
Πρόγραµµα για τη µείωση 
των καθηµερινών προβληµάτων 
στην Αθήνα



Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα
Η έννοια «καθηµερινότητα» είναι για όλους µας εξαιρετικά σύνθετη. Τα προβλήµατα που καθηµερινά µας αγχώνουν, µας κάνουν απαισιόδοξους, δύσπιστους 
και µειώνουν την ποιότητα της ζωής µας, είναι πολλά. 

Με την ευρεία έννοια, οτιδήποτε εµποδίζει τις καθηµερινές δραστηριότητές µας και µας δυσκολεύει τη ζωή, µπορεί να ενταχθεί στα καθηµερινά προβλήµατα. 
Το άγχος για την δουλειά και την ευηµερία της οικογένειάς µας, η έλλειψη πρασίνου, η ρύπανση της πόλης, η υποβάθµιση της έννοιας της φροντίδας, όλα είναι 
θέµατα που άπτονται άµεσα της καθηµερινής µας ζωής. 

Υπάρχουν όµως ζητήµατα που τα συναντάµε καθηµερινά στην κίνησή µας στην πόλη και στο δρόµο για τη δουλειά µας, τα οποία µας επιβαρύνουν, µας δυ-
σκολεύουν τη ζωή και µας γεµίζουν απαισιοδοξία για την Αθήνα.

Παρεµβαίνουµε ολοκληρωµένα για τη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών

2.1. Δηµιουργώντας το αίσθηµα ασφάλειας στους δρόµους, στις πλατείες και στα σπίτια µας.
2.2.  Αντιµετωπίζοντας την κυκλοφοριακή συµφόρηση, δίνοντας λύσεις στην αγωνία και στο άγχος για την αναζήτηση 

µιας θέσης στάθµευσης.
2.3. Μειώνοντας τα εµπόδια που δεν µας επιτρέπουν να περπατάµε στα πεζοδρόµια της πόλης.
2.4 . Διασφαλίζοντας άµεση ανταπόκριση των υπηρεσιών του δήµου στα προβλήµατα που εντοπίζουµε και καταγγέλλουµε. 

Θέλουµε η πόλη µας να είναι σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα να µπορούµε να κυκλοφορούµε, να ζούµε, να εργαζόµαστε και να αισθανόµαστε ασφαλείς. Να 
την αγαπήσουµε ξανά καθώς θα τη ζούµε εµείς και τα παιδιά µας, χωρίς την ανησυχία που προκαλεί το αίσθηµα της ανασφάλειας. 
Θέλουµε να µην σπαταλάµε τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο της µέρας στο καθηµερινό µποτιλιάρισµα και στις ατελείωτες διαδροµές για την αναζήτηση µιας 
θέσης στάθµευσης. 
Θέλουµε να περπατάµε άνετα, µε ασφάλεια, χωρίς εµπόδια στα πεζοδρόµια της Αθήνας. Θέλουµε λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόµους και κυρίως στα 
πεζοδρόµια.
Θέλουµε τα προβλήµατα που εντοπίζουµε και για τα οποία απευθυνόµαστε στις υπηρεσίες του δήµου να λύνονται από δηµοτικούς υπαλλήλους δίπλα 
µας, συντονισµένους και αποτελεσµατικούς, που όχι µόνο δεν περιµένουν τις παρατηρήσεις των πολιτών, αλλά καθηµερινά ακτινογραφούν την πόλη, διαπιστώ-
νουν τις δυσλειτουργίες και δίνουν λύσεις.

2.



Δηµιουργούµε το αίσθηµα 
ασφάλειας στους δρόµους, 
στις πλατείες και στα σπίτια 
µας

 Ενισχύουµε τη Δηµοτική Αστυνοµία µε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή 

 Σχεδιάζουµε πεζές περιπολίες στην Αθήνα

 Διασφαλίζουµε την παρουσία της Δηµοτικής Αστυνοµίας σε ευαίσθητους χώρους της πόλης

 Φωτίζουµε τις γειτονιές και τους δρόµους 

 Ενεργοποιούµε τα Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας 

 Οργανώνουµε οµάδες εθελοντών για τη φροντίδα δηµόσιων χώρων 

 Στηρίζουµε υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων µε το πρακτορείο ασφάλισης του δήµου

