
ΚΑΘΑΡΈΣ  
ΠΡΟΣΟΨΈΙΣ  

ΟΔΗΓΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



Αγαπητοί συμπολίτες, 

Εγκαινιάζουμε μια συλλογική δράση για να αντιμετωπισθεί αποτε-
λεσματικά το φαινόμενο βανδαλισμών από γκράφιτι στο κέντρο 
της Αθήνας. Θα συμφωνήσουμε όλοι, νομίζω, ότι η έκταση που έχει 
προσλάβει το φαινόμενο υποβαθμίζει το αστικό περιβάλλον στην 
Αθήνα και αντιστρατεύεται την ευρύτερη προσπάθεια για διαρκή 
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και του επισκέπτη  
της πρωτεύουσας. 

Πρέπει να είναι σαφές ότι τα έργα που ομορφαίνουν την πόλη μας,  
καθιστώντας την Αθήνα έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς  
της τέχνης του δρόμου, καμία σχέση δεν έχουν με το πρόβλημα της 
ανεξέλεγκτης οπτικής ρύπανσης. Η ρύπανση δεν είναι τέχνη, ούτε 
δημιουργική έκφραση. Και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα ζωής,  
στον τουρισμό και την πορεία αναζωογόνησης της πρωτεύουσας  
είναι μόνον αρνητικές. 

Για την καλύτερη διαχείριση ενός τόσο εκτεταμένου προβλήματος 
χρειάζεται η συνεργασία όλων με την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου  
Αθηναίων: των ενεργών πολιτών, των επαγγελματιών, των κατοίκων, 
των χορηγών, των επιχειρηματιών. Όλοι μπορούμε και πρέπει να 
βοηθήσουμε στη διατήρηση μιας καλής εικόνας της Αθήνας, πρώτα  
για εμάς που ζούμε στην πόλη αλλά και για τους επισκέπτες της. 

Εγκαινιάζοντας τη συλλογική δράση καθαρισμού επιφανειών κοινο-
χρήστων χώρων που είναι στη δικαιοδοσία του, ο δήμος Αθηναίων 
αφενός δεσμεύεται να τις διατηρήσει καθαρές, με τα μέσα που 
διαθέτει. Αφετέρου, ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών,  
για τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που μπορεί να οδηγήσουν σε 
ευρύτερα και πιο απτά αποτελέσματα. 

Μαζί, θα πετύχουμε περισσότερα, εκεί όπου οι μεμονωμένες 
προσπάθειες δεν αρκούν. 

Σας θέλουμε και ελπίζω να σας έχουμε συμμάχους σε αυτήν  
την προσπάθεια. 

Γιατί ο στόχος είναι κοινός: μια καθαρή και όμορφη Αθήνα!

Γιώργος Καμίνης 
Δήμαρχος Αθηναίων

Παρά το γεγονός ότι στην Αθήνα υπάρχουν πολλά αξιόλογα 
έργα τέχνης του δρόμου, αυτό που κυριαρχεί στην εικόνα 
της πόλης δυστυχώς είναι οι μουτζούρες. Διεθνείς έρευνες  
αποδεικνύουν ότι το φαινόμενο αυτό έχει προφανείς οικο-
νομικές συνέπειες, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην 
ψυχολογία μας. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία που είναι μουτζουρωμένα με υπο- 
γραφές, τα λεγόμενα tags, συνδέονται άμεσα με την ευρύτερη  
υποβάθμιση περιοχών, ιδιοκτησιών και ακινήτων και συντελούν  
στη δημιουργία αισθήματος παρακμής και ανασφάλειας.

Το φαινόμενο της μουτζούρας δεν είναι πάντα εύκολο να 
αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια για να 
αφαιρεθούν οι μουτζούρες. Τα καλά νέα όμως είναι ότι έχει 
αποδειχτεί πως ο έγκαιρος και συστηματικός καθαρισμός μιας 
επιφάνειας 3 συνεχόμενες φορές (κατά μέσο όρο), οδηγεί 
στην οριστική απαλλαγή από περαιτέρω βανδαλισμούς!

