Κήπος με Κολωνάκι – λόφο Λυκαβηττού, στην 1η Δημοτική Κοινότητα

o 3. Εθνικός Κήπος με Πολιτιστικό Κέντρο – Άλσος Ριζάρη – Πινακοθήκη – Ίδρυμα
Ερευνών, στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα

o 4. Εθνικός Κήπος με Παναθηναϊκό Στάδιο – λόφο Άρδηττού – Άγρας, Πάγκράτι, στην
2η Δημοτική Κοινότητα

o 5. Εθνικός Κήπος με Ζάππειο – Ολυμπιείο – Ιλισό – συνοικία Μετς, στην 2η Δημοτική
Κοινότητα

o 6. Εθνικός Κήπος με Μουσείο Ακρόπολης – Διον. Αεροπαγίτου – συνοικία
Μακρυγιάννη, στην 1η Δημοτική Κοινότητα

o 7. Εθνικός Κήπος με Ιστορικό Κέντρο Αθήνας – συνοικία Πλάκας, στην 1η Δημοτική
Κοινότητα

o 8. Εθνικός Κήπος με Εμπορικό Τρίγωνο – οδό Ερμού, στην 1η Δημοτική Κοινότητα



- Περίπατοι στα μυστικά και στις κρυμμένες γωνιές της Αθήνας

Είναι πράσινες προσβάσιμες διαδρομές που σχεδιάστηκαν για να αναζωογονήσουν γειτονιές
της Αθήνας, υποβαθμισμένες ή άγνωστες στους πολλούς, με κρυφούς θησαυρούς της
ιστορίας της πόλης, της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού τους.

 Με άξονα την Πατησίων

Είναι μια διαδρομή ξενάγησης με κεντρικό άξονα την Πατησίων και τα διατηρητέα κτίρια της,
που μέσα από υφιστάμενους και νέους πεζοδρόμους ξεναγεί σε διατηρητέα κτίρια και κήπους
της Αθήνας. Τα διατηρητέα κτίρια της Πατησίων ενώνονται με εκείνα του Αγίου Παντελεήμονα
αλλά και της Κυψέλης, γύρω από την Φωκίωνος Νέγρη, φτάνουν στην γειτονιά του Κυπριάδη
και από εκεί πιο βόρεια, στην λουλουδούπολη της Αθήνας, τον Προμπονά. Στην ίδια
διαδρομή εντάσσονται και χώροι πολιτισμού και πράσινου του Δήμου, η Αγορά της Κυψέλης,
η Θερμίδα, η Εριουργία, η βίλλα Κλωναρίδη, ο κινηματογράφος ΑΒ, το κτίριο της Λέλας
Καραγιάννη, το πάρκο του Προμπονά και η παραπεμάτια ζώνη του Ποδονίφτη

 Στα Πετράλωνα, στου Φιλοπάππου

Με άξονα την οδό Τρώων, ξεκινάει η διαδρομή ξενάγησης από το Άλσος Πετραλώνων, τα
προσφυγικά και τα διατηρητέα του Φιλοπάππου. Μέσα από υφιστάμενους πεζόδρομους αλλά
και νέους, οδηγούμαστε σε σημεία με θέα την Αθήνα και στην γειτονιά των Πετραλώνων.

 Με κέντρο την Δημοτική Πινακοθήκη

Από τη νέα Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο, ξεκινάει μια διαδρομή που συνδέει τα
διατηρητέα του Κεραμεικού με την παλιά πινακοθήκη επί της Πειραιώς στην πλατεία
Κουμουνδούρου και τα στενά δρομάκια του Ψυρρή με τα διατηρητέα κτίρια

- Όμορφες - βιοκλιματικές όψεις κτιρίων και περιπτέρων με το Πρόγραμμα
«Πρόσοψη»

Με το πρόγραμμα «Πρόσοψη», κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας, είχαμε
ολοκληρώσεις παρεμβάσεις στις όψεις 5.000 ιδιωτικών κτιρίων. Επανασχεδιάζουμε και
επεκτείνουμε το πρόγραμμα «Πρόσοψη» :

 Σε δράσεις που αφορούν και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

 Και εντάσσουμε σε αυτό τη δημιουργία «κρυφών αυλών» στους εσωτερικούς ακάλυπτους
χώρους οικοδομικών τετραγώνων

 Σε παρεμβάσεις όψεων κτιρίων κατά μήκος του μεγάλου περίπατου και των περιπάτων
στις γειτονιές της Αθήνας

 Στην αναβάθμιση της εικόνας των περιπτέρων και στην βιοκλιματική προσαρμογή τους



- Εξοικονόμηση ενέργειας παντού

Μια ιδιαίτερη σημαντική παράμετρος που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στην πόλη, είναι ο
ηλεκτροφωτισμός στο δημόσιο χώρο, με σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Σημαντική επίσης είναι και η ενέργεια που καταναλώνεται για την θέρμανση και ψύξη των
κτιρίων, δημοτικών και ιδιωτικών, επιβαρύνοντας και τους αέριους ρύπους. Για καλύτερο
αλλά και την προστασία στου αέρα που αναπνέουμε :

 Επεκτείνουμε το πιλοτικό τηλεματικό σύστημα, που εγκαταστήσαμε το 2010, για τη
διαχείριση της διάρκειας και της έντασης του φωτισμού

 Συνεχίζουμε το πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης των λαμπτήρων του υπάρχοντος
δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με νέους φιλικότερους προς το περιβάλλον

 Συμπληρώνουμε και ενισχύουμε τον υπάρχοντα ηλεκτροφωτισμό, με προτεραιότητα σε
περιοχές όπου καταγράφονται φαινόμενα παραβατικότητας ή έντονα κοινωνικά φαινόμενα

 Βελτιώνουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα δημοτικών κτιρίων και εξετάζουμε τη
δυνατότητα κατασκευής νέων παθητικών κτιρίων του Δήμου

 Υποστηρίζουμε και επεκτείνουμε την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’
οίκον» για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη,
ενώ παράλληλα συνεχίζουμε την προσπάθεια διεκδίκησης για τη μείωση της τιμής του
πετρελαίου θέρμανσης

- Μεταφορές φιλικές στους ανθρώπους και στο περιβάλλον

Η οργάνωση του δικτύου μεταφορών, είναι μια ακόμη σημαντική παράμετρος για την
ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας στην πόλη, με την έννοια της μείωσης των τροχαίων
ατυχημάτων αλλά και της ασφαλούς μετακίνησης πεζών, μηχανοκίνητων δικύκλων και
ποδηλάτων. Επιπλέον η καλή οργάνωση της κυκλοφορίας και η σωστή οργάνωση της
στάθμευσης, συντελεί στη μείωση των αέριων ρύπων. Για ασφαλείς μετακινήσεις αλλά και για
την προστασία του περιβάλλοντος :

 Προχωράμε στην δημιουργία του δημοτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων που είχαμε
ξεκινήσει :

ο πάρκο Προμπονά στα βόρεια όρια του Δήμου, το ρέμα Ποδονίφτη, την Ακαδημία
Πλάτωνος και τον Κεραμεικό

ο στα πάρκα της Σχολής Χωροφυλακής και Ιλισίων

ο Παναθηναϊκό στάδιο –Στύλοι Ολυμπίου Διός-Διονυσίου Αρεοπαγίτου-Απ. Παύλου-Ερμού-
Θεσσαλονίκης

 Συνεχίζουμε να αντικαθιστούμε σταδιακά τον στόλο των οχημάτων της Καθαριότητας με
νέα οχήματα φιλικότερα στο περιβάλλον



 Σχεδιάζουμε δίκτυο δημοτικών μέσων μαζικής μεταφοράς φιλικών στο περιβάλλον, για
εξυπηρέτηση γειτονιών

 Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης καρτών απεριορίστων
διαδρομών στους εργαζομένους τους

 Στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, μετά από ειδικές μελέτες και διαδικασίες
διαβούλευσης, για τη στάθμευση :

o επεκτείνουμε την ελεγχόμενη στάθμευση

o δημιουργούμε παρόδιες θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα και ποδήλατα

o στηρίζουμε την δημιουργία χώρων στάθμευσης και προσεγγίζουμε σε συνεργασία με τον
ιδιωτικό τομέα, την τιμολογιακή πολιτική της στάθμευσης

o οργανώνουμε παρόδιους χώρους στάθμευσης και τις απαραίτητες υποδομές για ταξί

 Αναβαθμίζουμε και συμπληρώνουμε το δίκτυο πεζοδρόμων και πεζοδρομίων με υλικά
φιλικά στο περιβάλλον και τεχνικά χαρακτηριστικά τέτοια που να επιτρέπουν την ασφαλή
πρόσβαση σε όλους

 Υιοθετούμε την χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον, για την επισκευή και συντήρηση
υφιστάμενων δρόμων, για ασφαλείς μετακινήσεις χωρίς λακκούβες και επαναφέρουμε τη
συμφωνία συνολικής αποκατάστασης των δρόμων, μετά την ολοκλήρωση εργασιών τομών,
για διέλευση υπόγειων δικτύων

 Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς για την αναδιοργάνωση των αμαξοστασίων
και των αφετηριών των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς, αστικών και υπεραστικών

 Διαμορφώνουμε Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής για τα παιδιά της Αθήνας, στο πάρκο
Γουδή.

- Προστασία και φροντίδα για τα ζώα

 Υλοποιούμε πλήρες πρόγραμμα περισυλλογής, καταγραφής, στείρωσης, ηλεκτρονικής
σήμανσης, εμβολιασμού, αποπαρασίτωσης, γενικότερης κτηνιατρικής φροντίδας και
υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων

 Δημιουργούμε πιλοτικά πάρκα σκύλων μέσα σε υφιστάμενους χώρους πρασίνου σε
συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις (Νέος Κόσμος)

 Λειτουργούμε διαπαραταξιακή επιτροπή και εξετάζουμε το θέμα της λειτουργίας
Δημοτικού Κτηνιατρείου και της συνεργασίας με ιδιώτες κτηνιάτρους

 Υλοποιούμε προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, αξιοποιώντας και την
ιστοσελίδα του Δήμου

 Προωθούμε τα προγράμματα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων



Κάνουμε τον πολιτισμό στοιχείο της ζωής μας κάθε μέρα

Ο πολιτισμός όταν γίνεται στοιχείο της καθημερινής ζωής, μας ενώνει, αμβλύνει τις
αντιπαραθέσεις και τις αντιθέσεις. Οι δράσεις πολιτισμού στον δημόσιο χώρο, αποτελούν
πάντα πόλο έλξης των ανθρώπων, γεμίζουν ζωή τους άδειους δρόμους και εντείνουν το
αίσθημα ασφάλειας. Η ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών της Αθήνας και η διεκδίκηση των
κλεμμένων θησαυρών της, είναι ένας σκοπός που ενδυναμώνει τη συνοχή της πόλης και της
κοινωνίας μας, ενώ παράλληλα ενισχύει την τουριστική ταυτότητα της πόλης.

- Επαναπατρισμός των πολιτιστικών θησαυρών μας, τα γλυπτά μας πίσω

Όραμά μας ήταν και παραμένει η αποκατάσταση της συνοχής της «πολιτιστικής και
ιστορικής υπεραξίας των Αθηνών». Στηρίζουμε την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών
του Παρθενώνα, για την αποκατάσταση συνοχής του μνημείου. Διεκδικούμε την
αποκατάσταση της συνοχής «του πολιτιστικού αποθέματος των Αθηνών» με την επιστροφή
του πολιτιστικού θησαυρού που χάθηκε στην περίοδο της Ναζιστικής κατοχής. Διεκδικούμε
τεκμηριωμένα αποζημιώσεις για τις καταστροφές της περιόδου της κατοχής στο Δήμο
Αθηναίων, καταστροφές που τραυμάτισαν τη συνοχή της κοινωνίας, της πόλης και της
οικονομίας της.

- Καθιέρωση νέων θεσμών πολιτισμού στην πόλη και στις γειτονιές της, νέοι θεσμοί –
νέοι δεσμοί

Ο μεγάλος περίπατος και οι περίπατοι στις γειτονιές της Αθήνας, ως διαδρομές, πρέπει να
εμπλουτιστούν με δράσεις πολιτισμού, που θα καθιερωθούν ως νέοι θεσμοί πολιτισμού και θα
λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης επισκεπτών αλλά και πόλοι ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ της
Αθήνας και του κόσμου αλλά και μεταξύ των ανθρώπων και των γειτονιών της. Το 2014 η
Αθήνα πρέπει να γιορτάσει την συμπλήρωση των 180 χρόνων από την ανακήρυξη της ως
πρωτεύουσα της Ελλάδας και την ίδρυση του Δήμου Αθηναίων. Γιορτάζουμε τα 180χρονα με
την ανάπλαση της οδού Αθηνάς και το άνοιγμα του ιστορικού αρχείου του Δήμου Αθηναίων και
με αφορμή την επέτειο, καλούμε τον καλλιτεχνικό και πνευματικό κόσμο για να καθιερώσουμε
νέους πολιτιστικούς θεσμούς.