Κάθε µέρα λιγότερα   προβλήµατα στην Αθήνα 

Αντιµετωπίζουµε την κυ-
κλοφοριακή συµφόρηση, 
δίνοντας λύσεις στην ανα-
ζήτηση µιας θέσης στάθ-
µευσης 

 Δηµιουργούµε νέους υπόγειους χώρους στάθµευσης 

 Αξιολογούµε το πιλοτικό µέτρο της ελεγχόµενης στάθµευσης 

 Προωθούµε τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων εκτός ωρών αυξηµένης κυκλοφορίας

 Βελτιώνουµε την οδική σήµανση

 Αναζητούµε κοινά αποδεκτή λύση για διαδηλώσεις και συγκεντρώσις που αποκλείουν τους δρόµους 

 Προσεγγίζουµε το πρόβληµα της διάσπασης του αστικού χώρου από µεγάλους άξονες µεταφορών 



Μειώνουµε τα εµπόδια 
που δεν µας επιτρέπουν 
να περπατάµε στα πεζο-

δρόµια της πόλης 

 Προστατεύουµε το δικαίωµα των πολιτών και των επισκεπτών της Αθήνας να περπατούν την πόλη

 Δηµιουργούµε νέες προσβάσεις για άτοµα µε αναπηρίες

 Διαπλατύνουµε τα πεζοδρόµια

 Δηµιουργούµε  δίκτυα περιπάτων 

 Τοποθετούµε προστατευτικά στα πεζοδρόµια 

 Ενθαρρύνουµε τη χρήση του ποδηλάτου ως µέσου µετακίνησης 

 Δηµιουργούµε εσωτερική δηµοτική συγκοινωνία 

Διασφαλίζουµε άµεση 
ανταπόκριση των υπηρεσι-
ών του δήµου στα προβλή-

µατα που εντοπίζουµε και 
καταγγέλλουµε 

Κάθε µέρα λιγότερα   προβλήµατα στην Αθήνα 

 Δηµιουργούµε θέση Αντιδηµάρχου Καθηµερινότητας

 Δηµιουργούµε τον Οργανισµό Αντιµετώπισης Καθηµερινών Προβληµάτων (ΟΑΚΠ)  

 Διευρύνουµε τους δίαυλους επικοινωνίας, µέσω των οποίων ο πολίτης απευθύνεται στο δήµο 

 Ακτινογραφούµε την πόλη, χρησιµοποιώντας το προσωπικό του δήµου 

 Διασφαλίζουµε την ενηµέρωση του πολίτη ως βασική προϋπόθεση της επιτυχίας του σχεδίου µας



Δηµιουργούµε το αίσθηµα ασφάλειας στους δρόµους, 
στις πλατείες και στα σπίτια µας
Οι κάτοικοι της Αθήνας βιώνουν πλέον καθηµερινά την ανασφάλεια, καθώς τα ποσοστά της παραβατικότητας και εγκληµατικότητας αυξάνονται συ-
νεχώς. Η ανωνυµία στις γειτονιές, η αύξηση της παράνοµης µετανάστευσης και µια σειρά από άλλους παράγοντες, έχουν συντελέσει στην αύξηση του 
φαινοµένου αυτού. Παρά το ότι, µε βάση τους αριθµούς, η Αθήνα παραµένει µια από τις πιο ασφαλείς πόλεις της Ευρώπης, το επίπεδο του αισθήµατος 
ασφάλειας των κατοίκων της έχει µειωθεί αισθητά. Και όταν µειώνεται η αίσθηση της ασφάλειας, είναι βέβαιο ότι πολύ σύντοµα θα ανατραπούν και οι 
αριθµοί. 

Η Ελληνική Αστυνοµία, πέρα από την αναγκαία παρουσία της στις γειτονιές της Αθήνας, έχει να καλύψει πολλαπλές άλλες δραστηριότητες, ενώ η 
Δηµοτική Αστυνοµία, εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού προσωπικού και αρµοδιοτήτων, δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στον προληπτικό ρόλο της 
αντιµετώπισης της παραβατικότητας στην πόλη.

Υλοποιούµε το στόχο µας

 Ενισχύοντας τις προληπτικές δράσεις της Δηµοτικής Αστυνοµίας, επανακαθορίζοντας το ρόλο και τις προτεραιότητές της.
  Δηµιουργώντας υποδοµές και συµµετοχικές δράσεις για τους πολίτες που θα ενισχύουν την πρόληψη των παραβατικών συ-

µπεριφορών.

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

2.1. 



