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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πριν πολλά χρόνια, στον τόπο που κατοικούμε εμείς σήμερα, υπήρχαν χωράφια και άγονοι λόφοι. 
Το 1902 όμως ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, καθηγητής του Πανεπιστημίου  Αθηνών, αγοράζει μια 
μεγάλη έκταση στην περιοχή και αρχίζει να κτίζει σπίτια,  τα οποία τα πουλά με δόσεις 112 δρχ. το 
μήνα.   Την  ίδια  εποχή  η  οικογένεια  Ζωγράφου  με  την  έγκριση  της  πολιτείας  δημιουργεί  και 
λειτουργεί το πρώτο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, διαστάσεων 4Χ8 μέτρα.  Επίσης την ίδια εποχή 
ανεγέρθηκε ο πρώτος μικρός ναός του Αγ. Θεράποντα , στην ίδια θέση που και σήμερα ορθώνεται 
μεγαλοπρεπώς. 

Το 1925 αριθμούνται 15-20 σπίτια.  Η σημερινή λεωφόρος Παπάγου ήταν ένας απλός χαραγμένος 
καρόδρομος.  Δεξιά του υπήρχαν σταροχώραφα και αριστερά αμπελώνες.  Το πρώτο μεταφορικό 
μέσο ήταν ένα ταξί, αργότερα και άλλο. Έπειτα ήρθε το λεωφορείο 15 θέσεων.  Ο μικρός οικισμός  
που είχε δημιουργηθεί , αριθμεί περίπου 100 σπίτια.  Έτσι το 1929 αναγνωρίζεται  με υπογραφή 
του ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, ως ανεξάρτητη Κοινότητα.   Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, (Ε.Τ.Κ. Τεύχος  Πρώτον, Αριθμός φύλλου 15.  Εν Αθήναις  τη 19 Ιανουαρίου 
1929):  “Αναγνωρίζεται  εν  τω  Νομώ  Αττικοβοιωτίας  επαρχία  Αττικής  εις  ιδίαν  Κοινότητα  ο 
συνοικισμός  Ζωγράφου  υπό  το  όνομα  “Κοινότης  Ζωγράφου”  και  με  έδρα  τον  ομώνυμον 
συνοικισμόν αποσπώμενος του Δήμου Αθηναίων”.  Η νεοσυσταθείσα Κοινότητα παίρνει το όνομά 
της από το επίθετο της οικογένειας  Ζωγράφου η οποία και τη δημιούργησε.  Το αρχικό όμως  
επώνυμο  της οικογένειας  Ζωγράφου ήταν  Μαυρονικόλας, αλλά στα μέσα του 18ου  αιώνα ένα 
μέλος  της  έγινε  αγιογράφος  και  το  άλλαξε  σε  Ζωγράφος  (βλ.  Παγκόσμιο  Βιογραφικό  Λεξικό,  
Εκδοτική Αθηνών, Τόμος 4, σελίς 29, ΑΘΗΝΑ 1985).   Ο γιος του Ιωάννη Ζωγράφου, Σωτήριος Ι. 
Ζωγράφου, χρημάτισε Κοινοτάρχης για όλα τα χρόνια  που υπήρχε  η Κοινότητα, δηλαδή από το 
1929  έως  το  1947,  διότι  το  1947  έγινε  Δήμος.   Λίγο  αργότερα,  το  1930  ο  αείμνηστος 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, θεμελιώνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο (το Ζωγράφειο).  Βρισκόταν 
στην ίδια θέση , πλάι στο Ναό του Αγίου Θεράποντα, όπου και σήμερα βρίσκονται τα Δημοτικά 
Σχολεία της Περιοχής.   Μία από τις αίθουσες  του σχολείου ήταν και τα γραφεία της νεοσύστατης  
τότε Κοινότητας Ζωγράφου. 

Σιγά -σιγά, η Κοινότητα Ζωγράφου, μεγαλώνει, εκτός από τις περιοχές  Ζωγράφου και Γουδή, 
συμπεριλαμβάνονται  στα  όρια  της  Κοινότητας  το  1935,  τα  “Κουπόνια”  και  η  περιοχή  του 
Φυτωρίου του Υπουργείου  Γεωργίας, τα σημερινά “Άνω Ιλίσια”.   Πολλές  ωραιότατες  βίλες  που 
σώζονται  ακόμη  και  σήμερα  αρχίζουν   να  κτίζονται.  Η  βίλα  του  Κώστα  Ζωγράφου,  σήμερα 
παιδικός σταθμός,  η βίλα Βοναπάρτη που στεγάζει  το συμβουλευτικό κέντρο οικογενειών  του 
Δήμου,  η  βίλα  Γενήσαρλη (  νυν  βίλα Βουτυρά)  σήμερα Πνευματικό Κέντρο.   Επίσης  η  οικία 
Γεωργίου Γουναρόπουλου, μεγάλου Ζωγράφου, σήμερα Μουσείο και Πινακοθήκη δωρεά του γιου 
του Ηλία προς τον Δήμο μας.
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Την  ίδια  εποχή  ιδρύθηκε,  με  την  επωνυμία  “Ένωση  Ζωγράφου”  ο  πρώτος  ποδοσφαιρικός 
σύλλογος.   Το γήπεδό του  βρισκόταν   μεταξύ των  σημερινών  οδών  Ξηρογιάννη,  Παπάγου,  Γ. 
Παπανδρέου και Δαβάκη Πίνδου.  Στα Κουπόνια εγκαταστάθηκε και το πρώτο αστυνομικό Τμήμα. 
Επίσης άρχισε να λειτουργεί  ο υπαίθριος θερινός  κινηματογράφος “ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ” στη θέση της 
σημερινής πλατείας ΓΑΡΔΕΝΙΑ. Ο γιατρός Μιχάλης Καμπυλαυκάς με την μοναδική για το τόπο 
κλινική του συμβάλει στην περίθαλψη των κατοίκων.  Άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης 
λάμπρυναν  και  έκαναν  περήφανο  τον  τόπο  μας  που  τον  διάλεξαν  για  να  ζήσουν  και  να 
δημιουργήσουν. Ο Αντώνης Τραυλαντώνης, εκπαιδευτικός και λογοτέχνης, ο μεγάλος ζωγράφος 
και καθηγητής της ΑΣΚΤ, Δημήτρης Μπισκίνης, ο γλύπτης  Γιάννης Παππάς, ο καθηγητής επίσης 
της ΑΣΚΤ, και άλλοι.

Η  Κοινότητα  Ζωγράφου,  έχει  πια  μεγαλώσει,  το  1947  αναγνωρίζεται  ως  Δήμος.   Γράφει 
συγκεκριμένα  η  εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  (Ε.Τ.Κ.  1947):  “Έχοντες  υπόψιν.....  την  από  10 
Οκτωβρίου  1947  αίτησιν  εκλογέων  κατοίκων  της  Κοινότητας  Ζωγράφου.....  Η  Κοινότης 
Ζωγράφου, εν τη Επαρχία και τω Νομώ Αττικής, αναγνωρίζεται εις Δήμον, υπό το όνομα Δήμος 
Ζωγράφου”....... Εν Αθήναις τη 18 Δεκεμβρίου 1947. Παύλος Β”. 

Πρώτος Δήμαρχος του νεοσυσταθέντος  Δήμου Ζωγράφου είναι ο Σωτήρης Ι. Ζωγράφου (1947 – 
1954).  Το κύμα της αστυφιλίας που ολοένα διογκώνεται, κατακλύζει και την πόλη μας.

Οι  πολυκατοικίες  ιδιαίτερα   μέσα  στην  δεκαετία  του  ΄60  ξεφυτρώνουν  η  μια  μετά  την  άλλη 

παίρνοντας τη θέση των πολυτελών βιλών και των δίπατων σπιτιών.  Οι ονομασίες των δρόμων 

αλλάζουν και μαζί του αλλάζει  και η περιοχή που μετατρέπεται σιγά – σιγά σε μια απρόσωπη 

μεγαλούπολη.     (το παραπάνω υλικό είναι παρμένο από το βιβλίο : “οι Δρόμοι είχαν τη δική τους   

ιστορία”, έκδοση του “Πολιτιτικού Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών” Ζωγράφου 2005  )  
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ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (1929)

ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (1947)
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ζωγράφου είναι η προώθηση της Δημοτικής 

(τοπικής) και  της  εσωτερικής  ανάπτυξης του  Δήμου,  σε  εναρμόνιση  με  τις  κατευθύνσεις 

αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Η νομοθέτηση  του  σύγχρονου  πλαισίου  για  την  αυτοδιοίκηση,  μέσα  από  το  Ν.  3852/2010,  η 

έλλειψη πόρων και η προγραμματική ανεπάρκεια στην τοπική κλίμακα, έχουν δημιουργήσει ένα 

αρνητικό περιβάλλον για τη σημερινή τοπική αυτοδιοίκηση που καλείται  τώρα να σηκώσει  το 

βάρος της  μεταρρύθμισης,  αλλά και  της  επανεκκίνησης της  ελληνικής  οικονομίας  προωθώντας 

βιώσιμες αναπτυξιακές πολιτικές.

• Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα 

πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους 

σκοπούς:

− την  προστασία  και  αναβάθμιση του  φυσικού και  δομημένου  περιβάλλοντος  της 

περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής
− τη  βελτίωση  της  κοινωνικής  και  οικονομικής  ευημερίας  των   κατοίκων  της 

περιοχής 
− τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόληση στα πλαίσια αντιμετώπισης 

των συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης.

• Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού  

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας  του Δήμου ως 

δημόσιου οργανισμού, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και 

της νομιμοποίησης της λειτουργίας του.  Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν:

− στη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  της  αποδοτικότητας  των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
− στη  βελτίωση  της  παραγωγικής  ικανότητας  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  της 

ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού,  της μηχανοργάνωσης,  της προμήθειας 

εξοπλισμού και της εξασφάλισης  γης και κτιριακών εγκαταστάσεων
− στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου 
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οικονομικού  προγραμματισμού,  της  παρακολούθησης  του  κόστους  των 

παρεχομένων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης

• Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου  

Το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  είναι  δυνατόν  να  εντοπίζει  δραστηριότητες  που  ανήκουν  στην 

αρμοδιότητα  άλλων  φορέων  και  να  προσδιορίζει  τις  αναγκαίες  ενέργειες  συνεργασίας  και 

συντονισμό με αυτούς ώστε  να συμβάλλουν στην ανάπτυξή του, όπως:

− τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις)
− γειτονικοί όμοροι Δήμοι
− λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς 

και Περιφέρεια).

Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  εκτός  των  άλλων  στοχεύει  στην  αναβάθμιση  του  επιπέδου 

συνεργασίας  του Δήμου με  φορείς  του ιδιωτικού,  δημόσιου και  κοινωνικού τομέα,  σε  τοπικό, 

διαπεριφερειακό,  εθνικό  και  διεθνές   επίπεδο,  για  τη  συντονισμένη  προώθηση  της  τοπικής 

ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίησης δράσεων και συμφωνιών.

Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  αποτελεί  εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του 

Δήμου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Είναι  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  τοπικής  ανάπτυξης  και  βελτίωσης  της  διοικητικής 

ικανότητας  του  Δήμου:  Αποτελεί  πρόγραμμα  αναπτυξιακών  υποδομών  και  τοπικών 

επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών 

υπηρεσιών  και  των  Νομικών  προσώπων που  εποπτεύονται  από  το  Δήμο.  Είναι  πρόγραμμα 

πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των 

θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των 

αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. 

β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του: 

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής 

Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη Στρατηγική της και αναλύεται σε 

πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. 
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γ.  Είναι  οργανικό  στοιχείο  της  καθημερινής  λειτουργίας  και  διοίκησης  του  Δήμου  και 

μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η 

αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης 

του  Δήμου.  Η διαδικασία  αυτή  αποτελεί  το  διαρκές  αντικείμενο  ενασχόλησης  των  αιρετών 

οργάνων,  των προϊσταμένων και  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  Προγραμματισμού και  Ανάπτυξής 

του. 

δ.  Υλοποιείται  μέσω του  ετήσιου  προγράμματος  δράσης  του  Δήμου  και  των  Νομικών 

Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση 

του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. 

Ο  ετήσιος  προγραμματισμός  στοχεύει  στον  επιμερισμό  των  δράσεων  του  πενταετούς 

προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του 

συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:

o Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, 

Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων)

o Υπηρεσιακά  στελέχη  (Προϊστάμενοι  υπηρεσιών,  Διευθυντές  Νομικών  Προσώπων, 

στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

o Τοπικοί  φορείς  και  ομάδες  δημοτών  με  σημαντικό  βαθμό  συμβολής  στην τοπική 

ανάπτυξη ή και στη λειτουργία του Δήμου

o Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (π.χ. Περιφέρεια).

στ.  Αξιοποιεί  δείκτες  επίδοσης: Το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  διατυπώνει  μετρήσιμους 

στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών 

επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία 

(εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στο Δήμο.

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού 

του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.

Το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  αποτελεί  το  βασικό  πλαίσιο  κατεύθυνσης,  προσδιορισμού  και 

συντονισμού  των  ενεργειών  όλων  των  οργάνων  διοίκησης  και  υπηρεσιών  και  είναι  ευρύτερα 

γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.
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Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου 

και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά 

στην υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη 

φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  

Με  το  άρθρο  266  Ν.  3852/2010  (Πρόγραμμα  Καλλικράτης)  επιβεβαιώνεται  η  υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που 

εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α’ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με:

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή 

και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.

2. την αρ.  45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο  του Υφυπουργού Εσωτερικών για  το σκοπό,  τη 

διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.

3. την  αρ.  66/50837/14-9-2007  Εγκύκλιο  του  Υφυπουργού  Εσωτερικών,  σχετικά  με  τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄βαθμού

4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης 

και  αξιολόγησης  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  των  Οργανισμών  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων.

5. την  Υπουργική  Απόφαση  5694/3-2-2011  σύμφωνα  με  την  οποία  τροποποιείται  η  ΥΑ 

18183/07

6. το  Προεδρικό  Διάταγμα  89/2011  «Περί  διαδικασιών  κατάρτισης  επιχειρησιακών 

προγραμμάτων Δήμων» με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία 

κατάρτισης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

7. την  Υπουργική  Απόφαση  41179/23-10-2014,  ΦΕΚ  2970/  Β  /4-11-2014  στην  οποία 

καθορίστηκε  το  περιεχόμενο,  η  δομή  και  ο  τρόπος  υποβολής  των  πενταετών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α βαθμού για την περίοδο 2014-2019.

Οι  προηγούμενες  θεσμικές  ρυθμίσεις  αποσκοπούν  στην  εισαγωγή  μόνιμων  εσωτερικών 

διαδικασιών  και  συστημάτων  προγραμματισμού  στους  ΟΤΑ.  Στόχος  είναι  η  διαδικασία  του 

προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των 

Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις 

φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΤΡΟΠΟΥ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο η δομή και ο τρόπος υποβολής των  Πενταετών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

των  Ο.Τ.Α.  α’  βαθμού  για  τη  δημοτική  περίοδο  2014-2019,  καθορίστηκε  σύμφωνα  με  την 

Υπουργική Απόφαση 41179/23-10-2014, ΦΕΚ 2970/ Β /4-11-2014. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

παραπάνω «για  την  κατάρτιση,  παρακολούθηση,  αξιολόγηση,  επικαιροποίηση και  αναθεώρηση 

των  Πενταετών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της δημοτικής περιόδου 2014-2019, δύναται να 

γίνει  χρήση  των  οδηγών  κατάρτισης  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ο.Τ.Α.  α’  βαθμού  της 

δημοτικής περιόδου 2010-2014  (ΦΕΚ 382/Β/11-3-2011).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 1.1: Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Κεφάλαιο 1.2: Διατύπωση του Αναπτυξιακού Οράματος και Καθορισμός της Στρατηγικής του 

                        Δήμου. 

Το παρόν τεύχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού, περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κεφάλαια.

Η Ενότητα 2 (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) και τα κεφάλαια που ακολουθούν θα οριστικοποιηθούν 

μετά και τη δημόσια διαβούλευση επί του παρόντος σχεδίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κεφάλαιο 2.1: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός-Σχέδια Δράσης (Στόχοι και Δράσεις) 

Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός δράσεων

Κεφάλαιο 2.3: Οικονομικός Προγραμματισμός και Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού 

                        Προγράμματος

Κεφάλαιο 2.4: Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού  Προγράμματος
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

22



Αναλυτικότερα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στο πρώτο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

του  Δήμου,  τα  χαρακτηριστικά  του  ίδιου  του  Δήμου  και  των  Νομικών  του  Προσώπων  και 

Επιχειρήσεων, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση.

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α.  τα  βασικά  γεωγραφικά  ιστορικά,  δημογραφικά,  κοινωνικά,  οικονομικά,  πολεοδομικά, 

περιβαλλοντικά  και  αναπτυξιακά  χαρακτηριστικά  του  Δήμου,  καθώς  και  των  σχέσεων  και 

αλληλεπιδράσεων και εξαρτήσεων με τους γειτονικούς Δήμους και την ευρύτερη περιοχή

β.   τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  περιλαμβάνει: 

α.   τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης  που είναι  δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το Δήμο στην 

επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας

β.  τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα 

και τις ανάγκες των πολιτών για παροχή δημοτικών υπηρεσιών

γ.   τις υφιστάμενες δυνατότητες και αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους

δ.   τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, πολιτικές, χρηματοδοτήσεις).

Στο δεύτερο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

α.    προσδιορισμός  της  στρατηγικής  του  Δήμου  προκειμένου  να  πετύχει  το  όραμά  του  (δηλ. 

προσδιορισμός των γενικών στρατηγικών στόχων)

β.    διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Δήμου και των κατευθυντήριων 

αρχών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών 

υποθέσεων

γ.   προσδιορισμός  των  αναπτυξιακών  προτεραιοτήτων  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  εθνικές  και 

περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο πρώτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι 

σε  ειδικότερους  στόχους.  Κάθε  άξονας  εξειδικεύεται  σε  μέτρα  που  αντιστοιχούν  σε  ένα  ή 

περισσότερους στόχους για την επίτευξη των στόχων κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα δράσεων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη 

των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας:

α.   Ο άξονας και το μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση 

β.   Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αποτελέσματα της 

     δράσης 

γ.   Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης 

δ.   Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης

ε.   Η υπηρεσία του Δήμου που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης 

στ. Η χωροθέτηση της δράσης 

ζ.   Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

η.   Οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την υλοποίηση της δράσης

θ.   Ο προϋπολογισμός της δράσης και η πηγή χρηματοδότησης

Στο τρίτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α.   Εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ανά πηγή χρηματοδότησης 

      και  ανά έτος

β.   Υπολογισμός των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των δράσεων του προγράμματος

γ.   Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και μέτρο

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  του  Επιχειρησιακού  Σχεδιασμού  καταρτίζονται  δείκτες  για  την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των στόχων.
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Το  προηγούμενο  προγραμματικό  κείμενο  αποτελεί  το  προϊόν  μιας  διαδικασίας,  η  οποία 

οργανώνεται σε 9 βήματα:

 

ΒΗΜΑΤΑ
ΒΗΜΑ 1: Προετοιμασία και Οργάνωση
ΒΗΜΑ 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
ΒΗΜΑ 3: Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου – κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου
ΒΗΜΑ 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους
ΒΗΜΑ 5:Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και υλοποίηση των Διαδικασιών Διαβούλευσης
ΒΗΜΑ 6:Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου
ΒΗΜΑ 7: Πενταετής Προγραμματισμός Δράσεων και Οικονομικός Προγραμματισμός του Ε.Π. 
ΒΗΜΑ 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
ΒΗΜΑ 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελικές ενέργειες

Το πρώτο στάδιο «Προετοιμασία και Οργάνωση» περιλαμβάνει τη συγκρότηση Διεπιστημονικής 

Ομάδας  Έργου  που  δίνει  τις  αναγκαίες  κατευθύνσεις,  επιβλέπει  τις  υπηρεσίες  και  γενικά 

παρακολουθεί την πορεία του κάθε σταδίου.

Τα  στάδια  2  και  3  «Συνοπτική  περιγραφή  και  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης»  και 

«Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου – κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου» μαζί με το στάδιο 4 

«Συνεργασία  με  όμορους  Δήμους»,  συνιστούν  την  πρώτη  ενότητα  του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος,  συγκροτούν το Στρατηγικό Σχέδιο και αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος 

τεύχους.

Η πρόταση του Στρατηγικού σχεδίου, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, μετά από 

εισήγηση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  στη  Δημοτική  Επιτροπή 

Διαβούλευσης, αποστέλλεται σε τοπικούς φορείς και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.    
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ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στη  συνέχεια  ακολουθούν  ο  επιχειρησιακός  και  οικονομικός  προγραμματισμός,  οπότε 

ολοκληρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τα 

Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων.

Εκτελεστική Επιτροπή

Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης

  Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα 
  – διαβούλευση με πολίτες

Δημόσιες εκδηλώσεις
Ημερίδες

Θεματικές συναντήσεις

Σύνοψη συμπερασμάτων
Τελικό Στρατηγικό Σχέδιο
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  -  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΤΡΟΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΛΟΙΠΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Ο  Δήμος  για  την  αποτελεσματικότερη  υποστήριξη  της  κατάρτισης  του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2015-2019 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ, με την 12454/19-2-2014 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα του Δήμου οργάνωσε τις παρακάτω ομάδες εργασίας, κατ’ αντιστοιχία με 

τους 4 άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Η σύσταση και  οργάνωση αυτών των ομάδων έχει  στόχο και  αντικείμενο την  υποστήριξη της 

Υπηρεσίας Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου.

Θεματική  ομάδα  εργασίας  1   (άξονας  1ος «Προστασία  του  Περιβάλλοντος   και  Βελτίωση  της 

Ποιότητα Ζωής»)

Θεματική ομάδα εργασίας 2  (άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός»)

Θεματική ομάδα εργασίας 3  (άξονας 3ος «Τοπική Ανάπτυξη  και Απασχόληση»)

Θεματική  ομάδα  εργασίας  4   (άξονας  4ος «Βελτίωση  της  Διοικητικής  και  της   Οικονομικής 

Ικανότητας του Δήμου»)

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των 

οργάνων  Διοίκησης,  των  Υπηρεσιών  του  Δήμου  και  των  Νομικών  Προσώπων  του  κατά  τη 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο συντονισμός των ενεργειών, η συλλογή και επεξεργασία των προτάσεων των ομάδων εργασίας 

έγινε από την Δ/νση Οργάνωσης  Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου.

Για  να περιγράψει  με  πληρότητα την υφιστάμενη κατάσταση των Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ζωγράφου και  να προσδιορίσει τα προβλήματα, τις  δυνατότητες,  τις  ευκαιρίες και τους 

περιορισμούς  της  λειτουργίας  τους,  η  Δ/νση  κατάρτισε  ερωτηματολόγιο  (περιλαμβάνεται  στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)  το  οποίο  δόθηκε προς  συμπλήρωση στους  Διευθυντές  των Διευθύνσεων του 
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Δήμου, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τη Δημοτική Επιχείρηση. Τα συμπληρωμένα 

Ερωτηματολόγια των Υπηρεσιών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του παρόντος 

Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Η Υπηρεσία ζήτησε επίσης, από την Εκτελεστική Επιτροπή (το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους) 

να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη φάση του 

προγράμματος.

Επιπλέον  της  συλλογής  στοιχείων  σε  πρωτογενές  επίπεδο  έγινε  και  συλλογή  στοιχείων  σε 

δευτερογενές  επίπεδο  (Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  Ελλάδας,  ιστοσελίδες  φορέων  που  είχαν 

στοιχεία  για  την  πόλη  του  Ζωγράφου,  γενική  βιβλιογραφία  και  ειδικότερα  μελέτες  που  έχουν 

εκπονήσει άλλοι φορείς για τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ζωγράφου).

Με τις  πρωτογενείς  και  δευτερογενείς  πηγές τεκμηριώθηκε τόσο η περιγραφή των κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του Ζωγράφου ως χωροοικονομική μονάδα της 

αυτοδιοίκησης, όσο και τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του Δήμου. Αξιολογήθηκαν τα 

δεδομένα για να μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο ανάλυσης και προβληματισμού για τις 

επόμενες  φάσεις  του  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  (όλες  οι  υπηρεσίες  συμπλήρωσαν  τον  πίνακα 

αξιολόγησης όπως αυτός περιγράφεται ).  

Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο προβλέπεται να συνταχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (ιστοσελίδα του 

Δήμου, αποστολή σε φορείς κ.ά.) προς συμπλήρωση στους κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης 

μας, στους μαζικούς και κοινωνικούς φορείς, ατομικά ή συλλογικά, σε όλους που τυχόν ήθελαν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη φάση της 

Διαβούλευσης.

28



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  –  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το παρόν τμήμα αποτελεί την ουσιαστική επεξεργασία των στοιχείων, όπως αυτά συλλέχθηκαν από 

την ομάδα έργου, για το Δήμο Ζωγράφου στο πλαίσιο της εκπόνησης του Ε. Π.

Σκοπός της παρούσας φάσης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και 

εσωτερικού  περιβάλλοντος  του  Δήμου,  καθώς  και  η  παρουσίαση  ορισμένων  συμπερασμάτων 

σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν κατά την διάρκεια των τελευταίων 10 ετών.

Η συλλογή των στοιχείων που παρατίθενται, πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων, και από 

αναζήτηση σε διαδικτυακούς ιστότοπους καθώς και από δημοσιεύσεις έργων. 

Για  την  παρουσίαση  των  καταγεγραμμένων  στοιχείων  και  των  συμπερασμάτων  τους, 

χρησιμοποιήθηκε  η  μορφή  παρουσίασης  του  προτύπου  της  ΕΕΤΑΑ  «Αναλυτικός  Οδηγός 

Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμου».

Οι κύριες κατηγορίες στοιχείων στις οποίες δομείται η παρούσα εργασία είναι οι παρακάτω:

• Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου

• Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

• Κοινωνική Σύνθεση – Κοινωνικές Υποδομές, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

• Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

• Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου.

1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο  δήμος  Ζωγράφου έκτασης  9.000  περίπου  στρεμμάτων  και  με  75.000  περίπου  κατοίκους, 

υπάγεται  σήμερα  στο  γενικότερο  πολεοδομικό  συγκρότημα  των  Αθηνών   και  εντάσσεται 

γεωγραφικά στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας.  Λόγω της εγγύτητάς του με το κέντρο 

παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά δόμησης. Παρά ταύτα είναι περιοχή πλούσια σε πράσινο 

που συγκεντρώνεται κυρίως στους πρόποδες του Υμηττού . Ο Δήμος απέκτησε μεγάλη αξία λόγω 

της  οικοδόμησης  της  Πανεπιστημιούπολης  και  της  Πολυτεχνειούπολης,  με  αποτέλεσμα  να 

παρουσιάζει υψηλές τιμές στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Η περιοχή  παλιά  ήταν δασικό  και  καλλιεργήσιμο  έδαφος  με  πλούσια  βλάστηση,  καλλιέργειες, 

δάσος και αλσύλλια. Στα μέσα του 20ού αιώνα, με την πολεοδόμηση της Αθήνας αναπτύχθηκε η 

περιοχή.  Τα  δάση  της  περιοχής,  κυρίως  με  πεύκα,  βρίσκονταν  στο  νότο,  νοτιοανατολικό  και 

ανατολικό μέρος. 
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Η ιστορία της περιοχής Ζωγράφου ξεκινά από το 1832 με την απελευθέρωση της Αθήνας από τους 

Τούρκους.  Εκείνη την εποχή ο ηγούμενος  της Ι.Μονής Πετράκη,  ο  Χαντζηπαρθένης Πετράκης 

αγόρασε από τον πασά των Αθηνών χιλιάδες στρέμματα γης στη σημερινή περιοχή του Ζωγράφου, 

καθώς και στην υπόλοιπη Αθήνα. Εν συνεχεία η περιουσία πήγε στους κληρονόμους του. Αυτοί το 

1928 διένειμαν μεταξύ τους την μείζονα περιοχή Ζωγράφου σε οικόπεδα. Περίπου 600 στρέμματα 

γης στο σημερινό Τέρμα του Νέου Ζωγράφου έμειναν αδιανέμητα. Τα απομεινάρια του κελιού του 

Χαντζηπαρθένη Πετράκη βρίσκονται σήμερα στον χώρο μεταξύ των οδών Γεωργίου Ζωγράφου, 

Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών και Γρ. Αυξεντίου. Όλη η Ζωγράφου ήταν λατομεία και ο Πετράκης 

τα εκμεταλλευόταν.

Το 1902 ο Ιωάννης Ζωγράφος βουλευτής  στο κόμμα του Θεόδωρου Δηλιγιάννη  αγόρασε μια 

μεγάλη έκταση από τη χήρα Βουρνάζου και στη συνέχεια τη ρυμοτόμησε σε οικόπεδα, τα οποία 

πουλούσε με δόσεις 112 δρχ. το μήνα. Ο Ιωάννης Ζωγράφος κράτησε μόνο ένα τμήμα στο σημείο 

συνάντησης των σημερινών λεωφόρων Αλ. Παπάγου και Γ. Ζωγράφου. Τα πρώτα σπίτια άρχισαν 

να κτίζονται  στα κτήματα του «Ζωγράφου» το 1919.  Δέκα χρόνια μετά αριθμούσαν 100.  Από 

εκείνους τους  πρώτους οικιστές φτιάχτηκε και  ο  πρώτος  ξύλινος  ναΐσκος  προς τιμή του Αγίου 

Θεράποντα, που σήμερα είναι ο επιβλητικότερος στη περιοχή. Εκτός των Ζωγραφαίων υπήρχαν κι 

άλλοι μεγάλοι κτηματίες της περιοχής (όπως Πετράκηδες, Σταματοπουλαίοι, Αργυροπουλαίοι κ.ά), 

που είχαν αγοράσει ένα από τα καλύτερα κομμάτια της Αθήνας, με ωραίο κλίμα και πολύ κοντά 

στην Αθήνα. Η νότια πλευρά του Ζωγράφου ήταν το άλλοτε ρέμα του Χουσεΐν μπεη, στη βόρεια 

πλευρά του οποίου είχε κτισθεί το θεραπευτήριο του Συγγρού. Αυτό το ρέμα καλύφθηκε στις αρχές 

του 1960 επί Βασιλέως Παύλου. 

Το 1945 η κληρονόμος Πετράκη, Σοφία Κορομηλά αφήνει στην Ι. Μονή Καλογραιών Καλαμάτας 

όλη την περιουσία της επειδή την γηροκόμησαν οι μοναχές. Ανάμεσα στην περιουσία που άφησε 

βρίσκονται  και  πολλά στρέμματα γης  στο τέρμα του Νέου Ζωγράφου.  Η Ι.  Μονή δώρισε  την 

ακίνητη αυτή περιουσία στην Ι.  Αρχιεπισκοπή Αθηνών το 2005 υπό τον όρο να κτιστεί  εκεί ο 

τρισυπόστατος Ιερός Ναός των "Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης , Βαρβάρας και Παρασκευής" 

από τον σύλλογο ανέγερσης του εν λόγω Ι. Ναού και ανάπλασης της γύρω περιοχής Ζωγράφου. Ο 

εν λόγω σύλλογος με Πρόεδρό του τον Διδάκτορα του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών Βίκτωρα Γ. 

Παπαγιαννόπουλο,  έχει  παρουσιάσει  αξιομνημόνευτο  έργο  στην  περιοχή  για  την  διάσωση  του 

περιβάλλοντος και του δάσους της περιοχής από τους εργολάβους και τους καταπατητές. 

Οι σημερινές περιοχές: Άνω Ιλίσια, Γουδή και Ζωγράφου ονομαζόντουσαν παλιά «Κουπόνια» ή 

«Καπούνια». Κατά ορισμένους θεωρήθηκε ότι η ονομασία της περιοχής με το τοπωνύμιο Κουπόνια 

ή Καπόνια πρέπει να έγινε με τη μοιρασιά των κτημάτων του Υμηττού (ανατολικά και δυτικά από 

τους Τούρκους το έτος 1793),  όπου κάθε Οθωμανός έπαιρνε από 6 λαχίδια (κουπόνια αλλιώς). 
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Αυτή όμως η εκδοχή της ονομασίας δεν ευσταθεί από τα ιστορικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, 

η  έκταση  του  σημερινού  Νέου  Ζωγράφου  ανήκε  εξ  ολοκλήρου  στον  πασά  των  Αθηνών. 

Πιθανότερη είναι η ακόλουθη ερμηνεία.

Λεωφόρος Παπάγου

Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, την αρχική ονομασία που ήταν Καμπούνια, την έδωσαν προφανώς 

στην περιοχή οι ναυτικοί από τα νησιά του Αργοσαρωνικού, επειδή η μορφολογία του εδάφους 

τους θύμιζε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, όταν το καμπούνι του πλοίου τους ανεβοκατέβαινε στα 

κύματα.

Η περιοχή ανήκε διοικητικά στον Δήμο Αθηναίων, του οποίου πρώτος Δήμαρχος ήταν ο Ανάργυρος 

Πετράκης, κληρονόμος του μοναχού Χαντζηπαρθένη Πετράκη, αρχικού ιδιοκτήτη της περιοχής. Το 

1929 η περιοχή Ζωγράφου έγινε κοινότητα με πρώτο πρόεδρο τον γιο του Ιωάννη Ζωγράφου τον 

Σωτήριο Ζωγράφο. 

Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος θεμελιώνει το 1ο Δημοτικό σχολείο (το Ζωγράφειο), στην ίδια 

θέση που βρίσκονται σήμερα τα Δημοτικά σχολεία απέναντι από τον Ναό του Αγ. Θεράποντα. Μια 

από τις αίθουσες του σχολείου ήταν και τα γραφεία της νεοσύστατης κοινότητας Ζωγράφου.

Σιγά – σιγά η κοινότητα Ζωγράφου μεγαλώνει και στα όρια της κοινότητας, εκτός από τις περιοχές 

Ζωγράφου  και  Γουδή,  συμπεριλαμβάνονται  τα  Κουπόνια  και  η  περιοχή  του  φυτωρίου  του 

Υπουργείου Γεωργίας τα σημερινά "Άνω Ιλίσια". Πολλές ωραιότατες βίλες που σώζονται ακόμα 

και σήμερα αρχίζουν να κτίζονται. Η βίλα του Κώστα Ζωγράφου, σήμερα Αυτοδιαχειριζόμενος 

κοινωνικός  χώρος Βίλα Ζωγράφου η βίλα  Βοναπάρτη που στεγάζει  το  Συμβουλευτικό Κέντρο 

Οικογενειών  του  Δήμου,  η  βίλα  Βουτυρά,  σήμερα  Πνευματικό  Κέντρο,  η  βίλα  Κοτοπούλη  το 

εξοχικό της αείμνηστης ηθοποιού που σήμερα είναι πολιτιστικό κέντρο, η έπαυλη Βουγά,  η έπαυλη 

Συριώτη,   έπαυλη Παυλίνα,  η έπαυλη Νίνου.  Επίσης η οικία Γεωργίου Γουναρόπουλου, σήμερα 

Μουσείο και Πινακοθήκη.

Την ίδια εποχή ιδρύθηκε ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύλλογος, με την επωνυμία "Ένωση Ζωγράφου". 

Το γήπεδό του, βρισκόταν μεταξύ των σημερινών οδών Ξηρογιάννη, Αλ. Παπάγου, Γ. Παπανδρέου 

και Δαβάκη Πίνδου.

Στα Κουπόνια εγκαταστάθηκε και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Άρχισε να λειτουργεί ο πρώτος 

υπαίθριος  κινηματογράφος  "ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ",  στη  θέση  της  σημερινής  πλατείας  Δ.  Αλεξανδρή 

(Γαρδένια).

Το 1947 η κοινότητα Ζωγράφου ανακηρύχθηκε Δήμος, στον οποίο περιλαμβάνονταν οι συνοικίες 

Γουδή  τα Άνω Ιλίσια (πρώην Κουπόνια ή Καπόνια), τα Ιλίσια, παρά την κοίτη του ποταμού Ιλισού 

που ξεκίναγε από την Αγία Ελεούσα, στη σημερινή συνοικία της Πανεπιστημιούπολης.
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Οδός Ιλισίων

Το 1965 παραχωρούνται από το Ελληνικό Δημόσιο 1100 περίπου στρέμματα δασικής έκτασης στο 

Πανεπιστήμιο  Αθηνών.  Αυτό  το  γεγονός  είναι  σημαντικό  καθότι  σταματά  κάθε  δυνατότητα 

επέκτασης των ιδιοκτησιών προς το δάσος του Υμηττού, αφού η τελευταία ιδιοκτησία είναι αυτή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1975 εξελέγη Δήμαρχος Ζωγράφου ο  Δημήτρης Μπέης. Στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές, που 

γίνανε το 1978 ο Μπέης έθεσε υποψηφιότητα για Δήμαρχος Αθηναίων και Δήμαρχος Ζωγράφου 

εξελέγη η Φωτεινή  Σακελλαρίδου – Καμπυλαυκά.  Στις Δημοτικές Εκλογές του 1998 έθεσε για 

τελευταία φορά υποψηφιότητα, καθώς ηττήθηκε από τον Ιωάννη Καζάκο. Ο  Ιωάννης Καζάκος 

ανέλαβε καθήκοντα για 1η φορά την πρωτοχρονιά του  1999 και  εξελέγη άλλες 2 φορές.  Στις 

Δημοτικές Εκλογές του 2010 ηττήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καλλίρη, ο οποίος με τη σειρά του 

αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο καθώς ήρθε τέταρτος στις δημοτικές εκλογές του 2014, και ανέλαβε 

καθήκοντα  η νέα  Δήμαρχος  Σταματία Καφατσάκη.  

Συνοικίες

• ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ

• ΓΟΥΔΗ

• ΝΕΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΠΑΛΑΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Δημοτικά σχολεία

• 1o (Ηρώων Πολυτεχνείου 1) 
• 2o (Ευνομίας 2) 
• 3o (Κρίνων 28) 
• 4o (Μ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς) 
• 5o (Περιάνδρου 27) 
• 6o (Περιάνδρου 27) 
• 7o (Μακρυγιάννη 46) 
• 8o (Μακρυγιάννη 46) 
• 9o (Κρίνων 28) 
• 10o (Μ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς) 
• 11o (Περιάνδρου 27) 
• 12o (Μακρυγιάννη 46) 
• 14o (Ευνομίας 2) 
• 15o (Μακρυγιάννη 46) 
• 16o (Μακρυγιάννη 46) 

33



• 17o (Περιάνδρου 27) 
• 19o (Ηρώων Πολυτεχνείου 1) 

Γυμνάσια

• 1ο (Κρίνων 26) 
• 3ο (Ηρώων Πολυτεχνείου 3) 
• 4ο (Γρ. Αυξεντίου 174) 
• 5ο (Μ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς) 
• 6ο (Υδάσπου 18 & Ταξίλου) 
• Τ.Α.Δ. (Γρ. Αυξεντίου 174) 

Λύκεια

• 1ο (Κρίνων 26) 
• 3ο (Ηρώων Πολυτεχνείου 3) 
• 4ο (Βακτριανής 99) 
• 5ο (Μ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς) 
• 6ο (Υδάσπου 18 & Ταξίλου) 
• 1ο ΕΠΑ.Λ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 13) 

Ανώτατη Εκπαίδευση

• Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 

Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΜΙΘΕ, 
ΕΛΚΕ,  Τεχνική  Υπηρεσία,  Ιατρική  Σχολή  (Γουδί),  Οδοντιατρική  Σχολή  (Γουδί),  Νοσηλευτική 
Σχολή (Γουδί).

• Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

Σχολή  Πολιτικών  Μηχανικών,  Σχολή  Μηχανολόγων  Μηχανικών,  Σχολή  Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, 
Σχολή Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων Μεταλλουργών, 
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

Γυμναστήρια

• Δημοτικό Στάδιο "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ",  Πλατεία Αγίου Θεράποντα & Ωρίωνος. 
(Ποδόσφαιρο, Στίβος) 

• Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Γουδή 
• Γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 στο πάρκο στο Γουδή. 
• Κλειστό  δημοτικό  γυμναστήριο  Ζωγράφου,  Ωρίωνος  1,  για  προπονήσεις  και  αγώνες 
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Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χάντμπολ. 
• Κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Γουδί για αγώνες Μπάσκετ, Βόλεϊ. 
• Κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Ιλισίων, Ταξίλου 42 Άνω Ιλίσια για προπονήσεις και αγώνες 

Μπάσκετ,  Βόλεϊ,  Χάντμπολ,  Ενόργανης  Γυμναστικής.  Επίσης  παραχωρείται  για 
γυμναστικές επιδείξεις σχολείων. 

• Αθλητικό κέντρο τέννις Γουδί, (εντός του πάρκου). 
• Δημοτικό αθλητικό κέντρο νεότητας "ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ" τέρμα οδού Αγίας Ελένης 

για Μπάσκετ, και Τέννις 
• ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  στα  Ιλίσια  επί  της  οδού  Ταξίλου  42,  για  προπονήσεις  και  αγώνες 

κολυμβητικούς και Πόλο. 
• Κολυμβητήριο Δήμου Αθηναίων στο Γουδί (Κολύμβηση και γήπεδα Τέννις) 
• Κέντρο Ιππασίας - Γουδή (ΚΕΙΠΠ) 

Αθλητικοί Σύλλογοι

• Αθλητικό Κέντρο Ζωγράφου "ΑΚΕΖ" (Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Σκάκι, Βόλεϊ) 
• Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Taekwondo Ζωγράφου (Ταεκβοντό) 
• Αθλητικός Όμιλος Αριάδνη (Ενόργανη Γυμναστική) 
• Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Ζωγράφου   (Ποδόσφαιρο) 
• Αθλητικός Όμιλος Θησέας   (Ποδηλασία, Τρίαθλο) 
• Αθλητικός Όμιλος Ζωγράφου "ΑΟΖ" (Μπάσκετ) 
• Αθλητικός Σύλλογος Fighting Spirit Club (Kickboxing, Ταεκβοντό) 
• Αθλητικός Σύλλογος Taekwondo Αθηναϊκός (Ταεκβοντό) 
• Αθλητικός Σύλλογος Taekwondo Ζευς (Ταεκβοντό) 
• Αθλητικός Σύλλογος Taekwondo Ζωγράφου (Ταεκβοντό) 
• Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντο Ζωγραφου (αγωνιστικό - αυτοάμυνες) 
• Γ.Α.Σ ΙΛΙΣΟΣ (Κλασσικός Αθλητισμός, Τρίαθλο) 
• ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ(Ποδόσφαιρο,  Μπάσκετ,  Βόλεϊ,  Χάντμπολ,  Πόλο, 

Κολύμβηση, Τοξοβολία, Ξιφασκία) 
• Ιλίσσια 2004 (Ποδόσφαιρο) 
• Κολυμβητικός Όμιλος Ιλισίων "Ποσειδώνας" (Κολύμβηση, Πόλο, Ενόργανη Γυμναστική) 
• Όμιλος Αντισφαιρίσεως Γουδί (Τένις) 
• Όμιλος Αντισφαίρισης Ζωγράφου ΟΑΖ (Τένις) 
• Όμιλος Φιλάθλων Ζωγράφου (Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Χόκεϊ) 
• Παναθλητικός Όμιλος Αγίου Θωμά (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Πυγμαχία) 
• Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος "ΠΑΣ Ζωγράφου" (Κλασσικός Αθλητισμός) 
• Ποδηλατικός Εκδρομικός Σύλλογος Αθηνών "ΠΕΣΑ Αστέρας" (Ποδηλασία) 
• Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ Δήμου Ζωγράφου (Μπριτζ) 
• ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Μπάσκετ) 
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Σύλλογοι

• Σύλλογος  ανέγερσης  τρισυπόστατου  Ιερού  Ναού  "Αγίων  Ραφαήλ,  Νικολάου,  Ειρήνης, 
Βαρβάρας και Παρασκευής" Δήμου Ζωγράφου και Ανάπλασης της γύρω περιοχής 

• Σύλλογος Ηπειρωτών 
• Σύλλογος Κρητών "Νίκος Καζαντζάκης" 
• Σύλλογος Ποντίων 

Ταχυδρομεία

• Ζωγράφου, Μπισκίνη 5 
• Άνω Ιλισίων, Εθνικής Αντιστάσεως 29 

Πλατείες - Πάρκα

• Ηρώων Κυπριακού Αγώνος 
• Αγίου Θεράποντα 
• Αγίου Γερασίμου 
• Αγίας Μαρίνας 
• Γαλήνης 
• Μερκάτη 
• Αγίας Μαρίνας 
• Πάρκο Ειρήνης 
• Πάρκο Γουδί 
• Άλσος Ιλισίων 

Εκκλησίες

Η κεντρική εκκλησία είναι ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ

• Αγίου Γερασίμου 
• Αγίας Μαρίνας 
• Αγίου Γεωργίου 
• Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Δήμου Καισαριανής (έχει πρόσβαση από τον Δήμο 

Ζωγράφου) 
• Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίου Νικολάου (νεκροταφείο). 
• Εισόδια της Θεοτόκου ( Πάρκο Γουδή ) 
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Πολιτιστικά Κέντρα

• Πνευματικό Κέντρο 
• Ίδρυμα ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ 
• Θεατρικό Εργαστήρι 
• Θεατρικό Παιχνίδι 
• Υπαίθριο Δημοτικό θέατρο 
• Αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος Βίλα Ζωγράφου  
• Εργαστήρι Ζωγραφικής 
• Μουσείο "Μ. Κοτοπούλη" 
• Βίλα Βουγά 
• Τμήμα Παραδοσιακών Χορών 
• Σχολή Φωτογραφίας 
• Εργαστήρι Κινηματογράφου 
• Χορωδία 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Ετήσια Έκθεση Βιβλίου 
• ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
• Πολιτιστικό Κέντρο "G. Gounaro" 
• ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ  

Τοπικά μέσα ενημέρωσης

• Zografou.Net  - Ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης για τον Δήμο Ζωγράφου   
• VIPAPHARM  - Ηλεκτρονικός Εκδοτικός οίκος 
• ΖΟGRAFOU LIVE
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1.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ–ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

1.2.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το  1948  η  κοινότητα  Ζωγράφου  έγινε  Δήμος  και  σήμερα  κατοικείται  από  70.060  κατοίκους 

(μόνιμος πληθυσμός, απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011).Το παρακάτω διάγραμμα, δείχνει την εξέλιξη του 

πληθυσμού  από  το  1940  μέχρι  το  2011.  Είναι  φανερή  η  ραγδαία  πληθυσμιακή  αύξηση,  που 

μετέτρεψε την πόλη σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.
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Επειδή τα μόνα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό (Δελτίο τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

22/07/2011, «Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων απογραφής πληθυσμού 2011», στον πίνακα που 

ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τα έτη 2011, 2001, και 1991 και η κατανομή ανά φύλο 

την τελευταία δεκαετία.