Ο δήμος Αθηναίων συνέταξε και σας προσφέρει αυτό τον 
οδηγό για να σας βοηθήσει να ομορφύνετε και να διατη- 
ρήσετε τις προσόψεις του σπιτιού και της επιχείρησής σας 
καθαρές από μουτζούρες, είτε με απλά οικιακά υλικά,  
είτε με επαγγελματικά μέσα.

Έίναι στο χέρι όλων μας να αναβαθμίσουμε το μέρος  
που ζούμε, το μέρος που εργαζόμαστε, το δρόμο μας,  
τη γειτονιά μας, δηλώνοντας έμπρακτα πως δε μας αρέ-
σουν οι μουτζούρες! Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να 
διατηρήσουμε την πόλη μας όμορφη και καθαρή. Και αυτό 
μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να το πετύχουμε.

ΚΑΘΑΡΈΣ ΠΡΟΣΟΨΈΙΣ



ΒΉΜΑ 1 Δράσε γρήγορα! Καθάρισε την επιφάνεια που έχει 
«χτυπηθεί» όσο το δυνατό πιο γρήγορα, για να μην προλάβει 
να απορροφηθεί η βαφή από την επιφάνεια!

ΒΉΜΑ 2 Αναγνώρισε σωστά το υλικό της χτυπημένης επιφά- 
νειας. Μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετωπίζουμε με τις πορώδεις  
επιφάνειες, όπως είναι οι άβαφοι τοίχοι από τσιμέντο, πέτρα 
ή τούβλο.

ΒΉΜΑ 3 Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιούμε μη τοξικά προϊόντα.  
Παίρνουμε μέτρα προστασίας (γάντια και μάσκα μιας χρήσης 
και προστατευτικά γυαλιά) όταν χρησιμοποιούμε επικίνδυνα 
και τοξικά υλικά.  
 

BΉΜΑ 4 Δοκιμάζουμε τη μέθοδο που επιλέξαμε σε ένα μικρό  
σημείο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αποτελεσματική  
και ότι δε θα βλάψει την επιφάνεια.

Βαφή 
ΈΠΙΦΑΝΈΙΑ: ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ  
ΚΟΣΤΟΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 10€ / ΛΙΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Ή πιο απλή μέθοδος εξαφάνισης των 
βανδαλισμών από τοίχους είναι η βαφή  
της επιφάνειας που έχει λερωθεί. 

Φροντίζουμε να χρησιμοποιήσουμε μπογιά 
ίδιου χρώματος με την επιφάνεια, για να μην  
κάνουμε «μπαλώματα» στον τοίχο, τα οποία  
μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερα «χτυπή- 
ματα». ― Ιδανικά, πριν βάψουμε τρίβουμε για  
να αφαιρέσουμε όσο το δυνατό περισσότερη  
μουτζούρα, γιατί συχνά ακόμα και μετά 
το βάψιμο το πρόβλημα μπορεί να έρθει 
ξανά στην επιφάνεια (όπως πολλές φορές 
συμβαίνει με το χρώμα από μαρκαδόρο). 
Δοκιμάζουμε πρώτα σε μια μικρή επιφάνεια 
ώστε να σιγουρευτούμε ότι κάτι τέτοιο δε 
θα συμβεί ― Η επιλογή σκούρου χρώματος 
για όλη την επιφάνεια θα βοηθήσει στο να 
χρειαστούν λιγότερες στρώσεις μπογιάς 
για να καλυφθεί η μουτζούρα. 

ΤIP: Πριν βάψουμε, σιγουρευόμαστε ότι 
η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή. Αν 
η επιφάνεια έχει ήδη πολλά στρώματα 
μπογιάς, ίσως χρειαστεί να την τρίψουμε.       