Ενισχύουµε τη Δηµοτική Αστυνοµία µε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή 
Αυξάνουµε το προσωπικό της κατά 50% εντός της επόµενης τετραετίας. Επανακαθορίζουµε το ρόλο και την αποστολή της, µε έµφαση σε δράσεις που 
σχετίζονται µε την ασφάλεια και την πρόληψη της παραβατικότητας σε ευαίσθητες περιοχές της πόλης. Εκπαιδεύουµε και επιµορφώνουµε το προσωπικό 
της σε θέµατα κανονισµών λειτουργίας, αρµοδιοτήτων, επικοινωνίας µε τον πολίτη και εκµάθησης ξένων γλωσσών.

Σχεδιάζουµε πεζές περιπολίες στην Αθήνα
Η Δηµοτική Αστυνοµία συνεργάζεται µε την Ελληνική Αστυνοµία, ώστε να δηµιουργηθούν κοινές, µικτές – από έναν αστυνοµικό και έναν δηµοτικό 
αστυνοµικό - πεζές περιπολίες στις γειτονιές της Αθήνας. Με τον τρόπο αυτό, διπλασιάζουµε τον καθηµερινό αριθµό πεζών περιπολιών που µπορεί να 
κάνει η Ελληνική Αστυνοµία µε το δυναµικό που διαθέτει. 

Διασφαλίζουµε την παρουσία της Δηµοτικής Αστυνοµίας σε ευαίσθητους χώρους της πόλης
Οι περιοχές γύρω από τα σχολεία, τις πλατείες, τα πάρκα, τα άλση και τους λόφους της πόλης απαιτούν την εποπτεία της Δηµοτικής Αστυνοµίας. Η παρου-
σία της θα αποτρέψει παραβατικές συµπεριφορές στους χώρους που βρίσκονται τα παιδιά µας και θα µας δώσει ξανά τη δυνατότητα να απολαύσουµε 
µε αίσθηµα ασφάλειας την πόλη µας. 

Φωτίζουµε τις γειτονιές και τους δρόµους 
Αναβαθµίζουµε το φωτισµό σε όλα τα πάρκα, άλση, πλατείες και λόφους της πόλης, σε όλους τους δρόµους των γειτονιών. Προτρέπουµε τα κτίρια γρα-
φείων, δηµόσια και ιδιωτικά, να φωτίζουν τα πεζοδρόµιά τους, µε τη δική τους υποδοµή, ώστε να µη δηµιουργούνται σκοτεινά σηµεία στην πόλη τις 
ώρες µη λειτουργίας τους. Εγκαθιστούµε κοµβία κινδύνου σε όλα τα πάρκα. 

Ενεργοποιούµε τα Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας 
Μέσω των Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας, ενεργοποιούνται οι κάτοικοι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ώστε να συνεισφέρουν στην 
αντιµετώπιση των κοινωνικών αιτίων που προκαλούν την εγκληµατικότητα, προωθώντας δράσεις για την καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβί-
ας, της βίας στην οικογένεια, του κοινωνικού αποκλεισµού και της κοινωνικής ανασφάλειας.

Οργανώνουµε οµάδες εθελοντών 
Σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία και τα διαµερισµατικά συµβούλια, οµάδες εθελοντών θα αναλαµβάνουν τη φροντίδα των πλατειών και των 
πάρκων τις ώρες συγκέντρωσης των κατοίκων σε αυτές, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το αίσθηµα της ασφάλειας.

Στηρίζουµε υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων
Ενισχύουµε και διευρύνουµε τις υπηρεσίες του πρακτορείου ασφάλισης του δήµου µε τη λειτουργία γραφείου διαχείρισης κινδύνων (risk management) και 
τµήµατος µελετών και έρευνας. Η διαχείριση κινδύνων αφορά γεγονότα που προκαλούν µακροπρόθεσµες ή βραχυπρόθεσµες καταστροφές, όπως φωτιά, 
βανδαλισµοί, τροµοκρατικές ενέργειες, σεισµοί, πληµµύρες ή ακραία καιρικά φαινόµενα. Θα καλύπτονται επίσης θέµατα ασφάλισης έργων του δήµου και 
κάλυψης ζηµιών που υφίστανται οι πολίτες από λάθη ή παραλείψεις του δήµου και άλλων φορέων ιδιωτικών και µη, που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.