 Πολιτιστικοί θεσμοί της πόλης :

o «30 ημέρες Αθήνα κάθε χρόνο», καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός με διαφορετική θεματική
κάθε χρόνο (για το 2014 είναι ο εορτασμός των 180χρονων). Κατά την διάρκεια του 30ήμερου
θα διοργανώνονται πληθώρα συνεδρίων γύρω από την συγκεκριμένη θεματική ενότητα,
εγκαίνια θεματικών εκθέσεων και ειδικά καλλιτεχνικά αφιερώματα σε αρχαιολογικούς χώρους
και χώρους πολιτισμού. Επίσης σε συνεννόηση με τους φορείς της πόλης θα πρέπει να
διαμορφώνεται ειδική τιμολογιακή πολιτική για φιλοξενία και εστίαση , με παράλληλη προβολή
και ανάδειξη της Ελληνικής κουζίνας και παραδοσιακών Ελληνικών προϊόντων



o ετήσιες θεματικές εκθέσεις στη νέα Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο, σε
συνεργασία με συλλέκτες και άλλες Δημοτικές Πινακοθήκες

o ετήσιες εκδόσεις του Δήμου Αθηναίων, με βάση το αρχειακό του υλικό, σε συνεργασία
με εκδότες και άλλους φορείς της πόλης

o τα Παναθήναια, που αναβιώνουν σε σύγχρονη εκδοχή, σαν καλοκαιρινή γιορτή της
πόλης κάθε 4 χρόνια, με παγκόσμιους διαγωνισμούς μουσικής και χορού

o το ετήσιο Φεστιβάλ των Εθνών (multinational festival), σε συνεργασία με τις Πρεσβείες

o θέσπιση ετήσιου πανευρωπαϊκού διαγωνισμού και βραβείου διηγήματος για την
Αθήνα, σε συνεργασία με τα μορφωτικά ινστιτούτα των Πρεσβειών

o ετήσιο φεστιβάλ τεχνών στην Τεχνόπολη, με ειδικό θέμα «η Αθήνα στην Τέχνη»

o ετήσια γιορτή των νέων δημιουργών, αφιερωμένη στην ερασιτεχνική δημιουργία, σε
όλες τις σύγχρονες μορφές τέχνης, με ενδεικτικό τίτλο «η τέχνη στον δρόμο»

o ετήσιος διαγωνισμός σε συνεργασία με τη σχολή Καλών Τεχνών με εικαστικές
παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες και δημόσιες τοιχογραφίες σε κτίρια
του Δήμου

o ετήσιες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τα μουσεία της πόλης, με δράσεις γλώσσα και
στυλ, που να ταιριάζουν στους σημερινούς νέους

o ετήσιο αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας

o ετήσια φεστιβάλ μουσικής και θεάτρου στους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου

 Γιορτές πολιτισμού στις γειτονιές

o ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, για τους ιστορικούς εγκαταλελειμμένους
κινηματογράφους, στις γειτονιές της Αθήνας

o αναβίωση γιορτών στις γειτονιές της Αθήνας

o μουσικές εκδηλώσεις του Δήμου, σε επιλεγμένα σημεία των περιπάτων στις γειτονιές

o αξιοποίηση των αύλειων χώρων των σχολείων, σε συνεργασία με τη σχολική
κοινότητα για τη διοργάνωση φεστιβάλ καλλιτεχνικής έκφρασης, για τα παιδιά και τους
νέους κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών



- Φυτώρια εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων καλλιτεχνών

Ο δήμος ενώνει καταξιωμένους και νέους καλλιτέχνες σε μια κοινή προσπάθεια για το
ζωντάνεμα της Αθήνας. Δημιουργούμε τόπους συνάντησης, φυτώρια τέχνης και καλλιτεχνικής
δημιουργικής έκφρασης :

 Στην Μητροπόλεως στο κτίριο του Δήμου, εργαστήρι για θεατρικές ομάδες

 Στο σπίτι Δουρούτη στο Μεταξουργείο, εργαστήρι ποίησης και λογοτεχνίας

 Στο κτίριο του ΑΒ στην Κυψέλη, εργαστήρι δημιουργίας για νέους κινηματογραφιστές

 Σε εγκαταλελειμμένα κτίρια (κατάλληλου μεγέθους και διαμόρφωσης), αγνώστων
ιδιοκτητών, με βάση τη σχετική μελέτη που εκπονήσαμε ως Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2009

- Χορηγικό πρόγραμμα για την υιοθέτηση ειδικών πολιτιστικών διαδρομών και
δραστηριοτήτων

- Έξυπνες εφαρμογές ξενάγησης στην ιστορία και στον πολιτισμό της πόλης με ειδική
μέριμνα για τα ΑμΕΑ

 Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών για την ανάδειξη και λειτουργία του μεγάλου
περιπάτου και των περιπάτων στις γειτονιές (e-ticketing, pre- vision, ξενάγηση, επιλογή
διαδρομών)

 Εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων ICT

 Σχεδιασμός ειδικών εφαρμογών για την προβολή των πολιτιστικών και φυσικών
χαρακτηριστικών του μεγάλου περιπάτου και των περιπάτων στις γειτονιές, για άτομα όλων
των ηλικιών και ΑμΕΑ

Αξιοποιούμε πολεοδομικά εργαλεία

Η σωστή οργάνωση και λειτουργία στην πόλη, δημιουργούν αίσθημα ευρυθμίας και επομένως
ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας. Αξιοποιούμε πολεοδομικά εργαλεία και μηχανισμούς, για να
αναπλάσουμε υποβαθμισμένες περιοχές, να οργανώσουμε τις χρήσεις γης, την κίνηση πεζών
και οχημάτων και τη στάθμευση. Αξιοποιούμε επίσης τα πολεοδομικά εργαλεία και
μηχανισμούς, για να ξανανοίξουν τα κενά κτίρια των επιχειρήσεων και να ξανακατοικηθούν τα
άδεια σπίτια που πληγώνουν την αισθητική της εικόνας της πόλης και μειώνουν το αίσθημα
ασφάλειας. Από το 2007, με το ξεκίνημα της προηγούμενης Δημοτικής θητείας,
δρομολογήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με αναπλάσεις περιοχών, δράσεις που
στηρίζονται στην αξιοποίηση πολεοδομικών μηχανισμών και κινήτρων καθώς και αναθεώρηση
του πολεοδομικού σχεδιασμού, για την αναδιοργάνωση των χρήσεων γης και της λειτουργίας
της πόλης. Αυτό το πρόγραμμά μας υιοθετήθηκε, στο σύνολό του, από το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο
του «ΑΘΗΝΑΤΤΙΚΗ 2014», που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2010.



- Αναπλάσεις περιοχών της Αθήνας με ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης

Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την υλοποίηση των ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων
που αλλάζουν την εικόνα και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης για περιοχές που
καλύπτουν το 22% της πόλης :

 Προμπονάς. Από το 2007 έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση το πρόγραμμα «Οξυγόνο».
Περιλαμβάνει έργα τεχνικών υποδομών, αναβάθμισης και προστασίας πρασίνου,
διαμόρφωσης αθλητικών εγκαταστάσεων, ευρυζωνικών υποδομών, διαμόρφωσης χώρων για
υποστήριξη ανέργων και νέων επιχειρηματιών, καθώς και καινοτόμες δράσεις/έργα
ενεργειακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Επαναφέρουμε την διεκδίκηση για
χρηματοδότησή του.

 Κυψέλη – Φωκίωνος Νέγρη. Κεντρικό σημείο αποτελεί η αξιοποίηση της «Δημοτικής
Αγοράς Κυψέλης» στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (Clusters). Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις βελτίωσης
προσβασιμότητας σε όλη τη ζώνη παρέμβασης και πιλοτική δημιουργία και λειτουργία
προγράμματος «προσβάσιμων υποστατικών» σε μια συνολική προσπάθεια να αναδειχθεί η
περιοχή ως προσβάσιμη γειτονιά για όλους. Παράλληλη επιδίωξη, λόγω της πυκνής δόμησης,
είναι η αύξηση του ελεύθερου δημόσιου χώρου και του πρασίνου. Σχεδιάζουμε πιλοτική
παρέμβαση στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κυψέλης με οργανωμένη δόμηση και
εφαρμογή πολεοδομικών μηχανισμών και όρων δόμησης που θα επιτρέψουν την αύξηση των
ακάλυπτων ελεύθερων χώρων, ενώ παράλληλα μετατρέπουμε αδιέξοδους μικρούς δρόμους
σε πεζόδρομους ή δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, δημιουργώντας ενοποιημένα ενεργά
οικοδομικά τετράγωνα.

 Άγιος Παντελεήμονας – Άγιος Νικόλαος - Πλατεία Αττικής. Αφορά στην ανάπλαση
των τριών πλατειών Αγίου Παντελεήμονα, Αγίου Νικολάου, και Πλατείας Αττικής με κεντρικό
οδικό άξονα την Μιχαήλ Βόδα καθώς και την δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων σε συνδυασμό
με τα διατηρητέα κτίρια που εντοπίζονται στην περιοχή. Παράλληλα διερευνούμε τη
δυνατότητα αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του ΗΛΠΑΠ στην περιοχή του Αγίου
Παντελεήμονα ως πολυχώρου πολιτισμού και πρασίνου.

 Ζώνη ΟΣΕ. Μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και
του ΟΣΕ, κεντρική επιδίωξη είναι η μέγιστη δυνατή υπογειοποίηση του προαστιακού δικτύου,
η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων και η αναβάθμιση των
γειτονικών περιοχών σε συνδυασμό με τους δημιουργούμενους χώρους πρασίνου πάνω στα
υπογειοποιημένα τμήματα και την ανάπλαση της ζώνης του σταθμού. Στο ίδιο πλαίσιο
εντάσσεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου Τσίλερ με δημιουργία
μουσειακού χώρου για τη διαχρονική ιστορία «το τρένο και η πόλη»



 Ακαδημία Πλάτωνος. Πρόκειται για την περιοχή βόρεια του αρχαιολογικού χώρου, που
οριοθετείται από την οδό Λένορμαν και τα όρια του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος όπου
ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης, ενώ παράλληλα έχουν υλοποιηθεί έργα
αποχέτευσης σε σημαντικό τμήμα της περιοχής. Άμεση επιδίωξη είναι η διαμόρφωση των
διαδρομών, περιμετρικών στον αρχαιολογικό χώρο, με παράλληλες παρεμβάσεις και στις
όψεις των κτιρίων καθώς και των ειδικών φυτεύσεων και σημάνσεων στη διαδρομή που οδηγεί
προς τον Κεραμεικό.

 Ελαιώνας. Για τα 1.600 στρέμματα του Ελαιώνα (όπου δεν περιλαμβάνονται τα 500 στρ.
της Διπλής Ανάπλασης στο Βοτανικό) μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τα έργα (δρόμοι,
υδρεύσεις, αποχετεύσεις, χώροι πρασίνου), με δεδομένο ότι ολοκληρώθηκαν οι Πράξεις
Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης. Ταυτόχρονα, με τις εισφορές σε χρήμα που αποδίδουν οι
ιδιοκτησίες μπορούν να γίνουν άμεσα επιμέρους επείγοντα έργα όπως οι αποχετεύσεις στη
συνοικία Μαρκόνι. Ο σχεδιασμός για τον Ελαιώνα προβλέπει την δημιουργία μιας «πράσινης –
προσβάσιμης περιοχής» φιλικής στο περιβάλλον και στους ανθρώπους. Παράλληλα και με
δεδομένο ότι στον Ελαιώνα επικρατούν οι επαγγελματικές χρήσεις, διερευνούμε κίνητρα και
πολεοδομικούς μηχανισμούς για την προσέλκυση δραστηριοτήτων που αφορούν στην έξυπνη
οικονομία και στην πολιτιστική δημιουργική βιομηχανία.

 Διπλή Ανάπλαση στο Βοτανικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το 2010 με τη νέα
νομοθετική ρύθμιση είχαν υπογραφεί τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ όλων των
ενδιαφερομένων μερών και είχε δρομολογηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του
προγράμματος από τον μηχανισμό JESSICA και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το
πρόγραμμα θα πρέπει να επαναπροσεγγιστεί με βάση τα νέα δεδομένα και σε συνεργασία με
τους εμπλεκόμενους φορείς.

 Γκάζι/Γκαζοχώρι. Αφορά στην οργάνωση των χρήσεων γης στο Γκάζι, και την εκπόνηση
ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για ειδικά έργα - φυτεύσεις και μέτρα προστασίας των
κατοίκων από την ηχορρύπανση. Ταυτόχρονα εκπονείται σχέδιο δράσης για ολοκληρωμένη
αστική ανάπτυξη στις γειτονιές Γκαζοχώρι, κομμάτι Χαμοστέρνας-Αγία Αικατερίνη-Καμπά και
το τμήμα Προφήτη Δανιήλ-Φλέμιγκ.

 Μεταξουργείο – Κεραμεικός. Σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το «Ινστιτούτο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις
που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων που έχουν καταγραφεί
στην περιοχή, και παράλληλα συντάχθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση
της περιοχής.