Κοινά διαλυτικά χρωμάτων 
ΈΠΙΦΑΝΈΙΑ: ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
ΚΟΣΤΟΣ: ΑΠΟ 8€

Μπορούμε να δοκιμάσουμε κοινά διαλυτικά 
χρωμάτων ή διαβρωτικά που διατίθενται σε 
καταστήματα χρωμάτων και εργαλείων.

Ανάλογα με το είδος της επιφάνειας  
που θέλουμε να καθαρίσουμε, διαλέγουμε 
το κατάλληλο προϊόν. ― Τα περισσότερα 
διαλυτικά θα πρέπει να εφαρμοστούν στην  
επιφάνεια  και να παραμείνουν λίγη ώρα, 
έτσι ώστε να διαλύσουν το χρώμα της μου-
τζούρας. ― Στη συνέχεια τρίβουμε με μια  
πλαστική βούρτσα ή ένα σκληρό σφουγγάρι  
για να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα με ένα 
πανί εμποτισμένο με επιπλέον διαλυτικό.  

ΤIP: Προσοχή! Τα διαλυτικά είναι πιθανό  
να αφαιρέσουν και την κανονική μπογιά  
της επιφάνειας.  

Σαπουνόνερο & βούρτσα 
ΈΠΙΦΑΝΈΙΑ: ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
ΚΟΣΤΟΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 5€ 

Όταν η μουτζούρα έχει γίνει με μπογιά που 
διαλύεται σε νερό, η λύση μας είναι απλή: 
διαλύουμε υγρό πιάτων μέσα σε νερό και 
με μια σκληρή νάιλον βούρτσα τρίβουμε 
καλά τα ίχνη από μαρκαδόρο ή σπρέι. ― 
Ξεπλένουμε τα ίχνη με ένα ψεκαστήρα ή με 
λάστιχο νερού. ― Στη συνέχεια τρίβουμε 
τυχόν υπολείμματα με ασετόν ή οινόπνευμα.  

Συρματόβουρτσα
ΈΠΙΦΑΝΈΙΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, 
ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ, ΛΕΙΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΞΥΛΙΝΟΙ ΦΡΑΚΤΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 6€ 

Μία αρκετά αποτελεσματική μέθοδος είναι 
το τρίψιμο με μια απλή συρματόβουρτσα. 

Η μέθοδος αυτή είναι σίγουρο ότι θα αφήσει  
σημάδι στο σημείο που καθαρίστηκε, γι’ αυτό  
θα πρέπει να επιλέγεται για επιφάνειες που 
με τον καιρό μπορούν να επανέλθουν στην 
αρχική τους κατάσταση.

Ξύστρα
ΈΠΙΦΑΝΈΙΑ: ΤΖΑΜΙΑ  
ΚΟΣΤΟΣ: ΑΠΟ 1€

Μια ξύστρα για τζάμια μπορεί να φανεί 
αποτελεσματική σε λείες επιφάνειες. 

Χρησιμοποιείται για την απόξεση του  
χρώματος από την επιφάνεια. Διατίθεται  
σε καταστήματα εργαλείων και χρωμάτων.

ΤIP: Αν χρησιμοποιηθεί σωστά δε θα 
προκαλέσει φθορά στην επιφάνεια.

ΥΠΈΝΘΥΜΙΣΉ

ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΉΓΟΡΉ ΈΙΝΑΙ Ή ΠΡΟΣΠΑΘΈΙΑ 
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΈΡΑ ΘΑ 
ΈΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ!

Ή ΠΡΟΛΉΨΉ ΈΙΝΑΙ Ή ΚΑΛΥΤΈΡΉ ΘΈΡΑΠΈΙΑ!  

ΒΡΈΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΉΛΟ 
ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΈ ΚΑΘΑΡΈΣ ΈΠΙΦΑΝΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΣΤΈ 

ΔΙΑΦΑΝΉ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΚΑΘΑ-

ΡΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΈ ΑΠΛΟ ΝΈΡΟ!