Αντιµετωπίζουµε την κυκλοφοριακή συµφόρηση, 
δίνοντας λύσεις στην αναζήτηση µιας θέσης 
στάθµευσης
Η ευκολία κίνησης σε µια πόλη επηρεάζει σηµαντικά και την ανάπτυξή της, τόσο την οικονοµική όσο και την κοινωνική. Περιοχές µε προβλήµατα 
προσβασιµότητας αποµονώνονται σταδιακά από τον ιστό της πόλης και παρακµάζουν. Οι επιχειρήσεις αποµακρύνονται µε συνέπεια την οικονοµική 
υποβάθµιση της περιοχής. 

Η Αθήνα µοιάζει συχνά σαν πόλη κυκλοφοριακά κορεσµένη, µε πεζοδρόµια κατειληµµένα από αυτοκίνητα και δίκυκλα, µε πολυπληθείς και συχνά αντι-
κρουόµενες λειτουργίες και χρήσεις που επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβληµα και κακή οδική σήµανση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα που βιώνει 
σήµερα ο πολίτης και ο επισκέπτης της Αθήνας.

Υλοποιούµε το στόχο µας

 Λύνοντας το πρόβληµα της στάθµευσης
 Διευκολύνοντας όσους επιθυµούν να µην χρησιµοποιούν τα ΙΧ στις µετακινήσεις τους

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

2.2. 



Δηµιουργούµε νέους υπόγειους χώρους στάθµευσης 
Συνεχίζουµε την κατασκευή των χώρων στάθµευσης, αυξάνοντας τις διαθέσιµες θέσεις και τις θέσεις µε χαµηλό αντίτιµο, στις γειτονιές της Αθήνας που 
παρουσιάζουν µεγάλο πρόβληµα στάθµευσης. Με αυτοχρηµατοδότηση και συµµετοχή του δήµου, επιτυγχάνουµε να µειώσουµε το κόστος της στάθ-
µευσης για τους µόνιµους κατοίκους.

Αξιολογούµε το πιλοτικό µέτρο της ελεγχόµενης στάθµευσης 
Με βάση την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράµµατος θα προσδιοριστούν οι βελτιώσεις που θα χρειαστεί να γίνουν στο σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα πολεοδοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των µόνι-
µων κατοίκων. Αναµένουµε µείωση των εισερχόµενων στην Αθήνα αυτοκινήτων, των διαδροµών για την ανεύρεση θέσης στάθµευσης, του κυκλοφορι-
ακού φόρτου και των παραγόµενων ρύπων. 

Προωθούµε τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων εκτός ωρών αυξηµένης κυκλοφορίας
Αξιοποιώντας την εµπειρία από την εύρυθµη λειτουργία της πόλης στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων, επαναφέρουµε το µέτρο για τη φορτοεκ-
φόρτωση εµπορευµάτων εκτός των ωρών της κυκλοφοριακής αιχµής. Με τον τρόπο αυτό, µειώνουµε την κυκλοφοριακή συµφόρηση στις κεντρικές 
εµπορικές αρτηρίες της πόλης. Εξετάζουµε τη δυνατότητα διασφάλισης µιας ειδικής θέσης για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, τροφίµων, καυσίµων 
και οικοδοµικών υλικών ανά οικοδοµικό τετράγωνο στις περιοχές κατοικίας.

Βελτιώνουµε την οδική σήµανση
Σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς, διαγραµµίζουµε εκ νέου τους δρόµους της Αθήνας, ώστε να είναι ορατές οι ενδείξεις. Φροντίζουµε για την 
αποκατάσταση όλων των πινακίδων µε τα ονόµατα των δρόµων και λεωφόρων που σήµερα λείπουν από τις διασταυρώσεις για να διευκολύνουµε την 
αναζήτηση συγκεκριµένων σηµείων της πόλης. Ενθαρρύνουµε τον εντοιχισµό της ονοµασίας του δρόµου και της αρίθµησης του κτιρίου στην όψη των 
νεοαναγειρόµενων οικοδοµών.

Αναζητούµε κοινά αποδεκτή λύση στο πρόβληµα των διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων που 
αποκλείουν τους δρόµους 
Συνεργαζόµαστε µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ώστε µε συναίνεση να δώσουµε λύση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές, για να µην αποκλείο-
νται οι κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της πόλης µε δυσµενείς συνέπειες στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της πόλης, χωρίς να περιορίζεται και το 
δικαίωµα του πολίτη να διαµαρτύρεται και να διεκδικεί δηµοσίως. 