 Ανάπλαση περιοχής Ψυρρή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των βιοκλιματικών
παρεμβάσεων αναβάθμισης και βελτίωσης του μικροκλίματος. Αφορούν στη μετατροπή
υφιστάμενων δρόμων σε δρόμους



ήπιας κυκλοφορίας με ταυτόχρονη αλλαγή του οδοστρώματος από άσφαλτο σε κυβόλιθους,
ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν 7 χλμ. παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης, 3 δημόσιες
τοιχογραφίες και φυτεύτηκαν 70 δένδρα. Προχωράμε στην δεύτερη φάση και στην παράλληλη
αναδιοργάνωση των χρήσεων γης με ειδική πρόβλεψη για δημιουργία ξενώνων νεότητας
(youth hostels)

 Με κέντρο την Ομόνοια. Παρεμβαίνουμε στην ευρύτερη περιοχή από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο και την Τοσίτσα, που μετατρέπεται σε «δρόμο των καλλιτεχνών», την
πλατεία Θεάτρου, έως το Μοναστηράκι. Αφορά την αναβάθμιση της περιοχής της πλατείας
Ομονοίας με επαναφορά της μνήμης του σιντριβανιού του Ζογγολόπουλου, την ανάπλαση
των οδών Αθηνάς, Μενάνδρου, Ευριπίδου, Σοφοκλέους, Πειραιώς με παράλληλες
παρεμβάσεις στις όψεις των κτιρίων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η περιοχή γύρω από το
Εθνικό Θέατρο, που περιλαμβάνει βιοκλιματικές παρεμβάσεις, διαδρομές πεζών, ενοποιήσεις
πρασίνου. Στην ίδια περιοχή έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την πλατεία Θεάτρου ενώ
διαμορφώνουμε ένα νέο χώρο πρασίνου μετά την κατεδάφιση του κτιρίου του ΝΑΤ στην
διασταύρωση των οδών Βερανζέρου, Μενάνδρου και Ξούθου.

 Κουντουριώτικα – Λ. Αλεξάνδρας. Κατά την προηγούμενη θητεία μας, ο Δήμος
Αθηναίων ανέκτησε καταπατημένες δικές του εκτάσεις στο «Κτήμα Αμπελοκήπων» και
διαμόρφωσε σταδιακά νέους χώρους πρασίνου. Επανασχεδιάζουμε και προχωράμε στην
αξιοποίηση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας. Η πρόταση του 2010 αφορούσε στη
δημιουργία βιβλιοθήκης ΤΕΕ, Μουσείο Μικρασιατικής Μνήμης, χώρους φιλοξενίας συγγενών
καρκινοπαθών στα Προσφυγικά και δημιουργία πάρκου στο οικόπεδο του ΤΕΕ στη Χαριλάου
Τρικούπη,

 Περιοχή Λεωφόρου Υμηττού / Άλσους Παγκρατίου. Επανασχεδιάζουμε και
προχωρούμε την αναβάθμιση του πάρκου και τη λειτουργική του σύνδεση, με την ευρύτερη
περιοχή μέσα από την αναδιοργάνωση του δημόσιου χώρου με στόχο την ασφαλή και
ανεμπόδιστη κίνηση όλων σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους.

- Ρυθμίσεις και κίνητρα για επανακατοίκηση και επαναλειτουργία άδειων κτιρίων και
καταστημάτων, επιστροφή στην Αθήνα

Κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία και με δεδομένη την τάση μείωσης του πληθυσμού
της Αθήνας, που είχε ξεκινήσει ήδη από την δεκαετία του ’90, δώσαμε κίνητρα συγκράτησης
και προσέλκυσης πληθυσμού και επιχειρήσεων, μέσω των δημοτικών τελών, ενώ
σχεδιάσαμε, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και πολεοδομικά – οικονομικά κίνητρα. Στο πλαίσιο
σχεδίων ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, σχεδιάζουμε και θεσμοθετούμε , σε
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, κίνητρα για κατοίκους και επιχειρήσεις, που
περιγράφονται αναλυτικά στον τομέα ΙΙΙ «Ανάπτυξη».



- Δίκτυα πρασίνου – πεζόδρομοι – ποδηλατόδρομοι – πλατείες – παρκινγκ – χώροι
αναμονής ταξί – αφετηρίες, στάσεις τουριστικών λεωφορείων και ρυθμίσεις για τις
χρήσεις γης σε όλη την πόλη :

 Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου του Δήμου, συνεκτιμώντας τις νέες κατευθύνσεις που διαμορφώθηκαν, από το 2009
έως σήμερα, μέσα από χωροταξικές κατευθύνσεις για το τομείς της οικονομίας (όπως ο
τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μεταποίηση), μέσα από το Ρυθμιστικό Σχέδιο
της Αθήνας αλλά και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την περίοδο 2014-2020.

 Συνεχίζουμε την επικαιροποίηση και θεσμοθέτηση των σχεδίων για τις χρήσεις γης
συνεκτιμώντας και το νέο πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο, σε συνεργασία με τις ενώσεις
ιδιοκτητών, τους επαγγελματικούς φορείς και την επιστημονική κοινότητα

 Προχωράμε και ολοκληρώνουμε την θεσμοθέτηση του δικτύου των χώρων πρασίνου και
των πλατειών, τόσο στο επίπεδο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όσο και στο επίπεδο του
Σχεδίου Πόλης.

 Επίσης στο επίπεδο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αλλά και του Σχεδίου Πόλης, σε
συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και τους επαγγελματικούς φορείς, προχωράμε
στην θεσμική κατοχύρωση και την οργάνωση της στάθμευσης (που χωροθετείται, τι), είτε αυτή
αφορά χώρους στάθμευσης και το πρόγραμμα της ελεγχόμενης στάθμευσης, είτε αυτή αφορά
τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων και των ταξί

 Προχωράμε παράλληλα με τις θεσμικές πολεοδομικές ρυθμίσεις και την έγκριση από το
Δημοτικό Συμβούλιου, των κανονισμών λειτουργίας (ποιός είναι υπεύθυνος, γιατί και τι
σημαίνει η παραβίαση των κανόνων λειτουργίας) του δημόσιου χώρου (όπως κυλικεία στους
χώρους πρασίνου, ειδικές υποδομές εξυπηρέτησης για τουριστικά λεωφορεία και χώρους
στάθμευσης ταξί) αλλά και των κανονισμών μορφολογικών και αρχιτεκτονικών
χαρακτηριστικών (όπως ο εξοπλισμός πάρκων, παιδικών χαρών αλλά και πάγκων νόμιμων
μικροπωλητών και περιπτέρων). Στο ίδιο πλαίσιο προσεγγίζονται και θέματα που αφορούν
άλλου είδους τεχνικό εξοπλισμό, όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας



Πώς χρηματοδοτούμε το Πρόγραμμα για την Ασφάλεια;

Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ 2007-2013 (έως τα τέλη του 2015)

- Αξιοποιούμε αποτελεσματικά πόρους για το Δήμο Αθηναίων

 Αξιολογούμε και υποστηρίζουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση έργων ήδη ενταγμένων στο
ΕΣΠΑ 2007-2013

 Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, που
εκχωρήθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής στο Δήμο Αθηναίων, για δράσεις που αφορούν :

o την επεξεργασία νερών, λυμάτων

o το μετριασμό και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος

o την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

o την ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

o τα ολοκληρωμένα έργα για την αστική ανάπλαση

- Διεκδικούμε την χρηματοδότηση του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης στην
περιοχή του Προμπονά «Οξυγόνο»

- Διερευνούμε την δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος «Πρόσοψη» από
αναπορρόφητα υπόλοιπα

- Διερευνούμε την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από τον μηχανισμό JESSICA

- Υποστηρίζουμε την υλοποίηση του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον» σε περιοχές
του Δήμου Αθηναίων

Αξιοποιούμε το νέο «ΕΣΠΑ», το Σ.Ε.Σ. (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) 2014-
2020

Στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, βασικοί Θεματικοί Στόχοι, είναι

Η Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
/ η Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων /η
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 σε όλους τους τομείς
/η Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους.

Όλες οι δράσεις και τα έργα που προτείνονται για την Ασφάλεια, είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση, στο πλαίσιο αυτών των Θεματικών Στόχων. Η χρηματοδότηση για τη σύσταση 
των κοινωνικών επιχειρήσεων, είναι επίσης επιλέξιμη στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου για 
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Οι προτεινόμενες δράσεις 
κατάρτισης 



και εξειδίκευσης, είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου Επένδυση στην εκπαίδευση,
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση

- Επικαιροποιούμε και προωθούμε για χρηματοδότηση έργα και παρεμβάσεις που
ξεκινήσαμε και παραδώσαμε για ολοκλήρωση

- Προετοιμάζουμε και ωριμάζουμε έγκαιρα νέα έργα και δράσεις επιλέξιμες για
χρηματοδότηση

- Διεκδικούμε ως ενδιάμεσος φορέας την χρηματοδότηση Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης (ΟΧΕ) και σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

- Προετοιμάζουμε την αξιοποίηση ειδικών μηχανισμών χρηματοδότησης με παράλληλη
κινητοποίηση και ιδιωτικών πόρων (JESSICA)

- Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις από διακρατικά, διαπεριφερειακά προγράμματα, μέσα από
τη συμμετοχή μας σε δίκτυα πόλεων

Αξιοποιούμε άλλες πηγές χρηματοδότησης…

- Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

- Διεκδίκηση τελών διέλευσης και αξιοποίηση εσόδων από εφαρμογή πολεοδομικών
μηχανισμών σε υποβαθμισμένες περιοχές για τη δημιουργία ταμείου «Αθηναϊκής
Επανεκκίνησης»

- Χορηγικά προγράμματα και προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

- Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα  



II. Αλληλεγγύη

Το δεύτερο Α της Αθήνας, ‘αγκαλιάζει’ την κοινωνία, εμάς τους ανθρώπους της Αθήνας.
Αυτός ο τομέας δράσης, αποσκοπεί στο να καλύψει κοινωνικά κενά, που είτε
διαμορφώθηκαν διαχρονικά, όπως για παράδειγμα η γήρανση του πληθυσμού της Αθήνας,
είτε διογκώθηκαν απότομα και ξαφνικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι δράσεις που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα, είναι λιγότερες στον αριθμό και κοστίζουν λιγότερα,
από εκείνες του τομέα της ασφάλειας. Είναι όμως δράσεις άμεσης ανάγκης, που πρέπει να
υλοποιηθούν τάχιστα, με βάση πραγματικές ανάγκες και με όρους κοινωνικής ευαισθησίας.

Στην Αθήνα της αλληλεγγύης, χρειάζονται δράσεις που διασφαλίζουν θαλπωρή, υγεία και
ισότητα για όλους, ενώ καταπολεμούν τη φτώχεια, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας
άνθρωπος χωρίς στέγη, χωρίς τροφή, χωρίς φάρμακα, ιατρική περίθαλψη και εμβόλια,
ούτε ένα παιδί μακριά από το σχολείο και κανένας άνθρωπος στο περιθώριο.

Για εμάς θαλπωρή και υγεία για όλους σημαίνει φροντίδα ημέρα την ημέρα :

 για το 19% του πληθυσμού του Δήμου Αθηναίων ηλικίας 65 ετών και άνω (δηλαδή τα 2 στα 10
άτομα)

 για άτομα που ζουν μόνα τους (το ποσοστό των νοικοκυριών, του Δήμου Αθηναίων, με ένα
μέλος, έχει αυξηθεί από 29% το 1991 σε 38% το 2011 και χαρακτηριστικό είναι ότι 4 στα 10
μονομελή νοικοκυριά είναι ηλικιωμένα μοναχικά άτομα)

 για τους ανασφάλιστους ενήλικες και τα προστατευόμενα άτομα που εκτιμάται ότι ανέρχονται
στο 20% του γενικού πληθυσμού του Δήμου

 για ενήλικα και ανήλικα ΑμεΑ και τις οικογένειες τους

 για τα άτομα εξαρτημένα από ουσίες, που καταγράφονται στον Δήμο Αθηναίων και είναι 5.000
ενταγμένα στο πρόγραμμα υποκατάστατων, 2.500 σε αναμονή για το πρόγραμμα και άγνωστος
αριθμός ατόμων που δεν έχουν καν καταγραφεί στις λίστες αναμονής

Η αντιμετώπιση της φτώχειας, σημαίνει να υποστηρίξουμε ενεργά :

 εκείνους που κατέγραψαν σημαντικές απώλειες στα εισοδήματα τους (σύμφωνα με πρόσφατα
οικονομικά στοιχεία για τη Νομαρχία Αθηνών προκύπτει ότι, από το 2010 έως το 2012, τα
δηλωθέντα εισοδήματα όλων των πηγών και τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης, μειώθηκαν κατά
14%)



 εκείνους που το εισόδημά τους κινείται κάτω ή γύρω από το όριο της φτώχειας (σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής, προκύπτει ότι οι φορολογικές δηλώσεις, με
εισοδήματα κάτω των 12.000€, αντιπροσωπεύουν το 46% επί του συνόλου για το 2010 και
αντίστοιχα το 48% για το 2012. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αύξηση αφορά κυρίως της δηλώσεις
έως 6.000€, που αυξάνονται από 23% σε 25%)

 εκείνους που αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις καθημερινές ανάγκες στέγασης, σίτισης,
ένδυσης και υπόδησης

Ισότητα για όλους, σημαίνει να διασφαλίσουμε :

 αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες που έχουν κατά κανόνα την φροντίδα
προστατευόμενων ατόμων όπως παιδιά και ηλικιωμένους (στο συνολικό πληθυσμό των
γυναικών του Δήμου Αθηναίων, όπου το 64% είναι ηλικίες από 20 έως 64 ετών, μόνο το 38%
είναι εργαζόμενες ενώ στην συντριπτική πλειοψηφία τους 58%, είναι οικονομικά μη ενεργές)

 ισότιμη κοινωνική ένταξη για ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως νόμιμοι μετανάστες, Ρομ

Για να ανταποκριθούμε με αλληλεγγύη σε όλες αυτές τις κοινωνικές ανάγκες
επανασχεδιάζουμε και υπογράφουμε το «Σύμφωνο Εσωτερικής Κοινωνικής Συνοχής»
και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του, σε συνεργασία με την
Εκκλησία, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, επιχειρήσεις στο πλαίσιο Κοινωνικής
Εταιρικής Ευθύνης και την υποστήριξη των ΜΜΕ. Το 2010, ήμασταν ο πρώτος Δήμος
στην Ελλάδα, που θεσμοθετήσαμε με Προεδρικό Διάταγμα το πλαίσιο λειτουργίας και τις
αρμοδιότητες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ). Οι
κοινωνικές δομές που δημιουργήσαμε, αποτέλεσαν πρότυπο για πολλούς Δήμους στα 4
χρόνια που πέρασαν.