Έιδικά αφαιρετικά γκράφιτι

Πρόκειται για εξειδικευμένα χημικά σκευά-
σματα που ποικίλουν ανάλογα με την επιφάνεια  
που θέλουμε να καθαρίσουμε και το είδος  
της μουτζούρας. Αν επιλεγούν σωστά, έχουν  
άριστα αποτελέσματα. 

ΠΡΟΣΟΧΉ: Τα περισσότερα από αυτά 
τα προϊόντα είναι τοξικά και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προφύλαξη.

Πλύση με πλυστικό μηχάνημα

Τα πιεστικά πλυστικά μηχανήματα χρησιμο-
ποιούν νερό με πίεση για τον καθαρισμό 
μιας επιφάνειας. Η πλύση μπορεί να συν-
δυαστεί και με κάποιο διαλυτικό.

ΠΡΟΣΟΧΉ: Παρόλο που αποδεικνύεται μια 
πολύ αποτελεσματική μέθοδος, η πλύση με 
μηχάνημα θα πρέπει να γίνεται με προσοχή 
καθώς μπορεί να αλλοιώσει την επιφάνεια.

Καθαρισμός με υδρο – αμμοβολή &  
άλλους αποτριπτικούς παράγοντες

Ο συγκεκριμένος καθαρισμός πραγματο-
ποιείται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος 
το οποίο εκτοξεύει με πίεση ειδικό μείγμα 
κόκκων σε συνδυασμό με νερό και ενδεί-
κνυται τόσο για σκληρές επιφάνειες (μπετόν,  
μέταλλο κ.ά.), όσο και για πιο μαλακές και 
πορώδεις επιφάνειες όπως το μάρμαρο. 
Ανάλογα με τον εξοπλισμό και το μέγεθος 
των εκτοξευόμενων κόκκων μπορεί να προ- 
κληθεί φθορά στις επιφάνειες. 

ΠΡΟΣΟΧΉ: Η μέθοδος αυτή απαιτεί ειδικό 
συνεργείο καθαρισμού. 

Τρόποι προστασίας

Ή πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία!  
Για αυτό και έναν καλό καθαρισμό θα 
πρέπει να ακολουθεί πάντα η εφαρμογή 
ειδικής προστασίας, ώστε οι επόμενοι 
καθαρισμοί να είναι πανεύκολοι. 

Διατίθενται διάφανα υλικά επίστρωσης 
επιφανειών, τα οποία αποτελούν ένα σύ-
στημα προστασίας, που δεν καταστρέφει 
τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά των 
επιφανειών αυτών και επιτρέπει τον εύκολο 
καθαρισμό, ακόμα και με απλό νερό.

Τα προστατευτικά διακρίνονται στα θυσια-
ζόμενα και στα μόνιμα:

 — Τα θυσιαζόμενα είναι αυτά που  
απομακρύνονται με τον καθαρισμό 
και πρέπει να ξανα-εφαρμοστούν  
στην επιφάνεια. 

 — Τα μόνιμα προστατευτικά δεν 
επηρεάζονται από την αφαίρεση 
της μουτζούρας. Μπορούν να 
καθαριστούν εκατοντάδες φορές  
με συμβατά προϊόντα, ανάλογα  
με το σύστημα συντήρησης που 
προτείνει ο κατασκευαστής. 

ΈΠΙΣΉΣ: Πλέον διατίθενται στην αγορά  
και προστατευτικά τα οποία επιτρέπουν  
τον καθαρισμό μόνο με νερό και σφουγγάρι.

Ή ΈΦΑΡΜΟΓΉ ΈΙΔΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΈΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΝΈΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΈΥΚΟΛΉ ΤΉΝ 

ΑΦΑΙΡΈΣΉ ΤΉΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΣ

Έκτός από τις απλές μεθόδους καθαρισμού τις οποίες μπορεί 
να εφαρμόσει ο καθένας μας, υπάρχουν εξειδικευμένα συνερ- 
γεία που χρησιμοποιούν επαγγελματικές μεθόδους και υλικά. 