Όλα τα στοιχεία που δίνονται σε όλους του πίνακες που ακολουθούν είναι στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τις 

απογραφές των πληθυσμών τα έτη 2001, 2011.

Συμπέρασμα Α΄: Μεταξύ 1991 – 2001 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου μειώθηκε κατά 1,4%, ενώ μεταξύ 

2001 – 2011 μειώθηκε κατά 14,1%. Ουσιαστικά την τελευταία εικοσαετία ο μόνιμος πληθυσμός μειώνεται.

Συμπέρασμα Β΄: Μέσα σε δέκα χρόνια (2001 – 2011) οι άνδρες μειώθηκαν κατά 13,9% και οι γυναίκες κατά 

14,1%. Συνεπώς το πρότυπο κατανομής ανά φύλο παραμένει το ίδιο.

Συμπέρασμα Γ΄: Ο νόμιμος πληθυσμός μέσα σε δέκα χρόνια μειώθηκε κατά 11%.

Παρατήρηση: Η διαφορά μεταξύ πραγματικού και μόνιμου πληθυσμού το 2001 (76.115 - 81.435 = 5.320) 

αφορά τα μετακινούμενα άτομα την ημέρα της απογραφής.
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Μόνιμος πληθυσμός 2001-2011 κατανομή ανά φύλλο
Δήμος Ζωγράφου 2011 2001 Μεταβολή

Σύνολο 70.060 81.435 -14,0%
Άρρενες 32.660 37.917 -13,9%
Θήλεις 37.400 43.518 -14,1%

Μόνιμος πληθυσμός 1991-2001-2011

Δήμος Ζωγράφου
1991 82.615 -
2001 81.435 -1,4%
2011 70.060 -14,0%

Δήμος 
Ζωγράφου

Πραγματικός 
πληθυσμός 

2001

Μόνιμος 
πληθυσμός 

2001

Νόμιμος 
πληθυσμός 

2001
Διαφορά νόμιμου 

πληθυσμού 
2001-201176.115 81.435 55.617

Πραγματικός 
πληθυσμός 

2001

Μόνιμος 
πληθυσμός 

2011

Νόμιμος 
πληθυσμός 

2011
- 70.060 49.524 -11%

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. (πρώην ΕΣΥΕ) από το 1951 δημοσίευε στοιχεία για τον πραγματικό και τον νόμιμο πληθυσμό. 

Από το 1991 άρχισε να δημοσιεύει στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό, το 2001 δημοσίευσε περισσότερα και 

το 2011 δημοσίευσε πρώτα τα στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό ανά δήμο. 

Στα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και στα επιχειρησιακά προγράμματα είχαν ως τώρα χρησιμοποιηθεί τα 

στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού. Όλα τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά κ.λ.π. 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού είχαν ως βάση αναφοράς τον πραγματικό πληθυσμό.

Στατιστικοί ορισμοί:

Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια,  
νομό, δήμο και αυτοτελή οικισμό. Θεωρείται το μέγεθος που καταγράφει με ακρίβεια τον πληθυσμό μιας  
περιοχής.

Πραγματικός πληθυσμός  είναι  ο  αριθμός  των  ατόμων  που  βρέθηκαν  παρόντα  κατά  την  ημέρα  της  
απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο και αυτοτελή οικισμό.

Νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την  
ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την  
ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινά στο  
εξωτερικό.
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Η Ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού στο Δήμο Ζωγράφου, βάση των στοιχείων της  ΕΛ.ΣΤΑΤ. ,έχει ως 

εξής:

Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού 2011

Δήμος 
Ζωγράφου

Ομάδες ηλικιών Πληθυσμός
0-9 4.805

10-19 6.419
20-29 13.217
30-39 10.976
40-49 9.342
50-59 9.021
60-69 7.288

70ετών και άνω 995

Παρατηρούμε πως οι παραγωγικές πληθυσμιακές ομάδες (20-69 ετών) συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο 

του 50% στο συνολικό πληθυσμό.

Ενώ έχουμε και σημαντικό αριθμό ατόμων ηλικίας 70 ετών και άνω.

Ο μόνιμος πληθυσμός των αλλοδαπών στο Δήμο Ζωγράφου βάση των στοιχείων της  ΕΛ.ΣΤΑΤ. ,έχει ως 

εξής:

Μόνιμος πληθυσμός αλλοδαπών 1991-2001-2011
Δήμος Ζωγράφου 2011 2001 1991

Σύνολο: 6.100 5.117 2.531

Οι αλλοδαποί που καταγράφηκαν είναι από χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας, της Αμερικής.
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Ο αριθμός των νοικοκυριών στο Δήμο Ζωγράφου βάση των στοιχείων της  ΕΛ.ΣΤΑΤ. ,έχει ως εξής:

Αριθμός νοικοκυριών - μέλη

Δήμος 
Ζωγράφου

Έτος Αριθμός  μελών 
νοικοκυριού

Νοικοκυριά Μέλη

2011

1 13.202 13.202
2 9.323 18.646
3 5.378 16.134
4 4.054 16.216
5 729 3.645
6 166 996
7 41 287
8+ 12 107

Σύνολο: 32.905 69.233

2001

1 9.661 9.661
2 8.747 17.494
3 6.223 18.669
4 5.577 22.308
5 1.203 6.015
6 276 1.656
7 66 462
8+ 35 308

Σύνολο: 31.788 76.573

Τα νοικοκυριά με δύο άτομα, κατέχουν την πρώτη θέση στην απογραφή του 2011, και ακολουθούν τα 

νοικοκυριά με τέσσερα μέλη και τρία μέλη. Τα πολυπληθέστερα νοικοκυριά δυστυχώς είναι λίγα, και λιγότερα 

απ  ́ότι ήταν στην απογραφή του 2001.

Παρατηρείται επίσης και μια σημαντική μείωση στα τετραμελή νοικοκυριά από το 2001 στο 2011(τη 

μεγαλύτερη), όπως και στα τριμελή νοικοκυριά αλλά και στα νοικοκυριά με δύο μέλη. Σίγουρα βασικοί 

παράγοντες στη μείωση αυτή είναι η κρίση και τα επακόλουθά της (ανεργία, έλλειψη χρημάτων, κ.λ.π.)    
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Είδος οικογένειας

Δήμος 
Ζωγράφου

Έτος Είδος 
Πυρηνικής 

Οικογένειας

Πυρηνικές 
Οικογένειες

2011

1. Σύζυγοι χωρίς 
παιδιά

4.840

2. Σύζυγοι με 
παιδιά

8.620

3. Πατέρας με 
παιδιά

443

4. Μητέρα με 
παιδιά

2.887

5. Σύντροφοι 
χωρίς παιδιά

522

6. Σύντροφοι με 
παιδιά

72

Σύνολο: 17.384

2001

1. Σύζυγοι χωρίς 
παιδιά

4.975

2. Σύζυγοι με 
παιδιά

11.139

3. Πατέρας με 
παιδιά

443

4. Μητέρα με 
παιδιά

2.766

5. Σύντροφοι 
χωρίς παιδιά

541

6. Σύντροφοι με 
παιδιά

110

Σύνολο: 19.974

Όσον αφορά τις  πυρηνικές  οικογένειες,  παρατηρούμε πως δεν  έχουμε σημαντικές  μεταβολές  από την 

απογραφή του 2001 στην απογραφή του 2011, με εξαίρεση τη μείωση των οικογενειών με παιδιά από 11.139 

σε  8.620.
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Οικογενειακή κατάσταση πληθυσμού 2011
Δήμος Ζωγράφου Άγαμοι Έγγαμοι,  με 

σύμφωνο 
συμβίωσης και σε 
διάσταση

Χήροι  και  χήροι 
από  σύμφωνο 
συμβίωσης

Διαζευγμένοι  και 
διαζευγμένοι  από 
σύμφωνο 
συμβίωσης

33.455 29.671 5.167 2.733
Κατάσταση απασχόλησης 2011

Δήμος 
Ζωγράφου

Απασχολούμενοι Ζητούσαν 
εργασία

Μαθητές - 
Σπουδαστές

Συνταξιούχοι Οικιακά Λοιπά

26.546 5.410 14.132 15.013 5.967 3.958

Οικονομικές / Παραγωγικές δραστηριότητες 2011
Δήμος Ζωγράφου Πρωτογενής 

τομέας
Δευτερογενής 

τομέας
Τριτογενής τομέας

93 3.173 23.280

Στην περιοχή του Δήμου Ζωγράφου, περιοχή κύριας κατοικίας και άμεσης γειτνίασης με την πρωτεύουσα της 

χώρας, με συγκέντρωση μονάδων εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού της περιοχής 

απασχολείται στον τριτογενή τομέα (23.280 άτομα).

Οι παραγωγικές δραστηριότητες στο Δήμο Ζωγράφου χαρακτηρίζονται από τη σαφή κυριαρχία του κλάδου 

του  εμπορίου  (χονδρικό,  λιανικό  εμπόριο),  με  τον  κλάδο  των  υπηρεσιών  στους  ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να ακολουθεί, και στη συνέχεια τον κλάδο της δημόσιας διοίκησης.
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Το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου Ζωγράφου, βάση των στοιχείων της  ΕΛ.ΣΤΑΤ. , έχει ως 
εξής:

Πληθυσμός και επίπεδο εκπαίδευσης κατά φύλο 2011 στο Δήμο Ζωγράφου
Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πτυχίο 

Παν/μίου-

Πολ/χνείου και 

ισότιμων

σχολών

Πτυχίο 

ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ

Και ισότιμων

σχολών

Πτυχίο 

Ανώτερων

Επαγγελμα-

τικών

σχολών

Πτυχίο 

Μεταδευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

(ΙΕΚ,Κολέγια κ.λ.π)

Άρρενες
400 1.047 5.566 2.002 508 1.951

Θήλεις 
201 1.089 6.729 1.960 361 2.386

Απολυτήριο

Λυκείου

(Γενικού,

Εκκλησιαστικού κ.λ.π.)

Πτυχίο

Επαγγελματι-

κού

Λυκείου

Πτυχίο 

Επαγγελματι-

κών 

Σχολών

Απολυτήριο

Τριτάξιου

Γυμνασίου

Απολυτήριο

Δημοτικού

Άρρενες
9.604 931 772 2.802 4.017

Θήλεις 
11.319 391 387 2.897 5.948

Εγκατέλειψε 

Το Δημοτικό

Αλλά γνωρίζει

Γραφή και ανάγνωση

Ολοκλήρωσε  την 

προσχολική 

αγωγή

Δε  γνωρίζει 

γραφή  και 

ανάγνωση

Άρρενες
308 1.540 103

Θήλεις
921 1.484 338

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης σε συσχέτιση με το φύλο των ερωτώμενων, μεγαλύτερες 

διαφοροποιήσεις  παρατηρούνται  στους  αγράμματους,  όπου οι  γυναίκες  είναι  περισσότερες  από 

τους  άνδρες.  Όμως  περισσότερες  γυναίκες  γνωρίζουν  γραφή  και  ανάγνωση  παρόλο  που 

εγκατέλειψαν το δημοτικό σε σχέση με τους άνδρες.

Τα μεγαλύτερα νούμερα τα έχουμε στους απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης και όχι στην ανώτερη 

εκπαίδευση,  με τις  γυναίκες  να έχουν προβάδισμα, σε αντίθεση με την ανώτατη εκπαίδευση – 

διδακτορικό, όπου εκεί προβάδισμα έχουν οι άνδρες.
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1.3 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

1.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ζωγράφου

Ο  Δήμος  Ζωγράφου  λειτουργικά  εντάσσεται  στο  πολεοδομικό  συγκρότημα  της  Αθήνας. 

Περικλείεται από τους Δήμους Παπάγου-Χολαργού στο βορρά, Αθηναίων στα δυτικά, Καισαριανής 

στα νότια και  το όρος  Υμηττός  στα ανατολικά.  Η γεωγραφική του έκταση ανέρχεται  σε 8.517 

στρέμματα, το 40% της οποίας, ανατολικά της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, εμπίπτει 

στην  δασική  έκταση  του  βουνού.  Τα  σημερινά  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Ζωγράφου  έχουν 

καθορισθεί με αποφάσεις των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων:

Ο  Δήμος  Ζωγράφου  στο  οικιστικό  δίκτυο  του  Ανατολικού  Λεκανοπεδίου  της  Αθήνας,  όπως 

προδιαγράφεται  από το ισχύον Ρ.Σ.Α./1985,  είναι  αυτός του «δήμου -  κέντρου» με υπερτοπική 

σημασία. Ο ρόλος αυτός δεν μεταβάλλεται από το σχέδιο του νέου Ρ.Σ.Α. που ήδη έχει τεθεί σε 

διαβούλευση. Η εγκατάσταση στο Δήμο Ζωγράφου των εγκαταστάσεων των ΑΕΙ Πολυτεχνείου και 

Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων αλλά και το νεκροταφείο 

Ζωγράφου, εξακολουθούν να προσδίδουν στο Δήμο την παραπάνω ιδιότητα. Οι κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις  κυρίως  με  την  επέκταση  του  ΜΕΤΡΟ,  υποστηρίζουν  λειτουργικά  αυτόν  το  ρόλο, 

δημιουργώντας προοπτικές ποιοτικής βελτίωσης των παραμέτρων διαβίωσης στις συνοικίες του 

Δήμου.

α) Μεταξύ Ζωγράφου – Καισαριανής

Η υπ' αριθμ. 54 σχετική απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, η διαβιβασθείσα στην Κοινότητα  

(τότε) Ζωγράφου “δια του υπ' αριθμ. 18.178/20.7.1939 εγγράφου της  Διοικήσεως Πρωτευούσης”  

έχει ως εξής:

“Δεχόμενον  την  αίτησιν  της  Κοινότητος  Ζωγράφου,  καθορίζει  οριστικώς   τα  μεταξύ  του  Δήμου  

Καισαριανής και Κοινότητος Ζωγράφου όρια, ως ακολούθως:

Άρχονται  από  της  εκκλησίας  του  Αγ.  Ιωάννου,  ήτις  παραμένει  εις  τον  Δήμο  Καισαριανής,  

ακολουθούσι το αντέρεισμα του λόφου Κύρου Λύρα (το ορθόν είναι Κήλλου Πήρα) μέχρι της κορυφής  

αυτού και εκείθεν κατευθύνεται προς τα νοτιοανατολικά προς την συμβολήν των χαραδρώσεων  μέχρι  

της γενέσεώς των και εκείθεν εις την κορυφογραμμήν του όρους Υμηττού ένθα και τερματίζονται”.  

Εκοινοποιήθη την 29.10.1945
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β) Μεταξύ Ζωγράφου – Παπάγου-Χολαργού

Πρόκειται περί των ορίων των καθορισθένων πριν από την δημιουργία του μεταξύ αυτών νεοτέρου  

δήμου  Παπάγου-Χολαργού.   Τα  όρια  τα  αναγραφόμενα  στην  υπ'  αριθμ.  39  απόφαση  του  

Αναθεωτηρικού Δικαστηρίου  της διαβιβασθείσης δια του υπ' αριθμ. 8.713/13.4.1939 εγγράφου της  

“Διοικήσεως Πρωτευούσης” έχουν ως εξής:'Αρχονται από του σημείου της χαράδρας εις τον οποίον  

η  ευθεία  γραμμή  η  ενούσα  την  νοτιοανατολικήν  γωνία  του  μανδροτοίχου  του  Νοσοκομείου  

(Σωτηρίας)  μετά  της  νοτιοδυτικής  τοιαύτης  της  μονής  του  Αγ.  Ιωάννου  του  Θεολόγου   συναντά  

ταύτην  και εις  απόστασιν διακοσίων (200) περίπου μέτρων από της τελευταίας  ταύτης γωνίας,  

ούτως ώστε η Μονή παραμένει εις την Κοινότητα Χολαργού, εκείθεν ακολουθούντα (τα όρια) την  

κορυφήν  του  αντερείσματος  του  προς  τον  Αγ.  Ιωάννην  κατευθυνομένου,  καταλήγουν  εις  τον  

χαμηλότερον αυχένα της κορυφογραμμής του όρους Υμηττού”. Στη δεύτερη παράγραφο και των δύο  

εγγράφων,  αναγράφεται  ότι  τα  κοινά   όρια  των  εκατέρωθεν  ομόρων  δήμων  “δεν  είχον  τεθεί  

αμετάβλητα οροθετικά σημεία, αλλ' εγένετο προσδιορισμός αυτών δια νοητών οροθετικών γραμμών  

κατά  τρόπον  γεννώντα  πλείστας  όσαν  αμφιβολίας,  τόσον  εις  τα  φορολογικά  υποχρεώσεις  των  

δημοτών   όσο  και  εις  τον  καθορισμόν  του  αρμοδίου  Οργανισμού  Αυτοδιοικήσεως  όστις  ήθελεν  

επιλαμβάνεσθαι των συναφών προς τα πόλεις ζητημάτων...”

Ως συνάγεται εκ της παραγράφου  αυτής τα όρια των Δήμων (και Κοινοτήτων) πρέπει να είναι σαφή,  

ευδιάκριτα  και  υπό  των  ομόρφων  αποδεκτά.   Η  χάραξη  νέων  δρόμων,  ιδίως  λεωφόρων και  η  

κατασκευή σοβαρών τεχνικών έργων, επιφέρει την αναγκαία μεταβολή των κοινών ορίων.   Η εσοχή  

τμημάτων ενός δήμου προς τον γειτονικόν, προκαλεί διάφορα προβλήματα. 

Με τη δημιουργία του Δήμου Παπάγου (νυν Παπάγου-Χολαργού), τα προς ανατολάς όρια του Δήμου  

μεταβλήθηκαν  μάλλον  εις  βάρος  του  Δήμου  Ζωγράφου,  αλλά  εξ'  ανάγκης.   Κατόπιν  αυτού  η  

ανατολική οριογραμμή του Δ. Ζωγράφου μετά το Νοσοκομείο των Παίδων, ακολουθεί την προς τον  

Υμηττό κατευθυνόμενη χαράδρωση (συνέχεια επί της  Παπανδρέου).  Εν συνεχεία ακολουθεί  την  

επέκταση της Παπανδρέου (Κοκκινοπούλου) και στη διασταύρωση της με την Κατεχάκή, στρέφεται  

επ' ολίγον δεξιά για να ακολουθήσει τις οδούς Καραλή Αθ. - Βερσή Κ. - Ζησιμοπούλου στο άκρον της  

οποίας στρέφεται αριστερά επί του νοτίου ορίου του Δήμου Παπάγου (νυν Παπάγου-Χολαργού).  Από  

εκεί, πιθανώς κατευθύνεται προς τον χαμηλότερο αυχένα του Υμηττού. 1 

1
Αναστάσιος Παππάς “ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ – ΓΟΥΔΙ ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ” σελ  70-72, Ιαν. 2002
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  Χωροταξικά και Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά του Δήμου Ζωγράφου

Η Πολεοδομική ανάπτυξη,  συμβάλει  στην γενικότερη αναβάθμιση και  ανάπτυξη της  περιοχής, 

στην  βελτίωση του  επιπέδου  ζωής,  στην  ικανοποιητικότερη προσέγγιση  και  αντιμετώπιση των 

αναγκών  των  κατοίκων  στην  πρόβλεψη  των  απαραίτητων  εξυπηρετήσεων  των  κατοίκων,  στη 

χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου, με κύριο άξονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον.

Η πολεοδομική ανάπτυξη έχει ως κατευθυντήριες γραμμές:

• Διατήρηση του υπάρχοντος πρασίνου και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.

• Αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων χώρων αναψυχής και ανάπτυξη του περιβάλλοντος.

• Δημιουργία   νέων  χώρων  αναψυχής  καθώς  και  χώρων  για  αθλητικές,  κοινωνικές, 

πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες.

• Βελτίωση  του  κυκλοφοριακού  προβλήματος  και  επέκταση  του  METRO  στο  Δήμο 

Ζωγράφου.
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• Προστασία και αξιοποίηση του Τμήματος της ζώνης του Υμηττού που ανήκει διοικητικά 

στο Δήμο Ζωγράφου.

• η ισόρροπη και αειφορική χρήση του αστικού και του περιαστικού χώρου,

• η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας με 

βάση και τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, εργασίας, κατοικίας

• η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς,

• η βελτίωση της ποιότητας ζωής στη πόλη

Τα χαρακτηριστικά του Δήμου Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου λειτουργικά εντάσσεται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας. Περικλείεται από 

τους Δήμους Παπάγου-Χολαργού στο βορρά,  Αθηναίων στα δυτικά,  Καισαριανής στα νότια και το όρος 

Υμηττός στα ανατολικά. Η γεωγραφική του έκταση κατά την ΕΣΥΕ ανέρχεται σε 8.517 στρέμματα, το 40% 

της οποίας, ανατολικά της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, εμπίπτει στην δασική έκταση του 

Υμηττού. 

Τα σημερινά διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου έχουν καθορισθεί με τις ακόλουθες αποφάσεις των 

αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων:

α) Απόφαση 1/10.8.1938,  του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου,  μεταξύ Δήμου Αθηναίων και  Κοινότητας 

Ζωγράφου

β) Απόφαση της από 22.10.1951, του Διοικητικού Δικαστηρίου καθορισμού των ορίων των δήμων και 

Κοινοτήτων Ν. Αττικής, μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Ζωγράφου που εκδίκασε προσφυγές του 

Δήμου Αθηναίων κατά  των 1/24.2.1951 και 1/16.3.1951 αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

καθορισμού ορίων, 

γ)  Απόφαση  30/13.3.1939  του  Αναθεωρητικού  Δικαστηρίου  μεταξύ  των  Κοινοτήτων  Ζωγράφου  και 

Χολαργού 

δ) Απόφαση 54/3.7.1939 του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου,  μεταξύ Δήμου Καισαριανής και Κοινότητας 

Ζωγράφου.

Τα όρια αυτά καθορίζονται ως εξής:

- Βόρεια γωνία γηπέδου Αγίου Ιωάννη μέχρι την γωνία συμβολής των οδών Χατζή-Ζέρβα, επί του    

       ορίου με Πανεπιστημιούπολη.

-  Όριο με Πανεπιστημιούπολη στις οδούς Χατζή, Υδάσπου και Ταξίλου, μέχρι την γωνία Άλσους   
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      Συγγρού στη συμβολή με οδό Γαζίας, αφού περάσει την οδό Πάλμε.

- Γωνία οδού Γαζίας και στο όριο Άλσους Συγγρού με οδούς Γαζίας, Ρούμελης, Σατόμης και Ταξίλου,   

       μέχρι τον άξονα συμβολής με οδό Βακχυλίδου.

- Άξονας οδού Βακχυλίδου μέχρι άξονα οδού Νυμφαίου.

- Άξονας οδού Νυμφαίου μέχρι την οδό Λαοδικείας, όλο το πλάτος της οποίας εμπίπτει στο Δήμο   

        Ζωγράφου.

- Δυτικό όριο οδού Λαοδικείας, μέχρι άξονα οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

- Άξονας οδού Παπαδιαμαντοπούλου μέχρι όριο άλσους Γουδή στην βορειοανατολική γωνία    

       Νοσοκομείου Παίδων.

- Όριο με άλσος Γουδή μέχρι άξονα ρέματος Ιλισού.

- Άξονας ρέματος Ιλισού, μέχρι το όριο με Λεωφόρο Κατεχάκη. 

- Λεωφόρος Κατεχάκη στο όριο Πολυτεχνειούπολης, μέχρι την περιφερειακή λεωφόρο Υμηττού στο 

       όριο με Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

- Όριο με Δήμο Παπάγου-Χολαργού, μέχρι την κορυφογραμμή Υμηττού (υψόμετρο 1024 μ), στα σύνορα με 

Δήμο     

- Παιανίας.

- Κορυφογραμμή Υμηττού στο όριο με Δήμο Παιανίας, μέχρι τα σύνορα με Δήμο Κρωπίας.

- Όρια με Δήμο Καισαριανής, μέχρι την βόρεια γωνία εκκλησίας Αγίου Ιωάννη.

49



Τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου Ζωγράφου, φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

  ΓΗΠΕΔΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΟΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ

α/α KAE Διεύθυνση Ο.Τ Χρήσεις Γης  
ΦΕΚ - 

Δ/μα 
Σ.Δ.

Φερόμενος 

Ιδιοκτήτης ΚΑΕ
ΚΑΕ  μ2

O.T. Οικοδομήσιμοι 

Χώροι Κοινόχρ/τοι 

Χώροι 

Σχολικά 

Κτίρια
Κοινόχρηστοι 

Χώροι Ειδικής 

ΧρήσηςΓήπεδο μ2 κτίσματα Γήπεδο μ2

1 0104010 Αλκαίου - Κρατερού 177 Χώρος Παιδικού Σταθμού
513 Δ/16-9-81   700 

Δ/16-11-89
0,9 Άγνωστος 1.056,00    1.053,00  

2 0115001
Σεβαστείας  -  Σεμέλης  - 

Νυμφαίου
169

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου Παιδική Χαρά
 

Ελληνικό 

Δημόσιο
2.215,00   2.215,00   

3 0120001 Κρατερού & Λιβύης 185 Χώρος  Κ.Α.Π.Η.
205 Δ/13-4-81 

464 Δ/29-8-84
0,6

Δήμος 

Ζωγράφου
1.001,00 1.001,00     

4 0142001 Ιλισίων 32 158 Κτίριο  Πολλαπλών 

Χρήσεων 

& Υπ. Γκαραζ 

369 Δ/19-3-87 0,8
Δήμος 

Ζωγράφου

189,00 189,00     

5 0142004
Ιλισίων  -  Κερασούντος  - 

Κατράκη

158 Κτίριο  Πολλαπλών 

Χρήσεων 

& Υπ. Γκαραζ 

369 Δ/19-3-87 0,8
Δήμος 

Ζωγράφου

1.001,00 1.001,00     

6 0154001 Ούλωφ Πάλμε - Ευρυνόμης KX40
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 233,00   233,00   



7 0155001 Ούλωφ Πάλμε - Λιβύης KX37
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 365,00   365,00   

8 0156001 Πλατεία Μπότσαρη 171
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 

Δήμος 

Ζωγράφου
453,00   453,00   

9 0220003
Χαρ.  Μούσκου  18 

(Πλατεία Κύπρου)
293

Κέντρο  Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων

117 Δ/23-2-79  329 

Δ16-7-85
3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
316,00 316,00     

10 0220008 Μούσχου 18 293 Διαδημοτικό  Κέντρο 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης

 
Δήμος 

Ζωγράφου

277,00 277,00     

11 0220009 Εθνικής Αντιστάσεως  294 Πλατεία Κύπρου  
Δήμος 

Ζωγράφου
979,00   979,00   

12 0227009 Γουναροπούλου 6-8 & Φρυγίας 199α Γενική Κατοικία
1357 8-10-93 

478/30-10-36
3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
399,00 399,00     

13 0232003 Μαρκάνδας 13 244
Γενική  Κατοικία 

(Νηπιαγωγείο)
478 Α/30-10-36 36

Δήμος 

Ζωγράφου
226,00 226,00     

14 0232004 Αρβυλών & Μαρκάνδας 244
Γενική  Κατοικία 

(Νηπιαγωγείο)
478 Α/30-10-36 3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
181,00 181,00     

15 0232007 Αρβυλών & Μαρκάνδας 244
Γενική  Κατοικία 

(Νηπιαγωγείο)
478 Α/30-10-36 3,0

Α΄.ΠΕ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Α. 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

(εκκρεμει αποδοχή 

κληρονομιάς)

101,00 101,00     

16 0244004
Μούσχου  -  Αβύδου 

-Παπακωνσταντίνου
KX15

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 

Δήμος 

Ζωγράφου
312,00   312,00   



17 0247001
Πλατεία  Εύξεινου  Πόντου 

(Βακτριανής - Αβύδου - Ινδού) 
316

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου 
 

Δήμος 

Ζωγράφου
1.445,00   1.445,00   

18 0260001 Υδάσπου 18 & Ταξίλου 2013 Χώρος Σχολείου  Άγνωστος 4.016,00    4.016,00  

19 0261001 Ταξίλου 2010
Χώρος  Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων
562 /12-10-79 0,5 Άγνωστος 8.833,00   8.833,00   

20 0309005
Παραπαμίσου  -  Ικαρίας  - 

Ισδρακίου
300

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  130,00   130,00   

21  0312001 Βεργή - Ισδρακίου - Ιολκού 505
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 471,00   471,00   

22 0337001 Εθν. Αντιστάσεως 31α 471 Ιερός Ναός Αγ.Μαρίνα  
Δήμος 

Ζωγράφου
883,00 883,00     

23 0348008 Τίγρητος - Γαλήνης - Αβύδου 424 425 Κοινόχρηστος Χώρος  Άγνωστος 808,00   808,00   

24 0405003 Κολοκοτρώνη 29 487 Γενική Κατοικία 38 Α/14-3-57 1,8
Δήμος 

Ζωγράφου
228,00 228,00     

25 0418011 Βακτριανής - Ν. Ζέρβα 457
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 368,00   368,00   

26 0419001 Βακτριανής 99 455 Χώρος Σχολείου  Άγνωστος 3.966,00    3.966,00  

27 0421003 Αυξεντίου - Μακρυγιάννη 454
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 805,00   805,00   

28 0425001 Θεσσαλίας 480 Πλατεία Τρικόρφων  
Δήμος 

Ζωγράφου
1.043,00   1.043,00   

29  0504010 Περιάνδρου 27 218 Χώρος Σχολείου 29 Δ/20-2-70  
Δήμος 

Ζωγράφου
1.630,00    1.630,00  



30 0506001
Γρ.  Αυξεντίου  67  -  Γάζης  - 

Ξηρογιάννη (Πλατεία Τερζάκη)

241 Κέντρο  Νεότητας, 

Πλατεία  &  Υπ.  Γκαράζ 

Ρ2

132 Δ/14-5-73  315 

Δ/15-4-87 1012 

Δ/87

0,9
Δήμος 

Ζωγράφου

1.515,00   1.515,00   

31 0510001
Περιάνδρου  -  Φανομάχου  - 

Μαικήνα 
217 Υπόγειο Γκαράζ 788 Δ/24-9-01  Άγνωστος 1.590,00   1.590,00   

32 0510002 Φανομάχου 217 Κοινόχρηστος Χώρος  
Δήμος 

Ζωγράφου
2.042,00   2.042,00   

33 0512009 Ξηρογιάννη 48 240 Γενική Κατοικία 322 Α/11-8-39 3,0 Άγνωστος 121,00 121,00     

34 0521016 Πολυφήμου 23 231 Αποθήκη  
Δήμος 

Ζωγράφου
68,33  68,33    

35 0530013 Μπισκίνη  Δ. 61 236 Αποθήκη  
Δήμος 

Ζωγράφου
220,00  220,00    

36 0531007
Ούλωφ  Πάλμε  -  Μπισκίνη  - 

Χρισίππου
KX41

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 315,00   315,00   

37 0612004 Γαλήνης 31 & Αναστασάκη 323 Γενική Κατοικία 96 Α/14-5-54 3,0
Δήμος 

Ζωγράφου
313,00 313,00     

38 0616005 Δημοκρατίας 38 326 Γενική Κατοικία 322 Α/11-8-39 3,0
Δήμος 

Ζωγράφου
422,00 422,00     

39 0620002 Ανακρέοντος 60 272 Γενική Κατοικία 307 Α/5-11-53 3,0
Δήμος 

Ζωγράφου
307,00 307,00     

40 0629008
Ι.  Μαράτου  26  &  Ευρυνόμης 

(Βίλλα Βοναπάρτη)
268 Γενική Κατοικία 177 Δ/25-9-68 3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
336,00 336,00     

41 0635002 Αναστασάκη Μ. 14-16  Αποθήκη  
Δήμος 

Ζωγράφου
93,00 93,00     



42 0637002
Αφών  Πιερράκου  10  & 

Μπισκίνη
258 Κέντρο Νεότητας       655 Δ/10-10-85 3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
773,00 773,00     

43 0643001
Αμφιτρίτης  -  Μπισκίνη  - 

Ξηρογιάννη (Πλατεία Άνοιξη)
260

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου & Υπ. Γκαράζ 
 

Δήμος 

Ζωγράφου
1.568,00   1.568,00   

44 0643003 Παπάγου 38 261 Διαμέρισμα  
Δήμος 

Ζωγράφου
42,32 42,32     

45 0643004 Παπάγου & Αμφιτρίτης 261 Γενική Κατοικία            132 Δ/14-5-73 3,0
Δήμος 

Ζωγράφου
368,00 368,00     

46 0645008 Ισοκράτους 3 263 Κοινόχρηστος Χώρος  
Δήμος 

Ζωγράφου
138,00   138,00   

47  0701005 Τίγρητος - Αβύδου - Γαλήνης 424 425
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου                  
 

Δήμος 

Ζωγράφου
561,00   561,00   

48 0709001 Μακρυγιάννη 46 441 Χώρος Σχολείου  Άγνωστος 48,15    48,15  

49 0710002
Γρ. Αυξεντίου - Μακρυγιάννη - 

Ιοκάστης - 28ης Μαρτίου
442

Χώρος  Ανέγερσης 

Σχολικών Κτιρίων
1,20

Δήμος 

Ζωγράφου
2.167,00    2.167,00  

50 0715004 Δάφνης & Διστόμου 4 436

Χώρος  Ανέγερσης 

Κέντρου  Νεότητας  & 

Εγκατάστασης  Παιδικής 

Χαράς

67 Δ/20-3-72 3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
1.180,00   1.180,00   

51 0716010 Διστόμου  3 449 Διαμέρισμα  
Δήμος 

Ζωγράφου
72,40  72,40    

52  0721001 Γ.Ζωγράφου 112 449 Γενική Κατοικία  64 Δ/10-3-77 1,8
Δήμος 

Ζωγράφου
519,00 519,00     



53 0721003
Ιοκάστης - Παξών - Αυξεντίου 

-Κολοκοτρώνη
447

Χώρος  Ανέγερσης 

Δημοτικού Θεάτρου 
287 Δ/11-4-86 1,8

Ελληνικό 

Δημόσιο
7.325,00 7.325,00     

54 0721004
Ιοκάστης - Παξών - Αυξεντίου 

-Κολοκοτρώνη
KX50 Γήπεδο εκτός Σχεδίου   12.000,00   12.000,00   

55 0721005 Ιοκάστης 447   
Δήμος 

Ζωγράφου
3.471,00 3.471,00     

56 0723003 Μαικήνα 30 418 Χώρος Σχολείου  Π.Ε.  ΦΙΛΩΝ 

ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

647,00    647,00  

57 0730008 Λυκάβου 5 410 Γενική Κατοικία 213 Α/16-5-36 3,0
Δήμος 

Ζωγράφου
347,00 347,00     

58 0816009   
Παπανδρέου  -  Λουλουδιών  - 

Ξυλούρη
KX35

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 705,00   705,00   

59 0820007
Παπανδρέου  -  Λουλουδιών  - 

Σαλώνων
KX35α

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 1.262,00   1.262,00   

60 0822004 Αγ. Λαύρας 15 2 Γενική Κατοικία 106 Δ/20-5-70 3,0 Άγνωστος 257,00 257,00     

61 0833001
Παπανδρέου  -  Ευδήλου  - 

Καλαναρχοπούλου
KX 2α

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 

Δήμος 

Ζωγράφου
234,00   234,00   

62 0834001
Παπανδρέου  -  Ηγημόνος  - 

Ευδήλου (Πλατεία Ελευθερίας)
KX2 Κοινόχρηστος Χώρος  

Ελληνικό 

Δημόσιο
2.132,00   2.132,00   

63 0835001
Παπανδρέου  -  Ευδήλου  - 

Καλαναρχοπούλου
KX3α

Κοινόχρηστος Χώρος  & 

Υπ. Γκαράζ              

235 Α/23-8-51 

788 Δ/2001
 

Ελληνικό 

Δημόσιο
672,00   672,00   

64 0837001
Παπανδρέου  -  Δαβάκη- 

Καββαθά
KX32

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 2.274,00   2.274,00   



65  0838001
Παπανδρέου  -  Δαβάκη  - 

Καββαθά
KX33

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 927,00   927,00   

66 0839001
Παπανδρέου  -  Παπάγου  - 

Πίνδου
KX36

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 3.983,00   3.983,00   

68 0905020 Ι. Θεολόγου 22 - Αμφιτρίτης 2007 Γενικη κατοικία 355 /8-10-31 3,0
Δήμος 

Ζωγράφου
139,00 139,00     

69  0912001 Ι. Θεολόγου - Παιανίας 105 Γενική Κατοικία
225 Α/12-8-59 

355/8-10-31
3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
257,00 257,00     

70 0919009
Δημοκρατίας- 

Ελευθερίου Βενιζέλου 46
119

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 

&  Κοινωνικοπολιτιστικών 

Αναγκών με Υπόγειο Γκαράζ 

256 Δ/28-7-05 3,00
Δήμος 

Ζωγράφου
857,00 857,00     

71 0929006 Α. Παναγούλη & Καββαθά 90 Γενική Κατοικία 18 Α/31-1-47 3,0
Ελληνικό 

Δημόσιο
842,00 842,00     

72 0940001
Ξηρογιάννη  -  Χρυσίππου  - 

Βενιζέλου  
99 Κοινόχρηστος Χώρος  Άγνωστος 246,00   246,00   

74 1012001
Αγ.  Θεράποντος  -  Ηρ. 

Πολυτεχνείου - Ελ. Βενιζέλου
124

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 1.442,00   1.442,00   

75 1015002
Ηρ.  Πολυτεχνείου  - 

Γρ.Κουσίδου 1
131

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
589/16-10-81  

Ιωακείμ Μιχαήλ 

& Ιωακείμ 

Σταυρούλα

695,00   695,00   

76 1015011 Κουσίδου Γρ.    
Δήμος 

Ζωγράφου
138,00   138,00   

77 1016004 Ευνομίας 2 136 Χώρος Σχολείου  Άγνωστος 1.820,00    1.820,00  



78 1019005
Ηρ. Πολυτεχνείου - Φιλονόης - 

Χερσικράτους 2
139 Γηροκομείο 178 Δ/16-1-86 3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
850,00    850,00  

79 1020004
Ηρ. Πολυτεχνείου - Παπάγου - 

Χερσικράτους
KX23

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 514,00   514,00   

80 1021001
Κουσίδου  -  Θεολόγου  - 

Αντιφάνους
KX8

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 232,00   232,00   

81 1022001
Ηρ.  Πολυτεχνείου  -  Ελ. 

Βενιζέλου-Ευθ. Κλάδου
124

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 77,00   77,00   

82 1024001 Ηρ.Πολυτεχνείου    
Δήμος 

Ζωγράφου
81,00   81,00   

83 1025001 Ελ. Βενιζέλου    
Δήμος 

Ζωγράφου
190,00   190,00   

84 1105003 Γ. Ζωγράφου 7 339 Γενική Κατοικία 
207 Δ/31-12-65 

1188 Δ/15-11-94
3,0 Δ.Ε.Α.ΔΗ.Ζ. 1.052,00 1.052,00     

85 1105004 Αναστασάκη Μ. 8    
Δήμος 

Ζωγράφου
31,46  31,46    

86 1108001 Γ. Ζωγράφου 17 387α Γενική Κατοικία 166 Δ/22-06-74   911,00 911,00     

87 1108002
Ρόδων  -  Αγ.Γεωργίου  - 

Αναστασάκη
343α Γενική Κατοικία 658 Δ/9-12-78 3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
9.255,00 9.255,00     

88 1108007 Γ. Ζωγράφου 13 - 15 387 Κοινόχρηστος χώρος 658 Δ/9-12-78 3.0 Ζωγράφου 

Αλεξία-

Ελιζάμπεθ

1.234,00   1.234,00   

89 1108009 Γ. Ζωγράφου 23 & Αγ.Γεωργίου 387α Κοινόχρηστος χώρος 166 Δ/22-06-78  
Δήμος 

Ζωγράφου
1.528,00   1.528,00   



90 1108010 Ρόδων & Αγ.Γεωργίου 343α Γενική Κατοικία  
Δήμος 

Ζωγράφου
3.889,00 3.889,00     

91 1108011 Πάρκο Ειρήνης    
Δήμος 

Ζωγράφου
4.366,00   4.366,00   

92 1108012 Ζωγράφου Γ. 17    
Δήμος 

Ζωγράφου
863,00   863,00   

93 1108013 Ζωγράφου Γ. 387α Γενική Κατοικία          
Δήμος 

Ζωγράφου
880,00   880,00   

94 1108014 Ζωγράφου Γ. 13    
Δήμος 

Ζωγράφου
572,85   572,85   

95 1129004 Κουσίδου Γρ. 367 Κοινόχρηστος Χώρος  
Δήμος 

Ζωγράφου
1.053,00   1.053,00   

96 1131016 Αγ. Γεωργίου 3 344 Γενική Κατοικία         133 Δ/26-10-62 3,0
Δήμος 

Ζωγράφου
261,00 261,00     

97 1133001
Αναστασάκη  -  Μπισκίνη  - 

Κλάδου
340 Κοινόχρηστος Χώρος 

1188 Δ/15-11-94 

258 Α/22-10-56 788 

Δ/2001

 
Δήμος 

Ζωγράφου
1.194,00   1.194,00   

98 1134001

Παπάγου  84-86  -  Γ.Ζωγράφου  - 

Γ.Ορ.Ταξιαρχείας 

(Πλατεία  Δ. Αλεξανδρή) 

337 Κοινόχρηστος Χώρος 
293 

Δ/4-10-71
 

Δήμος 

Ζωγράφου
2.067,00   2.067,00   

99 1135001 Χερσικράτους 385 Κοινόχρηστος Χώρος  
Δήμος 

Ζωγράφου
435,00   435,00   

100 1204001
Παπαναστασίου -  Καμπυλαυκά 

- Αγ. Ελένης 
397 Γενική Κατοικία 176 Δ/12-12-60 3,0

Ελληνικό 

Δημόσιο
6.770,00   6.770,00   



101 1209001
Καμπυλαυκά  -  Αγ.  Ελένης  - 

Καζαντζάκη 
396 Γενική Κατοικία  202 Α/13-9-56 3,0

Ελληνικό 

Δημόσιο
2.025,00 2.025,00     

102 1213001 Κρίνων 26 - 28 378 Χώρος Σχολείου  
Ελληνικό 

Δημόσιο
11.081,00    11.081,00  

103 1217001 Κρίνων & Πλαστήρα 377 Χώρος  Αθλητικών 

εγκαταστάσεων  & 

Βρεφονηπιακός Σταθμός

413 Δ/29-10-77 3,0
Δήμος 

Ζωγράφου

2.021,00   2.021,00   

104 1223007 Κουσίδη  -  πεζόδρομος  & 

περιφερειακή  οδός 

Πανεπιστημιούπολης

KX43
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου

 
Δήμος 

Ζωγράφου

1.575,00   1.575,00   

105 1223008     
Δήμος 

Ζωγράφου
990,00   990,00   

106 1306004
Γρ.Κουσίδη 75 - Πλαστήρα Αγ. 