Διασφαλίζουμε θαλπωρή και υγεία για όλους

- Ανανέωση και επαναλειτουργία δομών για τους ηλικιωμένους

Στο διάστημα 2007 -2010, δημιουργήσαμε 5 νέες Λέσχες Φιλίας και έτσι στο Δήμο λειτουργήσαμε
22 Λέσχες Φιλίας με 7.000 εγγεγραμμένα μέλη. Συνεχίσαμε τα προγράμματα «Βοήθεια στο
Σπίτι» και ξεκινήσαμε το θεσμό «Εθελοντές με Ηλικία!» με μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση
από τα άτομα άνω των 65 ετών. Προχωράμε :

 Στην ενίσχυση της λειτουργίας των Λεσχών Φιλίας

 Στην υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»



 Στο σχεδιασμό εθελοντικών δράσεων για τη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε
δραστηριότητες του Δήμου όπως «Μια φορά και ένα καιρό, στη γειτονιά μας» όπου οι
παππούδες και οι γιαγιάδες με την υποστήριξη του Δήμου σε συγκεκριμένες ώρες, ξεναγούν
τους νεότερους στην ιστορία των ανθρώπων και της γειτονιάς, μέσα από αφηγήσεις, παλιές
φωτογραφίες και περιπάτους.

 Στην ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών που θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να
παραμείνουν ανεξάρτητοι, πιο δραστήριοι και κινητικοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
όπως κάναμε κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας με το πρόγραμμα «οι μεγάλοι πάμε
παιδική κατασκήνωση»

 Στην προώθηση της καινοτομίας για προσβάσιμα και φιλικά προς τους ηλικιωμένους
κτίρια, δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα και πλατείες

- Υγεία για όλους

Στο διάστημα 2007-2010, στα 7 Δημοτικά Ιατρεία, εξυπηρετήθηκαν πάνω από 80.000 άτομα
ετησίως, λειτουργήσαμε 7 Ιατρεία Γρίπης που εντάχθηκαν στο Εθνικό Πρωτοβάθμιο Δίκτυο για
την αντιμετώπιση της νέας γρίπης και ολοκληρώσαμε τις μελέτες για την μετεξέλιξη των
Δημοτικών Ιατρείων σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου. Σήμερα 4 χρόνια μετά
ανακατασκευάζονται 2 από τα 7 Κέντρα Υγείας στο 5ο και στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα.
Σχεδιάζουμε:

 Την άμεση έναρξη και ολοκλήρωση των κέντρων υγείας και στα υπόλοιπα 5 Δημοτικά
Διαμερίσματα, στο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου δικτύου υγείας

 Την δωρεάν περίθαλψη ανασφάλιστων ενηλίκων και των προστατευομένων μελών

 Την υλοποίηση προγραμμάτων έγκαιρου εμβολιασμού των ευαίσθητων ομάδων
(ηλικιωμένοι, παιδιά)

 Την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων παροχής υπηρεσιών υγείας για ηλικιωμένους,
ΑμεΑ και χρονίως πάσχοντες

 Την ανάπτυξη καινοτομιών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, για δράσεις
τηλεϊατρικής και κάρτα υγείας του Δημότη

 Την παροχή υπηρεσιών υγείας και κάρτας υγείας στα σχολεία μέσω των σχολικών
μονάδων υγείας.

- Δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης

Στην Αθήνα, στις αρχές του 2014, 65 στα 100 άτομα που πλήττονται από την ανεργία, είναι 
ηλικίας από 30 έως 54 ετών. Με δεδομένο ότι αυτή η ομάδα ηλικιών έχει, κατά κύριο λόγο, 
ευθύνη οικογένειας, σχεδιάζουμε την δημιουργία μιας ειδικής δομής, συμβουλευτικής και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των οικογενειών που πλήττονται από την ανεργία.



Στη δομή αυτή, θα παρέχονται συμβουλές για τη διαχείριση του προβλήματος της ανεργίας
στην οικογένεια, αλλά και πληροφορίες ως προς το που μπορούν να απευθυνθούν για κάλυψη
άμεσων καθημερινών αναγκών (διατροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόνοια)
καθώς και για βελτίωση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων ή και αναζήτηση εργασίας.

- Επαναλειτουργία δομών ΑμΕΑ

Αναγνωρίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα για κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ και ιδιαίτερα των
παιδιών και εφήβων, ιδρύσαμε το πρώτο «Πολυδύναμο Κέντρο» για την ολοήμερη
δημιουργική απασχόληση στο κτίριο του Βουστασίου με Ευρωπαϊκούς πόρους. Σήμερα
αξιοποιείται κατά ένα μέρος στεγάζοντας στον πρώτο όροφο το 6ο Ειδικό Σχολείο.
Δεσμευόμαστε για την αξιοποίηση του ισογείου ως ΚΔΑΠ και την διαμόρφωση του εξωτερικού
χώρου ως αυλής. Σε συνεργασία πάντα με τις ενδιαφερόμενες ομάδες και τους εκπροσώπους
τους, σχεδιάζουμε :

 Τη δημιουργία και άλλων δομών για ΑμεΑ μικρών ηλικιών

 Την υλοποίηση δράσεων που διευκολύνουν τη συμμετοχή ΑμεΑ στην απασχόληση

- Αποκέντρωση όλων των μονάδων του ΟΚΑΝΑ

Αναλάβαμε πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση των μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε περιφερειακά
Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Με την μετακίνηση του πρώτου ΟΚΑΝΑ από τη Σοφοκλέους στο
Γ.Ν.Θ.Α. Σωτηρία τον Σεπτέμβριο του 2009, απομακρύνθηκαν από τον συγκεκριμένο δρόμο το
90% των τοξικομανών και εμπόρων. Το σχέδιό μας υιοθετήθηκε στην συνέχεια από το
Υπουργείο Υγείας, δυστυχώς όμως η μονάδες του ΟΚΑΝΑ από Καποδιστρίου και Ερεσσού
μεταφέρθηκαν σε 10 Νοσοκομεία και όχι στα 2 περιφερειακά Νοσοκομεία το Γ.Ν.Θ.Α. Σωτηρία
και Ψ.Ν.Α. Δαφνί όπως προέβλεπε το δικό μας αρχικό σχέδιο.

- Κέντρο απεξάρτησης «Αθήνα-Ζωή»

Στη διετία 2009-2010 ολοκληρώσαμε το σχεδιασμό και προχωράμε στην δημιουργία
ολοκληρωμένου κέντρου απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ-
ΖΩΗ» στα όρια του Δήμου Αθηναίων (πρώην αναμορφωτήριο θηλέων) το οποίο θα είναι σε
θέση να υποστηρίξει 1.170 ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.

- Ομάδες δρόμων (street work)

Στο διάστημα 2007-2010, στελεχώσαμε και λειτουργήσαμε 3 νέα κέντρα πρόληψης (4η, 6η, 7η

Δ.Κ.), στο πλαίσιο των οποίων υλοποιήσαμε δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και
εκπαίδευσης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα ναρκωτικά και δράσεις
συμβουλευτικής και υποστήριξης στον δρόμο (street work) για 400 εξαρτημένα άτομα κατ’
έτος.



 Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης και δημιουργούμε τηλεφωνικό
κέντρο πρόληψης και υποστήριξης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

 Ανασχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης στον δρόμο
(street work)

 Δημιουργούμε προγράμματα απασχόλησης για απεξαρτημένα άτομα στο Δήμο Αθηναίων

 Ανασχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στα
σχολεία

Αντιμετωπίζουμε την φτώχεια

- Παρατηρητήριο της Φτώχειας

Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, δημιουργούμε, σε συνεργασία με την Εκκλησία και άλλους
φορείς και τηρούμε συστηματικά το Παρατηρητήριο της φτώχειας. Το παρατηρητήριο,
τηρείται από τον ΚΥΑΔΑ και καταγράφονται αφενός οι ανάγκες, τηρώντας όλους τους
κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, και αφετέρου η προσφορά ώστε να υπάρχει
αντικειμενική ιεράρχηση των αναγκών (οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια) και διαφάνεια για το
ποιός προσφέρει τι σε ποιόν. Στο πλαίσιο λειτουργίας του παρατηρητηρίου :

 Θεσπίζουμε «Συμβούλιο Κοινωνικής Συνοχής» στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των
κατοίκων, των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων, των παραγωγικών και κοινωνικών
φορέων της πόλης και των Λεσχών Φιλίας με στόχο την αναζήτηση λύσεων και την
αντιμετώπιση των προβλημάτων.

 Αναπτύσσουμε προγράμματα EΚΕ-κοινωνικής υπευθυνότητας του Δήμου Αθηναίων.

 Δημιουργούμε το Σπίτι του Εθελοντή στο κτίριο «Λέλα Καραγιάννη» και παράλληλα
προετοιμάζουμε:

o το «Σώμα Εκπαιδευμένων Εθελοντών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικής
Προστασίας»,

o τη «Σχολή Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Εθελοντών» και

o τη «Χάρτα της Αθήνας για τον Εθελοντισμό»

 Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας :

o διασφαλίζουμε ότι κανένα παιδί δεν μένει νηστικό, χωρίς εμβόλια, χωρίς καινούρια ρούχα
και παιχνίδια, ενώ αξιοποιούμε τις παιδικές κατασκηνώσεις για να μπορούν να χαρούν
κάποιες μέρες διακοπών



ο λειτουργούμε «κοινωνικό βιβλιοπωλείο» και τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, για παιδιά άπορων
οικογενειών ώστε να μειώσουμε την σχολική διαρροή

 Ενθαρρύνουμε τον θεσμό της κοινωνικής εργασίας

- Κέντρα διανομής φαγητού και αγαθών, σε συνεργασία με την Εκκλησία και
κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις κλπ.

Από το 2007 ξεκινήσαμε τη διανομή φαγητού και το 2010 διαθέταμε 4.000 μερίδες φαγητού
ημερησίως στο «Κέντρο Σίτισης». Το 2009 ιδρύσαμε το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» με 200
ανά εξάμηνο επωφελούμενες οικογένειες, με προϊόντα αξίας πάνω από 1,5 εκ € κατ έτος.
Μόνο για το 2010 ήταν 5.500 οι ωφελημένοι από την «Αθηναϊκή Αγορά» με δωρεάν παροχή
ειδών ένδυσης, υπόδησης και 1.600 ωφελούμενοι στο «Κοινωνικό Φαρμακείο». Στα χρόνια
που πέρασαν, λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης, δυστυχώς οι ανάγκες αυξήθηκαν.
Πολλοί φορείς ενεργοποιούνται σε αυτό τον κρίσιμο τομέα κάλυψης καθημερινών αναγκών για
τα νοικοκυριά που αδυνατούν να τις καλύψουν. Είναι επιτακτική ανάγκη να οργανωθεί από
τον Δήμο η όλη προσπάθεια των επιμέρους φορέων.

Προχωράμε και εφαρμόζουμε, με βάση τις αρμοδιότητες του ΚΥΑΔΑ που προκύπτουν από το
Προεδρικό Διάταγμα του 2010, ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που διαβουλευόμαστε με τα
Δημοτικά Διαμερίσματα, για δομές διανομής φαγητού. Στηρίζουμε μέσω του ΚΥΑΔΑ, τη
λειτουργία δομών διανομής αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο,
Αθηναϊκή Αγορά).