Έπαγγελματικά υλικά μπορούμε να προμηθευόμαστε και οι ίδιοι  
από καταστήματα που διαθέτουν χρώματα και εργαλεία. Σε κάθε  
περίπτωση όμως ένα εξειδικευμένο συνεργείο γνωρίζει 
καλύτερα ποια υλικά είναι τα καταλληλότερα για την κάθε 
επιφάνεια και μπορεί να εξασφαλίσει έναν άριστο καθαρισμό.

ΖΉΤΑ ΒΟΉΘΈΙΑ ΑΠΟ  
ΤΟΥΣ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΈΣ

ΠΡΟΣΟΧΉ

ΤΟΣΟ ΤΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΟΣΟ  ΚΑΙ ΤΑ ΈΙΔΙΚΑ ΑΦΑΙΡΈΤΙΚΑ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΈΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΧΡΉΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΜΈ ΙΔΙΑΙΤΈΡΉ ΠΡΟΦΥΛΑΞΉ!



Αναφέρω στο 1595 όποιον βανδαλισμό 
διαπιστώνω σε δημόσιο κτίριο  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Τοποθετώ φωτισμό με αισθητήρες και  
περιποιούμαι το χώρο μου. Οι φροντι-
σμένοι και καλά φωτισμένοι χώροι είναι  
λιγότερο πιθανό να «χτυπηθούν». 
 
 
 

 

Φυτεύω αναρριχητικά φυτά σε μεγάλους  
τοίχους και έτσι περιορίζω την εκτε-
θειμένη επιφάνεια. 

Αποθαρρύνω τους βανδαλισμούς 
επιλέγοντας σκούρα χρώματα για  
την πρόσοψη του κτιρίου μου. Οι πολύ 
σκούρες επιφάνειες δεν αποτελούν 
ιδανικό «καμβά», καθώς δεν προσφέ-
ρουν την έντονη αντίθεση που συνή-
θως αναζητούν οι παραβάτες. 

 

 

Διατηρώ απόθεμα μπογιάς του χρώ-
ματος της προσόψεως του κτιρίου  
μου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άμεσα μετά από βανδαλισμό. 
 
 

 

Βοηθώ τους γείτονές μου να καθα- 
ρίσουν το χώρο τους, ειδικά αν  
αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

 
 
 
 

Ενθαρρύνω και άλλους να κινητο-
ποιηθούν για τη διατήρηση μιας 
καθαρής και όμορφης γειτονιάς.

Ή ΓΡΉΓΟΡΉ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΉ ΤΉΣ 

ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΣ ΈΙΝΑΙ Ο 

ΚΑΛΥΤΈΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΉΣ ΚΑΘΩΣ 

ΑΠΟΤΡΈΠΈΙ ΠΈΡΑΙΤΈΡΩ 

ΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΈΡΙΟΡΙΣΩ  
ΤΙΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΈΣ

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΓΡΉΓΟΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ 

ΜΟΥ ΧΩΡΟ ΜΈΤΑ ΑΠΟ ΈΝΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑ

1595    24 ωρη γραμμή 
επικοινωνίας του δημότη

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΈΙ  
Ο ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

To κόστος επαγγελματικού καθαρισμού εξαρτάται από  
το υλικό της επιφάνειας και τη δυσκολία καθαρισμού τους.

Παρακάτω θα βρείτε μερικά ενδεικτικά κόστη  
ανά βαθμό δυσκολίας.

– Οι τιμές είναι ενδεικτικές. 
– Η τιμή καθαρισμού διαμορφώνεται και βάσει των τ.μ. της επιφάνειας. 
– Από τις σοβατισμένες επιφάνειες με χρώμα δεν μπορεί να γίνει  
 αφαίρεση του γκράφιτι χωρίς να επηρεαστεί το χρώμα του τοίχου.