Νικολάου
354 Γενική Κατοικία

244 Α/2-9-55 

72 Α/58
3,00

Δήμος 

Ζωγράφου
1.249,00 1.249,00     

107 1315001
Ηρ. Πολυτεχνείου -  Κουσίδη - 

Αγ. Νικολάου

512 Κοινόχρηστος  Χώρος  & 

Υπ.  Γκαράζ  Συνεργείων 

Δήμου

220 Δ/13-6-83  
Δήμος 

Ζωγράφου

1.383,00   1.383,00   

109 1316001
Ηρώων  Πολυτεχνείου  & 

Σμύρνης     
142

Κέντρο  Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων
652 Δ/7-11-85 3,00

Δήμος 

Ζωγράφου
817,00 817,00     

110 1405006
Κοκκινοπούλου  & 

Αργυροκάστρου
KX6

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου

59 Δ/15-3-71 1087 

Δ/6-11-87
  460,00   460,00   

111 1406007 Κοκκινοπούλου  - 

Αργυροκάστρου  - 

Aριστομένους

KX7
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου

 
Ελληνικό 

Δημόσιο

726,00   726,00   



112 1407004 Κοκκινοπούλου  - 

Αργυροκάστρου  - 

Aριστομένους

KX7
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου

 
Ελληνικό 

Δημόσιο

2.716,00   2.716,00   

113 1436003 Γράμμου 19 47 Γενική Κατοικία 235 Α/23-8-51 3,0
Ελληνικό 

Δημόσιο
276,00 276,00     

115 1441008
Παπανδρέου -  Αργυροκάστρου 

- Κύπρου
KX1

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 Άγνωστος 331,00   331,00   

116 1441013 Αργυροκάστρου    
Δήμος 

Ζωγράφου
353,00   353,00   

118 1450004 Αστερίου - Καλαβρύτων 69

Χώρος  Ανέγερσης  Κέντρου 

Νεότητας  &  Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων

1238 Δ/28-12-87 1,8
Δήμος 

Ζωγράφου
1.172,00 1.172,00     

120 1450006 Καλαβρύτων 78α
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
 

Ελληνικό 

Δημόσιο
5.118,00   5.118,00   

121 1451003   Χώρος Σχολείου   2.100,00    2.100,00  

122 1451001 Μεγ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς 35 Χώρος Σχολείου  Άγνωστος 5.010,00    5.010,00  

124 1453001 Γκανογιάννη - Παναγούλη KX51 Κοινόχρηστος Χώρος  
Δήμος 

Ζωγράφου
260,00   260,00   

125 1501004 Ωρίωνος 1-3 84α
Χώρος  Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων 
524 Δ/25-10-82 3,0

Δήμος 

Ζωγράφου
23.948,00   23.948,00   

126 1501005 Ηρώων Πολυτεχνείου 1 - 3 84α Χώρος Σχολείου 258 Α/22-10-56  
Δήμος 

Ζωγράφου
6.081,00    6.081,00  

127 1601001 Πολυτεχνιούπολη   479 Δ/7-9-81 0,5 Ε.Μ.Π. 860.635,00     860.635,00



128 1601006 Πανεπιστημιούπολη   

20 Α/7-2-47 

140 Α/6-5-40 

368 Α/7-11-40 

23 Α/30-1-43

 

Εθνικό 

Καποδ/κό 

Πανεπ/μιο 

Αθηνών

759.222,00     759.222,00

129 1601010 Ηρώων Πολυτεχνείου  11  1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΤΕΕ, ΣΕΚ  
Δήμος 

Ζωγράφου
6.797,00    6.797,00  

130  
Τέρμα  οδού  Γ.  Παπανδρέου 

-Ρυθμός
34 Ζώνη Β Υμηττού

247 Δ/30-3-79  134 

Δ/28-4-77
  4.800,00   4.800,00   

131  
Πλατεία  Σκαρλάτου  &  Οδός 

Παυλάτου 
156 Κοινόχρηστος χώρος   858,00   858,00   

132  
Ούλωφ  Πάλμε  -  Αλκαίου  - 

Γαζίας -Ρούμελης 
191

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
478 30-10-36   8.400,00   8.400,00   

133  
Χρυσανθέμων-Αθανασίου 

Διάκου
385

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  322,00   322,00   

134  
Ελ.  Βενιζέλου  -  Πλευρωνός 

-Καββαθά
91α

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  187,00   187,00   

135  Παναγούλη - Ελ. Βενιζέλου KX09
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  153,00   153,00   

136  Παπάγου - Μαράτου - Δαβάκη KX10
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  255,00   255,00   

137  
Αιγηνήτου  -  Κρατερού  - 

Ταξίλου
KX13

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  800,00   800,00   

138  Μούσχου - Αβύδου - Μαράτου KX16
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  226,00   226,00   



139  Ισδρακίου - Κορνόβου KX18
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  400,00   400,00   

140  Αναστασάκη - Καλλιστράτους KX21
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  176,00   176,00   

141  
Ηρ. Πολυτεχνείου - Φιλονόης - 

Χερσικράτους
KX22

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  650,00   650,00   

142  Αβύδου - Αυξεντίου KX24
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  490,00   490,00   

143  Αβύδου - Αυξεντίου KX25
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  490,00   490,00   

144  Πλατεία Νεκροταφείου     KX30 Κοινόχρηστος Χώρος 788 Δ/24-9-01   5.000,00   5.000,00   

145  

Πάρκο  Γουδή 

Γ.  Παπανδρέου   -  Παπαδ/λου 

Σαλώνων 

Αγ. Λαύρας (τέρμα)

KX31 Ζώνη Β Υμηττού 544 Δ/78   60.000,00   60.000,00   

146  

Γήπεδο  -  Κοκκινοπούλου  - 

Στρατόπεδο  Ζορμπά  - 

Μ. Αλεξάνδρου 

KX34 Ζώνη Β Υμηττού 544 Δ/78   6.500,00   6.500,00   

147  Ούλωφ Πάλμε, Μαικήνα KX38 Κοινόχρηστος χώρος   403,00   403,00   

148  Ούλωφ Πάλμε - Ανακρέοντος KX39
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  350,00   350,00   

149  
Παπανδρέου  -  Παπάγου  - 

Στύρων
KX42

Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  1.630,00   1.630,00   



150  

Άλσος  Γουδή   -  Τέρμα  Γ. 

Παπανδρέου  -  Όρια 

Στρατοπέδου  Ζορμπά  -  Όρια 

Κολυμβητηρίου  (Ζώνη  Λ 

Παραχώρησης ΤΕΘΑ) 

KX44 Ζώνη Β Υμηττού 544 Δ/78   68.000,00   68.000,00   

151  Εθνικής Αντιστάσεως - Βεργή KX45
Κοινόχρηστος  Χώρος 

Πρασίνου
  200,00   200,00   

152  Δημοτικό Κοιμητήριο KX48 Κοιμητήριο 204 Δ/31-12-65 0,4  136.000,00     136.000,00

153  
Όρια  Πολυτεχνείου  - 

Πανεπιστημίου - Αττική οδός
KX49

Εντός  Ορίων 

Πανεπιστημίου
0,4  25.000,00    25.000,00  

154  Ραφήνα (Θέση Περιβολάκι)  Παραθεριστική Κατοικία   50.000,00     50.000,00

155  

(Διοικητικα  όρια  Δήμου 

Ζωγράφου)                        Όρια 

Πανεπιστημιούπολης  - 

Καισαριανή - Κορωπί - Παιανία 

- Παπάγου

 Ζώνη Α Υμηττού   3.000.000,00     3.000.000,00

156  
Κοκκινοπούλου  -  Κατεχάκη  - 

Κοίτη Ιλισού 
 Ζώνη Β Υμηττού   63.000,00     63.000,00

 ΣΥΝΟΛΑ      5.260.323,51 42.498,32 392,19 276.306,85 72.266,15 4.868.857,00



Ρόλος Δήμου Ζωγράφου στο οικιστικό δίκτυο του Ανατ. Λεκανοπεδίου

Ο Δήμος Ζωγράφου στο οικιστικό δίκτυο του Ανατολικού Λεκανοπεδίου Αθήνας, όπως 

προδιαγράφεται από το ισχύον ΡΣΑ/1985, είναι αυτός του κέντρου δήμου με υπερτοπική 

σημασία. Ο ρόλος αυτός δεν μεταβάλλεται από το σχέδιο του νέου ΡΣΑ που ήδη έχει τεθεί 

σε διαβούλευση. Η εγκατάσταση στο Δήμο Ζωγράφου των υποδειγματικών εγκαταστάσεων 

των ΑΕΙ Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και 

Ιλισίων αλλά και το νεκροταφείο Ζωγράφου, εξακολουθούν να προσδίδουν στο Δήμο την 

παραπάνω ιδιότητα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κυρίως με την επέκταση του ΜΕΤΡΟ, 

υποστηρίζουν λειτουργικά αυτόν το ρόλο, δημιουργώντας προοπτικές ποιοτικής βελτίωσης 

των παραμέτρων διαβίωσης στις έσω περιοχές του Δήμου.

Ο Δήμος Ζωγράφου παρουσιάζει μια ιδιομορφία, σε ότι αφορά στην διάθεση και κατανομή 

των χώρων πρασίνου μέσα στην έκταση των διοικητικών του ορίων, και την παρουσία τους 

στον οικισμένο χώρο, όπως καταγράφεται στον παρακάτω Πίνακα Π.3.7.7.α.  



ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.7.7.α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΥΜΗΤΤΟΥ

 α/α α/α Περιοχές Δήμου Ζωγράφου Επιφάνεια ΠΡΑΣΙΝΟ-ΑΝΟΙΚΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ

στρεμμ % στρεμμ %

1 2 3 4 5 6 7 8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

7.357,30  7.357,30 100,0

%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   4.492,23 61,1%

1 ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1) 3.717,54  3.693,10 50,2%

 1.1 ΠΕΠ.1 ΖΩΝΗ Α ΥΜΗΤΤΟΥ 2.997,94 100% 2.997,94  

 1.2 ΠΕΠ.2 ΖΩΝΗ  Δ1  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ.  ΠΑΡΚΟΥ 

ΓΟΥΔΗ

719,6  695,16  

  1.2.1 ΑΛΣΟΣ ΓΟΥΔΗ 80,86 100% 80,86  

  1.2.2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 61,09 60% 36,65  

  1.2.3 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ 236,93 100% 236,93  

  1.2.3 ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 340,72 100% 340,72  

2 ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΟ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

(ΖΩΝΗ Δ2)

1.304,59  665,58 9,0%

 2.1 ΠΕΠΔ.1 ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ 768,23 40% 307,29  

 2.2 ΠΕΠΔ.2 ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 455,28 40% 192,11  

 2.3 ΠΕΠΔ.3 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΖΟΡΜΠΑ 81,08 50% 40,54  

3 ΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 2.122,10  134,64 1,8%

 3.2 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ (O.T.) ΠΛΗΝ ΚΦ 1.226,71   

 3.1 ΔΡΟΜΟΙ (ΜΟΝΟ)  (2) 659,65    

 3.3 ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 101,1    

 3.4 ΧΩΡΟΙ  ΚΧ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΧΑΡΕΣ

134,64 100% 134,64  

4 ΧΩΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 213,07  15,00 0,2%

 4.2 ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 136,58    

 4.2 ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 21,2    

 4.3 ΚΟΜΒΟΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΥΜΗΤΤΟΥ

55,29  15,00  

(1) Οι αναφερόμενες Ζώνες Α, Δ1 και Δ2 αφορούν στο νέο δ/γμα προστασίας Υμηττού 

(2) Περιλαμβάνει  και   επιφάνεια  20  στρ.  της  οδού  Κοκκινοπούλου  από  το  Γήπεδο  Λαμπράκη  μέχρι  την  οδό  



Κατεχάκη



Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Το 100% της  εκτός  σχεδίου έκτασης  ανατολικά της  περιφερειακής λεωφόρου 

Υμηττού,  επιφάνειας  2.998  στρεμμάτων,  είναι  χώρος  πρασίνου  (δάσος), 

καθοριζόμενη ως Ζώνη Α από το διάταγμα προστασίας του ορεινού όγκου Υμηττού, 

η επικείμενη αναθεώρηση του οποίου ενισχύει το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας 

και επιτρέπει δραστηριότητες αναψυχής.

- Ποσοστό 44% των εκτάσεων Πανεπιστημιούπολης και Πολυτεχνειούπολης, ήτοι 

άλλα 557 στρέμματα καθορίζονται  ως Ζώνη Δ1 των μητροπολιτικών Πάρκων 

Γουδή και Ιλισίων από το νέο δ/γμα Υμηττού, όπου επιτρέπονται χρήσεις αναψυχής. 

Στους υπόλοιπους χώρους των δύο αυτών ιδρυμάτων, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου 

καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 40%

- Συνολικά  στην  Δήμο,  υπάρχει  ελεύθερος  χώρος  για  αναψυχή  του  αστικού 

πληθυσμού  σε  ποσοστό  61,1%  της  συνολικής  του  έκτασης,  εκτεινόμενος  σε 

επιφάνεια  4.500 περίπου στρεμμάτων γης σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θέσεις, 

ιδανικές για εκτόνωση και ανάπτυξη δράσεων αναψυχής.

- Αντίθετα με τα παραπάνω, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου μέσα στον οικισμένο χώρο 

περιορίζονται σε ένα ποσοστό 1,8% επί του συνόλου της εκτάσεως του Δήμου. Η 

ποσοστιαία συμμετοχή των χώρων αστικού πρασίνου μέσα στο σχέδιο πόλεως 

φτάνει το 6.4%, που αντιστοιχεί σε 1,36 μ2/κάτοικο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.7.7.β   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΓΗΣ

α/α Περιοχή Επιφάνεια (στρ) % μ2/ κάτοικο

ΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 2.102,10 100,0% 21,18

1 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ (O.T.) ΠΛΗΝ ΚΦ 1.226,71 58,4% 12,36

2 ΔΡΟΜΟΙ (ΜΟΝΟ) 659,65 31,4% 6,64

3 ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 101,1 4,8% 1,02

4 ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΧΑΡΕΣ

134,64 6,4% 1,36

Σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  των  σταθερότυπων  εκπόνησης  μελετών  ΓΠΣ  που 

αναφέρθηκαν,  οι  ανάγκες  σε  χώρους  πρασίνου  στο  έτος  2026 διαμορφώνονται  όπως 

φαίνεται στον πίνακα:



ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2026

Πολεοδομικ

ή ενότητα

Επιφάνεια 

πολεοδ. 

ενότητας 

(Ηα)

Πληθυ

σμός 

2026

Απαιτούμενοι χώροι πρασίνου- παιδικών χαρών 

-πλατειών (μ2/άτομο) (1)

Υπάρχοντες χώροι  πράσινου -παιδικών. 

χαρών-πλατειών (σε στρεμ.)

Νησίδες 

πρασίνου 

0,25        

Πλατείε

ς 0,50 

Παιδικές 

Χαρές 

0,25     

Πάρκο 

ΠΕ 

1,5

Πάρκο 

πόλης 

5,5  

Νησίδες 

πρασίνου

Πλατείες Παιδικές 

χαρές

Πάρκο 

Π.Ε, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 21,27 9.508 2,38 4,75 2,38 14,26

546,00

1,40 0,74 6,39 0,00

2 11,49 6.049 1,51 3,02 1,51 9,07 5,10 0,35 0,00 0,00

3 8,24 4.539 1,13 2,27 1,13 6,81 0,32 1,37 0,00 0,00

4 11,46 4.997 1,25 2,50 1,25 7,50 0,32 4,61 0,00 0,00

5 21,80 9.185 2,30 4,59 2,30 13,78 6,96 2,80 0,50 16,21

6 12,52 6.271 1,57 3,14 1,57 9,41 5,16 0,00 0,25 0,00

7 10,91 6.486 1,62 3,24 1,62 9,73 0,18 3,26 0,00 0,00

8 11,00 6.510 1,63 3,26 1,63 9,77 0,15 1,45 0,00 0,00

9 14,95 6.189 1,55 3,09 1,55 9,28 1,33 1,58 0,00 0,00

10 12,63 6.726 1,68 3,36 1,68 10,09 1,80 0,88 0,00 0,00

11 12,19 5.896 1,47 2,95 1,47 8,84 0,80 0,00 0,00 0,00

12 15,88 8.069 2,02 4,03 2,02 12,10 1,70 1,56 0,00 0,00

13 15,66 5.443 1,36 2,72 1,36 8,16 0,64 3,46 0,00 9,17

14 15,55 5.939 1,48 2,97 1,48 8,91 0,00 1,51 0,00 10,17

15 14,62 7.465 1,87 3,73 1,87 11,20 0,31 1,12 0,00 0,00

Εκτός πολεοδομικών ενοτήτων (3)      

Εντός Πυρήνων Μητροπολιτικών πάρκων  Γουδή & Ιλισίων(4)      

Εντός Ζώνης Α Υμηττού      

ΣΥΝΟΛΟ 210,21 99.272 24,8 49,6 24,8 148,9 546,0 26,17 24,69 7,14 35,55

Ποσοστό κάλύψης αναγκών 100% 100% 100% 100% 100% 105% 50% 29% 24%

(1)  Οι απαιτήσεις σε μ2/άτομο, σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα (standards) του ΥΠΕΧΩΔΕ (απόφαση 10788/2004 (ΦΕΚ 285Δ)

(2) Το Πάρκο της Βίλας Ζωγράφου έκτασης 37,35 στρ. λογίζεται ως πάρκο πόλης. 

(3) Άλσος Γουδή 60,00

(4) Πάρκο Γουδή 60,00

    Άλσος Ιλισίων  140,00
    Πυρήνας  Δ1 
Πανεπιστημιουπόλεως.

 340,72

    Πυρήνας  Δ1 
Πολυτεχνειουπόλεως

 263,93



 Σύνολο 804,65



1.3.2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Χρήσεις Γης στον Αστικό και Περιαστικό Χώρο

Υπάρχει σαφής διάκριση της κατανομής των χρήσεων με ένα κατ΄ αρχήν διαχωρισμό που 

κάνει η δυτική περιφερειακή οδός Υμηττού, αφήνοντας το 40% της συνολικής έκτασης 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζωγράφου στο ανατολικό μέρος που εμπίπτει στην 

προστατευόμενη από την δασική νομοθεσία έκταση του Υμηττού. Κατά δήλωση του Δήμου, 

η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιωτική του περιουσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Τμήμα εν τός ορίων  δήμου Ζωγράφου Στρέμματα % %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 7.407,90 100%

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2.972,00 40%

2 ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4.435,90 60% 100%

2.1 ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 322,63 7%

2.1.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΤ 445-397 15,30

2.1.2 ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 21,20

2.1.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΟΥΔΗ 286,13

1 63,10

2 ΑΛΣΟΣ ΓΟΥΔΗ 80,86

3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 61,09

4 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 81,08

2.2 ΕΚΤΑΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.175,53 49%

2.2.1 ΔΡΟΜΟΙ (ΜΟΝΟ) 670,50

2.2.2 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ (O.T.) ΠΛΗΝ ΚΦ 1.137,10

2.2.3 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΦ 172,93

2.2.4 ΧΩΡΟΙ ΚΧ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΙΔ.ΧΑΡΕΣ 95,00

2.2.5 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕ 100,00

1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΟΣ 80,00

2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 20,00

2.3 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.937,74 44%

 α/α

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ (*)

Επισημαίνεται ότι  ο δυτικός περιφερειακός δρόμος Υμηττού απέκοψε από την αρχικά 

παραχωρηθείσα στο Πανεπιστήμιο έκταση, τμήμα 158 στρεμμάτων το οποίο παραμένει 

στην περιοχή του Υμηττού. Στο τμήμα αυτό είχε προβλεφθεί βάσει του Π. Δ/τος της 

11.7.1968 (ΦΕΚ 126Δ) χώρος για Φυσικομαθηματική Σχολή, Νοσοκομείο και οίκο φοιτητή, 

που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της κατασκευής του δρόμου.  Το ΓΠΣ/1988 



Ζωγράφου προβλέπει την διατήρηση της χρήσης για το Πανεπιστήμιο, ενώ το δοθέν προς 

διαβούλευση σχέδιο δ/τος του ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία του Υμηττού, εντάσσει το 

τμήμα αυτό στην Ζώνη Α απολύτου προστασίας, που συνεπάγεται ότι ο χώρος αυτός δεν θα 

μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  για  κτιριακές  εγκαταστάσεις  του Πανεπιστημίου.  Η Ομάδα 

Μελέτης ζήτησε εγγράφως από το Δασαρχείο Πεντέλης χάρτη με τις δασικές εκτάσεις κλπ, 

πλην όμως μέχρι την κατάθεση της μελέτης δεν υπήρξε απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, σε 

χάρτη  της  Επιθεώρησης  Δασών  Αττικής  και  Νήσων  του  Υπουργείου  Γεωργίας  που 

υπογράφεται  από τον Προϊστάμενο του Συνεργείου Κτηματογράφησης με ημερομηνία 

Οκτώβριος 1981, χαρακτηρίζεται ως δασική η έκταση εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου που αρχίζει από το ανατολικό όριο του χώρου της Πανεπιστημιούπολης  και φθάνει 

μέχρι την κορυφή του βουνού, συνεπώς, η έκταση  ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου που 

αποκόπηκε από τον υπόλοιπο χώρο και παρέμεινε στο ανατολικό μέρος του περιφερειακού 

δρόμου Υμηττού, δεν πρέπει να είναι δασική.

Εκτάσεις εκτός σχεδίου

Η έκταση των 15,30 στρεμμάτων2 έναντι των ΟΤ 450, 447 και 449 (στοιχείο 2.1.1 του 

παραπάνω πίνακα) προέκυψε από την μη επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου μέχρι το όριο 

του Πανεπιστημίου (υπάρχουν ανοικτά οικοδομικά τετράγωνα). Το ΓΠΣ/1988 Ζωγράφου 

προβλέπει την ένταξη της έκτασης αυτής στο ρυμοτομικό σχέδιο με  την χρήση γενικής 

κατοικίας.  Για  την  υπόψη  έκταση  υπάρχει  επίσης  αμφισβήτηση  του  ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος μεταξύ Δήμου και Πανεπιστημίου

Η  έκταση  βορειοδυτικά  της  Πολυτεχνειούπολης  καταλαμβάνει  εκτάσεις  των  Δήμου 

Αθηναίων και Ζωγράφου και εμπίπτει στον ευρύτερο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου 

Γουδή που καθορίστηκε από τον Ν.1515/1985 (όπως συμπληρώθηκε στη συνέχεια) και 

αποτελεί σύστημα πόλου υπερτοπικής εμβέλειας για αναψυχή, αθλητισμό και πολιτιστικές 

λειτουργίες.  Σε  τμήμα  της  έκτασης  αυτής  που  περιλαμβάνεται  στα  όρια  του  Δήμου 

Ζωγράφου, έχει κατασκευαστεί το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο που διαχειρίζεται ο Δήμος 

2 Ο Δήμος Ζωγράφου έχει δηλώσει στο Κτηματολόγιο τμήμα της έκτασης αυτής επιφάνειας 12.000 μ 2 ως ιδιοκτησία 

του εκτός σχεδίου



Αθηναίων αλλά εξυπηρετεί και τους κατοίκους του Δήμου Ζωγράφου. Στα δυτικά του 

Ολυμπιακού  Κολυμβητηρίου  εκτείνεται  η  κατάφυτη  έκταση  του  Άλσους  Γουδή. 

Επισημαίνεται  ότι  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  που βρίσκονται  εντός  του  Άλσους  και 

περιλαμβάνουν γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και βόλεϊ, ανήκουν ιδιοκτησιακά στον 

Δήμο Ζωγράφου και εξυπηρετούν τους κατοίκους του Δήμου. Το τμήμα που απομένει 

μεταξύ Πολυτεχνειούπολης, Πάρκου Γουδή και αστικού ιστού της πόλης καταλαμβάνεται 

από στρατόπεδο, το οποίο σύμφωνα με τον Ν.732/1977 πρέπει να παραχωρηθεί από το 

ΤΕΘΑ στο Δήμο Ζωγράφου. Όλη η παραπάνω έκταση εμπίπτει στην  Ζώνη Β4 του 

Μητροπολιτικού  Πάρκου  Γουδή  που  προτείνει  ο  ΟΡΣΑ στο  υπό  διαβούλευση 

σχέδιο για την αναθεώρηση του δ/τος προστασίας του Υμηττού, με χρήση ενιαίου 

χώρου πρασίνου και περιορισμένης κλίμακας χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και 

αναψυχής.

Όσον αφορά την δημοτική περιουσία και συγκεκριμένα τους χώρους-ιδιοκτησίες 
του Δήμου, οι οποίοι δεν έχουν ορθώς δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και οι οποίοι 
τυγχάνουν διεκδικούμενοι από έτερους Δημόσιους φορείς, ο Δήμος βρίσκεται σε 
διαδικασία ορθής υποβολής τους, μέσω των απαιτούμενων ενεργειών (διοικητικών, 
δικαστικών, κτλ).

Περιοχή ρυμοτομικού σχεδίου

Στην περιοχή του τμήματος δυτικά του περιφερειακού δρόμου, που καλύπτει ποσοστό 60% 

της συνολικής έκτασης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, επικρατούν οι χρήσεις που 

καθορίστηκαν από το ΓΠΣ/1988 Ζωγράφου και  συγκεκριμένα η γενική κατοικία που 

καλύπτει την μεγαλύτερη επιφάνεια του σχεδίου και το πολεοδομικό κέντρο με τα επιμέρους 

τοπικά  κέντρα  γειτονιάς.  Υπάρχουν  διάσπαρτες  χρήσεις  για  κοινωφελή  κτίρια  και 

δραστηριότητες. 

Στην  περιοχή  με  το  εγκεκριμένο  σχέδιο,  οι  κατηγορίες  των  βασικών  χρήσεων 

καταλαμβάνουν τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα.  Επισημαίνεται  ότι  στους  δρόμους 

συμπεριλαμβάνονται και οι πλατείες, ενώ οι παιδικές χαρές προσμετρώνται στους χώρους 

κοινωφελών χρήσεων.



ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.1.β   

ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (*)

Α/Α Κατηγορίες Βασικών Χρήσεων 2.225,50 100,00%

1 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΡΟΜΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ 670,50 31%

2 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΛΗΝ ΧΩΡΩΝ ΚΦ 1.137,10 52%

3 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 172,93 8%

4 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 95,00 4%

5 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 100,00 5%

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χώρος του νεκροταφείου, επιφάνειας 136,58 στρ.

Το Νεκροταφείο Ζωγράφου, αν και έχει εγκεκριμένο σχέδιο, δεν συνυπολογίζεται στην 

παραπάνω ποσοστιαία κατανομή του ρυμοτομημένου χώρου, λόγω της ειδικής λειτουργίας 

του.  Έχει  έκταση 136 στρεμμάτων,  περικλείεται  από την Πανεπιστημιούπολη και  την 

Πολυτεχνειούπολη, και βρίσκεται σε επαφή με τον ανατολικό όριο του οικιστικού ιστού της 

πόλης. Η χρήση του είναι καθορισμένη από το ΓΠΣ/1988 και λειτουργεί στην ίδια θέση από 

το 1940 όταν και πρωτοδημιουργήθηκε με ένταξη του στο σχέδιο πόλεως Ζωγράφου, ενώ 

επεκτάθηκε  δύο  χρόνια  μετά  (1942).  Η   σημερινή  έκταση  του  νεκροταφείου  είναι 

μεγαλύτερη από την ρυμοτομικώς κατά τα ανωτέρω καθορισθείσα. Στο ανατολικό άκρο του 

νεκροταφείου υπάρχει ο Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου.

Περιοχές με ειδικό πολεοδομικό καθεστώς

Είναι οι δύο χώροι των εγκαταστάσεων ανωτάτης εκπαίδευσης που έχουν αναπτυχθεί με 

τους όρους που προβλέπουν τα σχετικά διατάγματα έγκρισης τους, τα οποία εκδόθηκαν κατά 

τις  διατάξεις  και του άρθρου 3 του ΝΔ 17.7.1923, συνεπώς έχουν ισχύ εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου με (πράσινη) ρυμοτομική γραμμή στο όριο τους.

Ο χώρος της Πολυτεχνειούπολης (στοιχείο 2.3.1 του πίνακα Α.3.3.1.α) επιφάνειας 1005,16 

στρ.  περικλείεται   από  τις  οδούς   Κοκκινοπούλου  στα  βορειοδυτικά,  Κατεχάκη  στα 



βορειοανατολικά και Ηρώων Πολυτεχνείου  στα νοτιοδυτικά και νότια με το ρυμοτομικό 

σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης. Από τον χώρο αυτό εξαιρείται τμήμα στα ανατολικά επί 

της Λεωφόρου Κατεχάκη, όπου είναι εγκατεστημένο το εργοτάξιο της Αττικής οδού, καθώς 

και ένα άλλο τμήμα στα δυτικά στο οποίο έχουν ανεγερθεί το ΤΕΣ – ΕΠΑΛ  του Δήμου 

Ζωγράφου.  Επίσης το τμήμα που βρίσκονται  οι φοιτητικοί ξενώνες στα βόρεια της 

Πολυτεχνειούπολης επί της οδού Κοκκινοπούλου, δεν ανήκει ιδιοκτησιακά στο Πολυτεχνείο 

το οποίο έχει την χρήση και διαχείριση μόνο. Η έκταση είχε παραχωρηθεί από το ΤΕΘΑ, η 

χρήση του είναι η Ανώτατη Εκπαίδευση και  εξυπηρετεί τους φοιτητές των σχολών της 

Πολυτεχνειούπολης.

Ο χώρος της Πανεπιστημιούπολης (στοιχείο 2.3.2 του πίνακα Α.3.3.1.α) με επιφάνεια 708,56 

στρ.  αποτελεί  τμήμα  της  μείζονος  επιφάνειας  έκτασης  του  Πανεπιστημίου  που 

περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου (το υπόλοιπο υπάγεται στο Δήμο 

Καισαριανής).  Στο  τμήμα  αυτό  υπάρχουν  οι  κτιριακές  εγκαταστάσεις  της 

Φυσικομαθηματικής Σχολής, της Φιλοσοφικής Σχολής και της Θεολογικής Σχολής, καθώς 

και αδόμητος χώρος στα ανατολικά του Νεκροταφείου.

Οικιστική ανάπτυξη και δυναμική

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Ζωγράφου εκφράζεται με δυναμική οικιστική ανάπτυξη 

με επεκτάσεις στον φυσικό χώρο και απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα Α.3.3.2.α και 

επίσης, παρουσιάζεται στον Χάρτη Α.4.3 «Ιστορικό επεκτάσεων Δήμου Ζωγράφου»

Πίνακας Α.3.3.2.α 

Δήμος Ζωγράφου. Εξέλιξη επιφάνειας σχεδίου πόλεως

Περίοδος Προσθήκη Σύνολο 

έκτασης

Μεταβολή % Κάτοικοι Μεταβολή Μικτή 

πυκνότητα 

κάτοικοι/Ηα

1931 72,43 72,43 100%    

1941 69,14 141,57 195%    

1951 29,26 170,83 236% 16.208 100% 94,9

1961 40,11 210,94 291% 27.185 168% 128,9



1971 1,59 212,53 293% 56.722 350% 266,9

1981 0 212,53 293% 84.548 522% 397,8

1991 0 212,53 293% 80.492 497% 378,7

2001 0 212,53 293% 76.115 470% 358,1

2010 0 212,53 293% 73.010 450% 343,5

Στα  90 περίπου χρόνια από τότε που ιδρύθηκε ο οικισμός, η επέκταση του ήταν συνεχής και 

ανοδική μέχρι και τα τέλη του 1960, όταν όλη η διαθέσιμη γη εντάχθηκε σε σχέδιο με τις 

διατάξεις του ΝΔ 17.7.1923. Μέσα σε 30 χρόνια (1931-1961), ο ρυμοτομημένος χώρος 

υπερτριπλασιάστηκε,  ακολουθώντας  τους  υψηλούς  ρυθμούς  δόμησης  που  επέβαλε  η 

χρησιμοποίηση της μεθόδου της αντιπαροχής. Έκτοτε, η ανάπτυξη του οικισμού έγινε καθ’ 

ύψος, αξιοποιώντας τους υψηλούς συντελεστές δόμησης, γεγονός που πιστοποιείται από την 

συνέχιση της αύξησης του πληθυσμού σε συνάρτηση με την πυκνότητα οίκησης. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα, μετά το 1961 και ενώ ο ρυμοτομημένος χώρος παραμένει σταθερός, ο 

πληθυσμός τριπλασιάζεται στην περίοδο 1961-1981 με αντίστοιχη αύξηση της πυκνότητας 

οίκησης. 

Παρατηρείται ότι η αξιοποίηση του οικισμένου χώρου επηρεάσθηκε από την αλλαγή του 

θεσμικού πλαισίου στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αρνητικά μεν από την μείωση των 

συντελεστών δόμησης κατά 30% που έγινε σε όλες τις πόλεις της Χώρας με πληθυσμό πάνω 

από 10.000 κατοίκους,   έμμεσα δε θετικά, από την δημοσίευση του Ν.947/1979, που 

ανέστειλε όλες τις διαδικασίες επέκτασης σχεδίων και ένταξης νέων περιοχών σε σχέδιο. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα νέες επεκτάσεις σχεδίων πόλεων να αρχίσουν να εγκρίνονται 

σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, με τις βραδείες διαδικασίες του Ν.1337/1983. 

Η επί δεκαετία διακοπή παραγωγής πολεοδομημένης γης, πέρα από την πρόκληση της 

δεύτερης  γενιάς  αυθαιρέτων,  τόνωσε  την  ζήτηση  δομημένου  χώρου  (κατοικία, 

επαγγελματική στέγη) στις ήδη ρυμοτομημένες περιοχές, όπως στο Δήμο Ζωγράφου. Η 

κατάσταση  μετά  το  1981  παρουσιάζει  μείωση  πληθυσμού,  φθάνοντας  τους  73.010 

κατοίκους σήμερα. Ο πληθυσμός αυτός, κατά το αισιόδοξο σενάριο της παρούσας μελέτης, 

εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί στο ίδιο επίπεδο και στην επόμενη 15/ετία. Επισημαίνεται 

ότι ο πληθυσμός αυτός μειώνει την μικτή πυκνότητα οίκησης από 461 άτομα/Ηα που ήταν η 

εκτίμηση του ΓΠΣ/1988 για το έτος 1991,  στα 344 άτομα/Ηα (σήμερα) και τούτο αποτελεί 



σαφή δείκτη που σχετίζεται άμεσα με την δυναμική βελτίωση της ποιότητας οίκησης στο 

Δήμο Ζωγράφου.

Στον παρακάτω Πίνακα επιχειρείται μια ποσοτική προσέγγιση των βασικών πολεοδομικών 

παραμέτρων χρήσης του χώρου με διάκριση του σε επιφάνειες κοινής και μη κοινής χρήσης 

και διαχωρισμό του δομημένου όγκου σε κατανομής του πολεοδομημένου χώρου στις 

βασικές κτιριακού όγκου σε κτίρια κοινής ωφέλειας, κατοικία και λοιπές χρήσεις. 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Π.Ε. ΕΠΙΦΑ-

ΝΕΙΑ Ο.Τ.

Κ.Χ. - 

ΠΡΑ-

ΣΙΝΟ

ΔΡΟΜΟ

Ι

ΚΟΙΝΟ-

ΧΡΗΣΤ

ΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

(3)+(4)

Κ.Φ. ΟΙΚΟΔΟ-

ΜΗΣΙΜΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

Ο.Τ.  (σε 

Ηα)

ΌΛΑ ΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑ 

(σε μ2)

Κ.Φ. 

ΚΤΙΡΙΑ 

(σε μ2)

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΤΙΡΙΑ

ΛΟΙΠΑ 

ΚΤΙΡΙΑ 

ΠΛΗΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σ & ΚΦ (%)

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

(%)

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

(σε μ2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13

1 11,33 0,39 7,39 7,79 0,25 10,7 283.335 4105 279.230 0,22 0,78 216.933

2 6,98 1,06 4,34 5,40 0,02 5,9 172.179 253 171.926 0,23 0,77 132.130

3 6,84 0,17 2,98 3,15 0,00 6,7 162.863 0 162.863 0,24 0,76 123.852

4 8,09 0,46 4,90 5,37 0,90 6,7 187.790 1453 186.337 0,24 0,76 142.393

5 9,71 0,84 6,83 7,68 0,06 8,8 249.178 472 248.706 0,18 0,82 203.700

6 9,69 0,08 5,54 5,62 0,18 9,4 240.425 645 239.780 0,20 0,80 192.565

7 7,28 0,02 2,99 3,01 0,03 7,2 194.096 1816 192.280 0,09 0,91 175.306

8 8,23 0,11 5,40 5,51 0,00 8,1 204.705 105 204.600 0,24 0,76 154.611

9 6,59 1,77 5,10 6,87 0,39 4,4 153.536 3506 150.030 0,05 0,95 142.508

10 6,37 0,32 3,74 4,07 0,07 6,0 168.473 1457 167.016 0,12 0,88 147.783

11 8,85 0,38 5,17 5,55 0,00 8,5 194.321 598 193.723 0,07 0,93 180.477

12 8,54 1,17 3,61 4,79 0,03 7,3 178.011 1990 176.021 0,09 0,91 160.949

13 7,20 0,41 4,49 4,90 1,48 5,3 135.534 4303 131.231 0,01 0,99 129.875

14 8,00 0,35 4,55 4,90 1,49 6,2 198.397 3479 194.918 0,04 0,96 187.566

ΣΥΝΟΛΟ 113,71 7,56 67,05 74,61 4,90 101,3 2.722.844 24.182 2.698.662   2.290.647





1.3.3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Αστική δομή-χρήσεις γης

Διοικητική οργάνωση

Ο Δήμος Ζωγράφου, όπως όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει εισηγητική 

διοικητική αρμοδιότητα στα πολεοδομικά θέματα που σχετίζονται με χρήσεις γης και την εν 

γένει αστική δομή και οργάνωση, που αρχικά δόθηκε με το άρθρο 3 του ΝΔ της 17.7.1923 

και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στους επόμενους σχετικούς βασικούς πολεοδομικούς νόμους 

Ν.947/1979, Ν.1337/1983, Ν.2507/1997. Στο Δήμο Ζωγράφου είχαν μεταβιβασθεί με το ΠΔ 

15.9.1989 (ΦΕΚ 593Δ) οι αρμοδιότητες μερικών τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου 

και πολεοδομικών εφαρμογών σχετικά με έκδοση οικοδομικών αδειών, αυθαίρετα, πράξεις 

αναλογισμού κλπ.  Οι  αρμοδιότητες  μερικών τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου 

σήμερα ασκούνται από τον Νομάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197 

Α).

Στην  Διεύθυνση  Πολεοδομίας,  λειτουργούν  τα  Τμήματα  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού, 

Εκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Αυθαιρέτων & Επικινδύνων Κατασκευών. Τα θέματα 

που αντιμετωπίζονται καθημερινά σχετίζονται με τα ακόλουθα: 

- Διατήρηση  Ιδιωτικών  Οδών,  υφισταμένων  πριν  το  έτος  1923 

- Έγκριση  εργασιών  μικρής  κλίμακας 

- Έκδοση  οικοδομικών  αδειών 

- Έλεγχος  οικοδομών  για  τυχόν  αυθαίρετες  κατασκευές 

- Έλεγχος  οικοδομών  για  τυχόν  επικίνδυνες  κατασκευές 

- Εξαίρεση  αυθαιρέτων  κατασκευών  από  κατεδάφιση 

- Καθορισμός  Ρυμοτομικών  Γραμμών 

- Οικοδομησιμότητα  Τυφλών  Οικοπέδων 



- Παροχή  αντιγράφων  στους  ενδιαφερόμενους  των  Πράξεων  Αναλογισμού 
Αποζημιώσεως 

- Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και τεχνικών εκθέσεων
- Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού Αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας
- Σύνταξη πρωτοκόλλου Αδυνάτου Τακτοποιήσεως Οικοπέδων

Η Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου έχει πρόσφατα μηχανογραφήσει το αρχείο της και 

σύμφωνα με τον ιστότοπο του Δήμου στο Διαδίκτυο, θα είναι σε θέση να δίνει πληροφορίες 

στους δημότες on-line,  στα ακόλουθα θέματα:

- Αρτιότητα  οικοπέδων 

- Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση ακινήτων 
- Κτίσματα  προϋπάρχοντα  του  1955 

- Βεβαίωση  για  το  αν  τμήμα  κτίσματος  έχει  συμπεριληφθεί  στο  συντελεστή 
δόμησης

- Διατηρητέα  κτήρια,  πλάτος  οδού,  πρασιάς,  στοάς 

- Εκτέλεση εργασιών χωρίς οικοδομική Άδεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 
του  Γ.Ο.Κ. 

- Κύρια  χρήσης  για  κτίρια  υφιστάμενα  μετά  το  1955 

- Κύρια  χρήσης  για  κτίρια  υφιστάμενα  πριν  το  1955 

- Οροι  δόμησης 

- Τελεσιδικία  Πράξεων  Αναλογισμού  Αποζημιώσεως 

- Χρήση γης

Τεχνική Υποδομή



Οδικό δίκτυο-κυκλοφοριακή κατάσταση

Το  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζωγράφου,  σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών 

Υπηρεσιών το Δήμου, περιλαμβάνει 223 δρόμους διάφορου πλάτους με συνολικό μήκος 

73.825  μέτρων.  Η  συνολική  επιφάνεια  των  δρόμων,  μετρημένη  στο  ηλεκτρονικό 

τοπογραφικό υπόβαθρο της παρούσας μελέτης, ανέρχεται στα 670,5 στρ, καταλαμβάνοντας 

ποσοστό  31%  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  (εκτός  χώρων  ΑΕΙ  και 

νεκροταφείου). 

Γενικά, το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από γενική έλλειψη ιεράρχησης. Η ιεράρχηση που 

ισχύει σήμερα έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό οργανικά κατά τη διαχρονική εξέλιξη του 

Δήμου. Το οδικό δίκτυο είναι μονολιθικά προσανατολισμένο προς το κέντρο της Αθήνας. Η 

περιμετρική οδός του οικιστικού πυρήνα του Δήμου (Πολυτεχνειούπολη – Νεκροταφείο – 

Πανεπιστημιούπολη)  μερικά  μόνο εξυπηρετεί  το  σκοπό της,  αφού μεγάλο τμήμα  της 

διέρχεται από τις εκτάσεις της Πανεπιστημιούπολης με αποτέλεσμα η λειτουργία της να 

περιορίζεται σε κάποιες μόνο ώρες της ημέρας και μέρες της εβδομάδας.

Δημόσιες Συγκοινωνίες

Πιο αναλυτικά, οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το Δήμο και οι συχνότητες 

διέλευσής τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Όλες οι γραμμές είναι της ΕΘΕΛ εκτός 

από τις Δ1-Δ2-Δ3 που δρομολογούνται από την Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου, η οποία 

υπολειτουργεί λόγω παλαιότητας των οχημάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

140 ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ 15’-30’

220 ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 5’-20’

221 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 10’-27’

225 ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ – ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 20’-36’

230 ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12’-30’



235 ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 7’-20’

245 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 45’-60’

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 6’-10’

251 ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΣΧΟΛΙΚΗ περίπου 30’

608 ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5’-15’

622 ΓΟΥΔΗ – ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ 11’ – 30’

815 ΓΟΥΔΗ - ΤΑΥΡΟΣ 20’ - 37’

Ε90 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS) 4 δρομολόγια

Δ1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 60’

Δ2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 60’

Δ3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 60’

Ύδρευση – Αποχέτευση – Απορρίμματα

α.      Ύδρευση

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 10 του Ν.1060/1980 (ΦΕΚ 190 Α) περί συστάσεως ενιαίου 

φορέα ύδρευσης - αποχέτευσης Πρωτευούσης, ο Δήμος Ζωγράφου υπάγεται στην περιοχή 

αρμοδιότητας της  ΕΥΔΑΠ για κάλυψη αναγκών πόσιμου νερού.  Από ενημέρωση της 

ΕΥΔΑΠ  και  της  Δ/νσης  Δ10  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Δημοσίων  Έργων, 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει επάρκεια νερού ύδρευσης για όλο το Λεκανοπέδιο Αθήνας με 

νερό αρίστης ποιότητας που προέρχεται από τους ταμιευτήρες του Εύηνου/Μόρνου και 

περιπτωσιακά της Υλίκης. Η ποιότητα του νερού ελέγχεται χημικά και μικροβιακά στις 

δεξαμενές τροφοδοσίας κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές προδιαγραφές.

Υπάρχει κάλυψη δικτύου διανομής νερού στο 100% του Δήμου και δεν παρουσιάζεται 

πρόβλημα πίεσης. 

Τα υλικά κατασκευής του δικτύου είναι μαντέμι, χάλυβας, αμιαντοσωλήνες, PVC και PE. 

Επειδή παρατηρείται αυξημένη συχνότητα διαρροών, γίνεται τμηματική αντικατάσταση των 

αμιαντοσωλήνων με PE. 

Περίοδος  αιχμής  παρατηρείται  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  και  σπάνια  σε  περίπτωση 



δυσμενών φαινομένων (χιόνι). Γενικά, δεν παρουσιάζονται προβλήματα στην  υδροδότηση 

της πόλης.

β.     Αποχέτευση

Δεν υπάρχει παντορροϊκό σύστημα αποχέτευσης στο Δήμο Ζωγράφου. Από ενημέρωση της 

Δ/νσης Δ10 του Υπουργείου Υποδομών και Δημοσίων Έργων, το δίκτυο αποχέτευσης 

καλύπτει  το  100% του αστικού τμήματος  της  πόλης και  δεν  υπάρχουν αιτήματα για 

επέκταση του. Τα λύματα επεξεργάζονται στην Ψυττάλεια.  Τα όμβρια συλλέγονται σε 

ξεχωριστό δίκτυο υπονόμων που καταλήγουν στον κεντρικό αγωγό του Ιλισού ποταμού, που 

έχει επικαλυφθεί στο τμήμα του από την οδό Παπανδρέου και μετά. Τη συντήρηση του 

δικτύου έχει ο Δήμος Ζωγράφου, ο οποίος έχει συστήσει εργολαβία για τον καθαρισμό των 

φρεατίων  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα.  Περιπτώσεις  πλημμυρικών  φαινομένων  που 

σποραδικά παρατηρούνται σε διάφορα σημεία οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα 

λόγω της παγκόσμιας μεταβολής του κλίματος.