- Δημιουργία νέων ξενώνων για άστεγους

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Δημοτικής θητείας 2007-2010, φιλοξενούσαμε, 180
άστεγους ημερησίως στους «Ξενώνες Φιλοξενίας» ενώ κατασκευάσαμε το ξενοδοχείο των
φτωχών - «Εστία των Αθηνών» για τη φιλοξενία 60 υπερήλικων άπορων δημοτών μας.
Προχωράμε στην πλήρη αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων δομών και προχωράμε
διαβουλευόμενοι με τις Δημοτικές Κοινότητες σε δημιουργία νέων ξενώνων και κέντρων
διημέρευσης. Επιπλέον ο ΚΥΑΔΑ, σχεδιάζει τη λειτουργία κινητών μονάδων και υλοποιεί
ειδικά προγράμματα για την παροχή βοήθειας στο δρόμο, σε αστέγους για την αντιμετώπιση
καθημερινών αναγκών αλλά και για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων και έκτακτων
αναγκών λόγω καιρικών συνθηκών.



- Αξιοποίηση και διαμόρφωση κενών κτιρίων για τη στέγαση οικογενειών

Το 2010 ήμασταν ο πρώτος Δημόσιος φορέας που κατοχύρωσε θεσμικά με Προεδρικό
Διάταγμα, την αρμοδιότητα υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Στο πλαίσιο
αυτών των αρμοδιοτήτων του, ο ΚΥΑΔΑ, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, μπορεί να μισθώνει
ή να αγοράζει ακίνητα από ενδιαφερόμενους ιδιώτες για στέγαση ατόμων – οικογενειών.
Μπορεί επίσης να αξιοποιεί για τον σκοπό αυτό ακίνητα του Δήμου ή άλλων δημόσιων
φορέων μέσα από προγραμματικές συμφωνίες. Τέλος στην ίδια κατεύθυνση προχωράμε και
στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ακινήτων αγνώστων ιδιοκτητών, με βάση τη σχετική
μελέτη που ολοκληρώσαμε ως Δήμος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
το 2009

Στηρίζουμε την ισότητα για όλους

- Επαναλειτουργία κλειστών παιδικών σταθμών και δημιουργία νέων

Κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας 2007-2010, δημιουργήσαμε 6 νέους παιδικούς
σταθμούς και λειτουργούσαμε συνολικά 99 παιδικούς σταθμούς που φιλοξενούσαν
καθημερινά 5.600 παιδιά.

 Προχωράμε στην διαμόρφωση κριτηρίων με προτεραιότητα στα νοικοκυριά που
απειλούνται από την φτώχεια

 Προχωράμε στην δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών με βιοκλιματικά κριτήρια και
στηρίζουμε τον σταθμό στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ

 Στηρίζουμε την δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης

 Στηρίζουμε την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων όπως κοινωνικές επιχειρήσεις γονέων για
φροντίδα παιδιών άλλων οικογενειών, προ-βρεφονηπιακής ηλικίας, σε πιστοποιημένους
χώρους

 Στηρίζουμε την πιλοτική εφαρμογή 24ωρης λειτουργίας πρότυπων Βρεφονηπιακών
Σταθμών για την υποστήριξη των νέων ζευγαριών καθώς και μονογονεϊκών οικογενειών, σε
συνεργασία με εθελοντικές ομάδες πολιτών .

 Μελετούμε την εφαρμογή ενός «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Οικογενειακής Μέριμνας
& Υποστήριξης της Μητρότητας» καθώς και τη λειτουργία «Γραμμής Επικοινωνίας &
Συμβουλευτικής» για ενημέρωση σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, νεανικής
παραβατικότητας και οικογενειακού προγραμματισμού.

- Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων κακοποίησης/trafficking

Συνεχίζουμε την λειτουργία «Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών» με παράλληλη λειτουργία
συμβουλευτικού κέντρου



- Στήριξη ΑμεΑ – Αθήνα πόλη προσβάσιμη για όλους

Για τα Άτομα με Αναπηρία, έχουν ήδη περιγραφεί δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας
για την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνησή τους, στο πλαίσιο του τομέα Ι για την Ασφάλεια.
Επίσης σε προηγούμενη ενότητα του τομέα ΙΙ «Αλληλεγγύη», έχουν αναλυθεί οι δράσεις για
την δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική
στέρηση ή και αναπηρίες καθώς και δράσεις για προώθηση ΑμεΑ στην απασχόληση. Στο
πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου δράσης για να είναι η Αθήνα πόλη προσβάσιμη για όλους,
προχωράμε στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, όπως αυτής των «προσβάσιμων
υποστατικών». Σε συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας,
καταγράφουμε όλα εκείνα τα εμπόδια που μειώνουν την προσβασιμότητα στον δημόσιο αλλά
και τον ιδιωτικό χώρο και εφαρμόζουμε τις πρόσφατες κατευθύνσεις του Υπουργείου
Μεταφορών «Σχεδιασμός για όλους» αλλά και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για την
προσβασιμότητα των κτιρίων. Σε ειδικά διαμορφωμένο κόμβο της ιστοσελίδας του Δήμου,
δημιουργούμε χάρτη «προσβάσιμων υποστατικών» προβάλλοντας περιοχές και επιχειρήσεις
που πληρούν τις αυξημένες προδιαγραφές προσβασιμότητας.

- Δομές για νόμιμους μετανάστες και Ρομ

Στηρίζουμε την λειτουργία του Συμβουλίου Μεταναστών, όπως αυτή προβλέπεται από το
άρθρο 78 του νόμου 3852/2010 για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης. Στο
πλαίσιο της λειτουργίας του Συμβουλίου Μεταναστών και ενός συνολικού σχεδιασμού :

 Στηρίζουμε την λειτουργία του διαπολιτισμικού ραδιοφώνου «Αir 104,4» ο οποίος
εξέπεμπε το 2010 σε 15 διαφορετικές γλώσσες

 Δημιουργούμε ιστοσελίδα για την ενημέρωση των μεταναστών της πόλης των Αθηνών σε
θέματα ένταξης καθώς και ενημέρωσης για θέματα καθημερινότητας.

 Αναπτύσσουμε προγράμματα εθελοντισμού με τους μετανάστες για τους μετανάστες με
σκοπό την ένταξη τους στην πόλη των Αθηνών

 Συνεργαζόμαστε με τους εκπροσώπους των διαφορετικών ομάδων νομίμων μεταναστών
και υλοποιούμε προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, της Ιστορίας και του
πολιτισμού της πόλης για ενήλικες νόμιμους μετανάστες

 Στηρίζουμε τη νόμιμη δημιουργία και λειτουργία λατρευτικών χώρων άλλων θρησκειών με
κανόνες όμως, που διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή ένταξή τους και δεν διαταράσσουν τη
κοινωνική και χωρική συνοχή του αστικού ιστού



Πώς χρηματοδοτούμε το Πρόγραμμα για την Αλληλεγγύη;

Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ 2007-2013 (έως τα τέλη του 2015)

- Αξιοποιούμε αποτελεσματικά πόρους για το Δήμο Αθηναίων

 Αξιολογούμε και υποστηρίζουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση έργων αλληλεγγύης, ήδη
ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007-2013

 Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, που
εκχωρήθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής στο Δήμο Αθηναίων, για δράσεις που αφορούν :

ο υποδομές παιδικής μέριμνας

ο άλλες κοινωνικές υποδομές

Αξιοποιούμε το νέο «ΕΣΠΑ», το Σ.Ε.Σ. (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) 2014-
2020

Στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, βασικός Θεματικός Στόχος, είναι η «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας». Ειδικότερα από το ΕΤΠΑ χρηματοδοτούνται
επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές και στις υποδομές υγείας ενώ από το ΕΚΤ
χρηματοδοτούνται δράσεις για την ενεργή και υγιή γήρανση, την ισότητα, την
κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση καθώς και την βελτίωση της πρόσβασης, σε οικονομικά
προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Όλες οι δράσεις που
προτείνονται στο πλαίσιο του τομέα ΙΙ Αλληλεγγύη είναι επιλέξιμες με βάση τον μέχρι σήμερα
σχεδιασμό.

- Επικαιροποιούμε και προωθούμε για χρηματοδότηση έργα και παρεμβάσεις που
ξεκινήσαμε και παραδώσαμε για ολοκλήρωση

- Προετοιμάζουμε και ωριμάζουμε έγκαιρα νέα έργα και δράσεις επιλέξιμες για
χρηματοδότηση

- Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις από διακρατικά, διαπεριφερειακά προγράμματα, μέσα
από τη συμμετοχή μας σε δίκτυα πόλεων

Αξιοποιούμε άλλες πηγές χρηματοδότησης…

- Διεκδίκηση τελών διέλευσης και αξιοποίηση εσόδων από εφαρμογή πολεοδομικών
μηχανισμών σε υποβαθμισμένες περιοχές για τη δημιουργία ταμείου «Αθηναϊκής
Επανεκκίνησης»



- Χορηγικά προγράμματα και προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

- Έσοδα από οργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του ΚΥΑΔΑ με δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς



III. Ανάπτυξη

Το τρίτο Α της Αθήνας, ‘στηρίζει’ την οικονομία, με αιχμή του δόρατος τον τουρισμό. Είναι
ένας τομέας δράσης που στοχεύει στο να καλύψει τα κενά που δημιούργησε η
παρατεταμένη οικονομική κρίση στην οικονομία, όπως είναι οι κλειστές επιχειρήσεις και η
ανεργία και αποτελεί έναν τομέα δράσης που δρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά στον
τομέα Ι «Ασφάλεια».

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων που
περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό είναι η διασφάλιση της συστηματικής συνεργασίας του
Δήμου με τους φορείς της πόλης. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς
και την επιστημονική κοινότητα, για τη συστηματική καταγραφή και γνώση των
προβλημάτων αλλά και για τον σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτομιών για την ανάπτυξη.
Χρειαζόμαστε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αθλητικούς φορείς τής
πόλης, για να μετεξελιχθούν η γνώση και ο αθλητισμός σε πόρους παραγωγικούς για την
ανάπτυξη. Μέσα από την συνεργασία με τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της
πόλης, αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία, μπορούμε να διαμορφώσουμε, τα κατάλληλα
κίνητρα που θα λειτουργήσουν προωθητικά για την ανάπτυξη. Για την καταπολέμηση της
ανεργίας, δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης κατά την υλοποίηση του προγράμματος μας,
ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις αναβαθμίζουμε τις δεξιότητες των
ανέργων και δημιουργούμε κίνητρα για την απασχόληση τους.

Για εμάς, ανάπτυξη σημαίνει ότι πρέπει και μπορεί:

 Η Αθήνα, να κατακτήσει το ρόλο που της αντιστοιχεί, σε ότι αφορά το city break σε σχέση με
άλλες πρωτεύουσες. Η Αθήνα με 1.8, περίπου, εκατομμύρια επισκέπτες κατ’ έτος, υπολείπεται κατά
πολύ από το Λονδίνο (15 εκατομμύρια), Παρίσι (9,8 εκατομμύρια), Ρώμη (8,7 εκατομμύρια). Στη
λίστα των 100 πλέον δημοφιλών τουριστικών προορισμών (Euromonitor International) το 2009,
κατείχε την 65η θέση, το 2011 υποβαθμίστηκε στην 82η και το 2012 δεν περιλαμβάνεται καν στην
λίστα των 100.

 Η Αθήνα να ενισχύσει την τουριστική της ταυτότητα και την ελκυστικότητα της. Σύμφωνα με την
μελέτη της McKinsey & Company, «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά – προσδιορίζοντας το νέο μοντέλο
ανάπτυξης και την στρατηγική της Ελλάδας» σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για τον αστικό
τουρισμό είναι η εικόνα εγκατάλειψης του ιστορικού κέντρου και ο χαμηλός βαθμός σύνδεσης των
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, με τη σύγχρονη πόλη. Παράλληλη επισήμανση της ίδιας
μελέτης είναι ότι πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής του αεροδρομίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος»



 Να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Στο σύνολο των
6,532 επιχειρήσεων του εμπορικού κέντρου, καταγράφονται 1,850 κλειστές επιχειρήσεις (28,3%)
(Απογραφή του εμπορικού κέντρου της Αθήνας και καταγραφή των λουκέτων, ΙΝΕΜΥ,
Σεπτέμβριος 2012). Μεγαλύτερο όμως ποσοστά κλειστών επιχειρήσεων καταγράφονται στους
βασικούς εμπορικούς δρόμους, Σταδίου 42%, Εμ. Μπενάκη 38%, Πανεπιστημίου 34,7% και
Ακαδημίας 31%. Επίσης χαρακτηριστικό μέγεθος είναι το γεγονός ότι γύρω από την Ομόνοια
εντοπίζονται 20.000 τμ επαγγελματικής χρήσης που παραμένουν κενά.