Προσεγγίζουµε το πρόβληµα της διάσπασης του αστικού χώρου από µεγάλους άξονες µετα-
φορών που διασχίζουν την πόλη
Συνεργαζόµαστε µε τα αρµόδια υπουργεία και φορείς, βάσει ολοκληρωµένων µελετών, για τη δυνατότητα βύθισης κεντρικών αρτηριών όπως της Λ. 
Αλεξάνδρας, της Πανεπιστηµίου και της Βασιλίσσης Σοφίας κατά τµήµατα καθώς και των ζωνών διέλευσης Ο.Σ.Ε. και Η.Σ.Α.Π., µε συνδυασµένες παρεµ-
βάσεις ανάπλασης που θα ενισχύσουν τη συνοχή της πόλης.



Μειώνουµε τα εµπόδια που δεν µας επιτρέπουν να 
περπατάµε στα πεζοδρόµια της πόλης 
Καθηµερινά οι αυθαιρεσίες πολλών καταστηµάτων, η άναρχη στάθµευση αυτοκινήτων και δικύκλων, η κακοσχεδιασµένη τοποθέτηση οδικών και 
διαφηµιστικών πινακίδων σε συνδυασµό µε τις φθορές των πεζοδροµίων, µετατρέπουν έναν απλό περίπατο στην πόλη σε περιπέτεια. Ειδικά για τους 
υπερήλικες, τις µητέρες µε µικρά παιδιά και τους συνανθρώπους µας µε κινητικά προβλήµατα, η πεζή πορεία στην Αθήνα έχει µετατραπεί σε µια τόσο 
δύσκολη υπόθεση που πολλές φορές τους αναγκάζει να περιορίζουν τις µετακινήσεις τους.

Το περπάτηµα δεν µπορεί να είναι προνόµιο µόνο των δυνατών και αρτιµελών ανθρώπων. Για να νιώσουµε πραγµατικά ενταγµένοι στην πόλη µας θα 
πρέπει να µπορούµε να την περπατάµε ελεύθερα και χωρίς εµπόδια. 

Θέλουµε να µειώσουµε τα εµπόδια που δεν µας επιτρέπουν να περπατάµε στην πόλη, κάνοντας κάθε γειτονιά εύκολα προσβάσιµη και συµβάλλοντας 
έτσι στη µείωση της κυκλοφορίας.

Υλοποιούµε το στόχο µας

 Ανακατασκευάζοντας τα πεζοδρόµια µε νέες προδιαγραφές.
 Εγκαθιστώντας µια αντίληψη για τις διαδροµές των πεζών.

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

2.3. 



Προστατεύουµε το δικαίωµα των πολιτών και των επισκεπτών της Αθήνας να περπατούν την πόλη
Προστατεύουµε τους χώρους που ανήκουν στους πεζούς. Αποµακρύνουµε τα εµπόδια και τα παράνοµα σταθµευµένα αυτοκίνητα και δίκυκλα από τα 
πεζοδρόµια.

Δηµιουργούµε νέες προσβάσεις για άτοµα µε αναπηρίες
Επεκτείνουµε, δηµιουργούµε νέες και φυλάσσουµε αυστηρά τις υπάρχουσες προσβάσεις στα πεζοδρόµια για τα άτοµα µε αναπηρίες. Συνεχίζουµε το 
έργο της σήµανσης των πεζοδροµίων για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης. Τοποθετούµε ηχητικά σήµατα στα φανάρια της πόλης. 

Διαπλατύνουµε τα πεζοδρόµια
Μεγαλώνουµε τα πεζοδρόµια, όπου αυτό είναι δυνατόν, ενώ αντικαθιστούµε και συντηρούµε τις κατεστραµµένες πλάκες των πεζοδροµίων της Αθήνας. 
Φροντίζουµε τα κλαδιά των δένδρων ώστε να µην εµποδίζουν τη χρήση των πεζοδροµίων από τους πεζούς και φροντίζουµε η φύτευση να µην εµπο-
δίζει την κίνηση των αµαξιδίων για παιδιά ή για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. 

Δηµιουργούµε δίκτυα περιπάτων 
Συνδέουµε όλες τις γειτονιές µε κεντρικούς πόλους αναψυχής, εµπορικές περιοχές, χώρους πρασίνου και περιοχές γενικότερου ενδιαφέροντος σε συν-
δυασµό και µε τις ειδικές θεµατικές διαδροµές.