γ.     Απορρίμματα-Ανακύκλωση

Η  συλλογή  των  σκουπιδιών  γίνεται  με  διαίρεση  του  Δήμου  σε  15  τομείς.  Για  την 

περισυλλογή έχουν τοποθετηθεί  περίπου 2.700 πλαστικοί  κάδοι  εκ  των οποίων 1.000 

περίπου για ανακυκλώσιμα υλικά, σε επιλεγμένα σημεία. Ο Δήμος Ζωγράφου δεν διαθέτει 

δικό του χώρο υγιεινής ταφής  απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Τα παραγόμενα απορρίμματα μετά 

την συλλογή τους, συγκεντρώνονται στον Κεντρικό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(ΚΣΜΑ)  Ζωγράφου  που  λειτουργεί  μέσα  στο  χώρο  του  νεκροταφείου  και  από  εκεί 

μεταφέρονται  στον  ΧΥΤΑ  Λιοσίων,  όπου  γίνεται  και  η  διάθεση  τους.  Ο  ΚΣΜΑ 

κατασκευάστηκε το 2002, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και σήμερα συγκεντρώνει 180 μ3 

απορρίμματα ημερησίως, έχοντας δυνατότητα επεξεργασίας 250 τόνων/ημέρα, συμβάλλει 

δε  ουσιαστικά στη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου, με την 

μείωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων οχημάτων μέχρι τον ΧΥΤΑ Λιοσίων, 

στην οικονομία σε καύσιμα, αναλώσιμα μηχανημάτων και εργατοώρες, και στον περιορισμό 

της παραγόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (θόρυβος, καυσαέρια, κλπ) και επακόλουθα 

στην ποιότητα διαβίωσης

Τον τομέα καθαριότητας του Δήμου Ζωγράφου διαχειρίζεται το Τμήμα Καθαριότητας της 



Διεύθυνσης Καθαριότητας,  Πρασίνου & Μηχανολογικού Εξοπλισμού,  που διαθέτει  το 

αντίστοιχο προσωπικό (οδοκαθαριστές, οδηγοί, εργάτες, κτλ) και μηχανολογικό εξοπλισμό 

που αποτελείται από 17 απορριμματοφόρα χωρητικότητας 8-16 κυβικών, 3 ανοικτά φορτηγά 

για τη συλλογή διαφόρων ογκωδών αντικειμένων, 2 σάρωθρα δρόμων, 3 πλυντήρια κάδων, 

5  φορτηγά  τετραξονικά  ειδικού  τύπου  με  γερανό  για  τη  μεταφορά  κλειστών 

απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 30 κυβικών, 15 απορριμματοκιβώτια κλειστού τύπου 

και 1 ανοικτό για τα μπάζα, 1 ελκυστήρα για τη φόρτωση και την εκφόρτωση χωρητικότητας 

56 κυβικών, σταθερό συμπιεστή με μετακινούμενα απορριματοκιβώτια (κλειστά).  

Οι παρεχόμενες από το Τμήμα Καθαριότητας υπηρεσίες συνίστανται στις εξής: 

- Οργάνωση,  συλλογή  και  αποκομιδή  απορριμμάτων  πάσης  φύσεως, 

συμπεριλαμβανομένων των ογκωδών και μη αντικειμένων.  

- Συγκρότηση  και  οργάνωση   συνεργείων  για  τον  καθαρισμό  των  χώρων  που 

λειτουργούν λαϊκές αγορές και για άλλες περιπτώσεις επειγουσών αναγκών. 

- Συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  του  ΚΣΜΑ,  των  πλυντηρίων  και  όλων  των 

κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τη λειτουργία της 

καθαριότητας.

- Οργάνωση  συνεργείων  για  απολυμάνσεις  αποχετευτικών  αγωγών  καθώς  και 

κοινοχρήστων χώρων, για περισυλλογή αδέσποτων ζώων κπλ. 

Πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα για μείωση του όγκου των σύμμεικτων απορριμμάτων 

που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ, μέσω ανακύκλωσης & κομποστοποίησης.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 αναφέρονται αναλυτικά όλες οι δράσεις του νέου σχεδιασμού για την 

διαχείριση  των  απορριμμάτων,  σύμφωνα  με  την  σχετική  μελέτη  του  Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου και την υπ’ αριθμόν 60/2016 απόφαση Δ.Σ.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σύμφωνα με τα πρότυπα της αειφόρου πόλης η ορθή διαχείριση της αναγκαίας ενέργειας 

συνεπάγεται  αφενός  την  εξοικονόμησή  της  και  αφετέρου  την  υποκατάσταση  της  με 

ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας. Εκτός της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για την 

κάλυψη των οικιστικών, εμπορικών και άλλων αναγκών, προβλέπεται εκτεταμένη χρήση της 

ηλιακής  ενέργειας.  Το  μοντέλο  ροής  ενέργειας  προβλέπει  τη  μετατροπή  της  ηλιακής 



ακτινοβολίας σε χρήσιμο έργο με τους ακόλουθους τρόπους:

- Ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης, που τοποθετούνται στη 

στέγη των κτιρίων.

- Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού

- Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκά)

Η εισαγωγή της χρήσης φωτοβολταϊκων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει 

περιληφθεί στις προτεραιότητες του Δήμου Ζωγράφου, με αρχή την τοποθέτηση τέτοιων 

συστημάτων στα δώματα των σχολικών κτιρίων. 



1.4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ,  ΥΓΕΙΑ  ΠΑΙΔΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΒΡΕΦΙΚΟΙ-  ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ΚΑΙ  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Κ.Δ.Α.Π)\

Ο Δήμος διαθέτει  Διεύθυνση Παιδικών – Βρεφικών Σταθμών και ΚΔΑΠ στην 

οποία υπάγονται τα παρακάτω τμήματα:

Α΄ Τμήμα
Δημοτικοί Βρεφικοί- Παιδικοί Σταθμοί

Β΄ Τμήμα
Παιδικοί Σταθμοί (Πρώην ΙΒΣΑ)

Γ΄ Τμήμα
Παιδική Μέριμνα

Δ΄ Τμήμα
Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  (ΚΔΑΠ)  &  Κέντρο  Δημιουργικής 
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑΜΕΑ

Οι  αρμοδιότητες  των  παραπάνω  υπηρεσιών  περιγράφονται  αναλυτικά  στο 

κεφάλαιο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(1.6.4).

Σε γενικές γραμμές η Διεύθυνση Παιδικών – Βρεφικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του 

Δήμου  έχει  την  ευθύνη  για  τη  σωστή  εκτέλεση  των  καθηκόντων  όλου  του 

προσωπικού  εκπαιδευτικού  και  μη  των  Βρεφικών  Παιδικών  Σταθμών  και  την 

εποπτεία  για  την  κατάρτιση  και  τήρηση  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων 

ημερησίων και ετησίων. 



Επίσης  φροντίζει  για  την  ποιοτική  παρασκευή  του  φαγητού  και  την  άριστη 

περιποίηση των παιδιών. Σ’ αυτά τα πλαίσια καταρτίζει το πρόγραμμα διατροφής, 

έχοντας  υπόψη  την  υγιεινή  διατροφή  των  νηπίων,  επιβλέπει  τα  βιβλία  με  τις 

ποσότητες  και  το  είδος  των  τροφίμων  που  είναι  αποθηκευμένα,  καθώς  και  τα 

βιβλία αναλωσίμων υλικών. 

Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες  τις αναγκαίες προμήθειες, τόσο των 

Παιδικών Σταθμών, όσο και των ΚΔΑΠ. 

Ενημερώνει  την  Τεχνική  Υπηρεσία  για  έγκαιρη  συντήρηση  και  αποκατάσταση 

ζημιών και κτιριακών εγκαταστάσεων και εισηγείται στην Επιτροπή επιλογής νέων 

κτιρίων, για τη στέγαση των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ. 

Τέλος, υποβάλλει στο τέλος της χρονιάς στη Διοίκηση έκθεση για τα προβλήματα 

των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία 

τους.

Πιο αναλυτικά στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργούν οι εξής παιδικοί σταθμοί:

1ο ΤΜΗΜΑ : ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1ος Παιδικός Σταθμός : Λ. Παπάγου 104 και Αναστασάκη

2ος Παιδικός Σταθμός: Γαλήνης & Αναστασάκη 40

3ος Παιδικός Σταθμός: Αγ. Λαύρας 15

4ος Παιδικός Σταθμός: Αγ. Ιωαν. Θεολόγου 1 και Παιανίας

5ος Παιδικός Σταθμός: Αρβηλών 15

2ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ  

Βρεφονηπιακός Σταθμός πρώην ΙΒΣΑ (Κρίνων 24)

3ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Αλκαίου 42 και Κρατερού



2ος Παιδικός Σταθμός: Διακρίας 5

5ος Παιδικός Σταθμός: Γκανογιάννη 78

6ος Παιδικός Σταθμός: 34ου Συντάγματος

Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας 

του  Υπουργείου  Εσωτερικών.  Το  έργο  που  προσφέρεται  είναι  πολύ  σημαντικό 

όσον αφορά στην φύλαξη και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στα 

770  περίπου  παιδιά  που  φιλοξενούνται  παρέχεται  ενιαία  προσχολική  αγωγή, 

ωστόσο  είναι  αναγκαία  η  επιμόρφωση  του  προσωπικού  όσον  αφορά  στις 

σύγχρονες  επιστημονικές  μεθόδους.  Επίσης  παρέχεται  σίτιση  (πρωινό  και 

μεσημεριανό) σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής διατροφής.  Σημειώνεται ότι η 

συνεργασία με ειδικό διατροφολόγο θα ήταν σημαντική. Τέλος κρίνεται αναγκαία 

η  δημιουργία  περισσοτέρων  τμημάτων  Παιδικών,  Βρεφικών  Σταθμών  ώστε  να 

ικανοποιηθούν   τα  αιτήματα  εισαγωγής  όλων  των  παιδιών  των  δημοτών  που 

αυξάνονται κάθε χρόνο.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στο Δήμο Ζωγράφου είναι τα παρακάτω:

• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ” 

• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ”

• Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης “ΖΩΓΡΑΦΟΚΗΠΟΣ”

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έχουν ως στόχο την αξιοποίηση 

του εκτός σχολικού ωραρίου ελεύθερου χρόνου των παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών. 

Για  το  λόγο  αυτό,  προσφέρουν  δραστηριότητες  μέσα  από  οργανωμένες  ομάδες 

εργαστηρίων,  στοχεύοντας  στην  ανάπτυξης  της  δημιουργικότητας  και  στην 

καλλιέργεια  των  ενδιαφερόντων  και  των  κλίσεων   κάθε  παιδιού.  Τα  ανωτέρω 

πραγματοποιούνται μέσα από οργανωμένα  εργαστήρια θεάτρου, παιδικού βιβλίου, 

εικαστικών, μουσικής γυμναστικής, χορού και κίνησης.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόληση Α.Μ.Ε.Α. (Χ. Μούσκου18) 



πέρα  από  τον  άξονα  των  κύριων  μαθημάτων  (θέατρο,  φυσική  αγωγή, 

μουσικοθεραπεία,  κοινωνικοποίηση,  ψυχολογική  υποστήριξη)  το  πλαίσιο 

δραστηριοποιείται  και  συνεργάζεται  με  άλλα  πλαίσια  ειδικής  αγωγής,  χώρους 

πολιτισμού,  εκπαίδευσης,  προσφέροντας  επιμόρφωση  και  ψυχαγωγία  στους 

απασχολούμενους.  Το  έργο  του  προγράμματος  Δημιουργικής  Απασχόλησης 

Α.Μ.Ε.Α.  είναι  πολύ  σημαντικό  καθώς  μέσα  από  τις  δραστηριότητες  που 

προσφέρει  το  πρόγραμμα  τα  παιδιά  βρίσκουν  μια  εποικοδομητική  διέξοδο, 

αποκτούν δεξιότητες και  εμψυχώνονται  ενώ οι  γονείς  νιώθουν ασφαλείς  που τα 

παιδιά  τους  βρίσκονται  σε  ένα  ασφαλές  περιβάλλον  εκτός  σπιτιού  και 

αποπεριθωριοποιούνται. 

Σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία της Διεύθυνσης Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών 

και ΚΔΑΠ ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν στους Παιδικούς Σταθμούς, ο 

αριθμός των εξυπηρετούμενων παιδιών μέσω του Δήμου καθώς και ο αριθμός των 

ωφελούμενων  μέσω  του  Προγράμματος  ΕΣΠΑ  “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” είναι όπως παρακάτω: 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΚΔΑΠ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙ-

ΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΔΑΠ  ΖΩΓΡΑΦΟΚΗΠΟΣ,  Τραυλα-

ντώνη 53, Ά. Ιλίσια 34 4 παιδιά 26 παιδιά

ΚΔΑΠ  ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ, Αργυρο-

κάστρου & 34ου Συντάγματος, Γουδή

42 21 παιδιά 39 παιδιά

ΚΔΑΠ  ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ, Βακτριανής 9, Ζω-

γράφου 22 10 παιδιά 30 παιδιά

 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘ-

ΜΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙ-

ΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

Δομή  Παιδικού Σταθμού Βίλλας Νίνου - 

Λ. Παπάγου 104 & Αναστασάκη 1, Ζω-

γράφου 141 36 νήπια 58 νήπια

Δομή  Παιδικού Σταθμού – Αγ.  Λαύρας 

15, Γουδή 58 10 νήπια 29 νήπια

Δομή  Παιδικού Σταθμού – Αρβήλων 15 

& Μαρκάνδας, Ά. Ιλίσια 44 9 νήπια 31 νήπια

Δομή  Παιδικού Σταθμού – Ι. Θεολόγου 1 

& Παιανίας 106 26 βρέφη 45 βρέφη

ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙ-

ΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

Δομή  Παιδικού  Σταθμού  -  Κρίνων  24, 

Ζωγράφου 249

53 νήπια 96 νήπια

19 βρέφη 51 βρέφη



ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙ-

ΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

Δομή  Παιδικού Σταθμού – Αλκαίου 42 & 

Κρατερού, Ά. Ιλίσια

157

34 νήπια 56 νήπια

 5 βρέφη 20 βρέφη

Δομή  Παιδικού  Σταθμού – Διακρίας  5, 

Ζωγράφου 40 6 νήπια 32 νήπια

Δομή  Παιδικού Σταθμού – Γκανογιάννη 

78, Γουδή 36      6 νήπια 24 νήπια

Δομή  Παιδικού Σταθμού – 34ου Συντάγ-

ματος & Αριστομένους, Γουδή 41 14 νήπια 24 νήπια

Υπάρχει  μεγάλη  αναγκαιότητα  δημιουργίας  επιπλέον  θέσεων  για  παιδιά  στους 

Παιδικούς  Σταθμούς  καθώς  και  δημιουργία  νέων  Παιδικών  Σταθμών  καθώς 

υπάρχει  ζήτηση  από  τους  δημότες  και  οι  υπάρχουσες  δομές  δεν  μπορούν  να 

καλύψουν τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ 

A  . ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

Στο Δήμο Ζωγράφου έχουν δημιουργηθεί δομές και υποδομές που συνθέτουν ένα 

ικανοποιητικό πλέγμα κοινωνικής φροντίδας για τον πολίτη. Με συνεχή μέριμνα 

και διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς δομείται ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης 

που καλύπτει όλες τις ηλικίες και όλους τους πολίτες σε πολλούς τομείς. 

Στην  ευρύτερη  περιοχή  του  Δήμου  Ζωγράφου  εδρεύουν  τα  παρακάτω  δημόσια 

θεραπευτήρια: 

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

Παπαδιαμαντοπούλου 3 & Θηβών

Τηλέφωνο : 2107473623

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λεωφόρος Μεσογείων 24, Πτέρυγα Ελένης Δαλακούρα - 6ος Όροφος

Τηλέφωνο: 2107710824

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Λεβαδείας 8 & Θηβών

Τηλέφωνο: 2107452000

ΓΣΝΑ - 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Λεωφόρος Μεσογείων 138 & Λεωφόρος Κανελλοπούλου Π. 1



Τηλέφωνο: 2107494000

251ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Λεωφόρος Κανελλόπουλου Παναγιώτη

Τηλέφωνο: 2107702359

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Λεβαδείας 3 & Θηβών

Τηλέφωνο: 2132009000

ΠΓΝΑ - ΛΑΪΚΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αγίου Θωμά 17

Τηλέφωνο: 2132060800

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΙΔΩΝ

Παπαδιαμαντοπούλου 3 & Θηβών

Τηλέφωνο: 2132013000

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, 11527, 115 27

τηλ: 213208 8000



Οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής που προσφέρει ο Δήμος είναι ο εξής: 

ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης 340

Α’ ΚΑΠΗ Κρατερού και Λιβύης Ιλίσια 636

Β΄ ΚΑΠΗ

Γ΄ ΚΑΠΗ

Γράμμου 19 Γουδή 

Κρήτης 5 -7 Ζωγράφου

554

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

(πρόγραμμα)

Γράμμου 19 Γουδή 55

ΚΗΦΗ

(πρόγραμμα)

Αθανασίου  Διάκου  18 

Ζωγράφου

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(Κοινωνικό Φροντιστήριο)

Χ. Μούσκου 18 130

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΟΥ 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Χ. Μούσκου 18 800

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Πολυφήμου 5 324 οικογένειες (780 άτομα)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ 

ΡΟΥΧΩΝ 

Ι. Θεολόγου 22 324 οικογένειες (780 άτομα) 



B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΝΟΙΑ  &  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο Δήμος διαθέτει Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και 

Παιδείας  που  βρίσκεται  κάτω  από  τη  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Προστασίας  – 

Κοινωνικής  Ανάπτυξης  και  Ισότητας  των  Φύλων,  στελεχώνεται  από  (1)  μια 

Κοινωνική  Λειτουργό,  (4)  τέσσερις  Διοικητικούς  Υπαλλήλους  (ένας  εξ’ αυτών 

απασχολείται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο κι ένας στο Γραφείο Διαμεσολάβησης), 

(2) δύο υπαλλήλους βοηθητικό προσωπικό (κοινωνικό παντοπωλείο) και χειρίζεται 

μια πληθώρα περιστατικών όλων των πληθυσμιακών, ηλικιακών και κοινωνικών 

ομάδων του Δήμου μας. 

 Οικογένεια και Παιδί 

 Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 

 Τρίτη Ηλικία 

 Άτομα με Αναπηρία 

Εφαρμόζοντας τις αρχές και μεθόδους της κοινωνικής εργασίας:

 Κοινωνική Εργασία με Άτομα

 Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια

 Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα

 Κοινωνική Έρευνα – Σχεδιασμό

προωθώντας τις απαραίτητα παρεμβάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό 

επίπεδο, σεβόμενη πάντα τις αρχές της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Η άμεση συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη του ατόμου 

και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. 



 Η πληροφόρηση και ενημέρωση για τις αντίστοιχες κοινωνικές παροχές – 

επιδόματα – βοηθήματα που δικαιούται ο εξυπηρετούμενος. 

 Συνεργασία με άλλους Κοινωνικοπρονοιακούς φορείς, τόσο σε τοπικό όσο 

και σε ευρύτερο επίπεδο για προώθηση περιστατικών και σχετικές παραπομπές. 

 Συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδίκων Αθηνών – Τμήμα Ακροάσεων. 

 Συνεργασία  με  την  Εισαγγελία  Πρωτοδίκων  Αθηνών –  Τμήμα  Ανηλίκων 

(Διενέργεια Εκθέσεων Κοινωνικής Έρευνας). 

 Έρευνα  για  την  ένταξη  οικογενειών  σε  προγράμματα  ενίσχυσης  με  είδη 

πρώτης ανάγκης από εθελοντικές οργανώσεις. 

 Διενέργεια Έρευνας και Κοινωνικής Έκθεσης για τη χορήγηση Έκτακτης 

Οικονομικής Ενίσχυσης σε περιπτώσεις ατόμων που βρίσκονται σε εξαιρετική 

και έκτακτη ανάγκη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

 Έκθεση  Κοινωνικής  Έρευνας  για  χορήγηση  βεβαίωσης  προκειμένου  για 

εισαγωγή σε κλινικές και θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων συμβεβλημένα με 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Οι αρμοδιότητες του παραπάνω τμήματος περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κεφάλαιο 

1.6.4).

Περιλαμβάνουν δε σε γενικές γραμμές τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Σχεδιασμού/ συντονισμού/ παρακολούθησης κοινωνικών πολιτικών

• Εποπτείας και ελέγχου 

• Εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών 

• Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας. 

• Πολιτικών Ισότητας των φύλων



 
ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2013 2014 Ποσοστιαία 
Μεταβολή

Σύνολο  Αιτημάτων 
που καταχωρήθηκαν

72 213 195,83 %

Σύνολο  Αιτημάτων 
που 
αντιμετωπίστηκαν 

61 203 232,79 %

Προσωπικές 
Συνεντεύξεις 

59 202 242,37 %

α) Επισκέψεις στο   

    σπίτι 

54 172 218,51 %

β) Επίσκεψη στην 

   υπηρεσία

27  157 481,48 %

Εκθέσεις Κοινωνικής  
Έρευνας  Κατόπιν  
εισαγγελικής εντολής

2 5  60 %

Τηλεφωνικές 
Επικοινωνίες  για 
συμβουλευτική  
υποστηρικτική 

76 361 375 %



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στο Δήμο υπάρχει Γραφείο Προστασίας :και προαγωγής της Δημόσιας Υγεία που 

έχει σε γενικές γραμμές τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. 

• Σχεδιάζει,  προγραμματίζει  και  μεριμνά για την  εφαρμογή προγραμμάτων 

μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. 

• Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία 

στην περιοχή του Δήμου. 

Οι  αρμοδιότητες  του  γραφείου  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  κεφάλαιο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1.6.4).

Το  Γραφείο  στελεχώνεται  από  μία  Επισκέπτρια  Υγείας  και  συστεγάζεται  με  το 

Τμήμα  Κοινωνικής  Πρόνοιας  και  Πολιτικής  Δημόσιας  Υγείας  και  Παιδείας. 

Συνεργάζεται με υπηρεσίες του Δήμου όπως Κοινωνική Υπηρεσία, Συμβουλευτικό 

Κέντρο Οικογενειών, ΚΑΠΗ και με υπηρεσίες εκτός Δήμου:  Α/θμια και  Β/θμια 

Διεύθυνση  Εκπαίδευσης,  Σύμμαχοι  Υγείας,  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγείας 

Περιφέρειας  Αττικής,  Ελληνική  Αντικαρκινική  Εταιρεία,  Εθνικό  Κέντρο 

Αιμοδοσίας  ΕΚΕΑ,  Ινστιτούτο  Κοινωνικής  και  Προληπτικής  Ιατρικής  ΙΝΠΙ, 

Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης 

για  Παιδιά  και  νέους  –  ΣΚΕΠ,  Novartis Φαρμακευτική  Εταιρεία,  Νοσοκομείο 

Ερρίκος Ντυνάν. 

Η αποτελεσματικότητα του γραφείου είναι  ανάλογη του προγραμματισμού γιατί 

έχει σχεδιαστεί ώστε να πραγματοποιηθεί από έναν υπάλληλο μιας και το γραφείο 

στελεχώνεται από ένα υπάλληλο TE Επισκεπτών Υγείας. 



 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

2013 2014 Ποσοστιαία 
Μεταβολή

Δράσεις  που  έγιναν 
με  τα  σχολεία  - 
μαθητές

- Ευαισθητοποίηση  σε 
θέματα αναπηρίας 

σε τρία σχολεία (210 
παιδιά)

100 %

Αντιφυματικός 
εμβολιασμός

5 σχολεία 

 

11 σχολεία

 

120 %

 63 παιδιά 178 παιδιά 182,53

Κινητή  μονάδα 
μαστογραφίας

- 137 γυναίκες  

Σπιρομέτρηση - 81 άτομα 100%

Πρόληψη για όλους 

Προληπτικές 
εξετάσεις

- 20 άτομα 100%

Διαγνωστικό  τεστ 
διαταραχών μνήμης

- 140 άτομα 100%

Δράσεις  που  έγιναν 
με  τα  σχολεία  – 
γονείς

2  ομιλίες  προαγωγής 
υγείας

5 ομιλίες προαγωγής 
υγείας

150 %

Δράσεις  που  έγιναν 
στα  σχολεία  με 
εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο  Πρώτων 
Βοηθειών 

1 σχολείο

Σεμινάριο  Πρώτων 
Βοηθειών

11 σχολεία

1000 %

Εθελοντική 
Αιμοδοσία

2 Αιμοδοσίες

83 άτομα

1 Αιμοδοσία

42 άτομα

- 49,39 %

Ομιλίες – Συνεργασία 
με ΚΑΠΗ

11 ομιλίες 5 ομιλίες - 54,54 %

Συλλογή Αδέσποτων - 20 περιπτώσεις 100 %



ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στο Δήμο υπάρχει  Γραφείο  Παιδείας,  Δια  Βίου Μάθησης  και  Απασχόλησης,  οι 

αρμοδιότητες  του  οποίου  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  κεφάλαιο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κεφάλαιο 

1.6.4).

Το Γραφείο Παιδείας αξιοποιεί με το μέγιστο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που 

του δίνουν τα μέσα πληροφορικής  και  επικοινωνίας  που διαθέτει  ο  Δήμος  μας, 

(υπηρεσίες  διαδικτύου,  Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση, 

πρόσβαση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών).

Το  Γραφείο  Παιδείας  συνεργάζεται  με  το  τμήμα  Εσόδων,  τμήμα  Προμηθειών, 

Λογιστηρίου,  Ταμειακή,  Ανθρώπινου  δυναμικού,  Τεχνικές  υπηρεσίες,  Δημόσιες 

Σχέσεις, Γραμματειακά όργανα, τμήμα Πρωτοκόλλου, Γραφείο Δημάρχου. Καθώς 

επίσης συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις όλων των Σχολικών μονάδων Α/θμιας 

και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης,  τους  Συλλόγους  Γονέων και  Κηδεμόνων,  την Ένωση 

Γονέων  και  Κηδεμόνων,  τους  Σχολικούς  Συμβούλους,  την  Α/θμια  και  Β/θμια 

Διεύθυνση  Εκπαίδευσης,  το  ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ,  το  Υπουργείο  Παιδείας,  την  Ενιαία 

Αρχή Πληρωμών και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Επειδή  η  λειτουργία  του  Γραφείου  είναι  συνυφασμένη  με  τη  λειτουργία  των 

Νομικών προσώπων Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και την ΔΕΠ όπου 

καθένα  από  αυτά  έχει  διαφορετικές  αρμοδιότητες,  είναι  δύσκολος  ο 

προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η συνολική αξιολόγηση του έργου του 

γραφείου  Παιδείας  .  Και  με  δεδομένο  επίσης  ότι  την  παρακολούθηση  των 

οικονομικών  λογιστικών  στοιχείων  των  Σχολικών  Επιτροπών  διεκπεραιώνει 

εξωτερικός συνεργάτης λογιστής και ο προϊστάμενος του γραφείου βρίσκεται σε 

απομακρυσμένη έδρα χρειάζεται  συντονισμός για την ολοκληρωμένη λειτουργία 

του.

Το  Γραφείο  Παιδείας  στελεχώνεται  από  έναν  υπάλληλο  ΤΕ  Διοικητικού  – 

Λογιστικού και έναν ΔΕ Διοικητικό και έχει έδρα στο Δημαρχείο. 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΤΟΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΟΥ  (Συμβουλευτικό  Κέντρο 

Οικογενειών)

Στο  Συμβουλευτικό  Κέντρο  Οικογενειών  περιλαμβάνονται  οι  παρεχόμενες 

υπηρεσίες συμβουλευτικής – ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομο, οικογένεια και 

ομάδα,  υπηρεσίες  ψυχοθεραπείας  και  λογοθεραπείας.  Επισκέψεις  σε  Παιδικούς 

Σταθμούς,  Νηπιαγωγεία,  Σχολεία.  Συγκεκριμένα  γίνονται  Ημερίδες  στα 

Νηπιαγωγεία,  Ομιλίες  στα Δημοτικά Σχολεία  και  Ομάδες  Εφήβων σε Γυμνάσια 

Λύκεια. Κύριο μέσο της ψυχοθεραπευτικής και συμβουλευτικής διαδικασίας είναι 

οι ατομικές ωριαίες συνεδρίες. Περιστατικά που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 

της υπηρεσίας παραπέμπονται σε αρμόδιες υπηρεσίες. Οι δράσεις που υλοποιούνται 

από  το  Συμβουλευτικό  Κέντρο  Οικογενειών  ολοκληρώνονται  επιτυχώς  και 

αξιολογούνται  εσωτερικά  είτε  με  τη  χορήγηση  ερωτηματολογίων  είτε  με 

απολογισμό της δράσης. 

Το  Συμβουλευτικό  Κέντρο  Οικογενειών  συνεργάζεται  με  άλλες  Υπηρεσίες  του 

Δήμου όπως Παιδικοί Σταθμοί, και με άλλους φορείς όπως Σχολεία, Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά,  Γυμνάσια,  Λύκεια,  Κέντρα Πρόληψης,  Νοσοκομεία,  Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας,  Ιατροπαιδαγωγικά  Κέντρα,  Ιδιωτικοί  Παιδικοί  Σταθμοί,  Φιλανθρωπικοί 

Σύλλογοι και Σωματεία.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών Στελεχώνεται από μια Κλινική Ψυχολόγο, 

η  οποία  πραγματοποιεί  ομαδικές,  οικογενειακές  και  ατομικές  συνεδρίες,  μια 

Λογοθεραπεύτρια η οποία κάνει διάγνωση και λογοθεραπεία, μία Κοινωνιολόγο η 

οποία πραγματοποιεί ομάδες γονέων, νηπιαγωγών και συνεργάζεται με τα σχολεία 

της  περιοχής,  και  μια  Διοικητική  Υπάλληλο  η  οποία  έχει  επωμιστεί  τη 

γραμματειακή  υποστήριξη  του  Κέντρου  και  επιπροσθέτως  ασχολείται  με  τους 

ελέγχους  και  την  αδειοδότηση  ΜΦΠΑΔ κι  ελέγχει  τα  φιλανθρωπικά σωματεία. 

Στεγάζεται  στη  Βίλα  Βοναπάρτη  η  οποία  έχει  διαμορφωθεί  έτσι  ώστε  να 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες της υπηρεσίας και αποτελείται από τέσσερα   γραφεία 

δύο  γραφεία  15τ.μ.  και  δύο  γραφεία  12  τ.μ.,  έναν  διάδρομο  ο  οποίος 

χρησιμοποιείται και ως χώρος αναμονής με εσωτερική σκάλα κι ένα WC. 

Οι  δράσεις  που  υλοποιούνται  από  την  υπηρεσία  ολοκληρώνονται  επιτυχώς  και 



αξιολογούνται  εσωτερικά  είτε  με  τη  χορήγηση  ερωτηματολογίων  είτε  με 

απολογισμό της δράσης. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

2013 2014 Ποσοστιαία 

Μεταβολή

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΩΤΩΝ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

149 192 28, 85 %

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Α ΡΑΝΤΕΒΟΥ

49 50 2,04 %

ΤΜΗΜΑ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

52 44 -15,38%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ  ΠΡΩΤΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

3 4 33,33 %

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ 23 24 4,37 %

ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 3 100 %

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ 

Α’ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

- 45 100 %

ΔΕΝ  ΗΡΘΑΝ  ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

12 10 16,66 %

ΔΕΝ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ

9 12 33,33 % 



ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ  ΣΕ 

ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3 - - 100 %

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΧΡΟΝΙΑ

   

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 32 50 56,25 %

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 15 29 93,33

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ 15 23 53,33

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

   

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 20 22 20 %

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ 8 15 87,5 %

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9 10 11,11 %

ΣΥΝΟΛΟ 250 341 36,4 %



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Π.Η

Ο  Δήμος  Ζωγράφου  λειτουργεί  δύο  (2)  Κέντρα  Ανοιχτής  Προστασίας 

Ηλικιωμένων, όπως προαναφέρεται.

Σκοπός των ΚΑΠΗ είναι :

• Η πρόληψη βιολογικών,  ψυχολογικών και  κοινωνικών προβλημάτων των 

ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού 

συνόλου

• Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών 

φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων

• Πρωτογενή  Πρόληψη  (εμβολιασμοί,  συμβουλές  για  την  αποφυγή 

ατυχημάτων)

• Δευτερογενή Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη 

διάγνωση)

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΑΠΗ είναι:

1. Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον.

2.  Φροντίδα  και  οδηγίες  για  Ιατροφαρμακευτική  και  Nοσοκομειακή 

περίθαλψη.

3. Φυσικοθεραπεία.

4. Εργοθεραπεία.

5. Λειτουργία ομάδων αυτενέργειας των μελών των ΚΑΠΗ που βοηθούν τα 

μέλη σε δραστηριοποιήση.

6.  Επιμόρφωση,  διαλέξεις,  μελέτη  θεμάτων,  επισκέψεις  σε  Μουσεία  και 

Αρχαιολογικούς χώρους.

7. Συμμετοχή σε θερινές κατασκηνώσεις.

8. Οργανωμένη ψυχαγωγία με πούλμαν.

9.  Βοήθεια  στο  σπίτι  για  άτομα  που  έχουν  ανάγκη  εξυπηρέτησης.  10. 



Εντευκτήριο (coffee-shop) όπου προσφέρεται η δυνατότητα για επικοινωνία 

και κοινωνικοποίηση των μελών. 



Το Α’ ΚΑΠΗ που εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ επί της 

οδού Κρατερού και Λιβύης, αριθμεί 636 μέλη και είναι στελεχωμένο από μία (1) 

φυσιοθεραπεύτρια, τρεις (3) Οικ. Βοηθούς, μία (1) Κοινωνική Λειτουργό, και έναν 

(1) Οδηγό.

Το  Β’ ΚΑΠΗ  εδρεύει  σε  ένα  τριώροφο  κτίριο  επί  της  οδού  Γράμμου  19,  και 

Κρήτης 5-7 και αριθμεί 557 μέλη και στελεχώνεται από έναν (1) Φυσιοθεραπευτή, 

μία  (1)  Εργοθεραπεύτρια,  μία  (1)  Επισκέπτρια  Υγείας,  και  έναν  (1)  Διοικητικό 

Υπάλληλο.

Τα ΚΑΠΗ συνεργάζονται με γιατρό και ψυχολόγο, με το Συμβουλευτικό Κέντρο 

Οικογενειών, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ενορίες, το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ,  και  το  Κέντρο  Ψυχικής  Υγείας.  Τα  Κέντρα  Ανοιχτής  Προστασίας 

Ηλικιωμένων εξυπηρετούν όλο και περισσότερα νέα μέλη με σκοπό την παραμονή 

τους στην Κοινότητα και στο οικείο τους περιβάλλον.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ,  που εφαρμόζεται  στο Δήμο μας  από το 

1997 έχει στόχο την παροχή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας σε ηλικιωμένα 

άτομα και σε άτομα με αναπηρία εξασφαλίζοντας τους αξιοπρεπή διαβίωση.

Το  Πρόγραμμα  φιλοξενείται  στο  Β’  ΚΑΠΗ  επί  της  οδού  Γράμμου  19  και 

στελεχώνεται από δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς (η μία εξ’ αυτών απασχολείται 

στο Κοινωνικό Φροντιστήριο)  μία  (1) Νοσηλεύτρια και δύο (2) Οικογενειακούς 

Βοηθούς. 

Εξυπηρετούνται  70  περιστατικά  μηνιαίως  και  για  τη  καλύτερη  λειτουργία  του 

προγράμματος  υπάρχει  συνεργασία  με  γιατρούς,  ψυχολόγους,  οδηγό  και  έναν 

φυσιοθεραπευτή. 

Επίσης  υπάρχει  συνεργασία  με  άλλες  Υπηρεσίες  του  Δήμου  όπως  με  το 

Συμβουλευτικό  Κέντρο  Οικογενειών,  το  Κοινωνικό  Παντοπωλείο,  Ενορίες,  το 

Κέντρο  Ψυχικής  Υγείας,  το  Δημοτολόγιο,  Νοσοκομεία,  Δημόσιες  Υπηρεσίες, 

ΚΕΠΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ο  Δήμος  διαθέτει  ένα  πολυμορφικό  αυτοκίνητο  για  την  αποτελεσματικότερη 

λειτουργία  του  προγράμματος  (μεταφορά  σε  ασφαλιστικούς  και  κοινωνικούς 

φορείς). 



ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ

 2013 2014 Ποσοστιαία 

Μεταβολή

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

51    

Σύνολο  αιτημάτων 

που καταχωρήθηκαν 

 16 22 37,5 %

Σύνολο  αιτημάτων 

που 

αντιμετωπίστηκαν 

(συμπεριλαμβανομέν

ων των παλαιών)

 64 73 14,06 %

Προσωπικές 

συνεντεύξεις

 80 150 87,5 %

Εκθέσεις  κοινωνικής 

έρευνας

 3 20 566,66 %

Τηλεφωνικές 

Επικοινωνίες  για 

Συμβουλευτική  – 

Υποστηρικτική

 500 800 60 %

Συνοδεία  σε  

Νοσοκομεία 

 260 350 34,61 %

Αριθμός επισκέψεων 

Οικιακών  Βοηθών 

και Νοσηλευτών

 1920 2210 15,10 %

Αριθμός Επισκέψεων 

Κοινωνικού 

Λειτουργού

 350 580 65,71 %



Σίτιση  σε 

περιστατικά

 120 120 0 %

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Κ.Η.Φ.Η.»  ΚΕΝΤΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Το  Πρόγραμμα  ΚΗΦΗ  «Κέντρο  Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικιωμένων»  μέσω  της 

Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ’ 

οίκον  υπηρεσιών  φροντίδας  σε  εξαρτώμενα  μέλη  των  οικογενειών  ανέργων  και 

αναγνωρισμένα  επαπειλούμενων  με  ανεργία  εργαζομένων  που  ωφελούνται  από 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», παρέχει προς ηλικιωμένους άνω των 65 ετών 

με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και άτομα με 

ειδικές  ανάγκες:  α)  υποστηρικτική  κοινωνική  εργασία  οικογένειας  και 

ψυχοκοινωνική  στήριξη  β)  κατ’ οίκον  νοσηλευτικές  υπηρεσίες  –  ραντεβού  και 

μεταφορά σε νοσηλευτικά ιδρύματα γ) οικογενειακή βοήθεια.

Το Κέντρο Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικιωμένων που εδρεύει  στην οδό Αθανασίου 

Διάκου  18,  παρέχει  ημερήσια  φροντίδα,  από  εξειδικευμένο  προσωπικό,  σε 

ηλικιωμένα  άτομα  που  δεν  μπορούν  να  αυτοεξυπηρετηθούν.  Ο Δήμος  προσφέρει 

οργανωμένη κοινωνική φροντίδα, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους 

τοπικούς  φορείς  κοινωνικής  αλληλεγγύης,  σε κατάλληλα διαμορφωμένους  χώρους 

ημερήσιας  ή  και  ολιγόωρης  παραμονής.  Οι  υπηρεσίες  αφορούν  στη  νοσηλευτική 

φροντίδα, στην ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, στην ατομική υγιεινή, 

προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Το  Κ.Η.Φ.Η.  διασυνδέεται  λειτουργικά  με  το  Β’ ΚΑΠΗ  και  με  το  πρόγραμμα 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Επίσης συνεργάζεται με μονάδες υγείας και το ΕΚΑΒ. 

Στελεχώνεται  από  μία  (1)  Νοσηλεύτρια,  μία  (1)  Οικογενειακή  Βοηθό,  μια  (1) 

υπάλληλο Κοινωνικών Φροντιστών,  και μία (1) υπάλληλο Βοηθητικό Προσωπικό. 

Στεγάζεται  επί  της  οδού  Αθαν.  Διάκου  18,  σε  χώρο  επιφάνειας  131  τ.μ.  Το 

Πρόγραμμα εξυπηρετεί 15 άτομα καθημερινά. To πρόγραμμα παρέχει και σίτιση. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Η  Κοινωνική  Υπηρεσία  σε  συνεργασία  με  την  Γενική  Γραμματεία  Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, συστήνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της δια 

βίου μάθησης για ενήλικες πολίτες. Έχει δεχθεί 1900 αιτήσεις, έγιναν 85 τμήματα, 17 

τμήματα  είναι  ενεργά  και  23  είναι  έτοιμα  να  ξεκινήσουν  στο  αμέσως  επόμενο 

διάστημα. 

Κοινωνικό φροντιστήριο 

Ο Δήμος Ζωγράφου λειτουργεί με εθελοντές καθηγητές το Κοινωνικό Φροντιστήριο, 

για την δωρεάν παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε μαθητές όλων των τάξεων 

του  Λυκείου.  Το  Δημοτικό  Κέντρο  Επιμόρφωσης  στελεχώνεται  από  έναν  ΔΕ 

Υπάλληλο Διοικητικού /  Οικονομικού και  μια  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.   Έχει 

έδρα επί της οδού Χ. Μούσκου 18 στην πλατεία Κύπρου – Ιλίσια, στον 1ο και 2ο 

όροφο.  Το Κοινωνικό Φροντιστήριο εξυπηρετεί  130 παιδιά Α’,  Β΄και  Γ’ Λυκείου, 

διδάσκουν εθελοντικά 54 καθηγητές και έχουν δημιουργηθεί 65 τμήματα.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

2013 2014 Ποσοστιαία 
Μεταβολή

Σύνολο  αιτημάτων  που 
καταχωρήθηκαν     

 

  120   163  35,83 %

Σύνολο  αιτημάτων  που 
αντιμετωπίστηκαν 

 

  115   133  15,65 %

Αριθμός  Εθελοντών 
Καθηγητών 

  47   54  14,89

Αριθμός  Μαθητών 
Α΄Λυκείου

 

 57  44  -22,80 %

Αριθμός Μαθητών 

 Β’ Λυκείου

 

  20   45  125 %

Αριθμός Μαθητών

 Γ’ Λυκείου

 

  38   44  15,78 %



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το  Κέντρο  Υποστήριξης  Απόρων  (Κοινωνικό  Παντοπωλείο)  ασχολείται  με  τη 

συλλογή και τη διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της πόλης, οι οποίες έχουν 

καταγραφεί  από  την  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  και  έχουν  επιλεγεί  με 

συγκεκριμένα  κριτήρια  (εισόδημα,  ανεργία,  ασθένεια,  μονογονεϊκότητα,  κλπ)  και 

έχουν λάβει ειδική κάρτα δικαιούχου. 

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των οικογενειών και των ατόμων που εντάχθηκαν στο 

πρόγραμμα διανομής τροφίμων από το 2013 μέχρι και σήμερα. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Το ανταλλακτήριο ρούχων ασχολείται με τη συλλογή και τη διανομή ειδών ένδυσης, 

υπόδησης και κλινοσκεπασμάτων σε άπορες οικογένειες που έχουν καταγραφεί από 

την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και έχουν κάρτα δικαιούχου. 

Παρατηρείται αύξηση των δεικτών των προσφερόμενων υπηρεσιών της Κοινωνικής 

Παροχή Βοήθειας σε 
είδος  σε  ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες

2013 2014 Ποσοστιαία 
Μεταβολή

Αιτήσεις  που 
δέχτηκε η υπηρεσία

338 701 107,39 %

Αιτήσεις  που 
εγκρίθηκαν 

209 577 176,07 %

 



Πολιτικής. Σε πολλές περιπτώσεις με υπερδιπλασιασμό των αιτημάτων. 



ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 

ΤΟ  ΕΤΟΣ  2015  ΟΣΟΝ  ΑΦΟΡΑ  ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

 



1.5 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  &ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, 

στο ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ δραστηριοποιούνται οι παρακάτω επιχειρήσεις (Ατομικές, 

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) Εταιρείες Περιορισμένες Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ομόρρυθμες 

κλπ.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Στις 31-12-2010 καταχωρημένες 425 ενεργείς εγγραφές

Στις 31-12-2011 καταχωρημένες 474 ενεργείς εγγραφές

Στις 31-12-2012 καταχωρημένες 523 ενεργείς εγγραφές

Στις 31-12-2013 καταχωρημένες 577 ενεργείς εγγραφές

Στις 28-02-2015 καταχωρημένες 614 ενεργείς εγγραφές

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία:

• 235 Επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον Τομέα του ΕΜΠΟΡΙΟΥ

• 49 Επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον Τομέα της ΕΣΤΙΑΣΗΣ

• 11 Επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον Τομέα της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απ' αυτές  οι 268 επιχειρήσεις είναι ΑΤΟΜΙΚΕΣ, οι 56 επιχειρήσεις είναι Α.Ε. 36 

Επιχειρήσεις είναι Ε.Π.Ε.

Ο Δήμος  Ζωγράφου στα  πλαίσια  της  δράσης  ΤΟΠΣΑ των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ 

2007 2013  συμμετείχε ως εταίρος στην αναπτυξιακή σύμπραξη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μαζί 

και με το Δήμο Καισαριανής για την προώθηση της τοπικής απασχόλησης. Η κύριος 

εταίρος  της  σύμπραξης  MAST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  Α.Ε  συνέταξε  μελέτη  της 

κατάστασης του Δήμου Ζωγράφου καθώς και αυτού της Καισαριανής όσον αφορά 

την απασχόληση αλλά και των περαιτέρω αναγκών και συνεπαγομένων δράσεων. Η 

προαναφερθείσα  μελέτη  περιλαμβάνεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2  του  παρόντος 

επιχειρησιακού σχεδίου.



Επίσης από στοιχεία της Κ.Ε.Δ.Ε που συλλέχθηκαν τον Μάρτιο του 2016 από το 

Υπουργείο Εργασίας ο Δήμος Ζωγράφου φέρεται να βρίσκεται στην 53 θέση μεταξύ 

117  Δήμων  της  Χώρας  όσον  αφορά  τον  αριθμό  των  μακροχρόνια  ανέργων. 