 Να επαναλειτουργήσουν τα ξενοδοχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτω από την Ακρόπολη,
στο τρίγωνο που προσδιορίζεται από την πλατεία Ομονοίας, την Πειραιώς, την Κολωνού, την
πλατεία Καραϊσκάκη, την Πατησίων και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, έχουν κλείσει 18
μονάδες, ενώ άλλες 4 λειτουργούν με διαφορετικούς όρους

 Να διαχυθεί η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά των γειτονιών της Αθήνας. Η κατάρρευση της αγοράς
των ακινήτων πρέπει να σταματήσει και να αντιστραφεί. Η πτώση στις τιμές των ακινήτων
ξεκινάει από 30% στις περιοχές που ακόμη κρατούν και αγγίζει ή υπερβαίνει το 60% σε περιοχές
όπως Βικτώρια, Άγιος Παντελεήμονας, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Πετράλωνα, Παγκράτι, Προφήτης
Ηλίας, Νέος Κόσμος, Άγιος Παύλος, Εξάρχεια Κουκάκι. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι πτώσεις στις
τιμές κυμαίνονται από 35 έως 50%, ενώ οι τιμές των ενοικίων έχουν πέσει πάνω από 50% έως
70% ανάλογα με την περιοχή.

 Να γίνει η γνώση και ο αθλητισμός σε συνδυασμό με τον πολιτισμό, πυροκροτητής για την
ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι έχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών αντιπροσωπεύουν το 17% και το 1,6% και υπερτερούν των αντίστοιχων μεγεθών της
Περιφέρειας Αττικής που είναι 14,4% και 1,4% για το 2001. Από τα διαθέσιμα στοιχεία στο
επίπεδο της Αττική, η σχολική διαρροή (7,8%) είναι μεγαλύτερη από το μ.ο. της χώρας (6,5%).

 Να καταπολεμηθεί η ανεργία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εκτιμάται ότι οι άνεργοι στην
Αθήνα αγγίζουν τα 83.000 άτομα (σχεδόν διπλάσιοι από το 2010), κυρίως από τον τομέα των
υπηρεσιών / εμπορίου (40%) και των κατασκευών (20%). Στα γραφεία του ΟΑΕΔ είναι
εγγεγραμμένα τα 47.933 άτομα, όπου υπερισχύει η παρουσία των γυναικών (54%) και των
ηλικιών 30-54 αμφοτέρων των φύλων (65%). Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης το 36% είναι
χωρίς εκπαίδευση ή απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, το 44% δευτεροβάθμιας και μόλις το 20%
τριτοβάθμιας



Καταγράφουμε για να γνωρίζουμε

- Έρευνα και τεκμηρίωση τού φαινομένου της ανεργίας και συνεργασία με κοινωνικούς-
οικονομικούς φορείς για την προώθηση στην απασχόληση

Λειτουργούμε σε συνεργασία με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, πλατφόρμα
διαμεσολάβησης και τεκμηρίωσης των χαρακτηριστικών της ανεργίας και την προώθηση στην
απασχόληση. Τα στοιχεία καταγραφής της ανεργίας συλλέγονται στο πλαίσιο λειτουργίας του
παρατηρητηρίου της φτώχειας. Για τους ανέργους καταγράφονται τα χαρακτηριστικά
εξειδίκευσής τους και τα επαγγελματικά τους προσόντα, ενώ ταυτόχρονα σε συνεργασία με
τους επαγγελματικούς φορείς, καταγράφεται η ζήτηση για απασχόληση, από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Μέσα από την πλατφόρμα
διαμεσολάβησης, ο Δήμος είτε προωθεί άμεσα καταγεγραμμένους ανέργους, των οποίων τα
προσόντα ανταποκρίνονται στην ζήτηση, είτε διοργανώνει, με το ΚΕΚ του, προγράμματα
κατάρτισης των καταγεγραμμένων ανέργων, σε τομείς που ανταποκρίνονται στη ζήτηση ή και
στις προοπτικές για απασχόληση. Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην προσπάθεια
σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, πλέγμα κινήτρων επιβράβευσης και
ανταποδοτικών ωφελειών από πλευράς του Δήμου.

- Ειδικός Κόμβος Ενημέρωσης στον ιστότοπο του Δήμου για προγράμματα
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Στο δικτυακό τόπο του Δήμου, δημιουργούμε ειδικό κόμβο ενημέρωσης, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς για προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

- Ειδική υπηρεσία ενημέρωσης δανειοληπτών

Δημιουργούμε ειδική υπηρεσία ενημέρωσης δανειοληπτών

- Παρατηρητήριο της αγοράς ακινήτων σε συνεργασία με τους μεσίτες

Λειτουργούμε σε συνεργασία με τους μεσίτες, ένα Παρατηρητήριο, της αγοράς των ακινήτων.
Τα μεσιτικά γραφεία, ανάλογα με τις περιοχές όπου εξειδικεύονται, θα ενημερώνουν τον Δήμο
για την κίνηση της αγοράς και τις τελευταίες τιμές πώλησης. Με βάση αυτή την συστηματική
καταγραφή, ο Δήμος μπορεί να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς με στοιχεία, που μπορεί να
αποτελούν τη βάση για την προσέγγιση των πραγματικών τιμών ζώνης, σε μία προσπάθεια
αντικειμενικής προσέγγισης και προστασίας των ιδιοκτητών.



Καινοτομούμε για την ανάπτυξη

- Λειτουργία νέου αεροδρομίου χαμηλού κόστους

Έχουμε ήδη, καταθέσει την πρόταση μας για τη δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του
αεροδρομίου της Ελευσίνας ή Τατοΐου (ή άλλου μικρού αεροδρομίου στην Αττική ή στην
Ανατολική Πελοπόννησο) τόσο για εμπορικές πτήσεις εταιρειών χαμηλού κόστους, όσο και
τσάρτερ, στα πλαίσια ενός πιθανού ΣΔΙΤ (Περιφέρειας ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτη
επενδυτή), σύμφωνα με το πρότυπο του αεροδρομίου Charleroi του Βελγίου

- Ενίσχυση αστικού και συνεδριακού τουρισμού μέσα από συντονισμένες δράσεις στο
κέντρο και τις γειτονιές

Η ανάγκη ενίσχυσης της σύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με τη σύγχρονη
πόλη και η διάχυση της ανάπτυξης, επιδιώκεται μέσα από τον μεγάλο περίπατο και τους
περιπάτους στις γειτονιές της Αθήνας, που έχουν ήδη περιγραφεί ως δράσεις στον τομέα Ι
«Ασφάλεια». Ο μεγάλος περίπατος και οι περίπατοι στις γειτονιές, σε συνδυασμό με
πολιτιστικούς θεσμούς που διοργανώνονται και προβάλλονται στο σωστό χρόνο, γίνονται ένα
νέο «ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν» που μπορεί να ενισχύσει τον αστικό τουρισμό (city
break) στην Αθήνα. Αυτό το τουριστικό προϊόν ενισχύει την προσπάθεια επιμήκυνσης της
τουριστικής περιόδου (σήμερα από το Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο, υποδιπλασιάζονται οι
επισκέπτες ακόμη και στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της). Το ίδιο προϊόν ενισχύει και τη
διάχυση της ανάπτυξης στην πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ακρόπολη καταγράφονται
πάνω από 1εκατομύριο επισκέπτες, στο Μουσείο Ακρόπολης κοντά στο 1εκ. επισκέπτες ενώ
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μόλις 350χιλ επισκέπτες. Για να πετύχει η προσπάθειά μας:

 Σε συνεργασία με τους συλλογικούς/ επαγγελματικούς φορείς και τα Επιμελητήρια
σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε καινοτόμες δράσεις (όπως δράσεις πολιτισμού, ενιαία κάρτα
επισκεπτών για χώρους πολιτισμού, μέσων μαζικής μεταφοράς και έκπτωσης στα
καταστήματα) στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας, σε επιλεγμένους κόμβους των
περιπάτων, για την ενίσχυση του αστικού και του συνεδριακού τουρισμού

 Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, Επαγγελματικούς φορείς και άλλους Δήμους της
Αττικής, αναλαμβάνουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ελκυστικότητα της
Αττικής και της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού

 Συνεχίζουμε τη διοργάνωση διεθνών forum με σκοπό την ενίσχυσης της εικόνας της πόλης
της Αθήνας στο εξωτερικό

 Εγκαινιάζουμε τη λειτουργία τουριστικών δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και
δημοσιοποίησης ερευνών μεταξύ διαφορετικών κλάδων, όπως πρακτορεία, ξενοδοχεία και
εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων



 Επαναφέρουμε για συζήτηση στον Δήμο Πειραιώς, την επικαιροποίηση, με βάση τη
σημερινή πραγματικότητα, του μνημονίου συνεργασίας των δύο Δήμων, για εκπόνηση
δράσεων από κοινού με σκοπό την ενίσχυση του αστικού τουρισμού και του τουρισμού
κρουαζιέρας, επ’ ωφελεία και των δύο

- Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, ιδεών και σχεδίων επιχειρηματικότητας – θερμοκοιτίδες
επιχειρηματικότητας

 Συμμετέχουμε ως Δήμος, για θεματικές που άπτονται του τουρισμού – πολιτισμού -
περιβάλλοντος, σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας

 Υλοποιούμε προγράμματα επιβράβευσης καινοτόμων επιχειρήσεων, σε τομείς
ενδιαφέροντός μας για την ανάπτυξη της πόλης

 Δημιουργούμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια πλατφόρμα υποστήριξης clusters,
δικτύων και άλλων συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων καινοτομίας/γνώσης στο τρίπτυχο
τουρισμός – πολιτισμός – περιβάλλον

 Υιοθετούμε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές στον πολιτισμό, τουρισμό, περιβάλλον, υγεία,
μάθηση και υπηρεσίες για τον πολίτη

 Ενισχύουμε την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
διασύνδεσης τουρισμού πολιτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ, καθώς και ειδικές
εφαρμογές για ΑμεΑ στους ίδιους τομείς, με τη λειτουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων

 Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη, πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας στις περιοχές του
Προμπονά και του Ελαιώνα

Επενδύουμε στη γνώση και στον αθλητισμό

- Αναβάθμιση σχολικών υποδομών με βιοκλιματικές παρεμβάσεις

 Συμπληρώνουμε, αναβαθμίζουμε υποδομές εκπαίδευσης με εξοικονόμηση ενέργειας,
μέσα από βιοκλιματικές παρεμβάσεις στα κτίρια και στις αυλές - «πράσινες» αυλές

 Προσθέτουμε αίθουσες και βοηθητικές πτέρυγες στα ήδη υπάρχοντα σχολεία

 Δημιουργούμε εικαστικές παρεμβάσεις σε αυλές και προσόψεις σχολείων

- Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, μέσω του ΚΕΚ του Δήμου, προγράμματα εξειδίκευσης ανέργων
και απασχολουμένων, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων βιώσιμων αστικών παρεμβάσεων σε
τομείς που αφορούν :

 Βιοκλιματικές κατασκευές

 Εξυπηρέτηση επισκεπτών



- Ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης για τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Με βάση τις προβλέψεις της υπάρχουσας νομοθεσίας, ιδρύουμε και οργανώνουμε
προγράμματα δια βίου μάθησης σε τομείς που αφορούν στο τρίπτυχο πολιτισμός –
περιβάλλον – τουρισμός

- Επιβράβευση και υλοποίηση καινοτόμων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών
φοιτητών, σε επιλεγμένα θέματα για την αναζωογόνηση της Αθήνας

Σε συνεργασία με τα ΑΕΙ :

 Επιβραβεύουμε και προωθούμε καινοτόμες προπτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και
ερευνητικά προγράμματα, για την οικονομική ανάπτυξη ή και την αναβάθμιση της Αθήνας

 Δεχόμαστε για πρακτική άσκηση φοιτητές

 Διοργανώνουμε προγράμματα «γνωρίζω της Αθήνα» για παιδιά ομογενών, αξιοποιώντας
και τις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα

- Το παιδί κοντά στον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ανακύκλωση

 Σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, διοργανώνουμε ετήσιους μαθητικούς
διαγωνισμούς για καινοτόμες ιδέες προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης

 Υλοποιούμε εργαστήρια ψηφιακού animation για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
σχολείων της Αθήνας για το περιβάλλον, το πράσινο και την ανακύκλωση στα σχολεία, σε
χώρους του Δήμου καθώς και στις παιδικές κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα

- Αθλητισμός για όλους

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον τουρισμό, που εγκρίθηκε τον
Δεκέμβριο του 2013, προωθούμε τον αθλητικό τουρισμό :

 Αξιοποιούμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Αθήνας, για διοργάνωση τακτικών διεθνών
αθλητικών εκδηλώσεων

 Καθιερώνουμε αθλητικές εκδηλώσεις στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνας

 Στηρίζουμε «Αθλητικές Ξεναγήσεις» στην Ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης

 Για τα 10 χρόνια από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, διοργανώνουμε
επετειακές αθλητικές εκδηλώσεις και επαναφέρουμε τις μνήμες της Ολυμπιάδας με έκθεση
υλικού των Ολυμπιακών Αγώνων-ΑΘΗΝΑ 2004

 Διαμορφώνουμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως στην Αρμένικη γειτονιά, στο Νέο
Κόσμο) και μικρούς χώρους άθλησης (5x5) στις γειτονιές με μέριμνα για ΑμεΑ



 Εκσυγχρονίζουμε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις

 Υλοποιούμε σχέδιο για τη σύνδεση δράσεων αθλητικών φορέων με την τουριστική
δραστηριότητα

Δίνουμε κίνητρα

-«Πάγωμα» δημοτικών τελών και απαλλαγή από την καταβολή τους σε τρίτεκνους,
πολύτεκνους και άλλες ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού

Κατά την προηγούμενη θητεία μας απαλλάξαμε πλήρως τις πολύτεκνες οικογένειες αλλά και
για πρώτη φορά 3.000 περίπου τρίτεκνες οικογένειες από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισμού, ενώ δεν αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη σε 520.000 νοικοκυριά της Αθήνας.
Επανασχεδιάζουμε και επαναφέρουμε την πολιτική μας.