ΈΠΙΠΈΔΟ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΈΠΙΦΑΝΈΙΈΣ ΤΙΜΉ

Δύσκολες μάρμαρο και πέτρα 20 € / τ.μ.

Μέτριες μπετόν και χρωματισμένο 
μέταλλο

15 € / τ.μ.



ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ BOOKA 
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ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «LETS DO IT GREECE» 
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BIRDLAND

1595

ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΗΝΑ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕ-
ΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ KARCHER 
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΣΤΕΓΗ

ΟΔΟΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MURAL 
ΣΕ ΤΥΦΛΟ ΤΟΙΧΟ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΙΑ SYMPRAXIS  
ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ 3Ε

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ BOOKA

ΟΔΟΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ  
ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑRCHER ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



Δέχεται αιτήματα για καθαρισμό 
δημοτικών κτιρίων και επιλεγμένων 
σημείων εντός 48 ωρών από τη  
στιγμή της ειδοποίησης. 
 
 
 

Ενημερώνει τους πολίτες για  
τα οφέλη του καθαρισμού και  
παρέχει υποστήριξη με οδηγίες. 
 
 
 
 
 
Παρέχει υποστήριξη σε ομάδες εθε-
λοντών που επιθυμούν να οργανώσουν 
δράσεις καθαρισμού με ενημέρωση 
και με προμήθεια υλικών και πλυστικού 
μηχανήματος υψηλής πίεσης.

Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατό-
τητα να προτείνουν «τυφλούς» τοίχους 
που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 
εικαστικές παρεμβάσεις καλλιτεχνών,  
πάντα σε αρμονία με το ρυθμό της πόλης.

 
 
 
 
 
Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε 
σχολεία, ο δήμος Αθηναίων στοχεύει 
στην ευαισθητοποίηση των μαθητών 
σε ζητήματα σεβασμού του δημόσιου 
και του ιδιωτικού χώρου.

1595

Ο δήμος Αθηναίων με τις υπηρεσίες του και σε συνεργασία 
με ενεργούς πολίτες, εξειδικευμένα συνεργεία και χορηγούς, 
εφαρμόζει μια νέα εκστρατεία για την αφαίρεση της μουτζούρας  
σε εμβληματικά σημεία και δρόμους της Αθήνας.

Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι ο καθαρισμός και η διατή- 
ρηση υποδειγματικά καθαρών επιφανειών που, σε συνδυ-
ασμό με άλλες παρεμβάσεις, θα οδηγήσουν στη βελτίωση 
της εικόνας της πόλης. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, 
θα αναδειχθούν οι καλές πρακτικές που θα εφαρμοστούν 
στη συνέχεια και σε άλλα σημεία του δήμου Αθηναίων. 
Παράλληλα, θα προβληθούν οι φορείς και οι ομάδες πολιτών 
που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Ένισχύεται  
έτσι μια νέα συλλογική κουλτούρα απέναντι στο δημόσιο χώρο.

Για να απελευθερώσει την Αθήνα από τις μουτζούρες,  
ο δήμος Αθηναίων, στο 1595, την 24ωρη γραμμή επικοινωνίας

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΈΣ ΜΑΣ

Φωτεινή Κυψέλη 

Η Φωτεινή Κυψέλη είναι μια δράση που 
αποσκοπεί στη βελτίωση της αστικής 
εικόνας της Κυψέλης, αναβαθμίζοντας 
την αισθητική και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, αλλά και των περαστικών, μέσω 
του φωτισμού. Οι φωτεινοί δρόμοι και 
οι φωτισμένες είσοδοι πολυκατοικιών 
δημιουργούν ένα ευχάριστο και ασφαλές 
περιβάλλον, που αποτρέπει, εκτός  
των άλλων, και το μουτζούρωμα.