(επισυνάπτεται ο σχετικός Πίνακας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14)



1.6 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Ζωγράφου είναι δομημένος όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

Η  δομή  του  περιγράφεται  στο  δημοσιευμένο  ΦΕΚ  2376/23-9-2013  Β’,  μετά  την 

τελευταία  τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  με  τις 

Αποφάσεις 38/2013 & 314/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.6.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Οι  Υπηρεσίες  του  Δήμου  περιλαμβάνουν  τις  παρακάτω  οργανικές  μονάδες 
ομαδοποίησης συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

• Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
• Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
• Νομική Υπηρεσία.
• Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες
• Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
• Γραφείο Επικοινωνίας

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
• Τμήμα ελέγχου Καταστημάτων , Επιχειρήσεων κ.λ.π.
• Τμήμα ελέγχου Κυκλοφορίας στάθμευσης αυτοκινήτων

ΕΝΟΤΗΤΑ  Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Διεύθυνση Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Πληροφορικής 
• Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Τμήμα Αποτελεσματικότητας & Διαφάνειας



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Διεύθυνση  Καθαριότητας, Πρασίνου & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
• Τμήμα Καθαριότητας 
• Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας
• Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών
• Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
• Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και  Πολιτικής Προστασίας
• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
• Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας
• Γραφείο συντήρησης πρασίνου

ΕΝΟΤΗΤΑ  Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Διεύθυνση Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ
• Τμήμα Α΄ Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφικοί Σταθμοί
• Γραφείο Παιδικού Σταθμού Βίλλας Νίνου - Λ. Παπάγου 104 & Αναστασάκη 

1 (εντός πάρκου), Ζωγράφου
• Γραφείου Παιδικού Σταθμού – Γαλήνης & Αναστασάκη 40, Ά. Ιλίσια
• Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Αγ. Λαύρας 15, Γουδή
• Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθμού – Ι. Θεολόγου 1 & Παιανίας, Ζωγράφου
• Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Αρβήλων 15 & Μαρκάνδας, Ά. Ιλίσια

- Τμήμα Β΄ Παιδικοί Σταθμοί (πρώην ΙΒΣΑ) με τα κάτωθι γραφεία ανά Παιδικό 
Σταθμό

• Γραφείο Παιδικού Σταθμού (1ου ορόφου) – Κρίνων 24 Ζωγράφου
• Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθμού (2ου ορόφου) – Κρίνων 24 Ζωγράφου 

- Τμήμα Γ΄ Παιδική Μέριμνα 
• Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Αλκαίου 42 & Κρατερού, Ά. Ιλίσια
• Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Διακρίας 5, Ζωγράφου
• Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Γκανογιάννη 78, Γουδή

• Γραφείο Παιδικού Σταθμού – 34ου Συντάγματος & Αριστομένους, Γουδή



• Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Γοργοποτάμου 2 & Βακτριανής, Ά. Ιλίσια

- Τμήμα Δ΄ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) 

• Γραφείο ΚΔΑΠ – «Βυσσινόκηπος» - Αργυροκάστρου & 34
ου

 Συντάγματος, 
Γουδή

• Γραφείο ΚΔΑΠ – «Ζωγραφόκηπος» - Τραυλαντώνη 53, Ζωγράφου
• Γραφείο ΚΔΑΠ – «Αερόστατο» - Βακτριανής 94, Ά. Ιλίσια
• Γραφείο ΑΜΕΑ

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Κοινωνικής Ανάπτυξης & Ισότητας των 
Φύλων

- Τμήμα  Α΄ ΚΑΠΗ 
- Τμήμα  Β΄ ΚΑΠΗ 
- Τμήμα Κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής, Δημόσιας Υγιεινής και Παιδείας

• Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

• Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
• Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Απασχόλησης

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
• Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
• Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, & Ληξιαρχείου 

o Γραφείο Δημοτολογίου
o Γραφείο Ληξιαρχείο

• Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
• Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
• Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
•    Τμήμα  Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων 

(Τουρισμού)
o Γραφείο χορήγησης αδειών Κ.Υ.Ε. & ελέγχου νομιμότητας – επιβολής 
διοικητικών  κυρώσεων
o Γραφείο  χορήγησης  αδειών,  ελέγχου  νομιμότητας  –  επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων και ρυθμίσεων λοιπών Εμπορικών δραστηριοτήτων





2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
• Γραφείο διαχείρισης στεγασμένων δημοτικών χώρων  
• Τμήμα Προμηθειών
• Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Απεικόνισης  
• Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών
• Τμήμα Αποθήκης 
• Τμήμα Ταμείου
• Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησηs
• Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων
• Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων
• Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης
• Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης

o Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Πολεοδομικών Εφαρμογών
o Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

• Τμήμα Περιβάλλοντος και Αναπλάσεων Κοινοχρήστων Χώρων

4. Διεύθυνση ΚΕΠ 
• Τμήμα Επικοινωνίας
• Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης



1.6.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.6.2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει  κάθε είδους 

διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.

2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και 

τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.  

3. Τηρεί  αρχείο  των  κάθε  είδους  αποφάσεων   του  Δήμου  προς  χρήση  του 

Δημάρχου,  καθώς  και  κάθε  άλλο  στοιχείο  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  του 

Δημάρχου. 

4. Παρέχει  κάθε  είδους  διοικητική  και  γραμματειακή  υποστήριξη  προς  την 

Εκτελεστική Επιτροπή το Δήμου (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, 

τήρηση αρχείου αποφάσεων κλπ).

5. Παρέχει  κάθε  είδους  διοικητική  και  γραμματειακή  υποστήριξη  προς  τους 

κατέχοντες  θέσεις  Ειδικών  Συμβούλων  ή  Συνεργατών  ή  Επιστημονικών 

Συνεργατών. 

Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Δημάρχου συντονίζει και τα παρακάτω γραφεία που 

υπάγονται στον Δήμαρχο: 

• Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
• Νομική Υπηρεσία.
• Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες
• Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
• Γραφείο Επικοινωνίας

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό το Ιδιαίτερο Γραφείο Γ.Γ. παρέχει κάθε είδους διοικητική 

και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Γ.Γ. και ιδίως:

1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του.

2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του και τηρεί το 



πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.

3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Γ.Γ., 

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Γ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας σύμφωνα με τον Οργανισμό υποστηρίζει  το Δήμαρχο στα 

διοικητικά  του  καθήκοντα  υλοποιώντας  τις  αρμοδιότητες  που  του  εκχωρεί  ο 

Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό 

των δημοτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Δ/ντές του Δήμου, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται  με  αποδοτικό  τρόπο  η  αποτελεσματικότητα  στην  επίτευξη  των 

περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα 

του Δήμου. 

Ειδικότερα και ενδεικτικά, ο Γενικός Γραμματέας :

1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες 

του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

του Δήμου.

2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που 

είναι  προς  συζήτηση   ενώπιον  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  της  Οικονομικής 

Επιτροπής,  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής 

σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να 

τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από 

τον Πρόεδρό τους.

3. Παρακολουθεί  τη  διαδικασία  εφαρμογής  των  αποφάσεων  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με 

τους Διευθυντές.

4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των 

Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των 

περιοδικών  στόχων  και  την  υλοποίηση  των  αντίστοιχων  προγραμμάτων  που 

αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του 

Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις 



και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για 

τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την 

προσαρμογή  της  λειτουργίας  τους  στις  ανάγκες  της  τοπικής  κοινωνίας  και  τη 

βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του 

Δήμου.

7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια 

στα  οποία  μετέχουν  με  εκπροσώπους  τους  το  σύνολο  ή  μέρος  (ανάλογα  με 

ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

8. Παρακολουθεί  τις  δραστηριότητες  των νομικών  προσώπων του  Δήμου και 

συνεργάζεται με τις  διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των 

αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.

9. Υπογράφει  τις  αποφάσεις  χορήγησης  αδειών  με  ή  χωρίς  αποδοχές  και 

μετακίνησης  εκτός  έδρας  στο  εσωτερικό  και  εξωτερικό  των  υπαλλήλων  του 

Δήμου. 

10. Υπογράφει  έγγραφα  σύμφωνα  με  τις  δικαιοδοσίες  που  του  εκχωρεί  ο 

Δήμαρχος.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Νομική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Οργανισμό, παρέχει νομική υποστήριξη προς 

τα αιρετά όργανα του Δήμου και  τις  δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των 

επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία: 

1. Παρέχει  νομικές  συμβουλές  και  γνωμοδοτήσεις  προς  τα  πολιτικά  όργανα 

διοίκησης  του  Δήμου  (Δημοτικό  Συμβούλιο,  Επιτροπές,  Δήμαρχος  κλπ) 

διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.

2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες 

του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για 

την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.

3. Επεξεργάζεται  και  γνωμοδοτεί  για  πράξεις  της  δημόσιας  διοίκησης  που 

αφορούν το Δήμο.

4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος 

με  τρίτους,  καθώς  και  τις  προκηρύξεις  του  Δήμου  για  την  ανάθεση  έργων  , 



προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

5. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων 

και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

6. Παρακολουθεί  την  σχετική  νομοθεσία  και  νομολογία  και  τηρεί  και 

επικαιροποιεί  αρχείο  με  τις  νομοθετικές  και  κανονιστικές  ρυθμίσεις  που 

ενδιαφέρουν το Δήμο.

7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις  ανάγκες της 

Νομικής Υπηρεσίας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι  Ειδικοί  Σύμβουλοι,  οι  Επιστημονικοί  Συνεργάτες  και  οι  Ειδικοί  Συνεργάτες 

ασκούν επιτελικά καθήκοντα και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες. Παρέχουν 

συμβουλές  και  διατυπώνουν  εξειδικευμένες  γνώμες,  γραπτά  ή  προφορικά  για  το 

συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου,  για  τον  οποίο  έχουν ορισθεί  να 

εξυπηρετήσουν.  Το  συμβουλευτικό  τους  έργο  απευθύνεται  προς  το  Δήμαρχο,  το 

Δημοτικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή ανάλογα με τις 

αρμοδιότητές τους.  Παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους,  σε 

εξειδικευμένα  επιστημονικά  και  τεχνικά  θέματα,  που  μπορεί  να  αναφέρονται  στη 

διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων και 

εισηγήσεων,  επεξεργασία  και  παρουσίαση  στοιχείων  απαραίτητων  για  την 

πραγμάτωση  των  σκοπών  του  Δήμου,  παροχή  επιστημονικής  ή  τεχνολογικής 

βοήθειας  σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις  οργανωτικές  μονάδες  του Δήμου, 

συστηματική  παρακολούθηση  της  επιστήμης  και  τεχνολογίας  στον  τομέα  της 

δραστηριότητάς τους, ή σε κάθε άλλη εργασία, που ανατίθεται από το Δήμαρχο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας 

σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες 

ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο :

1. Σχεδιάζει  και  εφαρμόζει  συστήματα  και  διαδικασίες  για  την 

εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις 

δημοτικές  υπηρεσίες  ή  στα  ΚΕΠ  και  χρειάζονται  να  έλθουν  σε  επαφή  με  τις 



επιμέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους.

2. Μεριμνά  για  τη  δημιουργία  και  την  αποτελεσματική  λειτουργία 

δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών 

για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ 

για λογαριασμό τους.

3. Δέχεται  αιτήματα  των  ανωτέρω  δημοτών  με  βάση  τις  σχετικές 

διαδικασίες και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσον των 

υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.

4. Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων 

των ανωτέρω δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ.

5. Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση  των  δημοτών  με  αντικειμενική  αδυναμία  προσπέλασης  στις 

δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.

ΓΡΑΦΕΊΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ 
Το Γραφείο Διοικητικής Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για να:

1. Σχεδιάζει  και  εισηγείται  τη επικοινωνιακή πολιτική  για την προώθηση της 

αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και 

προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

2. Οργανώνει, υλοποιεί και υποστηρίζει με οπτικοακουστικά μέσα κάθε είδους 

εκδηλώσεις  του  Δήμου  και  των  Νομικών  Προσώπων  αυτού  (συνέδρια, 

συνελεύσεις, εορτές κλπ), καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των 

υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος και τα ΝΠΔΔ αυτού.

3. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών 

για  τις  επιδιώξεις,  στόχους  και  υπηρεσίες  του  Δήμου  με  γενικό  στόχο  τη 

δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

4. Παρακολουθεί  συστηματικά  τα  δημοσιεύματα  (έντυπα  και  ηλεκτρονικά) 

σχετικά  με  τις  δραστηριότητες  του  Δήμου  και  ενημερώνει  σχετικά  τα  όργανα 



διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς 

και των σχετικών  απαντήσεων του Δήμου.

5. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων 

τύπου του Δήμου.

6. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.

Επιπλέον  συνεργάζεται  με  τις  θεματικές  Επιτροπές  του  Δήμου  (Πολιτισμού, 

Αθλητισμού, Παιδείας κλπ.) για την καλύτερη δυνατή επιτυχία των εκδηλώσεων  που 

τις αφορούν και την επικοινωνιακή σύνδεσή τους με τους πολίτες.

Συντονίζει  και  διαχειρίζεται  τη  χρήση  των  χώρων  που  πραγματοποιούνται 

εκδηλώσεις  του  Δήμου  σε  συνεργασία  με  τις  Διευθύνσεις  και  τα  Τμήματα  που 

αφορούν οι εκδηλώσεις και οι χώροι.  

Συντονίζει και διαχειρίζεται το βεστιάριο του Δήμου (3.000 στολές για μικρούς και 

μεγάλους) όλο τον χρόνο, για θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις του Δήμου, των 

τοπικών  φορέων  των  σχολείων  κλπ,  ενώ  εισηγείται  τις  προμήθειες  νέων  στολών 

καθώς και της συντήρησης και του καθαρισμού των ήδη υπαρχόντων.

Λειτουργεί  ως  γραφείο  πληροφοριών  του  δημότη,  γραμματεία  αντιδημάρχου  και 

γραμματεία του συμπαραστάτη του δημότη. 

Βάσει του αντικειμένου της εργασίας, το προσωπικό εργάζεται συχνά εκτός γραφείου 

και συγκεκριμένα στις περιόδους των εκδηλώσεων (εθνικές εορτές, Χριστούγεννα, 

επετείους, απόκριες κλπ. ), και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το υφιστάμενο προσωπικό 

να  μην  επαρκεί.   Για  το  λόγο αυτό  κρίνεται  απαραίτητη  η  ενδυνάμωση  με  έναν 

τουλάχιστον  διοικητικό  υπάλληλο  καθώς  και  βοηθητικό  προσωπικό  για  την 

υποστήριξη των εκδηλώσεων. 

Επιπλέον,  υπάρχει  ανάγκη  κατάρτισης  του  προσωπικού  στον  τομέα  των  νέων 

τεχνολογιών  που  αφορούν  μακέτες,  γραφικά,  σύνταξη  δελτίων  τύπου  για  την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας. 

Το κόστος  των  εκδηλώσεων καλύπτεται  από  τον  ετήσιο  προϋπολογισμό.  Πιθανές 

χρηματοδοτήσεις  από  φορείς  ή  ευρωπαϊκά  προγράμματα  θα  μπορούσαν  να 

συμβάλλουν στην ευρύτερη και αρτιότερη διοργάνωση των εκδηλώσεων και στην 



προώθηση νέων δράσεων του Δήμου.  

Η  υπηρεσία  συνεργάζεται  με  άλλες  υπηρεσίες  του  Δήμου  αρκετά  ικανοποιητικά, 

καθώς  και  με  άλλους  Δημόσιους  φορείς  εκτός  Δήμου  όπως  αστυνομία,  τροχαία, 

ΟΑΣΑ κλπ. 

Ο  έγκαιρος  προγραμματισμός  των  δράσεων,  είναι  απαραίτητος  ειδικότερα  στις 

ετήσιες  εκδηλώσεις  (επετειακές  και  θρησκευτικές)   για  την  αρτιότερη  διεξαγωγή 

τους. 



1.6.2.2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σύμφωνα  πάντα  με  τον  οργανισμό  του  Δήμου  η  Διεύθυνση  Οργάνωσης 

Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη 

των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά 

τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 

περιοδικών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  και  των  Ετησίων  Προγραμμάτων 

Δράσης,  για  την  παρακολούθηση  της  αποτελεσματικότητας  και  απόδοσης  των 

υπηρεσιών  του  Δήμου  κατά  την  επίτευξη  των  περιοδικών  στόχων  του  και  τον 

σχεδιασμό και  την  παρακολούθηση της  εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών 

συστημάτων  του  Δήμου  υπό  συνθήκες  διασφάλισης  του  επιθυμητού  επιπέδου 

ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι 

αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων 

ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. 

(Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 

2010  (ΦΕΚ  Α΄166).Οι  αρμοδιότητες  των  επί  μέρους  οργανικών  μονάδων  της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι οι εξής:

(1) Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

α) Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας

1. Συγκεντρώνει,  επεξεργάζεται,  τεκμηριώνει  και  ενημερώνει  συνεχώς  τα 
γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν 
στην  ανάπτυξη  του  Δήμου,  σε  συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  φορείς  και  τις 
υπηρεσίες του Δήμου.

2. Συγκεντρώνει  και  τεκμηριώνει  την  αναγκαία  τεχνογνωσία  και 
πληροφόρηση  που  είναι  απαραίτητη  για  τη  διαμόρφωση  των  προγραμμάτων 
ανάπτυξης  του  Δήμου  (π.χ.  κλαδικές  και  αναπτυξιακές  μελέτες,  μελέτες  και 
θέματα  της  Αυτοδιοίκησης,  νομοθεσία  που  αφορά  την  αυτοδιοίκηση,  τις 
λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κλπ).



3. Μεριμνά  για  τη  διενέργεια  ερευνών  για  τις  ανάγκες  των  δημοτών  και 
συγκεντρώνει  και  τεκμηριώνει  προτάσεις  για  επεμβάσεις  (έργα,  ενέργειες, 
προγράμματα) που θα  ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.

4. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και  μελετών για τη διάγνωση των 
αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών 
προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων,  δράσεων και μέτρων.

β. Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων

1. Μελετά,  σχεδιάζει  και  εισηγείται  την  εφαρμογή  προγραμμάτων 
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών 
φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της 
δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της 
τοπικής οικονομίας. 

2. Συνεργάζεται  με  τις  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  στην  οποία  ανήκει  ο 
Δήμος  για  την  εναρμόνιση  των  προγραμμάτων  οικονομικής  ανάπτυξης  της 
περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας. 

3. Συνεργάζεται  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  συντάσσει  προτάσεις  που 
αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση 
των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του 
Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. 

4. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται 
για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη 
διαδικασία  κατάρτισης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  του  επιχειρησιακού 
προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

5. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων 
του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της 
υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

6. Υποστηρίζει  το  Δήμαρχο  για  την  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των 
Νομικών  Προσώπων του και  συντάσσει  την  ενδιάμεση και  την  τελική  έκθεση 



αξιολόγησης,  τις  οποίες  υποβάλλει  στο  Δήμαρχο.  Εισηγείται  την  ενδεχόμενη 
αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγησή του. 

7. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού 
λάβει  υπόψη  τις  γραπτές  εισηγήσεις  των  υπηρεσιών,  και  το  υποβάλλει  στην 
Εκτελεστική Επιτροπή. 

8. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον 
απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά 
τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει 
εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά 
διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη 
του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με 
τον  απολογισμό  δράσης  του  προηγούμενου  έτους,  αφού  λάβει  υπόψη  τις 
απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών. 

9. Υποστηρίζει  την  σύναψη  και  παρακολουθεί  την  πρόοδο  των 
προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για 
την  υλοποίηση  έργων,  ενεργειών  και  προγραμμάτων.  Υποστηρίζει  τις  σχέσεις 
διαδημοτικής  συνεργασίας  και  συντονίζει  τις  σχέσεις  του  Δήμου  με  άλλους 
δημόσιους φορείς. 

10. Μελετά,  σχεδιάζει  και  εισηγείται  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  και 
δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων 
υπέρ  των  γυναικών  στις  προτάσεις  του  Δήμου  στα  εθνικά  και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

11. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις 
πιθανές  πηγές  χρηματοδότησης  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  του  Δήμου 
(προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά 
προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ). 

12. Μελετά,  σχεδιάζει  και  εισηγείται  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  και 
δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων 
υπέρ  των  γυναικών  στις  προτάσεις  του  Δήμου  στα  εθνικά  και 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.



(2)Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

α. Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ

1. Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την 
ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Συγκεντρώνει στοιχεία,  προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και 
εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ 
που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.

3. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων 
συστημάτων ΤΠΕ και  την  υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής  υποστήριξης 
των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.

4. Μεριμνά  για  την  μελέτη,  ανάπτυξη  και  εγκατάσταση των  συστημάτων 
ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.

5. Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, 
παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.

β. Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ

1. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών 
τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
2. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα 
ΤΠΕ του Δήμου.
3. Διαχειρίζεται  και  συντηρεί  τις  εφαρμογές  και  τις  βάσεις  δεδομένων  που 
σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
4. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων 

για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο.

5. Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα 

με σχετικές ανάγκες του Δήμου.

6. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για 

την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να 

λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη 



λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.

7. Μεριμνά  για  τη  δημιουργία  των  κατάλληλων  αναφορών  επιτελικής 

πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά 

συστήματα του Δήμου.

8. Μεριμνά  για  την  τήρηση  των  βαθμών  ασφαλείας  της  πρόσβασης  στις 

πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.

9. Εξασφαλίζει  την  ασφάλεια  των  δεδομένων  και  την  βελτίωση  της 

χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.

γ. Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ
1. Προσδιορίζει  τις  ανάγκες  των  δημοτικών  υπηρεσιών  σε 

εξοπλισμό  πληροφορικής  και  επικοινωνιών,  προσδιορίζει  τις  απαιτήσεις  του 

εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για 

την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.

2. Προσδιορίζει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  προδιαγράφει 

και  εισηγείται  την  μεθοδολογία  προμήθειας  και  εγκατάστασης  του  αναγκαίου 

εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.

3. Μεριμνά  για  την  παρακολούθηση  της  παραλαβής  και  την 

εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.

4. Μεριμνά  για  την  άρτια  λειτουργία  του  δικτύου  των 

κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων.

5. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του 

δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των 

κανόνων αυτών.

6. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση 

βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.

δ. Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ
Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) 

του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).



(3)Τμήμα Αποτελεσματικότητας & Διαφάνειας

α. Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και απόδοσης
1. Σχεδιάζει  και  εισηγείται  συστήματα  και  μεθόδους  μέτρησης  της 

αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  των 

Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον 

Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών 

κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Διαμορφώνει  και  εισηγείται  περιοδικούς  στόχους  για  την  βελτίωση  της 

αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  των 

Νομικών του Προσώπων.

3. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα 

και  αποτελεσματικότητα  των  υπηρεσιών  και  στην  επίτευξη  των  σχετικών 

περιοδικών  τους  στόχων,  παρακολουθεί  την  εξέλιξή  τους,  επεξεργάζεται  τα 

στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.

4. Διατυπώνει  αναλυτικά  ετησίως  τις  εκθέσεις  αποδοτικότητας  και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.

5. Εντοπίζει  τις  καλύτερες  πρακτικές  αποτελεσματικής  και  αποδοτικής 

λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.

6. Παρακολουθεί  την  εφαρμογή  των  καλών  πρακτικών  και  αξιολογεί  τα 

αποτελέσματά τους.

7. Εισηγείται,  παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της 

αποδοτικότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  των  υπηρεσιών  και  της 

ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.

8. Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  συντονίζει  την  εφαρμογή  συστημάτων  διοίκησης 

ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.

9. Εισηγείται  και  παρακολουθεί  την  υλοποίηση  προγραμμάτων  έργων  και 

δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.

10. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση 

των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και  απολογιστικού ελέγχου των 



οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των 

καταλλήλων  συστημάτων  παρακολούθησης  του  κόστους  λειτουργίας  των 

οργανικών  μονάδων  του  Δήμου  και  του  κόστους  των  παραγομένων  και 

παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.

11. Παρακολουθεί  και  ενημερώνει  με  συγκεκριμένες  αναφορές  τα  όργανα του 

Δήμου  σχετικά  με  την  εξέλιξη  των  οικονομικών  μεγεθών  του  Δήμου  και  των 

Νομικών του Προσώπων,  καθώς και  την εξέλιξη του κόστους  λειτουργίας των 

οργανικών  μονάδων  και  του  κόστους  των  παραγομένων  και  παρεχομένων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες.

β. Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης
1. Μεριμνά  για  την  εγκατάσταση  και  τήρηση συστημάτων  διασφάλισης 

ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου.

2. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης 

της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.

3. Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και 

δράσεων  για  την  βελτίωση  της  οργάνωσης  του  Δήμου  και  των  Νομικών  του 

Προσώπων.  Ειδικότερα  μεριμνά  για  τον  σχεδιασμό  /  ανασχεδιασμό  και  την 

εφαρμογή  βελτιωμένων  οργανωτικών  δομών,  κατανομής  αρμοδιοτήτων  , 

κατανομής  στελεχιακού  δυναμικού,  οργανωτικών  συστημάτων,  εσωτερικών 

διαδικασιών και εντύπων.

4. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, 

Εσωτερικοί  Κανονισμοί  Λειτουργίας,  Κανονισμοί  Παροχής  Υπηρεσιών  στους 

Δημότες κλπ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Παρακολουθεί  την  τήρηση  και  σχεδιάζει  και  εισηγείται  τις  τυχόν 

επικαιροποιήσεις  της  οργανωτικής  δομής  και  γενικότερα  των  διατάξεων  του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

6. Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον 

προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική 

μονάδα του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με 

τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των 



θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών)

7. Σχεδιάζει  και  εισηγείται  συστήματα  και  διαδικασίες  για  την 

παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα 

εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.

8. Εφαρμόζει  τα  εγκεκριμένα  συστήματα  και  διαδικασίες  για  την 

παρακολούθηση  της  καλής  εφαρμογής  των  εσωτερικών  οργανωτικών 

συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.

9. Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του 

αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου

γ. Αρμοδιότητες Διαφάνειας
Το  γραφείο  είναι  αρμόδιο  για  το  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  συστημάτων  και 

διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις 

του Δήμου προς τρίτους. Ειδικότερα :

1. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή 

κάθε  είδους  διαδικασίας  και  ενέργειας  που  διασφαλίζουν  την  διαφάνεια  στις 

σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο 

και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2. Μεριμνά για την ανάρτηση των υποχρεωτικών προς ανάρτηση εγγράφων στο 

διαδίκτυο.

3. Μεριμνά  για  την  εξασφάλιση  της  έγκαιρης  πρόσβασης  από  κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις  προκηρύξεις  του 

Δήμου  για  την  εκτέλεση  έργων  και  την  προμήθεια  υλικών  και  υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

4. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε 

πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες 

των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις 

προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.

5. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο 

της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.

6. Μεριμνά  για  την  έγκαιρη  πληροφόρηση  των  δημοτών  για  κάθε  είδους 



προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες 

και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις 

δραστηριότητες αυτές.

7. Υποδέχεται  υποδείξεις,  προτάσεις  και  παράπονα  των  δημοτών  και  τους 

ενημερώνει  για  τα  δικαιώματα  τους  και  τις  ενέργειες  που  απαιτούνται  για  τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα 

απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.

8. Μεριμνά  για  την  πληροφόρηση  των  δημοτών  σχετικά  με  απολογιστικά 

στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων 

που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.

9. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη 

και  υλοποίηση  των  δραστηριοτήτων  του  Δήμου  και  μεριμνά  για  την 

πραγματοποίησή τους. 

10. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή:

(α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,

(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,

(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.

11. Μεριμνά  για  την  τήρηση  μητρώου  πολιτών/  προς  τους  οποίους  ο  Δήμος 

προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.

12. Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  διαδικασιών  διαβούλευσης  για  αποφάσεις  και 

ζητήματα  που  αφορούν  το  Δήμο  &  παρέχει  γραμματειακή  υποστήριξη  στην 

Επιτροπή Διαβούλευσης (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 

αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ)

13. Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την 

υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.

14. Παρέχει  γραμματειακή  υποστήριξη  προς  τη  Διεύθυνση  Οργάνωσης  και 

Πληροφορικής  και  τα  Τμήματά  της  (τήρηση  πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωση  και 

αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

Πιο συγκεκριμένα:



Το Τμήμα Προγραμματισμού και  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων   ως  μέρος  της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης προγραμματισμού και πληροφορικής δημιουργήθηκε με τον 

ΟΥΕ  του  2013.  Η  στελέχωσή  του  αποτελείται  από  τον  προϊστάμενο  και  έναν 

υφιστάμενο  Διοικητικό  Υπάλληλο.  Οι  αρμοδιότητες  αυτού  βάσει  του  οργανισμού 

είναι πολλές και βαρύνουσας σημασίας γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη τη 

στελέχωσή του με το ανάλογο προσωπικό. 

Δεδομένου ότι η συνεργασία  με τις άλλες Δ/νσεις  του δήμου είναι επιβεβλημένη, το 

τμήμα επιτυγχάνει τη συνεργασία αυτή κατά το μέγιστο δυνατό.  Στα πλαίσια της 

υλοποίησης των διάφορων  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων, το τμήμα επικοινωνεί και 

συνεργάζεται  με  τις  αρμόδιες  διαχειριστές  αρχές  για  την   αντιμετώπιση  όποιου 

θέματος προκύψει. 

Τόσο ο προγραμματισμός όσο και η παρακολούθηση των εργασιών του τμήματος 

είναι συνεχής ως επιβάλλεται από την σπουδαιότητα του αντικειμένου του.   Παρά 

την υποστελέχωση του τμήματος και το βραχύ χρόνο λειτουργίας του, εκτιμάται ότι 

το τμήμα ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις αρμοδιότητες του. 

 

Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  φροντίζει για τη σωστή 

λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου που αποτελείται από: 

SERVES (11)

H/Y (248)

PRINTERS LASER (115)

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (17)

PRINTER INKJET (16)

PRINTER DOT MATRIX (5)

FAX (46)

SCANNERS (16)

εγκατεστημένα σε 24 διαφορετικά κτίρια – σημεία εργασίας.

Επίσης,  φροντίζει  για  την  ομαλή  λειτουργία,  αναβάθμιση  και  εγκατάσταση  των 

εφαρμογών. 

Τηρεί αντίγραφα ασφαλείας.

Καταγράφει  τον  μηχανογραφικό  εξοπλισμό  και  το  software.  Τηρεί  αρχεία  και 

ενημερώνεται  για  τις  μετακινήσεις,  μεταβολές,  αναβαθμίσεις,  επισκευές  και 



αποσύρσεις  του  εξοπλισμού.    Ενημερώνει  τη  βάση  για  το  Μητρώο  Ψηφιακής 

Υποδομής από 17/10/2014.

Διαχειρίζεται  το  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (διαχείριση χρηστών –  υπογραφόντων – Τμημάτων – 

επικοινωνία για προβλήματα – αναρτήσεις)

Επικοινωνεί με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για συνδέσεις μέσω VPN με άλλα Δημοτικά  Κτίρια 

(Κοιμητήριο – Αποθήκη – Μ. Γουναρόπουλου) και της διαδικασίας μετάπτωσης της 

τηλεφωνίας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Καταγράφει  –  προγραμματίζει  τις  ανάγκες  για  σύνταξη  μελετών  σχετικών  με  τη 

σωστή λειτουργία μηχ/κού συστήματος. 

Επικοινωνεί για κωδικούς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για τα νέα συστήματα 

(ΕΣΗΔΗΣ,  ΚΗΔΜΗΣ,  Ψηφιακό  Ληξιαρχείο,  Ψηφιοποίηση Δεδομένων  Δήμου για 

την ΕΕΤΑΑ κλπ.)

Λόγω του αντικειμένου, το Τμήμα συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου 

που διαθέτουν μηχανογραφικό εξοπλισμό. Εκτός Δήμου συνεργάζεται με εταιρείες 

συντήρησης λογισμικού, συντήρησης μηχανογραφικού  εξοπλισμού και συντήρησης 

ιστοσελίδας. 

Οι εργασίες του Τμήματος διακρίνονται σε προγραμματισμένες (καθημερινό backup, 

ανανεώσεις προγραμμάτων, συμβάσεων συντήρησης κλπ) και έκτακτες (προβλήματα 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου ή  software).  Στο τμήμα τηρείται καθημερινό 

ημερολόγιο έργου,  αρχεία μεταβολών για το μηχανογραφικό εξοπλισμό,  έγγραφα 

αναφοράς  βλάβης  από  τα  Τμήματα  που  καλούν.   Έτσι  υπάρχει  ιστορικότητα, 

παρακολούθηση του έργου της Υπηρεσίας και αξιολόγησή του. 

H αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Υπηρεσίας κρίνεται ικανοποιητική καθώς 

διαχειρίζεται κρίσιμα θέματα, τεχνικά δύσκολα εξασφαλίζοντας τη  σωστή λειτουργία 

των  υπολοίπων  υπηρεσιών  που  κάνουν  χρήση  του  μηχ/κού  δικτύου  και  του 

Λογισμικού. 

Το  τμήμα  Αποτελεσματικότητας  και  Διαφάνειας  εισηγείται  τη  σύνταξη  του 

Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας,  τις  τροποποιήσεις  και  τις  επικαιροποιήσεις 

σύμφωνα  με  τους  διορισμούς,  αποχωρήσεις  και  μετατάξεις  των  υπαλλήλων  του 

Δήμου. Εισηγείται τη σύνταξη και τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., των Νομικών Προσώπων 

του Δήμου, εισηγείται συστήματα  και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας 



και αποδοτικότητας των υπηρεσιών  του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των 

επί  μέρους  λειτουργιών   του  Δήμου.   Σχεδιάζει  και  εφαρμόζει  συστήματα  και 

διαδικασίες που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις 

του Δήμου προς τρίτους. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για 

αποφάσεις  και  ζητήματα  που  αφορούν  το  Δήμο  και  παρέχει  γραμματειακή 

υποστήριξη στην Επιτροπή Διαβούλευσης. 

Υπάρχει  άμεση  ανάγκη  εντατικής  προσπάθειας  προκειμένου  να  καταδειχθούν  οι 

αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ΟΕΥ έτσι ώστε να 

καταστεί  δυνατή  η  υλοποίησή  τους  και  η  στελέχωση  της  με  εξειδικευμένο 

προσωπικό.



1.6.2.3.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ,  ΠΡΑΣΊΝΟΥ  &  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΎ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

Σύμφωνα  με  τον  Οργανισμό,  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  Πρασίνου  και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού  είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και 

της  μεταφοράς  των  απορριμμάτων,  της  χωριστής  αποκομιδής  και  μεταφοράς  των 

ανακυκλώσιμων  υλικών,  την  εξασφάλιση  της  καθαριότητας  των  κοινοχρήστων 

χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. 

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων 

και  τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων,  καθώς και  για τη συντήρηση των 

χώρων πρασίνου τη λειτουργία των κοιμητηρίων και την ενεργειακή διαχείριση. Η 

Διεύθυνση έχει επίσης  την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του 

Δήμου. 

Οι  συγκεκριμένες  αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  στο  πλαίσιο  της  αποστολής  της, 

καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  Νόμων,  Διαταγμάτων  και  Υπουργικών 

Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

(1) Τμήμα Καθαριότητας

Γραφείο  Σχεδιασμού  και  Εποπτείας  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης,  οι 

αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:

1. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και 

μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και 

μεταφοράς

2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και 



μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των 

απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

3. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες 

ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών ( οχήματα, 

τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).

4. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των 

λειτουργιών   της  καθαριότητας  και  διαμορφώνει  και  παρακολουθεί  σχετικούς 

δείκτες αποδοτικότητας.

5. Διαμορφώνει  τα  κατάλληλα  προγράμματα  για  τη  διενέργεια  των 

εργασιών  καθαριότητας  (αποκομιδή  απορριμμάτων,  ανακυκλώσιμων  υλικών, 

οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).

6. Μελετά,  σχεδιάζει  και  εισηγείται  την  κατάλληλη  συγκρότηση  και 

στελέχωση  των  διαφόρων  συνεργείων   και  εισηγείται  προγράμματα  αναγκών 

ανθρώπινου δυναμικού.

7. Προσδιορίζει  τα  σημεία  και  μεριμνά  για  την  τοποθέτηση  κάδων 

απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.

8. Παρακολουθεί  την  κανονική  εφαρμογή  των  προγραμμάτων 

διενέργειας των εργασιών  και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των 

σχετικών εργασιών.

9. Παρακολουθεί  την  διαθεσιμότητα  των  τεχνικών  μέσων  που 

απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  των  εργασιών  και  συνεργάζεται  με  το  Τμήμα 

Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που 

διαθέτει ο Δήμος.

10. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 

του προσωπικού της Διεύθυνσης.

11. (Παρέχει  γραμματειακή  υποστήριξη  προς  τη  Διεύθυνση  και  τα 

Τμήματά  της  (τήρηση  πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωση  και  αρχειοθέτηση 

αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών, οι αρμοδιότητες 



του οποίου είναι ειδικότερα:

1) Διαμορφώνει  τα  αναλυτικά  περιοδικά  προγράμματα  και  συγκροτεί  τα 

συνεργεία  για  την  αποκομιδή  των  αστικών  απορριμμάτων  και  των 

ανακυκλούμενων υλικών, την μεταφόρτωσή τους και την μεταφορά τους στους 

ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

2) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  της 

αποκομιδής  των αστικών απορριμμάτων και  των ανακυκλούμενων υλικών,  την 

συμπύκνωση,  την  μεταφόρτωση  και  την  μεταφορά  τους  στους  ΧΥΤΑ  ή  τα 

εργοστάσια επεξεργασίας τους.

3) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των 

οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του 

Τμήματος.

4) Καταγράφει  και   συγκεντρώνει  καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των 

προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

5) Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων 

και  των  απορριμματοδοχείων  συγκέντρωσης  των  απορριμμάτων  και  των 

ανακυκλούμενων υλικών.

Γραφείο  Καθαρισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων  και  Ειδικών  Συνεργείων, οι 

αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:

1) Διαμορφώνει  τα  αναλυτικά  περιοδικά  προγράμματα  και  συγκροτεί  τα 

συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του 

Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

2) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  του 

καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της 

συγκέντρωσης  των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.



3) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των 

τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του γραφείου.

4) Συγκροτεί  ειδικά  συνεργεία  και  διενεργεί   παρεμφερείς  εργασίες  όπως  η 

περισυλλογή  ογκωδών αντικειμένων,  ο  καθαρισμός  από  παράνομες  αφίσες  και 

διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ. 

5) Καταγράφει  και   συγκεντρώνει  καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των 

προγραμμάτων καθαριότητας του γραφείου.

Για την αρτιότερη και απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος απαιτείται η στελέχωση 

με  επιπλέον προσωπικό.  Συγκεκριμένα απαιτούνται  3  χειριστές  Μ.Ε.  5  οδηγοί  με 

ηλεκτρονικό  ταχογράφο  (Γ'  και  Ε΄  κατηγορίας  διπλώματος)  και  40  ΥΕ  εργατών 

καθαριότητας. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση 

του προσωπικού. Απαιτείται εκσυγχρονισμός του στόλου, καθώς ο ήδη υπάρχων είναι 

πεπαλαιωμένος, και εκσυγχρονισμός του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού. 

(2) Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων και Πολιτικής Προστασίας 

1) Διαχειρίζεται  το  στόλο  των  οχημάτων  του  Δήμου  (απορριμματοφόρα, 

διάφορα  αυτοκινούμενα  μηχανήματα,  φορτηγά  και  επιβατηγά  οχήματα) 

μεριμνώντας  για  τη  στελέχωσή  τους,  τις  διαδικασίες  ασφάλισής  τους  και  τον 

εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

2) Παρακολουθεί  και  εποπτεύει  την  κίνηση  των  οχημάτων  του  Δήμου,  την 

κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης . 

3) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση 

βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

4) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε 

είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

5) Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των 

οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

6) Τηρεί  την  φυσική  αποθήκη  ανταλλακτικών  και  λοιπών  υλικών  που  είναι 



αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και 

κινητών μηχανημάτων του Δήμου σε συνεργασία και με το τμήμα αποθηκών του 

Δήμου.

7) Συγκεντρώνει,  τηρεί  και  επεξεργάζεται  στοιχεία  από  την  εκτέλεση  των 

λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου 

και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

8) Μεριμνά και  φροντίζει  σε συνεργασία  με  την  Δημοτική Αστυνομία και το 

τμήμα  Συγκοινωνιών  και Σηματοδότησης,  για  την  μεταφορά  των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων είτε με ιδία μέσα του Δήμου, είτε μέσω ιδιώτη και 

εκτελεί  όλες  τις  αναγκαίες  ενέργειες  (μελέτες  σε  συνεργασία  με  το  αυτοτελές 

τμήμα μελετών, εισηγήσεις, επίβλεψη εργασιών μεταφοράς, κτλ).

9) Καταρτίζει το πρόγραμμα των δρομολογίων των λεωφορείων της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας, παρακολουθεί και ελέγχει την σωστή εκτέλεση των δρομολογίων 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μεριμνά για την καλή λειτουργία 

και  καθαριότητα των λεωφορείων. 

Γραφείο Πολιτικής προστασίας

Στο πλαίσιο του Τμήματος  λειτουργεί  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι 

αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την 

πρόσληψη,  αντιμετώπιση  και  αποκατάσταση των  καταστροφών στην περιοχή  του 

Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο:

(α)  Διατυπώνει  εισηγήσεις  για  το  σχεδιασμό  της  πολιτικής  προστασίας  της 
περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για 
την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του 
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
(β) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας 
για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών 
που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
(γ)  Μεριμνά  για  την  διάθεση  και  συντονίζει  την  δράση  του  απαραίτητου 
δυναμικού  και  μέσων  για  την  πρόσληψη,  ετοιμότητα,  αντιμετώπιση  και 
αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
(δ)  Επεξεργάζεται  ειδικότερες  προτάσεις  προς  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  για  την 
προστασία  των  δασικών  περιοχών  του  Δήμου,  συμμετέχει  στην  οργάνωση  της 



πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των 
δασών.

Το Τμήμα Διαχείρισης  και  συντήρησης οχημάτων και  Πολιτικής  Προστασίας  έχει 

ανάγκη από στελέχωση προσωπικού για να ανταποκριθεί πλήρως στις αρμοδιότητές 

του, καθώς και από συνεχή επιμόρφωση.

Απαιτείται εκσυγχρονισμός του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού. 

(3) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 

Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας, οι αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:

1) Μελετά,  σχεδιάζει  και  εισηγείται  για  τη  βελτίωση  των  συστημάτων  και 

μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης 

των κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου.

2) Μελετά  και  εισηγείται  για  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τις  αναγκαίες 

ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική και  αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των 

χώρων πρασίνου  του  Δήμου (   τεχνικά  μέσα  ,  εργαλεία,  λιπάσματα,  φάρμακα 

κλπ).

3) Μεριμνά για  την αποδοτική  λειτουργία  του Φυτωρίου του Δήμου και  των 

χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.

4) Συγκεντρώνει,  τηρεί  και  επεξεργάζεται  στοιχεία  από  την  εκτέλεση  των 

εργασιών  συντήρησης  πρασίνου  και  διαμορφώνει  και  παρακολουθεί  σχετικούς 

δείκτες αποδοτικότητας.

5) Διαμορφώνει  τα  κατάλληλα προγράμματα για  τη  διενέργεια  των εργασιών 

συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα  κλπ).

6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση 

των  διαφόρων  συνεργείων  εκτέλεσης  εργασιών  συντήρησης  πρασίνου  και 

εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

7) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των 

εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων 



των σχετικών εργασιών.

8) Καταρτίζει  και  μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του 

προσωπικού συντήρησης του πρασίνου  του Δήμου.

9) Μεριμνά  για  την  συντήρηση  και  έχει  την  ευθύνη  φύλαξης  όλων  των 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, όπως πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα κτλ και 

διαθέτει το ανάλογο προσωπικό.

10) Εκπονεί μελέτες και επιβλέπει όλα τα έργα και τις προμήθειες που αφορούν 

τις αρμοδιότητες του τμήματος.

Γραφείο συντήρησης πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:

1) Διαμορφώνει  τα  αναλυτικά  περιοδικά  προγράμματα  και  συγκροτεί  τα 

συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

2) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  του 

συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

3) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των 

τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.

4) Καταγράφει  και  συγκεντρώνει  καθημερινά  στοιχεία  για  την  εκτέλεση  των 

προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.

Το τμήμα συντήρησης Πρασίνου έχει ανάγκη από έναν Δασολόγο, ένα Τεχνολόγο 

Γεωπόνο ή  Δασοπόνο, έναν Υδραυλικό, Κηπουρούς και εργάτες κήπων. 

Επίσης χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού.

Συμπερασματικά  η  διεύθυνση  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στις  αυξανόμενες 

απαιτήσεις  και  ανάγκες  που  δημιουργούνται   πρέπει  να  στελεχωθεί  με  επιπλέον 

προσωπικό, το ήδη υπάρχον προσωπικό να επιμορφωθεί και να εκσυγχρονισθεί ο 

στόλος  και ο εξοπλισμός. 



1.6.2.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.6.2.4.1.  Δ/ΝΣΗ  ΒΡΕΦΙΚΩΝ-  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙ  ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Κ.Δ.Α.Π)

Η Διεύθυνση Παιδικών – Βρεφικών Σταθμών και ΚΔΑΠ είναι αρμόδια για τη σωστή 

εκτέλεση των καθηκόντων όλου του προσωπικού εκπαιδευτικού και  μη,  έχει  την 

εποπτεία  για  την  κατάρτιση  και  τήρηση  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων 

ημερησίων και ετησίων, για την ποιοτική παρασκευή του φαγητού και την άριστη 

περιποίηση των παιδιών. Καταρτίζει το πρόγραμμα διατροφής, έχοντας υπόψη την 

υγιεινή διατροφή των νηπίων, επιβλέπει τα βιβλία με τις ποσότητες και το είδος των 

τροφίμων  που  είναι  αποθηκευμένα,  καθώς  και  τα  βιβλία  αναλωσίμων  υλικών. 