- Κίνητρα για νέους επιχειρηματίες και νέους κατοίκους του κέντρου

 Επανασχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαμόρφωση
διακύμανσης των δημοτικών τελών, με κριτήρια τα οικονομικά χαρακτηριστικά επιμέρους
περιοχών (όπως εισοδήματα, αντικειμενικές αξίες), τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ρόλου
περιοχών (όπως κεντρικές περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, φθίνουσες περιοχές, περιοχές
σε μεταβατικό ρόλο, περιοχές με έντονα κοινωνικά προβλήματα), έκτακτα γεγονότα (όπως η
απαλλαγή από δημοτικά τέλη, των επιχειρήσεων που επλήγησαν, κατά την διάρκεια των
γεγονότων του 2008)

 Στο πλαίσιο σχεδίων ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, σχεδιάζουμε και
θεσμοθετούμε , σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, κίνητρα για νέους κατοίκους και
επιχειρήσεις, όπως :

o έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος, μέρους ή της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης
και εκσυγχρονισμού ακινήτου, με χρήση επαγγελματική ή κατοικίας, για ιδιοκτήτες και
ενοικιαστές, με ειδική πρόβλεψη για κτίρια που έχουν κριθεί διατηρητέα, στο σύνολό τους ή
για τις όψεις τους

o έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος των μισθωμάτων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις

o ειδικές ρυθμίσεις για τον φόρο μεταβίβασης, σε συνδυασμό με τις αντικειμενικές αξίες

 Προωθούμε συγκεκριμένο πρόγραμμα προσέλκυσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων
και μέσω της ανάπτυξης Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)



- Στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων

 Συνεργαζόμαστε με τους συναρμόδιους φορείς για την πάταξη του παραεμπορίου και
διασφαλίζουμε την εποπτεία εμπορικών δρόμων με περιπολίες από κοινωνικές επιχειρήσεις
ανέργων, εκπαιδευμένων από προγράμματα του Δήμου γι’ αυτό τον σκοπό

 Μειώνουμε τον συντελεστή υπολογισμού του προστίμου για μικροπωλητές –
περιπτερούχους

 Εφαρμόζουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως η
απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για 2 χρόνια των επαγγελματιών που υπέστησαν σοβαρές
ζημιές από τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008

 Στηρίζουμε υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσα από παρεμβάσεις βιοκλιματικής αναβάθμισης
και βελτίωσης της προσβασιμότητας με το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» καθώς και την
διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου ρύθμισης χρεών προς τον Δήμο

 Προωθούμε τη δράση «Ψωνίζω Αθήνα» δημιουργώντας συμμαχία με τους επαγγελματίες
για την τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας της Αθήνας.

Καταπολεμούμε την ανεργία με την κοινωνική οικονομία

- Ουσιαστική στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων με διασφάλιση της συμμετοχής τους,
στις ολοκληρωμένες αναπλάσεις περιοχών της Αθήνας

 Εκπαιδεύουμε ανέργους στον τομέα των βιοκλιματικών κατασκευών, στο ΚΕΚ του Δήμου
και τους προωθούμε μεμονωμένα ή ως κοινωνικές επιχειρήσεις, για απασχόληση από τους
εργολήπτες που υλοποιούν το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

 Ενισχύουμε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας (τύπου start up) για την εποπτεία του
δημόσιου χώρου, παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και δραστηριοποίηση στον τομέα του
πολιτισμού - τουρισμού

 Υλοποιούμε δράσεις δικτύωσης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

 Αναπτύσσουμε θερμοκοιτίδες κοινωνικών επιχειρήσεων (όπως στην αγορά της Κυψέλης)

 Ενισχύουμε υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις στο Δήμο Αθηναίων

 Ιδρύουμε κοινωνική επιχείρηση για την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ασθενείς με ψυχικές
διαταραχές



Πώς χρηματοδοτούμε το Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη;

Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ 2007-2013 (έως τα τέλη του 2015)

- Αξιοποιούμε αποτελεσματικά πόρους για το Δήμο Αθηναίων

 Αξιολογούμε και υποστηρίζουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση έργων ανάπτυξης ήδη
ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007-2013

 Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, που
εκχωρήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο
Δήμο Αθηναίων, για δράσεις που αφορούν :

ο ανάπτυξη στρατηγικών και συστημάτων δια βίου εκμάθησης στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση
και παροχή υπηρεσιών στους απασχολούμενους και στους προϊσταμένους, για την
επιτάχυνση της προσαρμοστικότητάς τους στις αλλαγές. Προώθηση επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας

ο παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση και την είσοδο στην απασχόληση των μειονεκτούντων
ατόμων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν στην εργασιακή
συμμετοχή και εξέλιξη και να προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητάς τους στο χώρο
εργασίας.

Αξιοποιούμε το νέο «ΕΣΠΑ», το Σ.Ε.Σ. (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης)
2014-2020

Στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, βασικοί Θεματικοί Στόχοι, είναι η «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση». Ειδικότερα για τον πρώτο Θεματικό Στόχο
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δράσεις για την προαγωγή της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, καθώς και δράσεις για στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση. Για τον δεύτερο Θεματικό Στόχο από το ΕΤΠΑ
χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν επενδύσεις στην εκπαίδευση, επαγγελματική
κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Όλες οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του τομέα ΙΙΙ
«Ανάπτυξη» είναι επιλέξιμες με βάση τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό. Επίσης αντίστοιχες
δράσεις και κυρίως δράσεις προώθησης στην απασχόληση, αλλά και λειτουργίας κοινωνικών
δομών, χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού , εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»



- Επικαιροποιούμε και προωθούμε για χρηματοδότηση έργα και παρεμβάσεις που
ξεκινήσαμε και παραδώσαμε για ολοκλήρωση

- Προετοιμάζουμε και ωριμάζουμε έγκαιρα νέα έργα και δράσεις επιλέξιμες για
χρηματοδότηση

- Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις από διακρατικά, διαπεριφερειακά προγράμματα, μέσα
από τη συμμετοχή μας σε δίκτυα πόλεων

Αξιοποιούμε άλλες πηγές χρηματοδότησης…

- Διεκδίκηση τελών διέλευσης και αξιοποίηση εσόδων από εφαρμογή πολεοδομικών
μηχανισμών σε υποβαθμισμένες περιοχές για τη δημιουργία ταμείου «Αθηναϊκής
Επανεκκίνησης»

- Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης



IV.Αξιοπιστία 

Το τέταρτο Α της Αθήνας, προσδιορίζει την ‘Ταυτότητα’ του Δήμου Αθηναίων ως
οργανισμού. Είναι ένας τομέας δράσης που στοχεύει στο να καλύψει τα λειτουργικά κενά,
έτσι ώστε να προχωρήσουμε με ένα Δήμο που συνεργάζεται με όλους, σχεδιάζει,
προγραμματίζει και υλοποιεί, με διαφάνεια και συνέπεια και είναι σύγχρονος, φιλικός,
αποτελεσματικός, παρών για όλους και ανοιχτός στις ιδέες όλων.

Και, επειδή από το μαγικό ραβδί προτιμούμε τη στρατηγική σκέψη και το συγκροτημένο
σχεδιασμό, για την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και την υλοποίηση του
προγράμματός μας, έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση, ανθρώπινου
δυναμικού, νέων τεχνολογιών και όλων των πηγών χρηματοδότησης. Ενισχύουμε τη
συμμετοχή με δράσεις που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε διαρκώς την εξέλιξη του
προγράμματός μας, τι πετυχαίνουμε για την πόλη, τις γειτονιές και τους πολίτες, τι
προσαρμογές χρειάζεται να κάνουμε και τι χρειάζεται να προσθέσουμε. Κυρίως όμως
ενισχύουμε την αξιοπιστία με έξυπνες εφαρμογές και διαφανείς διαδικασίες, ώστε οι
πολίτες, σε συνεχή βάση και για όλη τη διάρκεια της θητείας μας να ενημερώνονται, να
συμμετέχουν, να ελέγχουν και να αξιολογούν την πορεία για την ολοκλήρωση του έργου
μας και την τήρηση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε.

Αξιοποιούμε

- Το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου

Ανασχεδιάζουμε και υλοποιούμε, με βάση τις νέες κατευθύνσεις και τις σημερινές ανάγκες,
δράσεις που λειτούργησαν με θετικά αποτελέσματα κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας
και αφορούν :

 Στην διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής του προσωπικού του Δήμου Αθηναίων στη
λειτουργία του Δήμου και στην εφαρμογή του προγράμματός μας, μέσα από την διαρκή
ενημέρωσή του και την αξιοποίηση του κάθε στελέχους, αξιοκρατικά, με βάση την εμπειρία, την
εξειδίκευση, το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης

 Στην υλοποίηση μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτικού προγράμματος του διοικητικού και
στελεχιακού δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

 Στη συμμετοχή στελεχών του Δήμου σε διαδημοτικά, διακρατικά προγράμματα, ώστε να
γίνονται κοινωνοί καλών πρακτικών

 Συμπαράσταση στον αγώνα των συμβασιούχων εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες



- Πηγές χρηματοδότησης

Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής χρηματοδότησης και
τα αποτελέσματα από την προηγούμενη θητεία μας στον Δήμο, αποδεικνύουν τη
δυνατότητά μας να διεκδικούμε οικονομικούς πόρους και να τους αξιοποιούμε
αποτελεσματικά και έγκαιρα :

 Ευρωπαϊκοί πόροι

ο από το Γ’ ΚΠΣ λάβαμε, μετά από αξιολόγηση των προτάσεών μας 41 εκ. € και
υλοποιήσαμε έργα όπως η Δημοτική Πινακοθήκη, το πάρκο του Προμπονά και το
Βουστάσιο

ο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 πήραμε, μετά από αξιολόγηση των προτάσεών μας, 5,5 εκ. €
και υλοποιήσαμε έργα όπως οι βιοκλιματικές αναπλάσεις στις πλατείες Αθανασίου Διάκου,
Μεσολογγίου και Αγίου Θωμά (αναβαθμίζοντας τις πλατείες και μειώνοντας την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας με εξοικονόμηση δαπανών για τον Δήμο), ενώ βραβεύτηκε η πρόταση
μας για το πρόγραμμα «Οξυγόνο» στην περιοχή του Προμπονά (60 εκ €) χωρίς όμως να
έχει προχωρήσει η χρηματοδότησή της

ο έχουμε πλήρη εικόνα των έργων που υλοποιούνται από την παρούσα Δημοτική Αρχή,
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013, λόγω της συστηματικής και αδιάλειπτης
παρουσίας μας στο ρόλο μας ως μείζονος αντιπολίτευσης από το 2011 έως σήμερα.
Επιπλέον έχουμε την εμπειρία εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας, που υιοθετήθηκε αυτούσιο από την παρούσα
Δημοτική Αρχή, ως προς τη στρατηγική του, με εξαιρετικά αργούς, βέβαια, ρυθμούς
εφαρμογής του (απορρόφηση 7% στο «Έργο Αθήνα»)

ο έχουμε αποδελτιώσει και κωδικοποιήσει το νέο «ΕΣΠΑ», το Σ.Ε.Σ. (Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης) 2014-2020 και έχουμε ενσωματώσει τις κατευθύνσεις του στο πρόγραμμά μας, έτσι
ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησής του

 Εθνικοί πόροι

Κατά την προηγούμενη θητεία μας, πέραν των χρηματοδοτήσεων που δικαιούμασταν ως
Δήμος, διεκδικήσαμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις από :

ο το πρόγραμμα «Θησέας» και ολοκληρώσαμε την υλοποίηση έργων υποδομής για την
πόλη

ο το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Εσωτερικών, και αυξήσαμε την περιουσία
των Αθηναίων με εκτάσεις που προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους και χώρους
πρασίνου αλλά και κτίρια για πολιτιστικούς χώρους



- το Πράσινο Ταμείο, όπου εντάξαμε χώρους πρασίνου προς απαλλοτρίωση

 Προγραμματικές Συμβάσεις

Είχαμε συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις, με την τότε Νομαρχία, νυν Περιφέρεια Αττικής
για :

o τον Εθνικό Κήπο, 1 εκ € (μελέτη που ολοκληρώθηκε από το ΕΜΠ) και 6,5 εκ € για
έργα αναβάθμισης που δεν υλοποιήθηκε

o πεζοδρόμια (κολωνάκια και ράμπες ΑμεΑ) 650 χιλ €, που ολοκληρώθηκε

o το γήπεδο του Ρουφ 500 χιλ €, που ολοκληρώθηκε

o την παραχώρηση του Λυσσιατρείου από την Περιφέρεια στο ΚΥΑΔΑ για να
καλυφθούν ανάγκες φτωχών οικογενειών, που δεν υλοποιήθηκε

o την παραχώρηση του Πεδίου του Άρεως (που αναπλάστηκε από την τότε Νομαρχία)
στον Δήμο, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής

o για την ανάπλαση των όψεων της οδού Πειραιώς, (ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος του
Πειραιά, είχαν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας), δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία
υπογραφής

o 3 βιοκλιματικούς παιδικούς σταθμούς 3,8 εκ € που δεν υλοποιήθηκε

 Χορηγίες - δωρεές

Αξιοποιήσαμε χορηγικά προγράμματα, για να αναπλάσουμε ή και δημιουργήσουμε νέους
χώρους πρασίνου, ενώ αποκλειστικά σχεδόν με χορηγικά προγράμματα, υλοποιήσαμε την
κοινωνική μας πολιτική, μέσω του ΚΥΑΔΑ. Με δωρεές αποκτήσαμε κτίρια για τη στέγαση
κοινωφελών λειτουργιών

 ΣΔΙΤ

Είχαμε προετοιμάσει σε συνεργασία με τον ΟΣΚ, την κατασκευή σχολικών μονάδων

 Τέλη διέλευσης - «τέλος» στην εκμετάλλευση της πόλης

Οι, ιδιωτικές πλέον, επιχειρήσεις «κοινής ωφέλειας» που εκμεταλλεύονται το υπέργειο και
υπόγειο δίκτυο της πόλης, θα καταβάλουν τέλη διέλευσης στην πόλη που φιλοξενεί τις
υποδομές τους. Είναι αυτονόητο. Είναι εφικτό. Είναι κερδοφόρο για την πόλη και τους
πολίτες της.