Τοποθετούµε προστατευτικά στα πεζοδρόµια 
για να εµποδίσουµε την κατάληψή τους από τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα και να διευκολύνονται οι πεζοί στην πρόσβασή τους στις κατοικίες και στα 
καταστήµατα. Δηµιουργούµε νέες και αστυνοµεύουµε τις υπάρχουσες θέσεις στάθµευσης για τα δίκυκλα. 

Ενθαρρύνουµε τη χρήση του ποδηλάτου ως µέσου µετακίνησης 
Δηµιουργούµε θέσεις για τη στάθµευσή του και ποδηλατοδρόµους σε όσα πεζοδρόµια και δρόµους το επιτρέπουν. 

Δηµιουργούµε εσωτερική δηµοτική συγκοινωνία 
Συνδέουµε τις αποµακρυσµένες γειτονιές µε το δίκτυο των µέσων µαζικής µεταφοράς, ώστε να αποθαρρυνθεί η χρήση των αυτοκινήτων για µικρές 
διαδροµές, που επιβαρύνει το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο εσωτερικό της πόλης. 



Διασφαλίζουµε άµεση ανταπόκριση των υπηρεσιών 
του δήµου στα προβλήµατα που εντοπίζουµε και 
καταγγέλλουµε 
Ως προβλήµατα καθηµερινότητας ορίζουµε κάθε κατάσταση που διακόπτει τη δράση, αναχαιτίζει την οµαλή ροή της ζωής µας ή συνιστά απειλή στο 
κοντινό ή µακρινό µέλλον. Και δεν εννοούµε τα µεγάλα δοµικά προβλήµατα της πόλης που υποβαθµίζουν την ποιότητα της ζωής µας, αλλά όλα εκείνα 
που καθηµερινά µας ταλαιπωρούν και τα οποία ο δήµος ή η κεντρική διοίκηση είναι αρµόδιοι να αντιµετωπίσουν άµεσα: 

Μια λακκούβα επικίνδυνη για τα δίκυκλα, ένα κατεστραµµένο πεζοδρόµιο, ένα κλαδί δένδρου που κινδυνεύει να τραυµατίσει πεζούς, ένα τηλεφώνηµα 
σε υπηρεσίες για µια πληροφορία που δεν βρίσκει απάντηση και χιλιάδες άλλα µικρά και ασήµαντα σε πρώτη ανάγνωση προβλήµατα, που µας ταλαι-
πωρούν καθηµερινά και µας κάνουν να αγανακτούµε για τη πόλη που ζούµε και για τη δυνατότητα του δήµου να ανταποκριθεί άµεσα. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση αυτών των µικρών καθηµερινών προβληµάτων θα βελτιώσει σηµαντικά την καθηµερινότητα στην Αθήνα. Με καλό συ-
ντονισµό των υπηρεσιών του δήµου, φιλική και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πολιτών, ο δήµος µπορεί να σταθεί δίπλα στον κάθε πολίτη παρέ-
χοντας οργανωµένη υποστήριξη. 

Υλοποιούµε το στόχο µας

 Διαχειριζόµενοι άµεσα τα προβλήµατα της πόλης για τα οποία µας ενηµερώνουν οι πολίτες και οι υπάλληλοι του δήµου. 
  Δηµιουργώντας µηχανισµούς παρακολούθησης των προβληµάτων, σε συνδυασµό µε µηχανισµούς για την αποτελεσµατική 

και άµεση διαχείρισή τους.
  Αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία στην εξυπηρέτηση του πολίτη, εγκαθιδρύουµε µια νέα επικοινωνιακή αντίληψη, έτσι 

ώστε οι πολίτες να αισθάνονται οικεία µε τις υπηρεσίες που είναι ταγµένες στην εξυπηρέτησή τους.

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

2.4. 



Δηµιουργούµε θέση Αντιδηµάρχου Καθηµερινότητας
µια από τις καινοτόµες παρεµβάσεις του «Αθήνα, πόλη της ζωής µας». Βασικός του ρόλος θα είναι η διοίκηση του Οργανισµού Αντιµετώπισης Καθηµερι-
νών Προβληµάτων (ΟΑΚΠ) και η έγκυρη µεταφορά των αποτελεσµάτων και της προόδου του Οργανισµού προς τον δήµαρχο, το δηµοτικό συµβούλιο 
και τα δηµοτικά διαµερίσµατα. Ο Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας θα είναι στην ουσία ο εγγυητής της µεταµόρφωσης της αθηναϊκής καθηµερινότητας 
και κατ’ επέκταση της ζωής όλων των πολιτών της πόλης µας. 

