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Παγκράτι-Νέος Κόσμος

ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΤΩΡΑ!



Η 2η κοινότητα του Δήμου Αθηναίων αντιμετω-

πίζει τα προβλήματα που συναντάμε στις περισ-

σότερες περιοχές της Αθήνας. Έλλειψη καθαρι-

ότητας, κακές υπηρεσίες για τον πολίτη, έντονο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα, χαλασμένοι δρόμοι και 

πεζοδρόμια που επίσης καταλαμβάνονται από 

τραπεζοκαθίσματα, χώροι πρασίνου υπό απειλή. 

Προβλήματα που η δημοτική αρχή Καμίνη έκανε 

ακόμη πιο έντονα.

Από τα ετήσια τεχνικά προγράμματα που ψήφισε 

το κοινοτικό συμβούλιο, δεν υλοποιήθηκε κανένα. 

Στις αποφάσεις που η κοινότητα έχει αρμοδιότη-

τα υλοποίησης (άδειες για bar, καφετέριες κλπ.) 

η πλειοψηφία  της κοινότητας έδινε άδειες  χωρίς 

να παίρνει υπ’ όψη της τους κατοίκους που δια-

μαρτύρονταν για τη όχληση που υφίστανται. Αντί-

θετα, για τα άλλα αιτήματα των κατοίκων που δεν 

είχαν ευθύνη υλοποίησης, η πλειοψηφία έπαιρνε 

θετικές αποφάσεις και τα παρέπεμπε στο δήμο, 

χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για την υλοποίησή 

τους. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχει υλοποιηθεί 

σχεδόν κανένα.
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ς Η Ανοιχτή Πόλη προτείνει:

Πράσινο – Κοινόχρηστοι χώροι

Υπερασπιζόμαστε τη διαφύλαξη του χαρακτήρα των δη-
μόσιων χώρων απέναντι στην εκποίηση ή/και την παρα-
χώρησή τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Δίνουμε 
προτεραιότητα στην ανάπλαση και αναβάθμιση των γει-
τονιών της Αθήνας.

φροντίδα και αναβάθμιση του πρασίνου στους μεγάλους 
πράσινου χώρους της περιοχής (Άλσος Παγκρατίου, 
λόφος Αρδηττού, πλατείες)

δημιουργία πράσινων χώρων, φυτεύοντας τους αδό-
μητους χώρους με φυτά από τα φυτώρια του Δήμου, 
χωρίς εξωτερικές εργολαβίες, κυρίως σε τμήματα της 
Γούβας και του Ν.Κόσμου που δεν έχουν καθόλου 
πράσινο

εγκατάλειψη του σχεδίου για δημιουργία υπόγειου πάρ-
κινγκ στην πλατεία του Α’ Νεκροταφείου
απαλλοτρίωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου 
της  Αγροτέρας  Αρτέμιδας στο Μέτς

Παραχώρηση από την εκκλησία, για κοινόχρηστες 
δραστηριότητες, του χώρου που κατέχει στο πάρκο της 
Λαγουμιτζή και έχει γίνει εστία μόλυνσης.

Επισκευή και καθαρισμός του κοινόχρηστου χώρου 
των προσφυγικών πολυκατοικιών του Αγ. Σώστη, που 
είναι δημοτική περιουσία και έχει καταστεί εστία μό-
λυνσης.

Ασφαλτόστρωση των οδών Ροζαρόλ και Καλαμαρά, 
που είναι μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων, αφού κα-
τοικούν σε χωματόδρομο στην πρωτεύουσα της χώ-
ρας τον 21ο αιώνα.

Πολιτισμός

Να παραχωρείται ο πολυχώρος του Δήμου στον Αγ. 
Σώστη στους πολιτιστικούς φορείς και συλλογικότητες 
της περιοχής.

Επαναλειτουργία και αναβάθμιση της λειτουργίας των 
πολιτιστικών χώρων του Δήμου (Πολιτιστικά Κέντρα 
και Λέσχες Φιλίας).