Εισηγείται  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  τις  αναγκαίες  προμήθειες,  τόσο  των 

Παιδικών Σταθμών,  όσο και  των  ΚΔΑΠ. Ενημερώνει  την  Τεχνική  Υπηρεσία  για 

έγκαιρη συντήρηση και  αποκατάσταση ζημιών και  κτιριακών εγκαταστάσεων και 

εισηγείται  στην  Επιτροπή  επιλογής  νέων  κτιρίων,  για  τη  στέγαση  των  Παιδικών 

Σταθμών και  των ΚΔΑΠ. Τέλος,  υποβάλλει  στο τέλος της  χρονιάς  στη Διοίκηση 

έκθεση για τα προβλήματα των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ και προτάσεις για 

την καλύτερη λειτουργία τους.

Α΄ Τμήμα
Δημοτικοί Βρεφικοί- Παιδικοί Σταθμοί

Οι αρμοδιότητες του τμήματος των Δημοτικών Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών είναι 

οι κάτωθι:

1) Παρέχει  ενιαία  προσχολική  αγωγή  σύμφωνα  με  τα  πλέον  σύγχρονα 

επιστημονικά δεδομένα.

2) Συμβάλλει  στην  ολόπλευρη,  σωματική,  νοητική,  συναισθηματική  και 

κοινωνική ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων.

3) Παρέχει  ημερήσια  διατροφή  και  φροντίδα  στα  φιλοξενούμενα  παιδιά 

σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

4) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με  την  ειδικότητα του απασχολούμενου 



προσωπικού, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας των Π.Σ. 

5) Διοργανώνει  διάφορες  εκδηλώσεις  επ’  ευκαιρία  εθνικών  επετείων, 

Χριστουγέννων,  λήξης  σχολικής  χρονιάς  κ.λπ.,  με  σκοπό  την  προώθηση  του 

πνεύματος  συνεργασίας,  πολιτιστικής  ανάπτυξης  και  συναισθηματικής 

ολοκλήρωσης των παιδιών. 

6) Συγκαλεί  συγκεντρώσεις  γονέων,  με  σκοπό  των  ενημέρωση  αυτών  για 

ζητήματα που αφορούν στα βρέφη – νήπια και τη λειτουργία των Π.Σ.

7) Μεριμνά  για  τη  μετεκπαίδευση  και  την  εξειδίκευση  των  υπαλλήλων  των 

Παιδικών Σταθμών.

8) Μεριμνά για τη συλλογή και τον έλεγχο των αιτήσεων εισαγωγής παιδιών 

στους Π.Σ.

9) Παρέχει  γραμματειακή  υποστήριξη  σε  όλα  τα  τμήματα  των  Βρεφικών-

Παιδικών  Σταθμών  και  των  ΚΔΑΠ.,  όπως  πρωτοκόλληση  και  διεκπεραίωση 

εγγράφων-αιτήσεων , παροχή πληροφοριών στους πολίτες κλπ. \

Β΄ Τμήμα
Παιδικοί Σταθμοί (Πρώην ΙΒΣΑ)

Οι αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος είναι ίδιες με του τμήματος Α΄, εκτός της 

παραγράφου 9 που αναφέρεται στη γραμματειακή υποστήριξη. 

Γ΄ Τμήμα
Παιδική Μέριμνα

Οι αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος είναι ίδιες με του τμήματος Α΄, εκτός της 

παραγράφου 9 που αναφέρεται στη γραμματειακή υποστήριξη. 

Δ΄ Τμήμα
Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  (ΚΔΑΠ)  &  Κέντρο  Δημιουργικής 
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑΜΕΑ

Οι αρμοδιότητες των γραφείων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)  

είναι οι κάτωθι:



α)  Αξιοποίηση  του  εκτός  σχολικού  ωραρίου  ελεύθερου  χρόνου  των  παιδιών 

ηλικίας 5 – 12 ετών. Για το λόγο αυτό, προσφέρουν δραστηριότητες μέσα από 

οργανωμένες  ομάδες  εργαστηρίων,  στοχεύοντας  στην  ανάπτυξη  της 

δημιουργικότητας και στην καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και των κλίσεων κάθε 

παιδιού.

β) Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται μέσα από οργανωμένα εργαστήρια θεάτρου, 

παιδικού βιβλίου, εικαστικών μουσικής, γυμναστικής – χορού και κίνησης.

γ)  Κάθε  άλλη  αρμοδιότητα  σύμφωνα  με  την  ειδικότητα  του  απασχολούμενου 

προσωπικού,  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  των 

ΚΔΑΠ.

 

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Α.Μ.Ε.Α. είναι η δημιουργία & η δραστηριοποίηση 

(παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπηρίες) μέσα από το Θέατρο, τη μουσική , τη 

γυμναστική ,τα εικαστικά και την ψυχολογική υποστήριξη, κατά τις απογευματινές 

ώρες.

Στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργούν οι εξής παιδικοί σταθμοί:

1ος Παιδικός Σταθμός : Λ. Παπάγου 104 και Αναστασάκη

2ος Παιδικός Σταθμός: Γαλήνης & Αναστασάκη 40

3ος Παιδικός Σταθμός: Αγ. Λαύρας 15

4ος Παιδικός Σταθμός: Αγ. Ιωαν. Θεολόγου 1 και Παιανίας

5ος Παιδικός Σταθμός: Αρβηλών 15

Βρεφονηπιακός Σταθμός πρώην ΙΒΣΑ (Κρίνων 24)

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Αλκαίου 42 και Κρατερού

2ος Παιδικός Σταθμός: Διακρίας 5

5ος Παιδικός Σταθμός: Γκανογιάννη 78

6ος Παιδικός Σταθμός: 34ου Συντάγματος



Οι Παιδικοί Σταθμοί :

• Παρέχουν  ενιαία  προσχολική  αγωγή  σύμφωνα  με  τα  πλέον  σύγχρονα 

επιστημονικά δεδομένα.

• Συμβάλλουν  στην  ολόπλευρη,  σωματική,  νοητική,  συναισθηματική  και 

κοινωνική ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων. 

• Παρέχουν  ημερήσια  διατροφή  και  φροντίδα  στα  φιλοξενούμενα  παιδιά 

σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

• Κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με  την  ειδικότητα του απασχολούμενου 

προσωπικού,  όπως  αναφέρεται  αναλυτικά   στον  κανονισμό  των  Παιδικών 

Σταθμών. 

• Διοργανώνουν  διάφορες  εκδηλώσεις  επ'  ευκαιρία  εθνικών  επετείων, 

Χριστουγέννων, λήξης σχολικής χρονιάς κλπ., με σκοπό την προώθηση του 

πνεύματος  συνεργασίας,  πολιτιστικής  ανάπτυξης  και  συναισθηματικής 

ολοκλήρωσης  των παιδιών.

• Συγκαλούν  συγκεντρώσεις   γονέων  με   σκοπό  την  ενημέρωση  αυτών  για 

ζητήματα που αφορούν στα βρέφη – νήπια και τη λειτουργία των Π.Σ.

• Μεριμνούν για τη μετεκπαίδευση και την εξειδίκευση των υπαλλήλων των 

Π.Σ. 

• Μεριμνούν για τη συλλογή και τον  έλεγχο των αιτήσεων εισαγωγής παιδιών 

στους Π.Σ. 

• Παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη σε όλα τα τμήματα  των Βρεφικών – 

Παιδικών Σταθμών.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στο Δήμο Ζωγράφου είναι τα παρακάτω:

• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ” 

• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ”

• Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης “ΖΩΓΡΑΦΟΚΗΠΟΣ”

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έχουν ως στόχο την αξιοποίηση του 

εκτός σχολικού ωραρίου ελεύθερου χρόνου των παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών.  Για 



το  λόγο  αυτό,  προσφέρουν  δραστηριότητες  μέσα  από  οργανωμένες  ομάδες 

εργαστηρίων,  στοχεύοντας  στην  ανάπτυξης  της  δημιουργικότητας  και  στην 

καλλιέργεια  των  ενδιαφερόντων  και  των  κλίσεων   κάθε  παιδιού.  Τα  ανωτέρω 

πραγματοποιούνται μέσα από οργανωμένα  εργαστήρια θεάτρου, παιδικού βιβλίου, 

εικαστικών, μουσικής γυμναστικής, χορού και κίνησης.

Το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόληση Α.Μ.Ε.Α. λειτουργεί την Χ. Μούσκου18 

και  πέρα  από  τον  άξονα  των  κύριων  μαθημάτων  (θέατρο,  φυσική  αγωγή, 

μουσικοθεραπεία,  κοινωνικοποίηση,  ψυχολογική  υποστήριξη)  το  πλαίσιο 

δραστηριοποιείται  και  συνεργάζεται  με  άλλα  πλαίσια  ειδικής  αγωγής,  χώρους 

πολιτισμού,  εκπαίδευσης,  προσφέροντας  επιμόρφωση  και  ψυχαγωγία  στους 

απασχολούμενους 

Όπως έχει προαναφερθεί υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα δημιουργίας επιπλέον θέσεων 

για παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και δημιουργία νέων Παιδικών Σταθμών 

καθώς υπάρχει ζήτηση από τους δημότες και οι υπάρχουσες δομές δεν μπορούν να 

καλύψουν τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων.

Σε  όλες  τις  παραπάνω  δομές  υπάρχει  ανάγκη  προσωπικού  καθώς  αναμένεται  να 

αποχωρήσει  λόγω  συνταξιοδότησης  ένας  μεγάλος  αριθμός  υπαλλήλων.  Επίσης 

υπάρχει ανάγκη κατάρτισης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού καθώς οι παιδαγωγικοί 

μέθοδοι συνεχώς εμπλουτίζονται με καινούργιες γνώσεις όσον αφορά τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των παιδιών, τη σωματική, νοητική,  συναισθηματική και κοινωνική 

τους ανάπτυξη.  

Αναγκαία  είναι  και  η  επιμόρφωση  όσον  αφορά  τα  σεμινάρια  που  αφορούν  στις 

πρώτες βοήθειες, υγιεινή διατροφή και ψυχική υγεία παιδιών και παιδαγωγών. 



1.6.2.4.2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  –  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Κοινωνικής Ανάπτυξης  και Ισότητας των 

Φύλων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής 

σε  άτομα  της  τρίτης  ηλικίας  και  των  λοιπών  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων,  των 

πολιτικών  ισότητας  των  φύλων καθώς  και  για  την  προστασία  και  προαγωγή  της 

δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και 

τη  ρύθμιση  των  σχετικών  δραστηριοτήτων  .  Συγχρόνως  ρυθμίζει  και  προωθεί 

ζητήματα  δημόσιας  υγιεινής.  Οι  συγκεκριμένες  αρμοδιότητες  στο  πλαίσιο  της 

αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, νόμων, διαταγμάτων και 

υπουργικών αποφάσεων. 

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:

α) Τμήμα Α΄ ΚΑΠΗ ( Λιβύης 11 - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ )

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Α’ ΚΑΠΗ είναι οι κάτωθι:

1) Παροχή  υπηρεσιών  για  την  πρόληψη  βιολογικών,  ψυχολογικών  και 

κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων με σκοπό να παραμείνουν αυτόνομα, 

ισότιμα, ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

2) Διαφώτιση και συνεργασία με την κοινότητα και των ειδικών φορέων σχετικά 

με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

3) Κοινωνική εργασία στους ηλικιωμένους και στο άμεσο περιβάλλον τους.

4) Φυσικοθεραπεία.

5) Εργοθεραπεία.

6) Βοήθεια στο σπίτι για άτομα που ζουν μόνα τους και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες 

εξυπηρέτησης  στις  δραστηριότητες  της  καθημερινής  ζωής.  (ελαφρύ  μαγείρεμα, 

καθαριότητα, προμήθεια τροφίμων και άλλες μικρό εξυπηρετήσεις εκτός οικίας).

7) Φροντίδα  και  οδηγίες  για  ιατροφαρμακευτική  και  νοσηλευτική  περίθαλψη 

( παρέχεται και στα σπίτια των μελών στις περιπτώσεις που απαιτείται).

8) Οργανωμένη ψυχαγωγία ( εκδρομές, εκδηλώσεις, κλπ.).

9) Επιμόρφωση μέσω διαλέξεων για θέματα που απασχολούν την Τρίτη ηλικία.



10) Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα από τους οικογενειακούς βοηθούς 

(οι  οποίοι  έχουν  και  την  ευθύνη  καθαριότητας  του  χώρου  )  και  προσφέρει 

ροφήματα, αναψυκτικά, κλπ. και βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη.

11) Κινητοποίηση, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση εθελοντικού προσωπικού.

12) Υλοποίηση όλων  των  προγραμμάτων και  δράσεων κοινωνικής  προστασίας 

που  αφορούν  την  Τρίτη  ηλικία  χρηματοδοτούμενων  από  Ε.Ε.  και  Κρατικούς 

Πόρους.

13) Εκπαίδευση σπουδαστών όλων των παραϊατρικών επαγγελμάτων.

β)Τμήμα Β΄ ΚΑΠΗ ( Γράμμου 19 - ΓΟΥΔΗ )

Αρμοδιότητες ομοίως με Α΄ ΚΑΠΗ

γ)Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας 

Αναλυτικότερα  και  σύμφωνα  με  τον  Οργανισμό  της  Υπηρεσίας,  το  Τμήμα 

Κοινωνικής  Πρόνοιας  και  Πολιτικής,  Δημόσιας  Υγείας  και  Παιδείας  έχει  τις 

παρακάτω αρμοδιότητες (κάποιες από αυτές δεν υλοποιούνται ΦΕΚ 256/31.12.12):

Αρμοδιότητες Σχεδιασμού/ Συντονισμού/ Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών

1. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την 

εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην 

υποστήριξη  και  κοινωνική  φροντίδα  της  τρίτης  ηλικίας  με  την  ίδρυση  και 

λειτουργία  νομικών  προσώπων,  ιδρυμάτων  και  επιχειρήσεων  (ορφανοτροφεία, 

κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής 

ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ.)

2. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή 

συμμετέχει  σε  προγράμματα  και  δράσεις  για  την  ένταξη  αθίγγανων, 



παλιννοστούντων  ομογενών,  μεταναστών  και  προσφύγων  στην  κοινωνική 

οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

3. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την 

εφαρμογή  κοινωνικών  πολιτικών  που  αφορούν  την  κοινωνική  φροντίδα  της 

οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων των ατόμων με αναπηρία 

καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

4. Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  κοινωνικών 

πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα 

της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και  λειτουργία εγκαταστάσεων για την 

παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία 

δημοτικών  και  κοινοτικών  ιατρείων,  κέντρων  αρωγής  υγείας,  κέντρων 

υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, 

κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και 

βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων 

ουσιών. 

5. Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά για  την εφαρμογή προγραμμάτων 

και  πρωτοβουλιών  που  στοχεύουν  στην  πρόληψη  της  παραβατικότητας  στην 

περιοχή  του  Δήμου,  με  τη  δημιουργία  Τοπικών  Συμβουλίων  Πρόληψης 

Παραβατικότητας.

6. Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 

κοινωνικής  αλληλεγγύης  με  τη  δημιουργία  τοπικών  δικτύων  κοινωνικής 

αλληλεγγύης , εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. 

7. Συντονίζει,  παρακολουθεί  και  αξιολογεί  την  άσκηση  Κοινωνικής 

Πολιτικής  σε  τοπικό  επίπεδο  (π.χ.  μέσω  της  εκπόνησης  και  περιοδικής 

αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»).

8. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας όπως:

i. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου

ii. M.K.O



iii. Αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων  - χρηστών κλπ. 

Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου

1.  Ασκεί  έλεγχο  και  εποπτεία  στα  ιδρύματα  παιδικής  προστασίας 

ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των 

παιδικών εξοχών. 

2. Εκφράζει  γνώμη επί  της  άδειας  ίδρυσης και  λειτουργίας  ιδρυμάτων 

παιδικής  πρόνοιας  σε  ιδιώτες,  καθώς  και  σε  συλλόγους  ή  σωματεία  που 

επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

3. Ασκεί  εποπτεία  επί  των φιλανθρωπικών σωματείων και  ιδρυμάτων, 

εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις 

που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. 

4. Εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και 

αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών 

Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).

5.  Εκφράζει  γνώμη  επί  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργία  ιδιωτικών 

επιχειρήσεων  περίθαλψης  ηλικιωμένων  ή  ατόμων,  που  πάσχουν  ανίατα  από 

κινητική αναπηρία. 

Αρμοδιότητες Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών

1) Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με 

τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα 

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:

α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας σε 

συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.

γ)  Λειτουργεί  μονάδες  συμβουλευτικής  ψυχολογικής  και  κοινωνικής 

υποστήριξης. 



δ)  Συνεργάζεται  με  τα  σχολεία  της  περιοχής  για  ενημέρωση σε  κοινωνικά 

θέματα  (ΑIDS,  ναρκωτικά  κλπ.)  και  σε  συνεργασία  με  τους  συλλόγους 

γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων. 

ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και 

οικονομικών  προβλημάτων  (προσφύγων,  μεταναστών,  παλλινοστούντων, 

φυλακισμένων, υπερηλίκων κλπ.)

στ)  Υλοποιεί  δράσεις  προστασίας  περιθαλπομένων  σε  ιδρύματα  κλειστής 

περίθαλψης.

ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.

Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

1) Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  κοινωνικής  πρόνοιας  που 

στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο 

αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες 

διατάξεις:

α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων 

για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής 

κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικίας νομοθεσίας.

β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας. 

γ)  Μεριμνά  για  την  καταβολή  επιδομάτων  σε  τυφλούς,  κωφάλαλους, 

ανασφάλιστους  παραπληγικούς  και  ακρωτηριασμένους,  άτομα  με  νοητική 

υστέρηση, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση 

(σπαστικούς),  απροστάτευτους  ανήλικους,  υποφέροντες  από  αιμολυτική 

αναιμία  και  βαριά  ανάπηρους,  καθώς  και  σε  λοιπά  άτομα  δικαιούμενα 

παροχής  κοινωνικής  προστασίας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  σχετικής 

νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων .

δ) Εισηγείται τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή 

για άλλους σοβαρούς λόγους. 

ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής



στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενεργείας λαχειοφόρων αγορών, εράνων 

και φιλανθρωπικών αγορών 

η)  Χορηγεί  κάρτες  αναπηρίας  έπειτα  από  γνωμάτευση  της  Επιτροπής 

Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2)  Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και 

εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει 

τους ασφαλισμένους αυτούς. 

Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων

1. Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  και 

μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. 

Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και των παιδιών

β)  την  ανάπτυξη  δράσεων  για  την  καταπολέμηση  των  κοινωνικών 

στερεότυπων με βάση το φύλο

γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών

δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση

ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των 

γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Υπηρεσίας το Γραφείο Προστασίας :και προαγωγής της 



Δημόσιας Υγείας:

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία 

της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται 

στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.

(β) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης της κοινής ησυχίας και της εκπομπής 

ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.

(γ)  Μεριμνά  για  τα  αδέσποτα  ζώα  (περισυλλογή  δημιουργία  και  λειτουργία 

καταφυγίων κλπ.)

(δ) Παρέχει συνδρομή για το έργο του Ε.Φ.Ε.Τ και διενεργεί ελέγχους ή άλλες 

πράξεις  που  ζητούν  τα  εντεταλμένα  όργανα  του  Ε.Φ.Ε.Τ και  σύμφωνα  με  τις 

οδηγίες τους.

(ε)  Μεριμνά  για  την  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  στα  δημόσια  και  ιδιωτικά 

σχολεία της περιοχής.

(στ)  Διαχειρίζεται  την  Τράπεζα  Αίματος  του  Δήμου  και  Διενεργεί  Εθελοντική 

Αιμοδοσία

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για 

την  προαγωγή  της  δημόσιας  υγείας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  και  σύμφωνα  με  τις 

δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών 

(β)  Μεριμνά  για  την  υλοποίηση  i)  προγραμμάτων  δημόσιας  υγιεινής  που 

οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα 

Υπουργεία,  το κόστος των οποίων βαρύνει απ’ ευθείας τον προϋπολογισμό του 

αντίστοιχου Υπουργείου ii) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία 

εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση iii) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που 

χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ)  Εκδίδει  τοπικές  υγειονομικές  διατάξεις  και  λαμβάνει  μέτρα  σε  θέματα 



δημόσιας υγιεινής. 

(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

(ε)  Οργανώνει  αυτοτελώς  ή  σε  συνεργασία  με  τις  αντίστοιχες  περιφερειακές 

υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας 

Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην 

περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται 

στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων 

σε  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  για  τη  χορήγηση  σε  αυτούς  

βιβλιαρίων υγείας. 

(β)  Εισηγείται  την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς,  οι  οποίοι  πωλούν φάρμακα  

χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση 

δειγμάτων φαρμάκων.

(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του 

Δήμου. 

Το Γραφείο στελεχώνεται από μία Επισκέπτρια Υγείας και συστεγάζεται με το Τμήμα 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας. Συνεργάζεται με 

υπηρεσίες  του  Δήμου  όπως  Κοινωνική  Υπηρεσία,  Συμβουλευτικό  Κέντρο 

Οικογενειών, ΚΑΠΗ και με υπηρεσίες εκτός Δήμου: Α/θμια και Β/θμια Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης,  Σύμμαχοι  Υγείας,  Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας  Περιφέρειας  Αττικής, 

Ελληνική  Αντικαρκινική  Εταιρεία,  Εθνικό  Κέντρο  Αιμοδοσίας  ΕΚΕΑ,  Ινστιτούτο 

Κοινωνικής  και  Προληπτικής  Ιατρικής  ΙΝΠΙ,  Οδοντιατρική  Σχολή  ΕΚΠΑ,  Λαϊκό 

Νοσοκομείο, Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και νέους – ΣΚΕΠ, Novartis 

Φαρμακευτική Εταιρεία, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. 

Η αποτελεσματικότητα του γραφείου είναι ανάλογη του προγραμματισμού γιατί έχει 

σχεδιαστεί  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  από  έναν  υπάλληλο  μιας  και  το  γραφείο 

στελεχώνεται από ένα υπάλληλο TE Επισκεπτών Υγείας. 



Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Υπηρεσίας το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Απασχόλησης:

1. Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την 

προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 

Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των 

υλικοτεχνικών  υποδομών  του  εθνικού  συστήματος  της  πρωτοβάθμιας  και  της 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  με  επιφύλαξη  των  αρμοδιοτήτων  των  Σχολικών 

Επιτροπών  και  παρέχει  κάθε  αναγκαία  διοικητική  υποστήριξη  στις  Σχολικές 

Επιτροπές  για τη λειτουργία τους  και  για  την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

(Άρθρο 243 του ΔΚΚ).

(β)  Μεριμνά  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  καταλληλότητας,  επιλογής  και 

εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής 

οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

(γ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για 

τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και  την ανέγερση σχολικών κτιρίων.

(δ)  Μεριμνά  για  τη  μίσθωση  ακινήτων  για  τη  στέγαση  δημόσιων  σχολικών 

μονάδων,  τη  στέγαση  και  συστέγαση  αυτών  και  σε  περίπτωση  συστέγασης 

καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε 

σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες 

λειτουργίας  της  κάθε  συστεγαζόμενης  σχολικής  μονάδας  (Συνεργασία  με  την 

Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).

(ε) Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,  την ενημερώνει για θέματα 

της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη 

λειτουργία της.

2. Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων 

για  την  υποστήριξη  των  μαθητών  της   πρωτοβάθμιας  και  της  δευτεροβάθμιας 



εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων 

3. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με 

την  κείμενη  νομοθεσία.  Στο  πλαίσιο  αυτό  και  σύμφωνα  με  τις  δικαιοδοσίες  που 

δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Καταρτίζει,  στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού  προγράμματός του,  το 

τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 

3879 /  2010, άρθρο 8).  Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, 

ιδίως,  επενδύσεις,  προγράμματα  ή  επί  μέρους  δράσεις  γενικής  εκπαίδευσης 

ενηλίκων  και  γενικότερα  δράσεις  εφαρμογής  της  δημόσιας  πολιτικής  δια  βίου 

μάθησης σε τοπικό επίπεδο.

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και 

διαχειρίζεται  την  εφαρμογή των πολιτικών και  των κανόνων που αφορούν την 

γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. 

(γ)  Εισηγείται  την  ίδρυση  και  μεριμνά  για  τη   λειτουργία  Κέντρων  Δια  Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και 

τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού 

προσώπου του Δήμου.

(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή 

προγραμμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας  Δια  Βίου  Μάθησης  στο  πλαίσιο 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια 

Βίου Μάθησης.

(ε)  Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  των  Κέντρων  Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε.)  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και 

Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος 

με το Υπουργείο.

(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

που  μεταφέρονται  από  τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  μαζί  με  την  αντίστοιχη 

επιχειρησιακή  μονάδα  ή  αποκεντρωμένη  δομή  υπηρεσιακής  μονάδας,  κατά  τις 



διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.

4.  Μελετά  και  εισηγείται  για  τη  ρύθμιση  ζητημάτων  εύρυθμης  λειτουργίας  της 

προσχολικής  εκπαίδευσης  και  των  σχολείων  της  πρωτοβάθμιας  και  της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που 

δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για 

την  πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος,  σε  συνεργασία  με  τη 

Σχολική Επιτροπή. 

(β)  Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

(γ)  Εγκρίνει  την  εγκατάσταση,  μεταφορά  ή  επισκευή  τηλεφωνικών  συνδέσεων 

(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.

(δ)  Οργανώνει  συναυλίες  ή  άλλες  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  για  τους  μαθητές, 

κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

(ε) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, 

που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

(στ)  Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για 

μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

(ζ) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση 

παύσης της λειτουργίας τους.

(η) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή 

και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

(θ) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς 

και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την 

τακτική φοίτησή τους.

(ι) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής 

νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου. 

5. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά έχοντας τον επιτελικό ρόλο ως Δήμος ,για την 

εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την 



προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των 

πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. και τα οποία υλοποιούνται σε 

συνεργασία με το ΝΠ Αθλητισμού και Πολιτισμού  

Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως :

(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, 

σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.

(β)  Διοργάνωση  και  εφαρμογή   πολιτιστικών  προγραμμάτων  (θεατρικές 

παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).

(γ)  Προστασία  μουσείων,  μνημείων,  σπηλαίων  καθώς  και  αρχαιολογικών  και 

ιστορικών χώρων της περιοχής.

(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 

κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.

(ε)  Προώθηση  πολιτιστικών  ανταλλαγών  σε  εθνικό,  ευρωπαϊκό  και  διεθνές 

επίπεδο.

(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

6. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο 

αυτό  και  σύμφωνα  με  τις  δικαιοδοσίες  που  δίδονται  στο  Δήμο  με  τις  ισχύουσες 

διατάξεις: 

(α)  Εισηγείται  για  τη  συμμετοχή  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην  οργανωτική 

επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

(β)  Εισηγείται  για  την  επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού 

χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

(γ)  Εισηγείται  για  τη  χορήγηση  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ιδιωτικών 

μουσικών  ιδρυμάτων  (Ωδείων,  μουσικών  σχολών,  χορωδιών,  συμφωνικών 

ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

7.  Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  επιτελικά  για  την  εφαρμογή  πολιτικών, 

προγραμμάτων  και  δράσεων  για  την  προώθηση  του  τοπικού  αθλητισμού  και  την 



παροχή  δυνατοτήτων  άθλησης  στους  κατοίκους  σε  συνεργασία  με  το  Ν.Π.. 

Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως :

(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά 

γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).

(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού 

και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

8. Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας των νέων.

9. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους 

νέους  και  συμμετέχει  στους  σχεδιασμούς  και  τα  προγράμματα  της  Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς.

10.  Παρακολουθεί   τη  λειτουργία  και  δράση  δημοτικών  δομών  και  νομικών 

προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, 

του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.

11.  Υλοποιεί  δράσεις  και  προγράμματα  στους  τομείς  του  Πολιτισμού,  του 

Αθλητισμού  και  της  Νέας  Γενιάς,  συμπληρωματικά  με  τις  δράσεις  και  τα 

προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Αρμοδιότητες απασχόλησης

1. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης 

και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για 

την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.

2.  Μεριμνά  για  την  ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας  και  της  επαγγελματικής 

κατάρτισης  προωθώντας  την  ίδρυση  και  λειτουργία  Κέντρων  Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με 

το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 

της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές 



για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου 

μάθησης.

3. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου 

με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση 

ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και 

λειτουργία  μηχανισμών ενημέρωσης  των  ανέργων  για  τις  ευκαιρίες  απασχόλησης 

στην περιοχή.

4.  Παρέχει  στη  διεύθυνση  γραμματειακή  υποστήριξη  ,  πρωτοκόλληση  και 

διεκπεραίωση εγγράφων, παροχή πληροφοριών στους πολίτες, εισπράττει της πάσης 

φύσεως συνδρομές- εισφορές και βοηθά εν γένει το διευθυντή της διεύθυνσης στην 

εκτέλεση των εντολών του.



1.6.2.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.6.2.5.1.     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Σύμφωνα με τον εσωτερικό οργανισμό η  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι 

αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική 

κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου 

και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων 

και  διαδικασιών  που  αποσκοπούν  στην  ορθολογική  διοίκηση  /  διαχείριση  του 

ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την 

γραμματειακή υποστήριξη  των  πολιτικών οργάνων  του Δήμου,  τη  λειτουργία  του 

κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 

προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο 

πλαίσιο  της  αποστολής  της,  καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  Νόμων, 

Διαταγμάτων  και  Υπουργικών  Αποφάσεων.  Στη  Διεύθυνση,  και  ειδικότερα  στο 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα 

αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών είναι οι εξής:

(1) Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Το Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε είδους 

διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου. 

Ειδικότερα το Τμήμα :

1. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα 
συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, 
την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική 
Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή 
, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, 
τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).

2. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς 
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, 
παραγωγή,  διεκπεραίωση,  διαχείριση  και  αρχειοθέτηση  εγγράφων,  τήρηση 



πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων κλπ).

3. Παρέχει  διοικητική  υποστήριξη  προς  το  Συμβούλιο  Ένταξης 
Μεταναστών,  ,  τις  Επιτροπές  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  καθώς  και  προς  το 
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

4. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.

5. Μεριμνά  για  την  ενημέρωση  των  πολιτικών  οργάνων  και  των 
υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.

6. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και 
όργανα  και  μεριμνά  για  την  αποστολή  στοιχείων  στους  εκπροσώπους  και  την 
παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

(2) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοτολογίου είναι οι παρακάτω:

1. Τηρεί και ενημερώνει  τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα 
αρρένων,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  θεσμοθετημένες  διαδικασίες  και  τηρεί  τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και 
τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.

2. Μεριμνά  για  την  πρόσληψη και  αλλαγή  επωνύμου,  καθώς  και  την 
πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο 
των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

3. Μεριμνά  για  τον  εξελληνισμό  του  ονοματεπωνύμου  Ελλήνων  του 
εξωτερικού,  ομογενών  αλλοδαπών,  που  αποκτούν  την  ελληνική  ιθαγένεια  και 
παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

4. Χορηγεί  άδειες  πολιτικού  γάμου  και  μεριμνά  για  την  τέλεση  των 
γάμων αυτών.

5. Ενημερώνει  περιοδικά  τις  δημόσιες  υπηρεσίες  για  τις  μεταβολές 
προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.

6. Εκδίδει  κάθε  είδους  πιστοποιητικά  ατομικής  και  οικογενειακής 
κατάστασης, βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, 
καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.

7. Συνεργάζεται  με  άλλους  Δήμους  και  δημόσιες  υπηρεσίες  στις 



περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που 
τηρούνται εκεί.

8. Μεριμνά  για  την  τήρηση  των  υποχρεώσεων  του  Δήμου  που 
προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ληξιαρχείου είναι οι παρακάτω:

1. Τηρεί  και  ενημερώνει  τα  ληξιαρχικά  βιβλία  και  αρχεία,  στα  οποία 

καταχωρούνται  τα  ληξιαρχικά  γεγονότα  που  συμβαίνουν  στην  περιφέρεια  του 

Δήμου (γεννήσεις,  γάμοι,  θάνατοι)  καθώς και  κάθε μεταγενέστερο γεγονός που 

συνδέεται  με  αυτά (π.χ.  διαζύγια),  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  θεσμοθετημένες 

διαδικασίες.

2. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.

3. Εκδίδει  αποσπάσματα  των  ληξιαρχικών  πράξεων  ή  άλλα  θεσμοθετημένα 

πιστοποιητικά.

4. Ενημερώνει  το  Τμήμα  Δημοτικής  Κατάστασης  και  τα  αντίστοιχα  Τμήματα 

άλλων  Δήμων  για  τα  ληξιαρχικά  γεγονότα  που  επηρεάζουν  τα  στοιχεία  των 

μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.

5. Συνεργάζεται  με  Ληξιαρχεία  άλλων  Δήμων  σε  περιπτώσεις  μεταβολών  ή 

προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

(3) Τμήμα Διοικητικής μέριμνας

1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε 

είδους εγκαταστάσεων του Δημαρχείου.

2. Μεριμνά  για  την  συντήρηση  και  αποκατάσταση  βλαβών  των 

κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου.

3. Μεριμνά  για  τις  μετακινήσεις  και  μεταφορές  του  προσωπικού  του 

Δημαρχείου.

4. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου 



και  διεκπεραιώνει  τα  σχετικά  έγγραφα  σε  συνεργασία  με  τις  γραμματείες  των 

επιμέρους υπηρεσιών.

5. Παρέχει  γραμματειακή  υποστήριξη  προς  τη  Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών  και  τα  Τμήματά  της  (τήρηση  πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωση  και 

αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

6. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.

(4) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Το Τμήμα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί 

ιθαγένειας,  αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις 

δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

1) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.

2) Παραλαμβάνει  αιτήσεις  ,  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  και  τα  προωθεί  στην 

αρμόδια  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  για  την  χορήγηση  και  ανανέωση  αδειών 

παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα. 

3) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας  με  πολιτογράφηση  και  τις  προωθεί  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του 

Υπουργείου Εσωτερικών.

4) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

(5) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

1) Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  συντονίζει  την  εφαρμογή  των  διαδικασιών  και 

εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό 

του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.

2) Στο  πλαίσιο  και  των  πολιτικών  ανθρώπινου  δυναμικού  που  θεσπίζει  η 

Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων 

θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με το γραφείο 

Αποτελεσματικότητας,  &  Διαφάνειας  της  Διεύθυνσης  Οργάνωσης  και 



Πληροφορικής και την κατάρτιση/επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων 

των επιμέρους θέσεων.

3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές 

ενότητες του Δήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών 

όσο  και  την  απρόσκοπτη  και  διαρκή  κάλυψη  των  αναγκών  των  δημοτικών 

υπηρεσιών. 

4) Εισηγείται,  έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων,  τις 

κατάλληλες  εσωτερικές  μετακινήσεις  στελεχών  για  την  αποτελεσματικότερη 

κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών. 

5) Αξιολογεί  τα  προσόντα  των  νεοπροσλαμβανομένων  στελεχών  και 

διαμορφώνει  σχετικές  προτάσεις  προς  τους  προϊσταμένους  των  προς  κάλυψη 

θέσεων.

6) Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων 

στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.

7) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης 

του  ανθρώπινου  δυναμικού  του  Δήμου  (πχ.  οργάνωση  μετακινήσεων  του 

προσωπικού στις εγκαταστάσεις του  Δήμου, παιδικοί σταθμοί κλπ).

8) Μεριμνά για  την  ανάπτυξη  του  ανθρώπινου δυναμικού  του  Δήμου με  τον 

προσδιορισμό  των  αναγκών  βελτίωσης  των  προσόντων  και  ικανοτήτων  των 

εργαζομένων  και  την  εισήγηση  και  την  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  των 

συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.

9) Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης 

και  επιμόρφωσης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του  Δήμου.  Παρακολουθεί  την 

υλοποίηση  των  προγραμμάτων  και  μεριμνά  για  την  αξιολόγηση  των 

αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.

10) Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον 

σχεδιασμό,  την  εισήγηση  και  την  οργάνωση  σχετικών  προγραμμάτων  (πχ. 

εκδηλώσεις, ταξίδια, κλπ).

11) Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που 



ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό 

του  (πχ.  θέματα  μισθολογικά,  ωραρίου,  αδειών  ,  ασθενειών,  υπερωριών, 

απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).

12) Μεριμνά  για  τη  διενέργεια  και  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  πρόσληψης 

ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση 

τις νόμιμες διαδικασίες.

13) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της 

ατομικής  και  οικογενειακής  του  κατάστασης,  οι  κάθε  είδους  μεταβολές  στην 

εργασιακή του ζωή ( προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, 

άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.

14) Σχεδιάζει  και  εισηγείται  βελτιώσεις  και  παρακολουθεί  την εφαρμογή όλων 

των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα 

με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  (τήρηση  ωραρίου,  έγκριση  και  πραγματοποίηση 

υπερωριών κλπ).

15) Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων 

του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 

σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών,  υπερωριών,  βεβαιώσεων προς  το 

προσωπικό κλπ).

16) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται 

της απασχόλησής τους στο Δήμο.

17) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των 

εργαζομένων  που  επηρεάζουν  τις  αμοιβές  τους  και  ενημερώνει  έγκαιρα  τις 

αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες ,  ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των 

εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

18) Μεριμνά για την ενημέρωση των μηχανογραφικών στοιχείων του προσωπικού 

με  τα  προηγούμενα  στοιχεία  και  την  έκδοση  των  περιοδικών  μισθολογικών 

καταστάσεων ή γενικά των καταστάσεων πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το 

προσωπικό του Δήμου.

19) Αποστέλλει τις μισθολογικές καταστάσεις στο Τμήμα εκκαθάρισης δαπανών 



για την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

20) Επιμελείται  την  μηχανογραφική  επεξεργασία  των  εισφορών  όλων  των 

ασφαλιστικών  Ταμείων  και  εκδίδει  συγκεντρωτικές  καταστάσεις  και  τα  δελτία 

εισφορών του προσωπικού.

21) Τηρεί  αρχείο καταβληθεισών αμοιβών και  εκδίδει  τις  ανάλογες βεβαιώσεις 

αποδοχών .

22) Καταρτίζει  το  μηχανογραφικό  αρχείο  μισθοδοσίας  για  την  τράπεζα  προς 

πίστωση των λογαριασμών των μελών της Διοίκησης και των Υπαλλήλων.

23) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται 

της απασχόλησής τους στο Δήμο.

24) Μεριμνά  για  την  θέσπιση  και  την  εφαρμογή  των  κανόνων  υγιεινής  και 

ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία.

25) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους 

εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 

προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη 

των εργατικών ατυχημάτων.

26) Ο γιατρός  εργασίας  παρέχει  προς  τα  όργανα  διοίκησης  του  Δήμου,  στους 

εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 

προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και 

ψυχική  υγεία  των  εργαζομένων  και  επιβλέπει  την  εφαρμογή  των  μέτρων 

προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

27) Ο  γιατρός  εργασίας  και  ο  τεχνικός  ασφάλειας  καταχωρούν  τις  γραπτές 

υποδείξεις  τους  σε  ειδικό  βιβλίο.  Τα όργανα διοίκησης  του  Δήμου λαμβάνουν 

γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

(6) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

Οι Αρμοδιότητες του Γραφείου χορήγησης αδειών Κ.Υ.Ε & ελέγχου νομιμότητας –

επιβολής διοικητικών κυρώσεων είναι οι παρακάτω:



1) Παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά για 

την χορήγηση αδειών λειτουργίας    καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος ή 

επιχειρήσεων (που διέπονται κυρίως από την Υ.Δ. Α1β/8577/83 αλλά και άλλες 

υγειονομικές διατάξεις), ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, παιδοτόπων, κλπ.

2) Ελέγχει  και  αποστέλλει  τα  δικαιολογητικά  στην  Διεύθυνση  Προστασίας 

Καταναλωτή και  Υγειονομικού ελέγχου όταν υπάρχουν στην πληρότητά τους  ή 

αποστέλλει  έγγραφα  για  ελλιπή  στοιχεία  στους  αιτούντες  ή  έγγραφα  για 

διευκρίνιση στοιχείων (πολεοδομικών ή άλλων θεμάτων).

3) Προβαίνει  σε  χορήγηση  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστημάτων 

Υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ή  επιχειρήσεων,  καθώς  και  αντικατάσταση  αυτών 

λόγω μεταβίβασης  κ.λ.π.,  αφού έχουν υποβληθεί  στο  σύνολο τους  τα από τον 

Νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

4) Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έκδοση αδειών Κ.Υ.Ε.  και 

μουσικής – μουσικών οργάνων.

5) Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  έγκριση  αδειών  για  παροχή 

υπηρεσιών διαδικτύου αλλά και άλλων περιπτώσεων.

6) Εξετάζει  έγγραφες  καταγγελίες  πολιτών  και  φορέων  που  αφορούν  τα 

καταστήματα  και  επιχειρήσεις  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  και  την  λειτουργία 

τους και διαβιβάζει αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες.

7) Χορηγεί  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος  κουρέα,  κομμωτή,  τεχνίτη 

περιποίησης χεριών και ποδιών και εισηγείται την συγκρότηση Α΄ Βάθμιας και Β΄ 

Βάθμιας εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου (αρ. 94 παρ. 6 αρ. 37 

του Ν. 3852/2010).

8) Χορηγεί  άδεια  σε  πρόσωπο  που  διατηρεί  κατάστημα  πώλησης  σκύλων  ή 

γάτων  (μετά  από  έκθεση  Κτηνιατρικής  Αρχής)  καθώς  και  σχετικής  άδειας 

λειτουργίας του καταστήματος ( αρ. 94 παρ. 6 αρ. 36).

9) Ελέγχει  και  αποστέλλει  τα  δικαιολογητικά  στο  Α΄  Βάθμιο  Συμβούλιο 

Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χορήγηση 

ή μη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου, κινηματογράφου ή κέντρου 



διασκέδασης άνω των 200 καθήμενων ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών.

10) Ελέγχει  και  αποστέλλει  τα  δικαιολογητικά  στην  Δ/νση  Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής προκειμένου να χορηγηθεί ή 

ανανεωθεί άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

11) Τηρεί βιβλίο αδειών με τις μεταβιβάσεις και καταχωρίζει τα αποτελέσματα 

των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Α΄ Βάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης 

των Κινηματοθεάτρων. 

12) Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο έκδοσης αδειών.

13) Επιμελείται την έκδοση διοικητικών πράξεων και κυρώσεων ή επιβολής τυχόν 

προστίμων  που  προβλέπονται  από  την  οικεία  νομοθεσία  κατόπιν  ελέγχων  που 

διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα και αφορούν στους όρους λειτουργίας των 

καταστημάτων και επιχειρήσεων για των οποίων η Δ/νση έχει αρμοδιότητα στην 

έκδοση των σχετικών αδειών.

14) Εισηγείται  στο  αρμόδιο  όργανο,  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  την 

ανάκληση  ή  οριστική  αφαίρεση  των  αδειών  λειτουργίας  των  καταστημάτων  ή 

επιχειρήσεων.

15) Επιμελείται  τις  μηνύσεις  που  υποβάλλονται  και  τηρεί  ηλεκτρονικό  αρχείο 

καταχώρισης αυτών.

16) Παραλαμβάνει αιτήσεις και καταγγελίες ενδιαφερομένων στις οποίες απαντά 

ή διαβιβάζει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τις δικές τους ενέργειες.

17) Εισηγείται για τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων 

και επιχειρήσεων (ν.3852/10, αρθρ.94 παρ. 6 αρθ.28).

18) Εκφράζει εγγράφως τις απόψεις της Υπηρεσίας στην Νομική Υπηρεσία του 

Δήμου  για  εκπροσώπηση  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια  και  στο  Σ.τ.Ε  κατόπιν 

άσκησης από τους ενδιαφερόμενους αίτησης αναστολής και προσφυγής.

19) Επιμελείται  την  σφράγιση  των  καταστημάτων  και  επιχειρήσεων  που 

λειτουργούν χωρίς άδεια.

20) Τηρεί αρχείο φακέλων διοικητικών κυρώσεων και αλληλογραφίας.



Οι αρμοδιότητες του Γραφείου χορήγησης αδειών, ελέγχου νομιμότητας – επιβολής  

διοικητικών κυρώσεων και ρυθμίσεων λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων  είναι 

οι παρακάτω:

1) Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που 

επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής 

των  κατοίκων,  σύμφωνα  με  τις  δικαιοδοσίες  που  δίδονται  στο  Δήμο  με  τις 

ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :

(α)  Τον  καθορισμό  των  χώρων  και  των  όρων  λειτουργίας  των  υπαίθριων 

εμπορικών  δραστηριοτήτων  (π.χ.  εμποροπανηγύρεις  και  χριστουγεννιάτικων 

αγορών κλπ).

(β)  Τον  καθορισμό  των  χώρων  και  των  όρων  για  την  προσωρινή  διαμονή 

μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.