Δηµιουργούµε τον Οργανισµό Αντιµετώπισης Καθηµερινών Προβληµάτων (ΟΑΚΠ)  
Ο ΟΑΚΠ θα είναι ένα συντονιστικό όργανο 24ωρης λειτουργίας (ένα επιχειρησιακό κέντρο του δήµου Αθηναίων) που θα έχει ως αποκλειστική αρµοδιό-
τητα την εποπτεία επίλυσης όλων των καθηµερινών προβληµάτων και την αντιµετώπιση και το συντονισµό εκτάκτων καταστάσεων, σε συνεργασία µε 
την Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του δήµου Αθηναίων. Θα συντονίζει τους σχετικούς µε το θέµα φορείς και θα βεβαιώνει 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Επιδίωξη του ΟΑΚΠ είναι να γίνει η κοινή συνισταµένη όλων των δυνάµεων του δήµου Αθηναίων, των οργανισµών 
του και του κράτους, στην υπηρεσία του κάθε πολίτη, χτίζοντας µια νέα σχέση εµπιστοσύνης και εκτίµησης µεταξύ του δήµου και των πολιτών. 

Διευρύνουµε τους δίαυλους επικοινωνίας µέσω των οποίων ο πολίτης απευθύνεται στο δήµο 
Ο κάθε πολίτης θα µπορεί να επικοινωνεί σε 24ωρη βάση µε τον ΟΑΚΠ, κάνοντας χρήση όλων των δυνατών διαύλων επικοινωνίας: το τηλεφωνικό κέ-
ντρο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το παραδοσιακό ταχυδροµείο, το fax, τον ραδιοφωνικό σταθµό του δήµου, και φυσικά µέσω προσωπικής επαφής 
του µε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, που θα είναι έτοιµο να τον εξυπηρετήσει. Η προσωπική επαφή θα µπορεί να γίνεται είτε στα κεντρικά γραφεία 
του ΟΑΚΠ, είτε στα παραρτήµατά του, που θα βρίσκονται σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα. 

Ακτινογραφούµε την πόλη χρησιµοποιώντας το προσωπικό του δήµου 
Στοχεύουµε στην ανάπτυξη ικανοτήτων έγκαιρου εντοπισµού προβληµάτων και ελαχιστοποίηση του χρόνου αντιµετώπισής τους. Για το σκοπό αυτό θα 
συσταθεί ειδική οµάδα δηµοτικών υπαλλήλων, συµπεριλαµβανοµένης και της Δηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίοι θα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση στην 
πόλη και κάνοντας χρήση ειδικών φορητών συσκευών, θα ενηµερώνουν σε άµεσο χρόνο τον ΟΑΚΠ για οποιοδήποτε θέµα προκύπτει και πρέπει να 
απασχολήσει τις δηµοτικές υπηρεσίες. Αν η περίσταση αφορά ζητήµατα ασφάλειας πολιτών, θα ενηµερώνονται αµέσως οι αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες 
(ΕΛΑΣ, ΣΟΤΥ, ΕΚΑΒ, ΓΓΠΠ, Πυροσβεστική, Τµήµα ΠΣΕΑ/Δ.Α.).

Διασφαλίζουµε την ενηµέρωση του πολίτη ως βασική προϋπόθεση της επιτυχίας του σχεδίου µας
Στο πλαίσιο της αναβάθµισης της σχέσης δήµου και πολιτών, η ενηµέρωση θα διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο. Κάθε αίτηµα χρεώνεται σε έναν συντο-
νιστή του ΟΑΚΠ, ο οποίος παρακολουθεί την υπόθεση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε τον ενδιαφερόµενο πολίτη. Τα αιτήµατα καταχωρούνται 
ηλεκτρονικά και οι πολίτες µπορούν ανά πάσα στιγµή να ενηµερώνονται για τη φάση στην οποία βρίσκεται η υπόθεσή τους. Επιπροσθέτως, ο ΟΑΚΠ 
αναπτύσσει ολοκληρωµένο επικοινωνιακό µηχανισµό, µε δυνατότητες εξατοµικευµένης και οµαδοποιηµένης επικοινωνίας.    