Αξιοποίηση του Δημοτικού κτιρίου (πρώην Θεάτρου Πρέ-
κα) στον Αγ. Αρτέμιο για κοινοτικά γραφεία, γυμναστή-
ριο και αίθουσα εκδηλώσεων.

Παιδεία – Αθλητισμός
Σχολικά Κτίρια

Δημιουργία αιθουσών στο 13ο Γυμνάσιο.

Επέκταση- ενοποίηση του 123ου Δημοτικού σχολείου 
Γούβας με το απέναντι νηπιαγωγείο (έχει δημοπρατη-
θεί έργο με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).\

Ακόμη και σήμερα, το πρόβλημα των παλιών σχολικών 
κτηρίων και η έλλειψη συντήρησης παραμένει, με απο-

τέλεσμα να πέφτουν σοβάδες και να δημιουργείται 
κίνδυνος για μαθητές και διδάσκοντες. Έχουμε στο 
πρόγραμμά μας την σωστή και επαρκή συντήρηση 
και επιδιόρθωση των προβλημάτων όλων των σχολι-
κών κτηρίων και κυρίως των 6ο Γυμνάσιο – Λύκειο, 
7ο Γυμνάσιο – Λύκειο, 17ο Γυμνάσιο, που έχουν ιδιαί-
τερα οξυμμένα προβλήματα.

 Άνοιγμα των σχολικών αυλών μετά το τέλος του ωρα-
ρίου, για να αθλείται η νεολαία.

Να επισκευαστούν τα γήπεδα Λογγίνου και  Άλσους 
Παγκρατίου.

Να κατασκευαστεί  γήπεδο 5x5 στην περιοχή της Γού-
βας, όπως ζητάνε οι κάτοικοι και το αθλητικό  σωμα-
τείο της περιοχής.

Συμμετοχή και του δήμου στη διοίκηση του Ε.Γ.Α. «Φω-
κιανός»,  για να έχει λόγο σε ένα χώρο που αθλούνται 
δημότες του, καθώς ένα μέρος του έχει ιδιωτικοποιη-
θεί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πληρώνουν για να 
χρησιμοποιούν το νεοκατασκευσθέν  γήπεδο 5x5.

Κοινωνική πολιτική

Αναβάθμιση των δύο δημοτικών ιατρείων του διαμε-
ρίσματος, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ.

Πολιτικές στήριξης των ευάλωτων οµάδων του πληθυ-
σμού (αστέγων, εξηρτημένων ατόμων)

Δίκαια δημοτικά τέλη, δραστική περικοπή για τους 
άνεργους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και κλιμα-
κωτή αύξηση τους, επιβαρύνοντας κατεξοχήν όσους 
εκμεταλλεύονται και αποκομίζουν τεράστια κέρδη 
από την πόλη. Μεγαλύτερη επιβάρυνση στα κεντρικά 
πολυκαταστήματα, τις τράπεζες και τις μεγάλες επι-
χειρήσεις, και σταμάτημα του χαρατσώματος των μι-
κρών μαγαζιών και των κατοίκων με μικρά σπίτια και 
χαμηλό εισόδημα.

Στήριξη των τοπικών αγορών και των μικρών  κα-
ταστημάτων, σε συνεργασία του Δήμου με τους κα-
τοίκους.

Δημιουργία παιδικών σταθμών με αξιοποίηση 
δημοτικών κτηρίων που σήμερα υποχρησιμοποι-
ούνται, ώστε να υπάρχει θέση στους παιδικούς 
σταθμούς για κάθε παιδί εργαζόμενης ή άνεργης 
οικογένειας.

Ποιότητα Ζωής

Απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών των κα-
ταστημάτων από τα πεζοδρόμια για ελεύθερη διακί-
νηση των πολιτών στους κοινόχρηστους χώρους της 
πόλης, καθώς και συνεχής έλεγχος των καταστημά-
των για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας μουσι-
κής, ώστε να μην ενοχλούν τους περίοικους.