(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.

(δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση 

και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν 

το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.

(ε)  Τον  προσδιορισμό  των  όρων  και  των  ωρών  λειτουργίας  μουσικής  σε 

καταστήματα.

(στ)  Τον  καθορισμό  των  χρονικών  ορίων  λειτουργίας  καταστημάτων  και 

επιχειρήσεων.

(ζ)  Τον  καθορισμό  των  ανώτατου  αριθμού,  των  χώρων  και  των  όρων  της 

άσκησης  των  αδειών  υπαίθριου  πλανόδιου  και  στάσιμου  εμπορίου  και  τη 

συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

(η) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.

(θ) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και 

επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

(ι)  Την  εφαρμογή  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  για  τη  χορήγηση  αδειών 



εκμετάλλευσης περιπτέρων.

(ια)  Τη  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  τον  καθορισμό  των  ωρών  ανοίγματος, 

μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, 

καθώς  και  τον  καθορισμό για  κάθε  έτος  του  αριθμού  των φαρμακείων  που 

διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

(ιβ)  Την  εγκατάσταση  και  χρήση  του  οικήματος  για  την  άσκηση 

δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.

(ιγ) Την λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

(ιδ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

2) Προβαίνει στην χορήγηση (κατόπιν εισήγησης στο αρμόδιο όργανο Δημοτικό 

Συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου (ν. 3852/10, αρθρ.94 

παρ. 6 αριθ.29), πλανόδιου εμπορίου, και εισηγείται τον καθορισμό του ανώτατου 

αριθμού των αδειών αυτών στον Δήμο, καθώς και την συγκρότηση (με Απόφαση 

Δημάρχου) της Επιτροπής  Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (ν. 3852/10, αρθρ.94 

παρ. 6 αριθ.30).

3) Εισηγείται προς έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) την λειτουργία 

Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και την χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές 

αυτές (ν. 3852/10, αρθρ.94 παρ. 6 αριθ. 31).

4) Επιμελείται την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών 

εκμετάλλευσης  περιπτέρων  (ν.  3852/10,  άρθρο  94  παρ.  6  αριθ.  34).  Στην 

αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης των περιπτέρων 

(αδειοδότηση, εκμίσθωση, μεταβίβαση).

5) Εισηγείται  στο  αρμόδιο  όργανο  την  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  τον 

καθορισμό  των  ωρών  ανοίγματος,  μεσημβρινής  διακοπής  και  κλεισίματος  των 

φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του 

αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν (ν. 3852/10, άρθρο 

94 παρ. 6 αριθ. 35).

6) Χορηγεί  άδεια  λειτουργίας  εκθέσεων  βιβλίου  κατά  το  άρθρο  17  του  ν. 

3377/2005 (Ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων (ν. 3852/10, άρθρο 94 



παρ. 6 αριθ. 38).

7) Χορηγεί άδειες για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών). Ρυθμίζει 

θέματα λειτουργίας και εποπτείας αυτών (ν. 3852/10, άρθρο 94 παρ. 6 αριθ. 39).

8) Χορηγεί άδειες καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή 

προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών (ν. 3852/10, άρθρο 94 παρ. 6 αριθ. 40).

9) Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα 

προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την 

τήρηση  των  διατάξεων  της  τουριστικής  νομοθεσίας  από  τις  επιχειρήσεις 

τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

11) Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία 

μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή). 

12) Εισηγείται  για  τη  σύσταση  της  επιτροπής  φιλικού  διακανονισμού  για  την 

εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή 

ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς 

και μητρώο καταναλωτών.

13) Εισηγείται  την  χορήγηση  αδειών  για  την  άσκηση  εμπορικών  και  γενικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 

Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:(α) Τις άδειες 

παραγωγών  που  διαθέτουν  τα  αγροτικά  τους  προϊόντα  τους  σε  λαϊκές  αγορές 

(εκτός από άδειες στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης).

14) Παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  τήρηση  των  προϋποθέσεων  υπό  τις  οποίες 

χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

15) Ελέγχει  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  περί  υπαίθριας  διαφήμισης,  των 

προδιαγραφών  των  διαφημιστικών  πλαισίων  και  επιγραφών,  προβαίνει  στην 

αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται 

την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που 



προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

16) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης  και  τα  Τμήματά  της  (τήρηση  πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωση  και 

αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

17) Τηρεί  μητρώα  και  στοιχεία  που  αφορούν  την  υφιστάμενη  κατάσταση  του 

τουρισμού  στην  περιοχή  του  Δήμου  (τουριστικά  αξιοθέατα,  τουριστικές 

επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία 

κλπ).

18) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για 

την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων 

τουριστικών  υπηρεσιών,  σε  συνεργασία  με  τους  τουριστικούς  επαγγελματικούς 

φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

19) Μεριμνά  για  το  σχεδιασμό  και  την  πραγματοποίηση  προγραμμάτων 

τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού 

και  εκδόσεις  πρακτικών  οδηγών  για  τους  ταξιδιώτες,  συμμετοχή  σε  εκθέσεις 

τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές 

εντός και εκτός της χώρας κλπ).

20) Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  μηχανισμών  ενημέρωσης/πληροφόρησης  των 

επισκεπτών της περιοχής. 

Όσον αφορά τις  ανάγκες  κατάρτισης  του προσωπικού στην παραπάνω Διεύθυνση 

κρίνεται  απαραίτητη  η  περαιτέρω  επιμόρφωση  σε  θέματα   Διοίκησης  Δημοσίου 

Τομέα.



1.6.2.5.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση 

των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των 

οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη 

διασφάλιση  και  αξιοποίηση  της  δημοτικής  περιουσίας.  Συγχρόνως,  η  Διεύθυνση 

μεριμνά  για  την  αποτελεσματική  διενέργεια  όλων  των  νόμιμων  διαδικασιών  που 

απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών  μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών είναι οι εξής:

(1) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας 

1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των 

χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων 

για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται 

στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.

2) Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος 

ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.

3) Δημιουργεί  και  τηρεί  αρχεία  υπόχρεων  για  την  καταβολή  των  επιμέρους 

ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.

4) Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων 

ποσών  κατά  κατηγορία  προσόδου  και  υπόχρεο.  Καταρτίζει  βεβαιωτικούς 

καταλόγους  υπόχρεων  και  αντίστοιχων  οφειλόμενων  ποσών  κατά  κατηγορία 

προσόδου.

5) Μεριμνά  για  την  ενημέρωση  των  υπόχρεων  για  την  καταβολή  των 

προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών 

που ισχύουν για τις  προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των 

οφειλόμενων ποσών .

6) Οριστικοποιεί  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  μετά  την  ολοκλήρωση  των 



διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.

7) Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με 

την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.

8) Τηρεί  τις  διαδικασίες που σχετίζονται  με την αποδοχή και  την αξιοποίηση 

των  δωρεών  και  των  κληροδοτημάτων  προς  τον  Δήμο,  σύμφωνα  με  τους 

αντιστοίχους όρους.

9) Τηρεί  τα  αρχεία  της  δημοτικής  ακίνητης  περιουσίας  σε  ηλεκτρονική  και 

φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).

10) Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης 

περιουσίας  και  διατυπώνει  σχετικές  εισηγήσεις  προς  τα  αρμόδια  όργανα  του 

Δήμου.

11) Μεριμνά  για  την  προώθηση  της  αξιοποίησης  της  δημοτικής  ακίνητης 

περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της 

εκμετάλλευσης  της  δημοτικής  ακίνητης  περιουσίας  (πχ.  κατάρτιση  συμβάσεων 

μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ.)

12) Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή 

μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1) Διαχειρίζεται τους δύο δημοτικούς στεγασμένους χώρους στάθμευσης επί της 

Αγ. Γεωργίου- Γεωργίου Ζωγράφου & επί της πλατείας Τερζάκη

2) Μεριμνά για την ενοικίαση και πληρωμή των θέσεων στάθμευσης και  την 

απόδοση των αντιστοίχων εσόδων στο Δημοτικό Ταμείο

3) Λειτουργεί  επί  24ωρου  βάσεως,  διαμορφώνοντας  τις  σχετικές  βάρδιες 

προσωπικού.

4) Μεριμνά για την κάλυψη κάθε είδους αναγκών λειτουργίας των χώρων σε 

προμήθειες κλπ΄, συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

5) Διατηρεί  Αρχείο των οικονομικών ενεργειών και  αποδίδει λογαριασμό στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (Ταμείο , Διπλογραφικό κλπ)



6) Είναι αρμόδιο για την 24ωρη φύλαξη του χώρου καθώς και την καθαριότητα 

των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

7) Συνεργάζεται  με  τη  Δημοτική  Αστυνομία  για  την  ανεμπόδιστη  είσοδο  και 

έξοδο των οχημάτων. 

(2)Τμήμα Προμηθειών 

1) Σχεδιάζει  και  εισηγείται  τις  εσωτερικές  διαδικασίες  για την κατάρτιση του 

προγράμματος  απαιτουμένων  προμηθειών  και  υπηρεσιών  του  Δήμου, 

συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα 

αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους 

υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια 

όργανα του Δήμου. 

2) Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών 

‘η των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο.

3) Διενεργεί  τις  διαδικασίες  για  την  ανάθεση  των  προμηθειών  και  των 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών 

σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία ή τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του 

Δήμου,  καταρτίζει  το  σχέδιο  της  προκήρυξης,  των  συμβάσεων  και  όλων  των 

αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται 

(διενέργειας  διαγωνισμών,  αξιολόγησης  των  προσφορών  και  παραλαβής  των 

ειδών)  στο  κάθε  φορά  αποφαινόμενο  όργανο  του  Δήμου,  παρακολουθεί  τη 

λειτουργία  τους  και  γενικά  μεριμνά  για  όλα  τα  ζητήματα  που  αφορούν  την 

εκτέλεση κάθε  προμήθειας  ή  υπηρεσίας  μέχρι  και  την  οριστική  παραλαβή της 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4) Παραλαμβάνει  και  καταχωρεί  τα  πάσης  φύσεως  παραστατικά  δαπανών 

(προμηθειών,  εργασιών  κλπ)  τα  οποία  και  προωθεί  με  όλα  τα  απαραίτητα 

δικαιολογητικά  προς  το  Τμήμα  Εκκαθάρισης  Δαπανών  για  έλεγχο  και 

ενταλματοποίηση.

5) Μεριμνά  για  την  τήρηση  των  διαδικασιών  χαρακτηρισμού  υλικών  / 

εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες 



καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών, πλην των υλικών 

της Αποθήκης.

6) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των προμηθειών και υπηρεσιών 

(αρχείο  προμηθευομένων  ειδών,  αρχείο  προμηθευτών,  αρχείο  φακέλων 

προμηθειών).

7) Παρέχει  γραμματειακή  υποστήριξη  προς  τη  Διεύθυνση  Οικονομικών 

Υπηρεσιών  και  τα  Τμήματά  της  (τήρηση  πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωση  και 

αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

(3) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Απεικόνισης

1) Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του Προϋπολογισμού 

του Δήμου.

2) Συνεργάζεται  με  τις  επιμέρους  δημοτικές  υπηρεσίες  για  την  παροχή 

οικονομικών  στοιχείων,  κατευθύνσεων  και  προτύπων  που  θα  επιτρέπουν  την 

κατάρτιση  από  τις  υπηρεσίες  των  προϋπολογισμών  τους  σε  συνάρτηση  με  τα 

αντίστοιχα προγράμματά τους.

3) Συγκεντρώνει  τους  επιμέρους  προϋπολογισμούς  των  υπηρεσιών  και 

διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς 

έγκριση από τα αρμόδια όργανα.

4) Παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις 

μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία 

των  αποκλίσεων  και  εισηγείται  τις  αναγκαίες  διορθωτικές  ενέργειες 

(αναμορφώσεις).

5) Συνεργάζεται  με  τις  υπόλοιπες  υπηρεσίες  του  Δήμου για  την  τήρηση  των 

διαδικασιών  αμφίδρομης  ενημέρωσης  και  ροής  των  οικονομικών  πληροφοριών 

που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των  προϋπολογισμών κάθε 

υπηρεσίας.

6) Σε  συνεργασία  με  τα  υπόλοιπα  τμήματα  των  Οικονομικών  Υπηρεσιών 

συντάσσει  και   αποστέλλει  στατιστικά  απολογιστικά  και  λοιπά  στοιχεία  σε 



διάφορους  φορείς,  σύμφωνα  με  το   σύστημα  οικονομικής  πληροφόρησης  του 

Δήμου.

7) Τηρεί  το  σύστημα  λογιστικής  απεικόνισης  των  οικονομικών  πράξεων  του 

Δήμου  (Γενική  και  αναλυτική  λογιστική  ).  Τηρεί  τις  σχετικές  λογιστικές 

διαδικασίες  καθώς  και  τα  αντίστοιχα  λογιστικά  βιβλία  και  στοιχεία  που 

προβλέπονται από την νομοθεσία.

8) Τηρεί  τα  αρχεία  των  κάθε  είδους  παραστατικών  που  απαιτούνται  για  την 

ενημέρωση του  συστήματος  λογιστικής  απεικόνισης  των  οικονομικών πράξεων 

του Δήμου.

9) Παρακολουθεί  και  ελέγχει  τη  λογιστική  συμφωνία  των  δοσοληπτικών 

λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους 

με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα 

και τα ιδρύματα του Δήμου.

10) Εκδίδει  τις  λογιστικές  και  οικονομικές  καταστάσεις  που  συνδέονται  με  το 

τηρούμενο  λογιστικό  σχέδιο  (πχ.  ισολογισμοί  και  αποτελέσματα  χρήσης)  και 

ενημερώνει  σχετικά  τα  αρμόδια  όργανα  του  Δήμου  με  βάση  τις  ισχύουσες 

διαδικασίες.

11) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και 

τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του 

Δήμου.

12) Μεριμνά  για  την  παροχή  κάθε  είδους  στοιχείων  που  ζητούνται  από 

Δημόσιες/Ελεγκτικές  Υπηρεσίες  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  που  ισχύουν 

εκάστοτε.

13) Τηρεί  ειδικά  συστήματα  λογιστικής  και  οικονομικής  διαχείρισης 

Προγραμμάτων  και  Έργων  στα  οποία  συμμετέχει  ο  Δήμος  και  που 

χρηματοδοτούνται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  ή/και  από 

ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.

14) Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων 

και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων 



από τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.

15) Τηρεί  το  αρχείο  των  παγίων  κινητών  περιουσιακών  στοιχείων  του  Δήμου 

(μηχανήματα  ,  οχήματα,  συσκευές,  εξοπλισμός  κλπ.)  και  παρακολουθεί  την 

κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.

(4) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών 

1) Παραλαμβάνει και καταχωρεί τα πάσης φύσεως παραστατικά δαπανών που 

δεν  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  του  τμήματος  Προμηθειών  π.χ.  παραστατικά 

έργων, επιχορηγήσεων κ.λ.π.

2) Ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την 

πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους.

3) Ελέγχει  την  ύπαρξη  των  προϋποθέσεων  για  τη  διενέργεια  πληρωμών  του 

Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.

4) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει 

στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στο Ταμείο για πληρωμή.

5) Μεριμνά για την αντίκρουση των πράξεων επιστροφής του Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου το ίδιο ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6) Μεριμνά για τη έκδοση των ενταλμάτων των μισθολογικών καταστάσεων του 

προσωπικού  και  λοιπών  αμειβόμενων  από  το  Δήμο  προσώπων  που  του 

διαβιβάζονται από το Τμήμα Προσωπικού.

7) Μεριμνά  για  την  έκδοση  βεβαιώσεων  καταβληθεισών  αμοιβών  προς  το 

προσωπικό του Δήμου.

8) Μεριμνά για τον υπολογισμό των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.

(5) Τμήμα Αποθήκης

1) Μεριμνά για  την  παραλαβή από τους  αντίστοιχους  προμηθευτές  των κάθε 

είδους  υλικών  παγίων  (μηχανήματα-εξοπλισμός)  ή  αναλωσίμων  που  απαιτεί  η 

λειτουργία του Δήμου. 

2) Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά 



ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των 

διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών 

του Δήμου.

3) Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις  για 

την ανάγκη ανανέωσής τους.  Συνεργάζεται  σχετικά με τις  δημοτικές υπηρεσίες 

που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.

4) Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που 

πλεονάζουν  και  τήρηση  των  διαδικασιών  καταστροφής,  απομάκρυνσης  ή 

εκποίησής τους .

5) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των 

κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.

(6) Τμήμα Ταμείου 

1) Διενεργεί  τις  πληρωμές  προς  τους  δικαιούχους  με  βάση  τα  Εντάλματα 

Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.

2) Καταγράφει  τις  διενεργούμενες  πληρωμές  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 

διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων 

που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.

3) Παραλαμβάνει  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  των  υπόχρεων  και  των 

αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και 

μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.

4) Διενεργεί  τις  εισπράξεις  των  οφειλών  προς  τον  Δήμο  και  ενημερώνει  το 

λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.

5) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον 

Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.

6) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που 

ασχολούνται με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήριο κλπ).

7) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των 

χρηματικών  διαθεσίμων  και  την  διενέργεια  εισπράξεων  και  πληρωμών  μέσω 



επιταγών.

8) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.

9) Τηρεί  αρχεία  των  κάθε  είδους  παραστατικών  και  αντιστοίχων 

δικαιολογητικών  που  χρησιμοποιούνται  για  την  ενημέρωση  του  λογιστικού 

συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

10) Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε 

συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. 

11) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων 

του  Δήμου.  Διερευνά  τις  ταμειακές  ανάγκες  και  εισηγείται  τις  κατάλληλες 

μεθόδους  για  την  αντιμετώπιση  των  ταμειακών  αναγκών  του  Δήμου  (π.χ. 

δανεισμός) . Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την 

κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.

12) Ασκεί την Ταμειακή Διαχείριση του Ενιαίου Νομικού Προσώπου του Δήμου 

εφόσον αυτή δεν θα τηρείται από το ίδιο και ανατεθεί στο Δήμο καθώς και των 

λοιπών Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων του Δήμου. 

13) Μεριμνά  για  την  απόδοση  προς  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  των  αντιστοίχων 

ασφαλιστικών εισφορών.

14) Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των περιοδικών 

και  ετήσιων  οικονομικών  απολογιστικών  στοιχείων,  σύμφωνα  με  την  κείμενη 

νομοθεσία.

(7) Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου
1) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με 

τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  του ειδικότερους  κανονισμούς λειτουργίας  του 

Δήμου.

2) Μεριμνά για τη δημιουργία και  λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, 

καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

3) Συγκροτεί,  οργανώνει  και  συντονίζει  τα συνεργεία του Τμήματος (εργάτες, 

συντηρητές κλπ).



4) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε 

είδους  πληροφοριακών  στοιχείων  που  σχετίζονται  με  τη  λειτουργία  των 

δημοτικών κοιμητηρίων.

5) Τηρεί  τις  διαδικασίες  και  αρχεία  που  σχετίζονται  με  τις  οικονομικές 

δοσοληψίες  των  πολιτών  ως  προς  τη  λειτουργία  των  κοιμητηρίων  και 

συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των 

εισπραττομένων ποσών.

6) Μεριμνά  για  την  καθαριότητα,  ευπρέπεια,  διακόσμηση  των  χώρων  των 

κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των 

λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.



1.6.2.5.3.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, 

την  μελέτη,  την  εκτέλεση,  την  συντήρηση  και  την  επίβλεψη  των  κάθε  είδους 

τεχνικών  έργων  του  Δήμου,  με  στόχο  την  έγκαιρη,  οικονομική  και  άριστη  από 

επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους.

Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών 

ασφαλούς  μετακίνησης  και  κυκλοφορίας  των  δημοτών  και  των  οχημάτων  τους, 

καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και 

εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,

 καθορίζονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις  Νόμων,  Διαταγμάτων και  Υπουργικών 

Αποφάσεων.

Η Διεύθυνση είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας 

Νομοθεσίας περί σχεδιασμού, μελέτης & εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

Η Διεύθυνση είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας 

Νομοθεσίας περί εκπονήσεως μελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικών Έργων.

Η Διεύθυνση  είναι  αρμόδια  για  τη  μελέτη  των  κάθε  είδους  τεχνικών  έργων  του 

Δήμου,  των  πάσης  φύσεως  μελετών  (προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,  κτλ.),  με 

στόχο  την  έγκαιρη,  οικονομική  και  άριστη  από  επιστημονικής  απόψεως 

πραγματοποίησή τους.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Μεριμνά  για  την  εκπόνηση  όλων  των  αναγκαίων  μελετών  πάσης  φύσεως  έργων 

(εκπόνηση με προσωπικό του Δ/νσης ή με ανάθεση σε τρίτους).

Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Μεριμνά  για  την  εκπόνηση  πάσης  φύσεως  μελετών  (προμηθειών,  παροχής 



υπηρεσιών, κτλ.)

Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, 

εργαλεία,  τεχνικό  εξοπλισμό  ανθρώπινο  δυναμικό  κλπ  και  εισηγείται  την 

μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους)

Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών 

ανάθεσης πάσης φύσεως μελετών (τεχνικών ή μη).

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης είναι επίσης αρμόδια, μέσω του τμήματος 

Υπηρεσιών  Δόμησης,  για  την  εφαρμογή  της  εκάστοτε  ισχύουσας  πολεοδομικής 

νομοθεσίας,  όσον  αφορά  στη  διαδικασία  έκδοσης  οικοδομικών  αδειών,  στην 

εφαρμογή  του  πολεοδομικού  σχεδιασμού  και  στην  διαδικασία  ελέγχου  των 

αυθαίρετων & επικινδύνων κατασκευών.

Για  την  επίτευξη  των  παραπάνω  στόχων  η  Διεύθυνση  κατανέμει  τα  αντικείμενα 

σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και την στελέχωσή 

τους. Σε περίπτωση μη επαρκούς στελέχωσης των τμημάτων, η Διεύθυνση δύναται να 

ανακατανέμει αρμοδιότητες μεταξύ των υπαλλήλων των τμημάτων.

Οι  αρμοδιότητες  (μη  περιοριστικές)  των  επί  μέρους  οργανωτικών  μονάδων  της 

Διεύθυνσης είναι οι εξής:

(1) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων 

1) Σχεδιάζει,  μελετά,  εκτελεί,  συντηρεί  και  επιβλέπει,  πάσης  φύσεως 

συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου 

οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ) και κτιριακών 

έργων (σχεδιασμός,  μελέτη,  κατασκευή,  συντήρηση,  επισκευή,  διακόσμηση και 

εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και συντηρεί τους 

κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές 

χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και 

μνημεία,  κοιμητήρια κλπ),  σύμφωνα με το εύρος  της δικαιοδοσίας  των δήμων. 

Επίσης  το  Τμήμα  διενεργεί  δειγματοληπτικούς  ελέγχους,  προκειμένου  να 

διαπιστωθεί  η  ποιότητα  των  χαλύβων  οπλισμού  σκυροδέματος,  καθώς  και  η 



ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.

2) Επιβλέπει  την  εκτέλεση  των  έργων  του  τμήματος  που  εκτελούνται  με 

αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

3) Συνεργάζεται  με  τις  Οικονομικές  Υπηρεσίες  για  την  καλή  εκτέλεση  των 

διαδικασιών ανάθεσης & εκτέλεσης των έργων του τμήματος σε τρίτους.

4) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. 

Διενεργεί  επιμετρήσεις  εργασιών  και  ελέγχει  τις  πιστοποιήσεις  εργασιών  που 

υποβάλλονται από τρίτους.

5) Μεριμνά  για  τις  διαδικασίες  παραλαβής  των  έργων  του  τμήματος,  που 

εκτελούνται από τρίτους.

6) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και 

γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.

7) Συγκροτεί,  οργανώνει  και  διοικεί  συνεργεία  αμέσου  επέμβασης  σε 

περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

8) Τηρεί  τεχνικά  αρχεία  με  αναλυτικά  στοιχεία  των  έργων  που  εκτελεί 

(  αναλώσεις  υλικών,  απασχόληση  τεχνικού  προσωπικού,  απασχόληση  τεχνικού 

εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων 

(φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την 

εκτέλεση των έργων του Τμήματος.

9) Ενημερώνει την Διεύθυνση για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του 

Τμήματος.

10) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της 

(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα 

προσωπικού κλπ)

(2) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων     

Το Τμήμα έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό, μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:

1) Την  επέκταση,  συντήρηση,  επισκευή  και  βελτίωση  του  δικτύου 



ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς 

και  του  φωτισμού  για  την  ανάδειξη  των  δημοτικών  κτιρίων,  μνημείων  και 

αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

2) Την μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών φωτεινής σηματοδότησης 

για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.

3) Την  μελέτη,  συντήρηση,  επισκευή  ή  βελτίωση  του  ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.

Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών

1) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη 

συντήρηση  ανελκυστήρων,  καθώς  και  στη  χορήγηση  των  σχετικών  τεχνικών 

επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

2) Χορηγεί  τις  άδειες  εγκατάστασης  και  τις  άδειες  λειτουργίας  φωτοβόλων 

σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων  

και ελέγχει τη λειτουργία τους.

3) Χορηγεί  τις  άδειες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  στεγνοκαθαριστηρίων, 

πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

4) Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και  επαγγελμάτων στον τομέα 

των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό :

(α)  Χορηγεί  τις  άδειες  άσκησης  επαγγέλματος  τεχνιτών  επισκευής  και 

συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

(β) Χορηγεί τις  άδειες  άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών 

και εμπορευμάτων.

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς 

και  ίδρυσης  και  λειτουργίας  σχολών  υποψηφίων  οδηγών  αυτοκινήτων  και 

μοτοσικλετών.

(δ)  Εκδίδει  τις  άδειες  ίδρυσης  και  λειτουργίας  συνεργείων  επισκευής  και 

συντήρησης  αυτοκινήτων,  μοτοσικλετών  και  μοτοποδηλάτων  και  λοιπών 



συναφών εγκαταστάσεων,  και  διενεργεί  επιθεωρήσεις  και  ηλεκτρολογικούς 

ελέγχους.

(ε)  Χορηγεί  εξουσιοδοτήσεις  σε  συνεργεία  συντήρησης  και  επισκευής 

αυτοκινήτων  για  διάθεση  Κάρτας  Ελέγχου  Καυσαερίων  (ΚΕΚ),  και 

παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

(στ)  Χορήγηση  εξουσιοδοτήσεων  σε  συνεργεία  συντήρησης  και  επισκευής 

αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.

(ζ)  Θεωρεί  τις  Κάρτες  Επιθεώρησης  και  Επισκευών  των  ενοικιαζόμενων 

οχημάτων.

Για τα ανωτέρω έργα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ανάλογες με εκείνες του 

Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων. 

(3) Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης 

α. Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας

• Μεριμνά  για  την  εξασφάλιση  ικανοποιητικού  δικτύου  αστικών 

συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων . Στο πλαίσιο αυτό:

(α)  Μεριμνά  για  την  άσκηση,  με  δυνατότητα  επιβολής  κομίστρου, 

συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων 

της  περιοχής,  εφόσον  το  έργο  αυτό  δεν  εξυπηρετείται  από  υφιστάμενη 

γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με 

ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.

(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που 
ανήκουν  σε  κοινωνικές  ομάδες  (άτομα  με  αναπηρία,  ηλικιωμένοι,  παιδιά), 
είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που 
μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.

(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη 
διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.



(δ)  Εισηγείται  τον  καθορισμό  κομίστρων  των  αστικών  φορέων  παροχής 
συγκοινωνιακού έργου.

(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής 
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από 
τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

 

• Μεριμνά  και  εισηγείται  τη  λήψη  μέτρων  για  την  ασφάλεια  της 

κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :

(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, 

μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας. 

(β)  Μεριμνά  σε  συνεργασία  με  την  Δημοτική  Αστυνομία  και  το  τμήμα 

Διαχείρισης  και  Συντήρησης  Οχημάτων  για  την  απομάκρυνση 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 

(γ)  Ρυθμίζει  τα  θέματα  στάθμευσης  των  αυτοκινήτων  και  μεριμνά  για  τη 

δημιουργία  χώρων  στάθμευσης  τροχοφόρων  και  με  δυνατότητα  μίσθωσης 

ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

(δ)  Λαμβάνει  μέτρα  για  την  απρόσκοπτη  πρόσβαση  στους  κοινοχρήστους 

χώρους,

(ε)  Μεριμνά για την ονομασία οδών και  πλατειών,  τοποθέτηση πινακίδων, 

αρίθμηση κτισμάτων κλπ.

(στ)  Απαγορεύει  τη  δημιουργία  θέσεων  στάθμευσης  σε  συγκεκριμένους 

χώρους.

(ζ) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσικλετών 

και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.

(η) Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.

• Μεριμνά  και  λαμβάνει  μέτρα  για  την  προστασία  της  ζωής  και  της 

περιουσίας  των  κατοίκων  από  δραστηριότητες  που  εγκυμονούν  κινδύνους,  σε 



συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό : 

(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, 

(β)  Ελέγχει  την  τήρηση  των  υποχρεώσεων  αυτών  που  εκτελούν  έργα  και 

εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,

(γ)  Λαμβάνει  και  ελέγχει  την  εφαρμογή  μέτρων  για  την  προστασία  από 

επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και 

ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

 

β. Αρμοδιότητες Σηματοδότησης

• Στην  εγκατάσταση  και  συντήρηση  κάθε  είδους  πληροφοριακών  πινακίδων 

στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης 

κτιρίων,  παροχής  πληροφοριών  σε  οδηγούς  και  διερχόμενους,  πινακίδες 

στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ). 

• Στην  εκτέλεση  εργασιών  σήμανσης  και  διαγράμμισης  οδών,  καθώς  και 

τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της 

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. 

 

γ. Αρμοδιότητες σύνταξης μη τεχνικών μελετών προμηθειών & εργασιών

Το  τμήμα  είναι  υπεύθυνο  για  την  σύνταξη  όλων  των  μη  τεχνικών  μελετών 

προμηθειών & εργασιών όλου του Δήμου, σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες 

του Δήμου.

 

(4)Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης

Το τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού 

σχεδιασμού,  την  έκδοση  και  έλεγχο  εφαρμογής  των  οικοδομικών  αδειών  και  τον 

έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της τμήματος 

στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.



Το τμήμα λειτουργεί με δικό του πρωτόκολλο, για το οποίο, την ευθύνη λειτουργίας 

του  (διεκπεραίωση  και  αρχειοθέτηση  αλληλογραφίας,  χρεώσεις,  παρακολούθηση 

πορείας εγγράφων, εξερχόμενα έγγραφα, κ.τ.λ.)  έχει ο εκάστοτε προϊστάμενος του 

τμήματος.

Το τμήμα φροντίζει για την τήρηση του δημοτικού αρχείου πολεοδομικών σχεδίων, 

την  τήρηση  του  αρχείου  οικοδομικών  αδειών  και  την  παροχή  πληροφοριών 

πολεοδομικού χαρακτήρα στους πολίτες.

Το τμήμα λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε Πολεοδομική Νομοθεσία, όπως αυτή 

θα ισχύει σύμφωνα και με όλες τις μελλοντικές τροποποιήσεις της.

Οι  αρμοδιότητες  (μη  περιοριστικές)  των  επί  μέρους  οργανωτικών  μονάδων  του 

τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης, είναι οι εξής:

Γραφείο έκδοσης Οικοδομικών αδειών & Πολεοδομικών Εφαρμογών
1) Παραλαμβάνει, εκδίδει τις οικοδομικές άδειες και τηρεί το αρχείο, σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις..

2) Γνωμοδοτεί  για  τη  μελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  και  την  έγκριση 

περιβαλλοντικών  όρων  για  βιομηχανικές  –  βιοτεχνικές  εγκαταστάσεις  και 

επαγγελματικά  εργαστήρια,  σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  & 

Ανάπλασης Κοινοχρήστων χώρων.

3) Χορηγεί  την  άδεια  εγκατάστασης  δομικής  ή  μηχανικής  κατασκευής  προς 

εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 

2075/1992  (ΦΕΚ  129  Α΄),  όπως  ισχύει,  και  την  επιβολή  κυρώσεων  στους 

παραβάτες.

4) Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών 

μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του 

Δήμου.

5) Εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών 

σχεδίων  των  πόλεων  στην  περιοχή  του  Δήμου,  σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα 



Περιβάλλοντος & Ανάπλασης Κοινοχρήστων χώρων.

6) Εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής,  σε 

συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος & Ανάπλασης Κοινοχρήστων χώρων.

7) Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με 

τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές 

αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση 

των πινακίδων εφαρμογής.

(β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης 

κατάστασης.

(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη 

πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.

(δ) Υλοποίηση Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.

(ε) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, 

που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

(στ) Τον  έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115 

Κ.Β.Π.Ν.

(ζ) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη 

της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.

8) Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που 

προορίζονται  για  γεωκτηνοτροφικές,  γεωπτηνοτροφικές  ή  υδατοκαλλιεργητικές 

εγκαταστάσεις,  καθώς  και  για  εγκαταστάσεις  αποθήκευσης  λιπασμάτων, 

φαρμάκων,  ιχθυοτροφών,  γεωργικών  και  αλιευτικών  εφοδίων,  γεωργικών  και 

αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε 

υλικό  (Σε  συνεργασία  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  Αγροτικής  παραγωγής  και 

Αλιείας).

9) Τηρεί  αρχεία  χαρτών  και  ρυμοτομικών  διαγραμμάτων,  όρων  δόμησης, 

διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού



Γραφείου Ελέγχου Κατασκευών

1) Εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία σε ότι αφορά τις 

αυθαίρετες κατασκευές. 

2) Εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία σε ότι αφορά τις 

επικίνδυνες κατασκευές. 

(5) Τμήμα Περιβάλλοντος & Αναπλάσεων Κοινοχρήστων Χώρων
1) Σχεδιάζει, μελετά, εκτελεί και επιβλέπει, πάσης φύσεως έργων διαμόρφωσης, 

διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου 

(πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί 

χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), σύμφωνα με το εύρος 

της δικαιοδοσίας των δήμων.

2) Επιβλέπει  την  εκτέλεση  των  έργων  του  τμήματος  που  εκτελούνται  με 

αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

3) Συνεργάζεται  με  τις  Οικονομικές  Υπηρεσίες  για  την  καλή  εκτέλεση  των 

διαδικασιών ανάθεσης & εκτέλεσης των έργων του τμήματος σε τρίτους.

4) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. 

Διενεργεί  επιμετρήσεις  εργασιών  και  ελέγχει  τις  πιστοποιήσεις  εργασιών  που 

υποβάλλονται από τρίτους.

5) Μεριμνά  για  τις  διαδικασίες  παραλαβής  των  έργων  του  τμήματος,  που 

εκτελούνται από τρίτους.

6) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και 

γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.

7) Τηρεί  τεχνικά  αρχεία  με  αναλυτικά  στοιχεία  των  έργων  που  εκτελεί 

(  αναλώσεις  υλικών,  απασχόληση  τεχνικού  προσωπικού,  απασχόληση  τεχνικού 

εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων 

(φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την 



εκτέλεση των έργων του Τμήματος.

8) Ενημερώνει την Διεύθυνση για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του 

Τμήματος.

9) Σχεδιάζει,  προγραμματίζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή 

πολιτικών,  προγραμμάτων,  δράσεων  και  μέτρων  για  την  προστασία  και 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος  στη περιοχή του Δήμου.

10) Μεριμνά  για  την  προστασία  και  διαχείριση  των  υδάτινων  πόρων  και  την 

καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

11) Παρακολουθεί  την  εφαρμογή  των  ρυθμίσεων  που  αφορούν  τις 

προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία 

και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

12) Ελέγχει  και  εισηγείται  τη  ρύθμιση  θεμάτων  περιβαλλοντικής  προστασίας, 

σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :

(α) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή 

γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

(β) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

(γ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών 

Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και  για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ 

άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία με το τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης.

(δ)  Την  παρακολούθηση  προγραμμάτων  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – 

Καθαρές Θάλασσες ).

(ε) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία  των 

κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς.  Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά 

για  την  τήρηση  των  υποχρεώσεων  από  τους  ιδιοκτήτες,  νομείς  και 

επικαρπωτές,  προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που 

βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 



μέτρων από τα όριά τους.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, 

προβαίνει υποχρεωτικά στον  αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και 

βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

13) Μεριμνά  για  τη  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  και  αναβάθμιση  της 

αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

(Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας)

14) Το  Τμήμα  έχει  επίσης,  ως  αντικείμενο  την  προώθηση  της  εξοικονόμησης 

ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα 

κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για την μελέτη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, εφαρμογή 

των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 

για  τις  προμήθειες  του  Δήμου,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  ρυθμίσεις  της 

Πολιτείας.

(β)  Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  των  μέτρων  μείωσης  της  ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών 

ενέργειας  καθώς  και  των  δικτύων  ηλεκτροφωτισμού  των  δημόσιων 

κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

15) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της 

(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα 

προσωπικού κλπ) 



1.6.2.5.  4  .   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π)  

Τα Κ.Ε.Π. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3013/2002

α) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.  Παρέχει  διοικητικές  πληροφορίες  και  διεκπεραιώνει  υποθέσεις  των πολιτών 

από  την  υποβολή  της  αίτησης  μέχρι  την  έκδοση  της  τελικής  πράξης,  σε 

συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Ενημερώνει και πληροφορεί του πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για 

τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

3. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις 

υπηρεσίες  του  Δημοσίου,  τα  στοιχεία  των  οποίων  καταχωρεί  σε  ειδικό 

πρωτόκολλο.

4. Διαθέτει, για διευκόλυνσή τους, έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

5. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για 

τη  διεκπεραίωση  της  υπόθεσης  απαιτούνται  δικαιολογητικά,  που  δεν 

υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με 

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική 

εξουσιοδότηση των πολιτών.

6. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια 

για  τη  διεκπεραίωσή  τους  υπηρεσία,  με  οποιονδήποτε  πρόσφορο  τρόπο. 

Παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο και το επιδίδει στον πολίτη ή το αποστέλλει 

στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και αντικαταβολή.

7.  Επικυρώνει  Διοικητικά  έγγραφα,  θεωρεί  το  γνήσιο  υπογραφής,  χορηγεί 

παράβολα, κινητά ένσημα και υπεύθυνες δηλώσεις.

8.  Χορηγεί  το  αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας,  μέσω  ηλεκτρονικής 

διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS.

9.  Διεκπεραιώνει  τις  διοικητικές  διαδικασίες  που  καθορίζονται  με  κοινές 



αποφάσεις  του  Υπουργού  ΕΣ.Δ.Δ.Α.  και  του  κατά  περίπτωση  αρμόδιου 

Υπουργού.

β)ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

1. Υποδέχεται από τα άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Ζωγράφου.

2.  Προωθεί  τα αιτήματα στις  αρμόδιες,  για  τη διεκπεραίωσή τους,  υπηρεσίες, 

παρακολουθεί  τη  διαδικασία  διεκπεραίωσης  και  την  τήρηση  των  νόμιμων 

χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο 

Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.

3.  Τηρεί  τα  σχετικά  με  τη  διακίνηση  των  ανωτέρω  αναφερόμενων  αιτήσεων 

πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 

προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργούν (2) δύο Κ.Ε.Π.  ένα επί της οδού Μπισκίνη 39 και 

ένα επί της οδού Θεοδάμαντος 29. Σε ότι αφορά και τα δύο τμήματα του Κ.Ε.Π. 

πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποθέσεις που διεκπεραιώνονται διαρκώς αυξάνονται 

και πολλές φορές απαιτείται ιδιαίτερη γνώση των επί μέρους αρμοδιοτήτων.  

Η κατάρτιση του προσωπικού είναι απαραίτητη ως επί το πλείστον, ως προς τις νέες  

κάθε φορά αρμοδιότητες που διενεργούνται στα ΚΕΠ (μέχρι σήμερα έχουμε 1.500 

περίπου  πιστοποιημένες  διαδικασίες  και  μεγάλο  αριθμό   μη  πιστοποιημένων 

διαδικασιών μέσω του πεδίου “εξωτερικές εφαρμογές”) και ενδεικτικά αφορούν σε 

Ψηφιακά Πιστοποιητικά – Ηλεκτρονική Υπογραφή, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφαρμογές 

Taxis, Ηλεκτρονικό Ποινικό Μητρώο κ.α.  

Παρ' όλα αυτά υπάρχει διαρκής ανάγκη για επιμόρφωση στην εισαγωγή σύγχρονων 

διοικητικών  διαδικασιών  και  σε  συστήματα  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  και 

πληροφόρησης. 



Ενδεικτικά οι συνήθεις δραστηριότητες που διενεργούνται στα ΚΕΠ και διέπουν το 

γενικό πλαίσιο διεκπεραίωσης, των επιμέρους πιστοποιημένων και μη, διαδικασιών 

είναι οι εξής:

• Παραλαβή των αιτήσεων πολιτών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους 

από υπηρεσίες  του Δημοσίου, στοιχεία των οποίων καταχωρούνται σε ειδικό 

πρωτόκολλο  του  Υπουργείου  και  διαβίβαση  ολοκληρωμένων  φακέλων 

υποθέσεων των πολιτών στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, 

με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και εν συνεχεία παρακολούθηση της πορείας 

των αιτημάτων έως την ολοκλήρωσή τους και την αντίστοιχη ενημέρωση των 

πολιτών. (19.000 πιστοποιημένες διαδικασίες ετησίως και 22.400 διαδικασίες 

από εξωτερικές εφαρμογές ετησίως).

• Χορήγηση  ηλεκτρονικών  παραβόλων  “e-paravolo”  (2.500  πιστοποιημένες 

διαδικασίες περίπου ανά εξάμηνο) 

• Διάθεση για τη διευκόλυνση των πολιτών, έντυπων αιτήσεων κατά το άρθρο 3 

παρ. 3 του Ν. 2690/99 (19.000 ετησίως)

• 'Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για 

τη  διεκπεραίωση  των  υποθέσεων  απαιτούνται  δικαιολογητικά   που  δεν 

υποβάλλονται με τις αιτήσεις, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με 

οποιοδήποτε  πρόσφορο  τρόπο  από  τις  αρμόδιες  αρχές,  μετά  από 

εξουσιοδότηση των πολιτών (1.000 ετησίως).

• Θεώρηση γνησίου υπογραφής (150.000 θεωρήσεις ετησίως). 

• Χορήγηση παραβόλων, κινητών υπευθύνων δηλώσεων (20.000 ετησίως).

• Παραλαβή αιτήσεων πολιτών που αποστέλλονται από τα ΚΕΠ ή διεκπεραίωση 

των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου (5.500 ετησίως(

• Χορήγηση ΑΜΚΑ (10.000 ετησίως)

• Φυσική Ταυτοποίηση και εγγραφή των πολιτών στις υπηρεσίες του ΕΡΜΗ 

• Διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω call center – eticketing κ.α.

Η  Διεύθυνση  των  ΚΕΠ  εποπτεύεται  από  τη  ΔΟΛ/ΚΕΠ  η  οποία  προΐσταται, 

συντονίζει  ενημερώνει  και  εξυπηρετεί  όπως  και  τα  υπόλοιπα  ΚΕΠ  τη  χώρας. 



Παράλληλα προγραμματίζει για τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες αλλά και για τις 

νέες.  Επιπλέον έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσα από το 

πρόγραμμα  της  διαδικτυακής  πύλης  Εrmis καθώς  και  με  τη  συμπλήρωση  κατά 

καιρούς ερωτηματολογίων. 

Εκτός από τη ΔΟΛΚΕΠ η Διεύθυνση συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου που 

εμπλέκονται στις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ, κυρίως με το Δημοτολόγιο 

και το Ληξιαρχείο, όπως και με τις υπόλοιπες  υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα που 

αφορούν μηχανογράφηση, έσοδα προμήθειες, προσωπικό  - μισθοδοσία κλπ.

Επιπλέον οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζονται τα ΚΕΠ είναι επί της ουσίας 

οι  περισσότεροι  φορείς  του  Δημοσίου,  ενδεικτικά  αναφέρουμε  Δήμους  και 

Περιφέρειες  ,  ΥΔΜΗΔ,  Ειδικά  Στρατολόγια,  Ασφαλιστικά  Ταμεία,  ΥΠ.ΠΟ, 

Πανεπιστήμια, Υπουργείο Μεταφορών, Πρωτοδικεία, ΕΟΤ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ κλπ. 



1.7. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1.7. 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  του  Δήμου  Ζωγράφου  με  την  επωνυμία 

“Νομικό  Πρόσωπο Πολιτισμού  και  Αθλητισμού”  (ΝΟ.Π.Π.Α.)  συστάθηκε  με  την 

αριθμ.67/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ζωγράφου,  η  οποία 

δημοσιεύτηκε  στο  αριθμ.  817/Β/10-5-2011  ΦΕΚ,  ως  ένα,  ίδιο  και  ενιαίο  νομικό 

πρόσωπο  στο  οποίο  συγχωνεύονται  τα  ακόλουθα  δημοτικά  νομικά  πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου:

Α) ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Β) ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 

Γ) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Δ) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ε) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Από  τη  δημοσίευση  της  απόφασης  για  τη  συγχώνευση  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως το νέο νομικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα προηγούμενα 

δημοτικά νομικά πρόσωπα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, 

σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών 

προσώπων.