www.fotinikipseli.gr 
www.facebook.com/fotinikipseli

Αγορά Πανδρόσου  
Μνήμες του Δρόμου  
 
Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών και Φίλων  
περιοχής Πανδρόσου, μέσω του προγράμ-
ματος «Μνήμες του δρόμου» τοποθετεί  
στα μεταλλικά ρολά καταστημάτων της οδού  
Πανδρόσου εικαστικά έργα, εκτυπωμένα 
σε ειδική αντι-γκράφιτι μεμβράνη, ώστε να 
αποτρέπονται οι μουτζούρες. Το θέμα τους 
αποτελεί μια αφήγηση των ιστοριών που 
συνοδεύουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις 
του πεζοδρόμου. 
 
www.facebook.com/AgoraofPandrossou



Τι προβλέπει ο κανονισμός καθαριότητας  
του δήμου Αθηναίων

Ή ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και 
λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, καθώς και του αστικού 
εξοπλισμού (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, 
στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά 
μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες 
κτλ), αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο ανάλογα  
με την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, εκτός του 
προστίμου, καταλογίζονται και οι δαπάνες αποκατάστασης, 
όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.

ΤΙ ΟΡΙΖΈΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το γκράφιτι θεωρείται 
αξιόποινη πράξη όταν αυτό πραγματοποιείται δίχως 
αδειοδότηση, τιμωρείται δε όπως ορίζουν οι διατάξεις  
των άρθρων 381, 382, 383 του ποινικού κώδικα.

ΜΈ ΑΛΛΑ 

ΛΟΓΙΑ

Ή ΜΟΥΤΖΟΥΡΑ ΈΙΝΑΙ  ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΉΜΑ.  
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΈΣ ΥΠΟΧΡΈΟΥΝΤΑΙ  
ΝΑ ΠΛΉΡΩΝΟΥΝ ΤΉ ΖΉΜΙΑ.

Ειδικότερα, όποιος με πρόθεση καταστρέφει  
ή βλάπτει ξένη περιουσία τιμωρείται με 
φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν η φθορά 
είναι ευτελούς αξίας ή ελαφρά, ο υπαίτιος 
τιμωρείται με κράτηση έως 6 μήνες ή με 
πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τα 
3.000 ευρώ. Στις παραπάνω περιπτώσεις 
φθοράς ιδιωτικής περιουσίας, η ποινική 
δίωξη ασκείται μόνο μετά από έγκληση του 
παθόντος, δηλαδή του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Στις περιπτώσεις φθοράς ή βλάβης 
αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού ή ιστορικού 
μνημείου ή αντικειμένου τοποθετημένου 
σε δημόσιο χώρο, η αξιόποινη αυτή πράξη 
τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έως 5 έτη. 
Στις περιπτώσεις αυτές, που λόγω  
της πραγματικής και συμβολικής αξίας  
του πληττόμενου αγαθού θεωρούνται  
διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς,  
η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Οι κοινόχρηστες επιφάνειες διακρίνονται 
σε επιφάνειες άμεσης αρμοδιότητας 
(ιδιοκτησίας) του δήμου και επιφάνειες 
έμμεσης αρμοδιότητας. Ο δήμος οφείλει να 
μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας 
στους χώρους της άμεσης αρμοδιότητάς του,  
ενώ για τους χώρους έμμεσης αρμοδιότητας  
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και η άδεια  
των ιδιοκτητών.

Άμεση αρμοδιότητα  
του δήμου Αθηναίων:

 — στις εξωτερικές όψεις  
των δημοτικών κτιρίων

 — στις οριζόντιες και κάθετες 
επιφάνειες κοινόχρηστων χώρων

 — στα μνημεία και στα αγάλματα

 — στον αστικό εξοπλισμό

Έμμεση αρμοδιότητα  
του δήμου Αθηναίων:

 — στις εξωτερικές όψεις όλων  
των υπολοίπων κτιρίων (κρατικών,  
φορέων και ιδιωτών).

 — σε κάθε άλλη επιφάνεια που  
«βλέπει» στον κοινόχρηστο χώρο.



Με την υποστήριξη της