Κάδοι ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά με διαχωρισμό 
στην πηγή.

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας, συνε-
χής καθαρισμός και τακτικό πλύσιμο των πλατειών, 
των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και των κάδων 
απορριμμάτων.

Μελέτη και επίλυση, σε συνεργασία με την περιφέ-
ρεια και το υπουργείο, του προβλήματος της απορρο-
ής των όμβριων υδάτων στην περιοχή του Ν. Κόσμου 
μεταξύ Λ. Βουλιαγμένης και Φραντζή, καθ’ όσον στε-
ρείται αγωγών, με αποτέλεσμα τις συχνές πλημμύρες.

Συγκοινωνία
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την προ-
ώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, του ποδηλάτου 
και της ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών.

Καμία αύξηση στα εισιτήρια, µειωµένα εισιτήρια για νέ-
ους και άνεργους.

Συνολικές κυκλοφοριακές μελέτες και  μέτρα  για τη 
στάθμευση στις γειτονιές χωρίς επιβάρυνση των κα-
τοίκων.

Προτείνουμε την επαναλειτουργία και την επέκταση της 
λεωφορειακής γραμμής 202 από σταθμό μετρό ΦΙΞ 
μέσω ΙΚΑ Ν. Κόσμου προς Παγκράτι, μέσω των οδών 
Φιλολάου και Χρεμωνίδου. Έτσι θα έχουν πρόσβαση οι 
κάτοικοι του Ν. Κόσμου στο ΙΚΑ και στη ΙΗ΄ εφορία, θα 
εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του Παγκρατίου-Γούβας στο 
ΙΚΑ Παγκρατίου και θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε 
μετρό και τραμ, με την κατάληξη της γραμμής του μέσω 
Υμηττού και Ηλία Ηλιού στο ΙΚΑ Ν. Κόσμου.

Διάνοιξη από αυθαίρετο της οδού Σουλιέ 39 και Δά-
βαρη στη συμβολή της με την Πλ. Ραυτοπούλου, και 
διαμόρφωσή της.

Διάνοιξη και πεζοδρόμηση της οδού Μπαλάνου Μετς 
(λόφος Λογγίνου). Ο Δήμος Αθήνας έχει καταβάλει 
27.791.200δρχ ( 81.559€) από 3/10/2000, για αποζη-
μιώσεις λόγω απαλλοτρίωσης. Σήμερα, μετά 14 χρό-
νια, παραμένει όπως ήταν, παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες 
των κατοίκων.

Δημοκρατία – Συμμετοχή
Αρμοδιότητες κοινοτήτων

Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης εντός του δήμου, 
πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλί-
ου της δημοτικής κοινότητας. Με διαδικασίες συμμετοχής 
των πολιτών. Και παράλληλα με εκχώρηση στα συμβούλια 
ουσιαστικών αρμοδιοτήτων ελέγχου και συναπόφασης.

Παράλληλα έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο για την 
προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού της γει-
τονιάς. Με επτά πιλοτικές εφαρμογές που αφορούν έργα 
και δράσεις, με αυτεπιστασία του δήμου ή σε συνεργα-
σία με συνεταιρισμούς. Και με φορέα επεξεργασίας τις 
τοπικές συνελεύσεις.

Επίσης  είμαστε  έτοιμοι  για  το  πρώτο  συμμετοχικό  πείρα-
μα στην  πόλη. Την ανοιχτή διαβούλευση με τους  πολίτες 
για το επόμενο πενταετές επιχειρησιακό πλάνο στο Δήμο, 
μέσα από ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές.

Τέλος, υποστηρίζουμε την υποχρεωτική συζήτηση στο 
κοινοτικό συμβούλιο οποιουδήποτε αιτήματος υπογρά-
φεται από 200 κατοίκους, και δεν αντιβαίνει φυσικά στο 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.