 Κάνουμε Ταμείο

Αξιοποιούμε όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, εθνικές και ευρωπαϊκές από σήμερα
έως 2020, καθώς και χορηγίες ή συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Το Ταμείο Αθηναϊκής
Επανεκκίνησης ιδρύεται για να συγκεντρώσει πόρους από την αξιοποίηση της Δημοτικής
περιουσίας, από τα τέλη διέλευσης κλπ., ώστε να τους διοχετεύει σε έργα για την πόλη και
παροχές για τον δημότη. Παροχές για την κάλυψη αναγκών όπως η κοινωνική κατοικία και η
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.



Παροχές ανταπόδοσης και επιβράβευσης όπως η μείωση των δημοτικών τελών για καλές
επιδόσεις ανακύκλωσης, δημιουργίας πράσινων ταρατσών, μπαλκονιών και ακάλυπτων
χώρων

- Κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου

Προχωράμε στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, με βάση το οποίο κατά την
προηγούμενη θητεία μας :

 Καταθέσαμε έγκαιρα και τεκμηριωμένα στο Εθνικό Κτηματολόγιο 1.447 δηλώσεις:

o ακίνητα εντός Δήμου Αθηναίων: 136 δηλώσεις

o ακίνητα εκτός Δήμου Αθηναίων: 10 δηλώσεις (Αιγάλεω, Άνοιξη, Αχαρνών, Καματερό,
Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Νέα Μάκρη, Ταύρος)

o Δημοτικό Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»: 15 δηλώσεις

o Ίδρυμα «Άλσος Βεΐκου»: 1 δήλωση

o σχολεία: 159 δηλώσεις

o κοινόχρηστοι χώροι (λόφοι, πλατείες, νησίδες κ.λπ.): 463 δηλώσεις

o κοινόχρηστοι χώροι Ελαιώνα: 45 δηλώσεις

o χώροι Πρασίνου: 95 δηλώσεις

o κατασχέσεις: 381 δηλώσεις εντός Δήμου, 142 δηλώσεις εκτός Δήμου.

 Αυξήσαμε την περιουσία των Αθηναίων κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας :

o όταν αγοράσαμε με κρατική χρηματοδότηση 132 στρ. νέων χώρων πρασίνου με
συνολικό κόστος 47 εκατ. €. Δηλαδή, υπερδιπλάσιοι χώροι πρασίνου από αυτούς που
αποκτήθηκαν, στο Δήμο Αθηναίων, τα προηγούμενα 25 χρόνια

o όταν διεκδικήσαμε για πρώτη φορά από το 1887, καταπατημένες εκτάσεις του Δήμου
στα Κουντουριώτικα στο Κτήμα Αμπελοκήπων. Έγιναν 36 δίκες, τις οποίες ακόμη και
σήμερα υποστηρίζουμε για να απελευθερώσουμε και άλλες εκτάσεις

o όταν αποκτήσαμε και νέα κτίρια του Δήμου, με κρατική χρηματοδότηση ή μέσα από
δωρεές

Ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε σχέδιο δράσης για την τακτοποίηση απαλλοτριώσεων, για 
ιδιωτικές εκτάσεις. Κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας, θεσπίσαμε και ξεκινήσαμε 
την εφαρμογή της Χάρτας Πρασίνου, στο πλαίσιο της οποίας καταγράψαμε 136 εκκρεμείς 
απαλλοτριώσεις για χώρους πρασίνου και διανοίξεις δρόμων, για συνολική έκταση 170 στρ. 
Πάνω από τις μισές δεσμεύτηκαν από τον Δήμο στο διάστημα 1980-1995 και επί θητείας 
μας αποπληρώθηκε (σε εφαρμογή 10 κριτηρίων, εγκεκριμένων από το Δημοτικό Συμβούλιο) 
το 70% των οφειλών που παρέμεναν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου, από 
το 1995 και μετά



 Συντηρούσαμε συστηματικά την κινητή και ακίνητη περιουσία των Αθηναίων και
ξεκινήσαμε τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας των κοιμητηρίων.

- Συστήματα και εφαρμογές νέων τεχνολογιών

Ανασχεδιάζουμε με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και συνεχίζουμε το σχέδιο ενίσχυσης
όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων με νέο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την πιο
αποτελεσματική λειτουργία τους. Κατά την προηγούμενη Δημοτική θητεία μας αναβαθμίσαμε
τις σχετικές υποδομές του Δήμου (πλήρης αναβάθμιση του COMPUTER ROOM και
ηλεκτρονική διασύνδεση και on-line επικοινωνία με τις Δημοτικές Κοινότητες), εφαρμόσαμε
για πρώτη φορά ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ενώ αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε
μηχανογραφικές εφαρμογές :

 Εσωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των υπηρεσιών του Δήμου

 Βελτίωσης και συμπλήρωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στις
επιχειρήσεις

 Ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, τους
οικονομικούς φορείς και τη επιστημονική κοινότητα

 Εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου όπως

o ελέγχου προϋπολογισμού

o συντήρησης στόλου οχημάτων

o διαχείρισης προμηθειών

o διαχείρισης καυσίμων

o διαχείρισης τεχνικών έργων (Primavera)

o διαχείρισης αδειών τομών

o μηνιαίου report για την ελεγχόμενη στάθμευση

o καταγραφής συμβάντων της Δημοτικής Αστυνομίας

o τεχνικών υπηρεσιών

 Μέσα από τη λειτουργία της Επιχείρησης Μηχανογράφησης Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ),
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες μηχανογράφησης ολόκληρου του δημόσιου τομέα,
διαθέτοντας την ψηφιακή υποδομή για την καταγραφή και αδειοδότηση των νομίμων
διαμενόντων αλλοδαπών στη χώρα και συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση
του Εθνικού Δημοτολογίου.



- Δίκτυα Πόλεων με συμμαχίες σε όλο τον κόσμο και με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών,
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Συμμετείχαμε σε δίκτυα πόλεων, για την μεταφορά καλών πρακτικών αλλά και διακρατικά,
διαδημοτικά προγράμματα

Αυξάνουμε την αξιοπιστία

- Οργάνωση στοιχείων για τη λειτουργία του Δήμου και ανάρτησή τους στη Διαύγεια

Τηρούμε συστηματικά την προβλεπόμενη διαδικασία για την διαύγεια, κωδικοποιώντας λέξεις
κλειδιά, για την διευκόλυνση της αναζήτησης

- Κόμβος ενημέρωσης για την οικονομική διαχείριση και την πορεία των έργων

Αποτυπώνουμε την πορεία εξέλιξης της εφαρμογής του προγράμματός μας, ως προς την
απορρόφηση των πόρων και διασφαλίζουμε όλες τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς, που
μας επιτρέπουν να διεκδικούμε με αξιώσεις κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης και να
απορροφούμε έγκαιρα τις χρηματοδοτήσεις ολοκληρώνοντας στο ακέραιο τα έργα. Εξαιτίας
αυτής της αποτελεσματικής διαχείρισης κατά την προηγούμενη θητεία μας :

 Συνεχίστηκε επί τρία συναπτά έτη η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου
Αθηναίων από τη Moody’s με την ανώτερη βαθμολογία Α1.

 Αποπληρώσαμε παλαιότερες δανειακές υποχρεώσεις ύψους περίπου 50.000.000€.

 Εξοφλήσαμε όλες τις παλαιότερες, εγκεκριμένες από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οικονομικές
υποχρεώσεις του Δήμου προς τους εργαζομένους του

 Δεν πραγματοποιήθηκε καμία νέα δανειοδότηση, μέχρι και την αναγγελθείσα μείωση των
τακτικών κρατικών επιχορηγήσεων κατά 30% λόγω της οικονομικής κρίσης, για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του Δήμου.

- Ανοιχτή και ηλεκτρονική πρόσβαση των πολιτών στις συνεδριάσεις των οργάνων του
Δήμου

Στον ιστότοπο του Δήμου, ο κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει τις
συνεδριάσεις



Ενισχύουμε τη συμμετοχή

- Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε ειδικά διαμορφωμένη διαδραστική βάση
δεδομένων, που αποτυπώνει την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος, επιτρέπει την
διαρκή αξιολόγηση και την προσαρμογή του Προγράμματος με νέες ιδέες και
προτάσεις.

Διασφαλίζουμε την ανοιχτή πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων σε ειδικά διαμορφωμένη
βάση, όπου θα καταγράφεται διαχρονική η μεταβολή της τιμής, επιλεγμένων δεικτών που
απεικονίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου ως προς την εξυπηρέτηση των
πολιτών, την άντληση και αξιοποίηση οικονομικών πόρων και τα αποτελέσματα για την πόλη
και τους πολίτες της από την εφαρμογή του προγράμματός μας. Κατά την προηγούμενη
Δημοτική θητεία μας, ήμασταν ο πρώτος Δήμος που εφαρμόσαμε στην πράξη την διαδικασία
αξιολόγησης, στην εφαρμογή του Προγράμματος.

Επίσης ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε...

 Το Portal Δήμου Αθηναίων – www.cityofathens.gr.

 Το Portal «Αθήνα 9.84».

 Το Πρόγραμμα για δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο INTERNET σε περιοχές της πόλης
(Ψηφιακές γειτονιές – WIFI)

 Τη δημιουργία free press.

 Τον ξενόγλωσσο ραδιοσταθμό του «Αθήνα 9.84» Athens international Radio (Air 104.4).



Πώς χρηματοδοτούμε το Πρόγραμμα για την Αξιοπιστία;

Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ 2007-2013 (έως τα τέλη του 2015)

- Αξιοποιούμε αποτελεσματικά πόρους για το Δήμο Αθηναίων

 Αξιολογούμε και υποστηρίζουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση έργων ανάπτυξης ήδη
ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007-2013

 Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, που
εκχωρήθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού στο Δήμο Αθηναίων, για δράσεις που αφορούν :

o τεχνική στήριξη εφαρμογής

o αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Αξιοποιούμε το νέο «ΕΣΠΑ», το Σ.Ε.Σ. (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) 2014-
2020

Στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, χρηματοδοτούνται παρόμοιες δράσεις στο πλαίσιο της τεχνικής
βοήθειας. Η κύρια όμως πηγή χρηματοδότησης των δράσεων του τομέα ΙV «Αξιοπιστία», είναι
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» καθώς και τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» και «Ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

- Επικαιροποιούμε και προωθούμε για χρηματοδότηση έργα και παρεμβάσεις που
ξεκινήσαμε και παραδώσαμε για ολοκλήρωση

- Προετοιμάζουμε και ωριμάζουμε έγκαιρα νέα έργα και δράσεις επιλέξιμες για
χρηματοδότηση

- Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις από διακρατικά, διαπεριφερειακά προγράμματα, μέσα
από τη συμμετοχή μας σε δίκτυα πόλεων

Αξιοποιούμε άλλες πηγές χρηματοδότησης…

- Διεκδίκηση τελών διέλευσης και αξιοποίηση εσόδων από εφαρμογή πολεοδομικών
μηχανισμών σε υποβαθμισμένες περιοχές για τη δημιουργία ταμείου «Αθηναϊκής
Επανεκκίνησης»



... και το πέμπτο Α της Αθήνας

Ανεξαρτησία,

για να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. 

Στη ζωή, λένε,  ζούμε εκείνα τα όνειρα που μπορούμε ν’ αντέξουμε. 

Ήρθε ο καιρός να τολμήσουμε ξανά μεγάλα όνειρα...

... και να πάρουμε την πόλη στα χέρια μας!