Το νέο  νομικό πρόσωπο έχει  την  μορφή δημοτικού  νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου  και  διέπεται  από τις  διατάξεις  του άρθρου  240 επ.  Ν.3463/2006  και  103 

Ν.3852/2010,  όπως  εκάστοτε  ισχύουν,  και  υπάγεται  στην  εποπτεία  του  Δήμου 

Ζωγράφου.

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει έδρα το Δήμο Ζωγράφου με 

δυνατότητα λειτουργίας αποκεντρωμένων υπηρεσιών, υπό μορφή παραρτημάτων, σε 

όλη την περιφέρεια του Δήμου Ζωγράφου.



Το  Νομικό  Πρόσωπο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  έχει  δική  του  περιουσία  και 

σφραγίδα, συντάσσει δικό του προϋπολογισμό και τηρεί ιδιαίτερα βιβλία διαχείρισης 

και λειτουργίας.

Οι  διατάξεις  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων,  και  του  Ν.  3852/2010 

(«Πρόγραμμα  Καλλικράτης»)  όπως  αυτοί  κάθε  φορά  ισχύουν,  που  αφορούν  τα 

δημοτικά  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  εφαρμόζονται  για  τη  διοίκηση  και 

διαχείριση  του  νομικού  προσώπου,  τους  πόρους  και  εν  γένει  την  οικονομική  και 

διοικητική λειτουργία και το προσωπικό του νομικού προσώπου.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του νομικού προσώπου είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:

Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα:

•Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

•Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η 

προβολή  των  πολιτιστικών  αγαθών  και  των  σύγχρονων  πολιτιστικών  έργων  που 

παράγονται  σε  τοπικό  επίπεδο  με  τη  δημιουργία  αθλητικών,  πολιτιστικών  και 

πνευματικών  κέντρων,  μουσείων,  πινακοθηκών,  κινηματογράφων  και  θεάτρων, 

φιλαρμονικών σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής 

κ.λ.π. καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

•Η ανάδειξη  και  η  προστασία  μουσείων,  μνημείων  καθώς  και  αρχαιολογικών  και 

ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Πολιτισμού.

•Η ανάδειξη της σημασίας του Πολιτισμού και Αθλητισμού, η συνεργασία με όλους 

τους  αρμόδιους  φορείς,  η  χορήγηση  χρηματικών  ή  ηθικής  αξίας  βραβείων  και 

επαίνων, η χρηματοδότηση υποτροφιών και η συνεργασία με φορείς υποτροφιών.

•Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών και 

άλλων κτιρίων που παραχωρούνται  από δημόσιους,  πολιτιστικούς,  αθλητικούς  και 

ιδιωτικούς φορείς.



•Η  διοργάνωση  συναυλιών,  θεατρικών  παραστάσεων  και  άλλων  πολιτιστικών 

εκδηλώσεων ή η συμμετοχή  σε αυτά.

•Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

•Η ανάπτυξη του πολιτιστικού χαρακτήρα.

•Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως σταδίων, 

γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης.

•Η  προώθηση  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  ενίσχυσης  μαζικού,  σχολικού  και 

εξωσχολικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

•Η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες που 

ασκούν ίδιο ή παρεμφερές κοινωνικό έργο, αθλητικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, 

επιστημονικούς συλλόγους και κάθε άλλο φορέα στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών 

και  επιδιώξεων(ανάληψη  κοινών  προγραμμάτων,  μελέτες,  προγραμματικές 

συμβάσεις, διοργάνωση αγώνων, τουρνουά κ.λ.π).

Η οργάνωση και λειτουργία Διεθνούς Κέντρου Λογοτεχνών και Μεταφραστών και 

συγκεκριμένα:

•Η  οργάνωση  και  λειτουργία  στο  Δήμο  Ζωγράφου  Κέντρου  Λογοτεχνών  και 

Μεταφραστών, ως κέντρου συνάντησης έργων, γνώσης, ιδεών και απόψεων έγκριτων 

συγγραφέων, μεταφραστών και επιστημόνων από όλο τον κόσμο.

•Η συνδρομή στο διεπιστημονικό  διάλογο μεταξύ  συγγραφέων,  μεταφραστών  και 

επιστημόνων μέσω εξασφάλισης των αναγκαίων όρων και συνθηκών της εργασίας 

τους, της ανεμπόδιστης και ελεύθερης έκφρασης τους και της προώθησης του έργου 

τους.

•Η  προσφορά  στην  ανάπτυξη  της  ελληνικής  και  παγκόσμιας  Λογοτεχνίας,  των 

Τεχνών, της αειφορίας και των επιστημών εν γένει.

•Κατοχύρωση  συνεργασιών  με  παρόμοιους  οργανισμούς  όλου  του  κόσμου  και 

διεθνείς οργανώσεις.

•Η προώθηση των ιδεών, δικαιωμάτων και ιδανικών της ελευθερίας της σκέψης και 

της έκφρασης, καθώς επίσης της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.



•Η  ενθάρρυνση  και  υποστήριξη  νέων  συγγραφέων  κυρίως  μέσω  ποικίλων 

εκπαιδευτικών  δράσεων  για  όλες  τις  ηλικίες,  καθώς  και  ειδικών  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.

•Η δημιουργία  και  κατασκευή  της  απαιτούμενης  υλικοτεχνικής  υποδομής  για  την 

υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Οι  ανωτέρω  σκοποί  σύστασης  του  νομικού  προσώπου  εξυπηρετούν  τη 

σημαντικότατη  πολιτιστική  τοπική  ανάγκη  αναγνώρισης  και  διατήρησης  του 

χαρακτήρα και της ιστορίας του Δήμου Ζωγράφου.

Είναι δυνατή από τον Οργανισμό η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών από 

τους ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν 

εμπορικό  ή  βιομηχανικό  χαρακτήρα,  όπως  δράσεις  για  την  προώθηση  της 

απασχόλησης κ.λ.π.

Το νομικό πρόσωπο επιδιώκει την εξυπηρέτηση του σκοπού με τα εξής μέσα:

Α)  Με  την  κατασκευή,  ίδρυση  και  συντήρηση  και  λειτουργία  πνευματικών  και 

πολιτιστικών  κέντρων,  διεθνούς  κέντρου  λογοτεχνών  και  μεταφραστών, 

ψυχαγωγικών χώρων νεολαίας, χώρων άθλησης, αθλητικών κέντρων και αθλητικών 

υποδομών. Πνευματικά κέντρα νεολαίας με βιβλιοθήκες και χώρους αναψυχής και 

δημιουργικής  απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου,  ωδεία,  χορωδίες,  καλλιτεχνικά 

και  Μουσικά  Εργαστήρια,  μόνιμες  θεατρικές  σκηνές  και  ερασιτεχνικοί  θίασοι, 

περιφερειακά  θέατρα,  χορευτικοί  όμιλοι  παραδοσιακών  χορών,  έκδοση  εντύπων, 

εκθέσεις  και  προώθηση  λαϊκής  τέχνης  και  λαογραφίας,  γυμναστήρια,  στάδια, 

προπονητήρια, και γενικά με την κάθε τρόπο παροχή υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και 

ενεργειών  που  προβλέπονται  και  που  θα  στελεχωθούν  και  θα  λειτουργούν 

ορθολογικά σε κάθε επίπεδο, στο κέντρο και στις συνοικίες της πόλης.

Β)Με την κατάρτιση και εκτέλεση μελετητικών, κατασκευαστικών, επισκευαστικών 

έργων, προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Γ)Με τη συνεργασία με κρατικούς  και  ιδιωτικούς  φορείς  πανεπιστήμια,  ιδρύματα, 

σχολεία, παροικιακούς και άλλους συλλόγους και άλλους παρεμφερείς οργανισμούς, 

άλλους Ο.Τ.Α κάθε βαθμίδας, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, για τη μελέτη, 



χρηματοδότηση,  εκτέλεση  μελετών,  έργων,  προγραμμάτων  και  προγραμματικών 

συμβάσεων στα παραπάνω πλαίσια.

Δ)Με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και τη δημιουργία και  ενίσχυση των 

απαιτούμενων υποδομών.

Ε)Με την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

Στ)Με τη σύσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο επιμέρους Επιτροπών, Θεματικών ή 

Τοπικών,  συγκροτούμενων  και  από  εκπροσώπους  φορέων  και  από  πρόσωπα  με 

ειδικές γνώσεις και εμπειρία που θα επεξεργάζονται θέματα, θα εισηγούνται και θα 

γνωματεύουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ζ)Με τη δημιουργία κάθε μορφής δραστηριότητας που στοχεύει στην προώθηση των 

σκοπών του νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, εκτός από τις παραπάνω 

δραστηριότητες  θα  μπορεί  να  συμπεριλαμβάνει  και  άλλες  ανάλογες  με  τις 

δυνατότητες του Νομικού Προσώπου και τα ενδιαφέροντα των δημοτών. 

 Για  κάθε  επιμέρους  δραστηριότητα,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  με 

απόφασή του να συνιστά Γνωμοδοτικές Επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για 

θέματα πολιτισμού και αθλητισμού, που να απαρτίζονται από μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή/και πολίτες με ανάλογη πείρα ή γνώσεις, οι οποίοι θα υποβάλλουν τις 

προτάσεις του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ο ρόλος τους στις υποδομές του 

Νομικού Προσώπου θα προβλέπεται  από τον Κανονισμό Εσωτερικής  Λειτουργίας 

κάθε χώρου δραστηριοποίησης. Συντονιστής  κάθε  Επιτροπής  ορίζεται  από  το 

Διοικητικό  Συμβούλιο  ένα  εκ  των  μελών  του  που  μετέχουν  αυτού.  Τα  μέλη  των 

Επιτροπών ανακαλούνται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη 

σύνθεση των πιο πάνω Επιτροπών μπορεί να μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Διευθυντής του 

Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή / και υπάλληλοι αυτού, κατά την 

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

-Πραγματοποίηση  διαλέξεων,  ελευθέρων  συζητήσεων,  καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων,  κινηματογραφικών  προβολών  ποιότητας,  διαγωνισμών  για  την 

ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας. 

-Διοργάνωση  προγραμμάτων  δια  βίου  μάθησης,  επιμορφωτικού  χαρακτήρα, 



υπό  την  μορφή  σεμιναρίων  (workshops)  γύρω  από  θέματα  πολιτισμού  και 

αθλητισμού.

-Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής, χαρακτικής και 

διακόσμησης. 

-Δημιουργία  χορωδιών,  μουσικού  τμήματος  σύγχρονης   και   παραδοσιακής 

μουσικής, θεατρικών εργαστηρίων και ομίλων λαϊκών και σύγχρονων χορών. 

-Λειτουργία  θερινών  κινηματογράφων,  εφ’ όσον  αυτοί  δεν  λειτουργούν  με 

ευθύνη του Δήμου. 

-Δημιουργία  ομάδων  με  ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα  όπως  ποίηση,  οικολογία, 

προστασία  περιβάλλοντος,  καλές  τέχνες  κλπ  και  προώθηση  πνευματικών 

ενασχολήσεων.

-Παροχή υλικοτεχνικών μέσων και ενίσχυση / διευκόλυνση στην πρόσβαση των 

δραστηριοτήτων  του  νομικού  προσώπου  σε  άτομα    με  ειδικές  ικανότητες 

(ΑΜΕΑ), ευπαθείς ομάδες και άτομα της τρίτης ηλικίας.

-Η  δημιουργία  και  η  ανάπτυξη  κάθε  μορφής  αθλητικής  δραστηριότητας, 

προκειμένου να αναπτυχθεί ο αθλητισμός στα όρια του δήμου, να καλυφθούν οι 

ανάγκες άθλησης των κατοίκων και ιδιαίτερα της νεολαίας και να διαδοθεί το 

αθλητικό  πνεύμα  και  το  αθλητικό  ιδεώδες,  χωρίς  φανατισμούς  και  βίαιες 

πράξεις.

 Ενδεικτικά  αναφέρονται  οι  ακόλουθες  δραστηριότητες  :α)  Η ανάπτυξη του 

μαζικού αθλητισμού, ως κοινωνική ανάγκη όλων των κατοίκων, ανεξαρτήτου 

ηλικίας καθώς και της ανάπτυξης των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων 

και υγείας των δημοτών και κατοίκων του Ζωγράφου ,β) Η αναβάθμιση του 

αθλητισμού  στο  δήμο  και  η  συνεργασία  με  τα  αθλητικά  σωματεία  και  με 

αθλητικούς  φορείς  και  παράγοντες  της  περιοχής,  για  την  ανάπτυξη  του 

αθλητισμού, γ)  Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής άθλησης 

(ελεύθερης και οργανωμένης), για την ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών, δ) Η 

υποβοήθηση  ανάπτυξης  σχολικού  αθλητισμού,  σε  συνεργασία  με  τους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές.



Ο εγκεκριμένος  Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Ν.Π αποτυπώνεται  στην 

απόφαση  αρ.  44/2016  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Ζωγράφου και περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. 

Επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του έτους 2015 του 

Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.



1.7.2.  Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ  Α.Ε.  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Δήμων και σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ο Δήμος Ζωγράφου προχώρησε 

στην ίδρυση Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ακινήτων με τον 

διακριτικό τίτλο ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ, το 2009, με μοναδικό μέτοχο το Δήμο και με 

σκοπό την αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και  την 

εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων. Βασική επιδίωξη της ΜΑΞΙΑΔΗΖ είναι η 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και η δημιουργία πρόσθετων 

πόρων, που θα κατευθύνονται σε νέες επενδύσεις (έργα, αγορές ακινήτων κ.α.) 

για την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού της πόλης.

Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης ξεκίνησε με:

1) Την εκμετάλλευση των κλειστών και ανοικτών χώρων στάθμευσης του Δήμου.

2) Την διαχείριση των κυλικείων του Νεκροταφείου και άλλων που βρίσκονται σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

3) Την ενοικίαση εμπορικών ακινήτων (καταστημάτων) όπως αυτών της πλατείας 

Γαρδένιας.

4) Την εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα του Δήμου.

Στον άμεσο προγραμματισμό της είναι:

1)  Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση και άλλων ακινήτων του Δήμου όπως ο χώρος 

των κατασκηνώσεων στη Ραφήνα που διαθέτει ο Δήμος Ζωγράφου.

2)  Η  αποδοτικότερη  εκμετάλλευση  των  κοινόχρηστων  χώρων  για  τη  δημιουργία 

εσόδων.

3)  Η  διάθεση  των  κερδών  της  επιχείρησης  για  την  απόκτηση  ακινήτων  που  θα 

χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου.

Το προσωπικό που απασχολείται στην υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 



επιχείρησης. Η κεντρική διοίκηση της εταιρείας μπορεί να χαρακτηριστεί ως έντονα 

υποστελεχωμένη και αρκετά μακριά από τις πραγματικές της ανάγκες προκειμένου να 

μπορεί να λειτουργεί επαρκώς και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.  Κρίνεται 

απαραίτητη η στελέχωση της  υπηρεσίας  τουλάχιστον με έξι επιπλέον άτομα (ένα για 

τη γραμματεία, ένα για το λογιστήριο, ένα για την καθαριότητα, ένα για τη Νομική 

Υπηρεσία, ενός Μηχανικού κι ενός Τεχνικού. 

Η  δημιουργία  τμήματος  marketing για  την  προώθηση  και  προβολή  των 

δραστηριοτήτων της ΜΑΞΙΑΔΗΖ. θα έδινε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξης της 

εταιρείας. 

Τα υπαίθρια parking στα οποία δραστηριοποιείται η ΜΑΞΙΑΔΗΖ είναι :

• Ιοκάστης & Μακρυγιάννη (πάρκινγκ 90 θέσεων – μονίμων πελατών)

• Λυκάβου 5 (πάρκινγκ 14 θέσεων – μονίμων πελατών)

• Δημοκρατίας 38 (πάρκινγκ 19 θέσεων – μονίμων πελατών)

• Παπάγου και Αμφιτρίτης 28 (πάρκινγκ 19 θέσεων - μονίμων πελατών)

• Αγ. Γεωργίου 3 (πάρκινγκ 12 θέσεων – μονίμων πελατών)

• Ελ. Βενιζέλου και Δημοκρατίας (πάρκινγκ 40 θέσεων – μονίμων πελατών)

• Μπισκίνη 35 (πάρκινγκ 30 θέσεων – μονίμων πελατών) 

• Πάρκο Γουδή (πάρκινγκ 54 θέσεων – μονίμων πελατών)

• Σμύρνης και Ανδρούτσου (πάρκινγκ 37 θέσεων – μονίμων πελατών)\

• Ηρ. Πολυτεχνείου και Φιλονόης (πάρκινγκ 34 θέσεων  - μονίμων πελατών)

• Αγ.  Νικολάου  (πάρκινγκ  40   θέσεων  ημερήσιας  διέλευσης  και  μονίμων 

πελατών)

Οι μηχανισμοί από τις περισσότερες αυτόματες πόρτες των υπαίθριων  parking είναι 

παλιές  και  με  αρκετά  προβλήματα   στη  λειτουργία  τους.  Συχνά  τα  προβλήματα 

εντοπίζονται τόσο σε αυτές καθ' αυτές τις πόρτες  (έχουν στραβώσει από το χρόνο, τα 

ράουλα δεν λειτουργούν κλπ)  όσο και  στα ηλεκτρονικά πάσο τα οποία ορισμένες 



φορές δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα  οι πόρτες να μην μπορούν να ανοίξουν ή να 

κλείσουν.   Ένα  επιπλέον  πρόβλημα  που  παρατηρείται  εξ'  αιτίας  των  πάσο  είναι 

επειδή είναι παλαιάς γενιάς αντιγράφονται εύκολα οι συνδυασμοί τους.  Έτσι αρκετοί 

από  τους  πελάτες  έχει  παρατηρηθεί  να  έχουν  πάνω  του  ενός  ηλεκτρονικούς 

μηχανισμούς ανά θέση.  

Εκτός  από  τα  υπαίθρια  parking η  Μ.Α.ΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.  διαχειρίζεται  δύο  κλειστούς 

χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων έναν επί της οδού Γ. Ζωγράφου 21, 271 θέσεων και 

έναν επί της οδούς Γρ. Αυξεντίου και Γάζης 26 χωρητικότητας 110 θέσεων.

Επιπλέον η εταιρεία διαχειρίζεται το κυλικείου του κοιμητηρίου Ζωγράφου. 

Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  9  περιλαμβάνεται  ο  προϋπολογισμός  του  έτους  2015  της 

Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Α.Ε.



1.7.3.     ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  

Το Μουσείο Γουναρόπουλου ιδρύθηκε το 1979 και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου υπαγόμενο στο Δήμο Ζωγράφου.  Σκοπός του μουσείου είναι  η 

διάδοση της μεγάλης προσφοράς του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου στο ευρύ 

κοινό.

Στεγάζεται στο σπίτι-εργαστήριο του ζωγράφου στα Άνω Ιλίσια όπου εκτίθενται 40 

ελαιογραφίες  και  σχέδια,  το  προσωπικό  του  αρχείο  και  αντικείμενα  από  την 

καθημερινή ζωή του.

Το Μουσείο Γουναρόπουλου παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, με 

δραστηριότητες σχεδιασμένες για όλες τις σχολικές βαθμίδες, διοργανώνει σε τακτική 

βάση  περιοδικές  εκθέσεις,  θεματικές  ομιλίες,  τιμητικές  βραδιές,  προβολές  και 

μουσικές  βραδιές,  ενώ  παράλληλα  προσφέρει  σε  εβδομαδιαία  βάση  διαλέξεις 

ιστορίας της τέχνης, ανοιχτές στο κοινό.

Για  την  προώθηση  των  δράσεων  του  Μουσείου,  αλλά  και  την  οργάνωση  των 

υπηρεσιών  του  (μισθοδοσία,  λογιστική  κλπ)  γίνεται  αξιοποίηση  των  νέων 

τεχνολογιών. Το Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγείται από το Δήμο Ζωγράφου. Οι πολιτιστικές και 

εκπαιδευτικές δράσεις του μουσείου εκπονούνται εσωτερικά. Όλες οι οικονομικές και 

διοικητικές  υπηρεσίες  διεκπεραιώνονται  από  διοικητικό  υπάλληλο  του  Νομικού 

Προσώπου, εκτός της ταμειακής που εξυπηρετείται από την αντίστοιχη Υπηρεσία του 

Δήμου. 

Οι συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση 

και  τις  διαδικασίες  λειτουργίας  των  δομών  του  Ν.Π.Δ.Δ.,  απαιτούν  γρήγορη 

προσαρμογή,  διαρκή  ενημέρωση,  άμεση  ανταπόκριση  του  προσωπικού  και  καλή 

συνεργασία με υπηρεσίες του δήμου και λοιπούς φορείς διοίκησης και επίβλεψης των 

ΟΤΑ.

Ο  εγκεκριμένος  Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Ν.Π.Δ.Δ ΜΟΥΣΕΙΟ  Γ. 

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ αποτυπώνεται  στο ΦΕΚ581/9-4-2015 Παράρτημα 11. 

Όσον αφορά την καταλληλότητα και την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού, οι 

ειδικότητες και τα προσόντα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του 

Μουσείου, αλλά δεν επαρκούν σε επίπεδο διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. 



Υπάρχει  ανάγκη  για  προσωπικό  στους  εξής  τομείς:  οικονομικά,  φύλαξη  και 

καθαριότητα (η καθαριότητα του Μουσείου γίνεται από ιδιωτική εταιρεία). Επίσης 

κρίνεται απαραίτητη η επιπλέον επιμόρφωση του προσωπικού.

Τέλος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του έτους 2015 του 

Ν.Π.Δ.Δ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.

 



1.8  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου παρατίθεται η Δήλωση 

Ε9  που  υπέβαλε  ο  Δήμος  για  την  περιουσία  του  την  1-1-2015,  όπου  φαίνονται 

αναλυτικά τα ακίνητα του Δήμου Ζωγράφου.

Ο Δήμος μέσω της  εταιρίας  ΜΑΞΙΑΔΗΖ επιδιώκει  την  αξιοποίηση της  ακίνητης 

περιουσίας του και η δημιουργία πρόσθετων πόρων, που θα κατευθύνονται σε νέες 

επενδύσεις (έργα, αγορές ακινήτων κ.α.) για την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού 

της πόλης. 



1.9  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΤΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ.

Σε  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  του  παρόντος  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  παρατίθεται  τα 

οικονομικά  στοιχεία  του  Δήμου  Ζωγράφου  και  των  Νομικών  Προσώπων  και 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του πιο συγκεκριμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  7.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ  ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗΖ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Επίσης στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 περιλαμβάνεται  το  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 

Δήμου Ζωγράφου για τα έτη 2015 και 2016.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου στηρίζεται σε μια 

βασική παραδοχή:

Το  Επιχειρησιακό  Σχέδιο  που  θα  παραχθεί,  πρέπει  να  αποτελεί  ένα  εργαλείο 

ανάπτυξης και προγραμματισμού για το σύνολο των δραστηριοτήτων και λειτουργιών 

του Δήμου.

Το  Επιχειρησιακό  Σχέδιο  του  Δήμου Ζωγράφου  συντάσσεται  σε  μία  εποχή  όπου 

δοκιμάζεται  οτιδήποτε  μέχρι  σήμερα θεωρούνταν  δεδομένο  στην  οικονομία,  στην 

κοινωνία, στο περιβάλλον. Η ελληνική κοινωνία ζει μια πρωτοφανή σε ένταση και 

έκταση  κρίση,  τη  χειρότερη  που  γνώρισε  μεταπολιτευτικά.  Τα  λαϊκά  στρώματα 

έχασαν  και  εξακολουθούν  να  χάνουν  τα  εισοδήματά  τους,  εργατικά  δικαιώματα 

δεκαετιών  ακυρώθηκαν  και  ακυρώνονται,  η  ανεργία  εκτινάσσεται  σε  πρωτοφανή 

επίπεδα,  η  οικονομία  ακολουθεί  καθοδικό  σπιράλ  θανάτου,  η  κοινωνία 

αποσυντίθεται.

Οι συνθήκες ζωής της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας αλλάζουν δραματικά.

Στη δίνη αυτής της πραγματικότητας η Αυτοδιοίκηση πλήττεται βάναυσα. Υπήρξε 

ένα  από  τα  μεγάλα  θύματα  των  νεοφιλελεύθερων  πολιτικών  λιτότητας  και  των 

αλλεπάλληλων Μνημονίων. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας είναι η διαχείριση 

των  συνθηκών που  διαμορφώνει  η  πολύπλευρη  αυτή  κρίση και  η  ανάπτυξη  μίας 

ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον της πόλης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις 

ανάγκες του.

Για μας  ο δήμος είναι  συνυφασμένος  με  τη δημοκρατία,  τις  δημόσιες  κοινωνικές 

δομές,  την  εξυπηρέτηση  του  πολίτη,  τη  λαϊκή  συμμετοχή,  την  αλληλεγγύη,  τη 

λογοδοσία και τον άμεσο έλεγχο από τους δημότες.

Καθήκον  των  αυτοδιοικητικών  δυνάμεων,  των  εργαζομένων  και  της  τοπικής 



κοινωνίας,  είναι  η  μαζική,  δημοκρατική  και  ενωτική  πάλη για την  ανατροπή των 

καταστροφικών  μνημονιακών  πολιτικών  και  η  διατήρηση  του  δημόσιου  και 

κοινωνικού χαρακτήρα των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Με αυτή  την έννοια το  Επιχειρησιακό Σχέδιο  του Δήμου Ζωγράφου επιχειρεί  να 

διαμορφώσει ένα συνεκτικό όραμα για την πόλη.

Οι παράμετροι  πάνω στις  οποίες  πρέπει  να βασίζεται  ο προγραμματισμός δράσης 

είναι:

1. Οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής, ως πλαίσιο αναφοράς και δεσμεύσεων.

2. Τα δεδομένα της πόλης (δημογραφικά, περιβαλλοντικά, υποδομές κλπ).

3. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα, με ειδική προτε-

ραιότητα στα θέματα :

• κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης και

• εξυπηρέτησης των αναγκών της καθημερινότητας του πολίτη.

4. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων.                  

5. Η προσπάθεια να λειτουργήσει ο Δήμος με τις δράσεις πολιτισμού και αθλητι-

σμού. 

Η  διαχείριση  των  παραπάνω  παραμέτρων  οδήγησε  στο  προτεινόμενο  σχέδιο 

στρατηγικών στόχων και αξόνων με ιδιαίτερο βάρος:

• Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα  

και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης, με τη λελογισμένη χρήση  

των πόρων, την ορθολογική τους κατανομή σε συνδυασμό με την περιστολή  

των δαπανών και τη δραστική μείωση της σπατάλης, τη διαφάνεια.

• Στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς, αλλά και υπερτοπικούς κοινω-

νικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

• Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της κοινωνικής μέριμνας, της  

παιδείας,  της κοινωνικής πρόνοιας,, της ισότητας των δύο φύλων και ευκαι-

ριών της στήριξης και αλληλεγγύης.



• Στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των υποδομών και τη βελτίωση  

της ποιότητας ζωής του πολίτη.

• Στην ανάπτυξη συνεργασιών και την εκτέλεση έργων για την τόνωση της τοπικής  

οικονομίας.

• Στη στήριξη και την ανάπτυξη της αθλητικής και πολιτιστικής δράσης και της  

μόρφωσης

• Στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών

• Στην ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις

• Στις χωροθετήσεις και το προγραμματισμό της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυ-

τές καταγράφονται στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και στον σχεδιασμό  

της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014 – 2020).

Το Όραμα και οι αρχές της Δημοτικής Αρχής

Του  Ζωγράφου,  μια  πόλη  σε  κρίση  και  σε  μεταβατική  περίοδο,  που  τις 

προτεραιότητες, αναπτυξιακές και κοινωνικές, καθορίζουν τα πολύ μεγάλα ποσοστά 

ανεργίας  και  φτώχειας,  η  υποβάθμιση της  εμπορικής  της  ζωής,  ο  κυκλοφοριακός 

φόρτος  από  τον  κεντροβαρή  συγκοινωνιακό  της  χαρακτήρα  (Πανεπιστημιούπολη, 

μεγάλα νοσοκομεία  κλπ)  και  ο  μητροπολιτικός  σχεδιασμός  για  το  πάρκο Γουδί  - 

Ιλισίων.

Μια πόλη που καλείται να ισορροπήσει την σχέση πολίτη και τόπου, στο κοινωνικό 

και το φυσικό περιβάλλον μιας ιδιαίτερα πληττόμενης περιοχής σε μια περιφέρεια και 

μια χώρα που διεκδικεί την αναγέννησή της.

Στις μέρες μας, που η χώρα βιώνει μια μεγάλη κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση η 

Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.  Να αποτελέσει παράγοντα 

κοινωνικής αλληλεγγύης και ενίσχυσης των κοινωνικών δομών. Για να το πετύχουμε 

αυτό είναι  αναγκαία η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της 

κοινωνίας.  Η  στήριξη  κάθε  συλλογικότητας,  κάθε  προσπάθειας  εθελοντικής 



προσφοράς και δράσης, θα είναι στο κέντρο της προσοχής της Διοίκησης του Δήμου.

Η υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου πρέπει πρώτα απ’ όλα να:

α)  Υπηρετεί  την  απόκρουση  των  συνεπειών  της  κρίσης,  για  μια  πόλη  της 

αλληλεγγύης της κοινωνικής συνοχής και αντίστασης

β)  Επιδιώξει  τον  αειφόρο  σχεδιασμό  και  την  βιώσιμη  ανάπτυξη  με  ένα  πλέγμα 

χωροταξικών και πολεοδομικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Πάρκου 

Γουδί Ιλισίων,.

γ)  Δώσει  προτεραιότητα  στην  συνεργασία  και  αξιοποίηση  των  Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της περιοχής αλλά και της Περιφέρειας και την μετατροπή 

του Ζωγράφου σε κέντρο καινοτομίας.

δ)  Αναδείξει  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  της  περιοχής,  την  προσπάθεια 

δημιουργίας προϋποθέσεων για την λειτουργία της και ως πολιτιστικού – τουριστικού 

και ενδοπεριφερειακού πόλου (Πάρκο Γουδί - Ιλισίων, Υμηττός, Βίλλα Ζωγράφου, 

Άλσος Συγγρού ανάδειξη Μουσείο Γουναρόπουλου, Μουσείου Κοτοπούλη κλπ.)

ε)  Αναπτύξει  ουσιαστικούς  θεσμούς  τοπικής  δημοκρατίας  με  την  αξιοποίηση  και 

διεύρυνση του υφιστάμενου πλαισίου με κεντρικό στόχο την ενεργό συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών 

στ)  Ανασυγκροτήσει  τον  Δήμο  διατηρώντας  και  διευρύνοντας  τον  δημόσιο  και 

κοινωνικό χαρακτήρα του, την ενίσχυση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 

του και των υποδομών του, το τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του με στόχο την άμεση 

εξυπηρέτηση του πολίτη και  των αναγκών του,  παρέχοντας  την  καλύτερη δυνατή 

ποιότητα. 

ζ) Να συντηρήσει και αναβαθμίσει τις υπάρχουσες υποδομές.

Ιδιαίτερα  οι  κοινωνικές  και  αλληλέγγυες  δομές,  οι  σχολικές,  πολιτιστικές, 

αθλητικές,  αναπτυξιακές  υποδομές  και  δράσεις  αποτελούν  πρώτα  πεδία 

παρέμβασης, παράλληλα με την απελευθέρωση, λειτουργία και την αισθητική 

αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

η) Να εκπονήσει τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με βάση τον διαχωρισμό 



στην πηγή και την ανακύκλωση.

θ)  Να  τροποποιήσει  το  Γ.Π.Σ  με  βάση  τα  νέα  δεδομένα  της  περιοχής,  στην 

προετοιμασία της πόλης για τη νέα εποχή.

ι) Τέλος να σχεδιάσει τη συστηματική αξιοποίηση των διαθεσίμων χρηματοδοτικών 

εργαλείων  και  πόρων  σε  εθνικό  και  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  ΣΟΑΠ,  νέο  ΕΣΠΑ και 

παράλληλα με την δημοσιονομική αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων.

Η επεξεργασία  των  παραπάνω  παραμέτρων  οδήγησε  σε  ένα  σχέδιο  στρατηγικών 

στόχων και αξόνων που περιλαμβάνει τα εξής:

Ένας  Δήμος  που  διεκδικεί  και  αξιοποιεί  κάθε  δυνατότητα  για  τη  βελτίωση  της 

ποιότητας  ζωής,  την  κοινωνική  ευημερία,  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  την 

τοπική ανάπτυξη και την πολιτιστική ανάπτυξη.

Ένας Δήμος με χρηστή διοίκηση, διαφάνεια, αποτελεσματική οργάνωση, αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της αξιοκρατίας, του ελέγχου, του αμοιβαίου 

σεβασμού, της εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας.

Ένας  Δήμος  που  αξιοποιεί  την  τεχνολογία  και  τη  σύγχρονη  οργάνωση  για  την 

επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την βέλτιστη 

εξυπηρέτηση του δημότη.

Ένας Δήμος ικανός να κινητοποιεί τους δημότες στη διαχείριση των υποθέσεών του 

και να διασφαλίζει τη λαϊκή συμμετοχή με όλες τις θεσμικές ή μη μορφές.

Ένας Δήμος ικανός να παίρνει πρωτοβουλίες και να συμμετέχει σε κοινές δράσεις για 

την  υπεράσπιση  του  ρόλου  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  για  τις  θεσμικές  και 

οικονομικές της διεκδικήσεις, για τη διατήρηση και βελτίωση των υπηρεσιών της.

Η έλλειψη  πόρων και  η  προγραμματική  ανεπάρκεια  στην  τοπική  κλίμακα,  έχουν 

δημιουργήσει ένα αρνητικό περιβάλλον για τη σημερινή τοπική αυτοδιοίκηση που 

καλείται τώρα να σηκώσει το βάρος της μεταρρύθμισης, αλλά και της επανεκκίνησης 

της ελληνικής οικονομίας προωθώντας βιώσιμες αναπτυξιακές πολιτικές.

Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  13  (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ), αναφέρονται ενδεικτικά πιθανές 

πηγές χρηματοδότησης από την νέα διαχειριστική περίοδο 2014-2020.



Α. ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Το σχέδιο πρέπει να αντιμετωπίσει τα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα επιβίωσης και 

αποκλεισμού,  μεγάλου  μέρους  του  πληθυσμού,  με  αναβάθμιση  των  υπαρχουσών 

δημοτικών  δομών  και  υποδομών  την  επέκτασή  τους  όπου  είναι  δυνατόν,  την 

ανάπτυξη δικτύων και δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, και την διασύνδεση του σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο  Δήμος  οφείλει  να  δημιουργήσει  μία  σύγχρονη  κοινωνική  υπηρεσία  που  θα 

προγραμματίζει, θα συντονίζει και θα ενώνει κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε να έχουμε 

και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Με συγκεκριμένες  πρωτοβουλίες  και  συντονισμό,  μπορούμε  να  σταθούμε  ο  ένας 

δίπλα  στον  άλλο  απέναντι  στην  κρίση  και  ταυτόχρονα  να  εξασφαλιστούν  τα 

στοιχειώδη, όπως η στέγη, η τροφή, το ηλεκτρικό, το νερό και η ιατρική φροντίδα σε 

κάθε οικογένεια.

Η μάχη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της  κρίσης δεν μπορεί  να κερδηθεί 

χωρίς την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της κοινωνίας 

Στόχος  μας  πρέπει  να  είναι  η  υλοποίηση  ενός  προγράμματος  ολοκληρωμένης, 

σύγχρονης  κοινωνικής  πολιτικής  και  η  δημιουργία  δικτύου  υπηρεσιών  που  να 

καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων του δήμου μας.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δεσμευτούμε για:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Διατήρηση, προάσπιση και βελτίωση όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του 

Δήμου.  (ΚΑΠΗ,  Βοήθεια  στο  σπίτι,  Παιδικοί  σταθμοί  ΚΔΑΠ,  Συμβουλευτικό 

Κέντρο, κλπ.).

Κοινωνικό Φροντιστήριο: με εθελοντές καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 



εθελοντές  φοιτητές  που  θα  έχουν  ως  πρωταρχικό  στόχο  την  στήριξη  μαθητών 

Γυμνασίου-Λυκείου στα μαθήματά τους σε ξένες γλώσσες και πληροφορική

Δημοτική Τράπεζα Τροφίμων-Κοινωνικό παντοπωλείο: για να στηρίζει με τρόφιμα 

και είδη πρώτης ανάγκης οικογένειες που έχουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Δημοτικό  Φαρμακείο:  για  να  προσφέρει  φάρμακα  στους  εξυπηρετούμενους  του 

Δημοτικού Ιατρείου και σε όσους τα έχουν ανάγκη σε ανασφάλιστους, άνεργους και 

άπορους συμπολίτες μας.

Δημοτικό Ιατρείο-Δίκτυο εθελοντών ιατρών που θα παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική 

περίθαλψη σε ανασφάλιστους, άνεργους και άπορους συμπολίτες μας.

Κέντρο  υποστήριξης  Ατόμων  με  αναπηρία  και  υλοποίηση  προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης

Παροχή ιατρικής  υποστήριξης  ώστε να διευκολύνονται  οι  ηλικιωμένοι  συμπολίτες 

μας. Εγκατάσταση προγράμματος ΟΤΕ-alert για την άμεση υποστήριξη μοναχικών 

ηλικιωμένων σε περιπτώσεις  έκτακτης ανάγκης

Ανάπλαση του δημοτικών κατασκηνώσεων της Ραφήνας προκειμένου να φιλοξενούν 

τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας τους καλοκαιρινούς μήνες.

Διάθεση προϊόντων από Παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες: με ποιοτικά είδη διατροφής 

της ελληνικής γης σε προσιτές τιμές, απευθείας από παραγωγούς από όλη την χώρα.

Τράπεζα Χρόνου: προάγει τον εθελοντισμό και το ήθος της αλληλέγγυας προσφοράς 

δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε κάθε εμπλεκόμενο άτομο να 

επωφεληθεί με τη σειρά του από την προσφορά των συμπολιτών του.

Δημοτικό Ανταλλακτήριο: που θα δίνει την δυνατότητα ανταλλαγής ειδών ρουχισμού 

αλλά και δωρεάν παραλαβής ρουχισμού.

Συσσίτια για απόρους συμπολίτες μας

Σίτιση στα σχολεία με προτεραιότητα την σίτιση άπορων μαθητών 

Απαλλαγή των ανέργων και απόρων δημοτών από τα τροφεία των παιδικών σταθμών 



και τις παντός είδους συνδρομές σε προγράμματα και επιμορφωτικές δραστηριότητες 

του Δήμου.

 Έκδοση «Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με δικαιούχους τους:

• άνεργους,  συνταξιούχους,  Δικαιούχους  του  ΕΚΑΣ,  Απόρους  της  Πρόνοιας, 

τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες.

Εθελοντική αιμοδοσία-Τράπεζα Αίματος: σε συνεργασία με τα μεγάλα νοσοκομεία 

της περιοχής μας.

Στήριξη υπερχρεωμένων νοικοκυριών :  δημιουργία  ομάδας εθελοντών δικηγόρων, 

που στηρίζουν νομικά κατοίκους της πόλης που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

υπερχρέωσης και δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ  

Ο  Δήμος  αρωγός  στη  προσπάθεια  ανέργων  για  εύρεση  εργασίας,  αλλά  και 

πρωταγωνιστής στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

Σύσταση γραφείου ανέργων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ώστε να βοηθιούνται οι 

άνεργοι στην ανεύρεση εργασίας ή να εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Προώθηση-υποστήριξη  εναλλακτικών  μορφών  οικονομίας  και  κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας  με  στόχο  τη  δημιουργία  θέσεων  εργασίας  σε  σύγχρονους 

παραγωγικούς τομείς.

Ειδικά δημοτικά τέλη των νέων επιχειρήσεων που θα έχουν ως έδρα του Ζωγράφου 

και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Υποστήριξη και τόνωση της τοπικής αγοράς με κίνητρα και πρωτοβουλίες που θα 

εκπονηθούν  από  κοινού  με  τους  επιχειρηματίες  και  θα  υλοποιηθούν  με  την 

υποστήριξη του Δήμου.



Δημιουργία σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς Κέντρου Επιχειρηματικότητας για 

την ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου μας για προγράμματα 

(ΕΣΠΑ κλπ) χρηματοδότησης, επιμόρφωσης, προώθησης, δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας.

Β.  ΠΟΛΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,  ΤΗΣ  ΜΟΡΦΩΣΗΣ,  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Η  πόλη  νοιάζεται  και  φροντίζει  για  τη  μόρφωση  των  παιδιών  μας,  για  ένα 

ανοικτό και σύγχρονο σχολείο με:

• Την τακτική συντήρηση-αναμόρφωση των σχολικών κτιρίων ώστε να γίνουν 

χώροι  ζεστοί  και  φιλικοί  για  τους  μαθητές  και  τους  εκπαιδευτικούς,  την 

εξασφάλιση θέρμανσης, καθαριότητας, φύλαξης και κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών κάθε σχολείου

• Την εξασφάλιση κατάλληλων κτιρίων για τα νηπιαγωγεία του Δήμου μας

• Την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων

• Την  ανάδειξη  των  σχολείων  σε  «κυψέλες»  μόρφωσης,  πολιτιστικών  και 

αθλητικών δραστηριοτήτων της γειτονιάς (ανοικτό σχολείο)

• Την αναβάθμιση του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογενειών του Δήμου και 

του  Κέντρου Πρόληψης,  την  τοποθέτηση ψυχολόγων στα  σχολεία,  για  την 

αντιμετώπιση  μαθησιακών,  ψυχολογικών,  κοινωνικών  θεμάτων  και  την 

πρόληψη των εξαρτήσεων .

• Την λειτουργία  των σχολικών βιβλιοθηκών σε δίκτυο και  με  την  δημοτική 

βιβλιοθήκη.

• Την αγορά και δωρεάν παροχή των ξενόγλωσσων βιβλίων.

• Την  υλοποίηση  προγραμμάτων  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης- 

ευαισθητοποίησης  καθώς  και  διαμόρφωση  των  σχολικών  αυλών  για  την 



εξοικείωση των παιδιών με τη φύση και ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων 

(ανακύκλωση, δημιουργία κήπων κλπ)

• Την  ανάπτυξη  πρόσθετης  διδακτικής  στήριξης,  ενισχυτικής  διδασκαλίας  με 

λειτουργία κοινωνικών φροντιστηρίων, τόσο σε γενικά μαθήματα όσο και σε 

ξένες γλώσσες και πληροφορική

• Την εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης και σίτισης σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου

• Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και εμβολιασμού

• Την  στενή  και  αμοιβαία  επωφελή  συνεργασία  με  τα  τμήματα  του 

Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου τόσο για επιστημονική, διδακτική και 

τεχνολογική  υποστήριξη  των  σχολείων  όσο  και  για  πρακτική  άσκηση  των 

φοιτητών σε δομές του Δήμου μας.

• Τη  δημιουργία  Κέντρου  Περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  στο  Δήμο  μας 

(Υμηττός-Ιλισός-Πάρκο Γουδή)

• Την  οργάνωση  προγραμμάτων  δημιουργικής  απασχόλησης  «Κατασκήνωση 

μέσα στη πόλη» στις διακοπές των εορτών και στους καλοκαιρινούς μήνες για 

παιδιά 6-12 ετών.

Ήδη έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω που προβλέπονταν στο προεκλογικό πρόγραμμα 

της Διοίκησης του Δήμου :

•  Στο νέο ΕΠΑΛ επαναλειτουργούν οι Τομείς  Υγείας – Πρόνοιας,  Εφαρμοσμένων 

Τεχνών & Αισθητικής  –  Κομμωτικής,  ειδικότητες  που καταργήθηκαν με  το  νόμο 

4186/2013.

• Στη θέση της ΕΠΑΣ Ζωγράφου λειτουργεί νέο ΕΠΑΛ απογευματινό ή εσπερινό.

•  Θεσμοθετήθηκε  και  λειτουργεί  Δημόσιο  ΙΕΚ στου Ζωγράφου,  αξιοποιώντας  τις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Θέλουμε μια πόλη με τη χαρά και τη ζωντάνια των νέων, θέλουμε τη νέα γενιά  

ενεργή στα κοινά. Θέλουμε η νέα γενιά να βρει τις ευκαιρίες και το ρόλο της σε ένα  



καλύτερο αύριο.

Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα.

Η ανάπτυξη του κοινωνικού χαρακτήρα του αθλητισμού έχει προτεραιότητα και ως 

εκ τούτου στοχεύει στην δημιουργία προϋποθέσεων για πρόσβαση στο σύνολο των 

κατοίκων του Δήμου.

Συντήρηση  και  σωστή  διαχείριση  των  αθλητικών  υποδομών  της  πόλης  (Γήπεδα 

ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κολυμβητήριο κλπ)

Απόδοση  των  αθλητικών  χώρων  στα  49  στρέμματα  στο  Γουδί  αλλά  και  άλλων 

αθλητικών υποδομών, στο Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού

Εξεύρεση και διαμόρφωση χώρων σε κάθε γωνιά της πόλης, ώστε να υπάρξει ξανά 

αθλητισμός και συμμετοχή μαζικής μορφής

Ανάπτυξη προγραμμάτων «Αθλητισμού για όλους», διασφάλιση της ελεύθερης και 

απρόσκοπτης  πρόσβασης  όλων  των  δημοτών  στους  χώρους  άθλησης  και  χάραξη 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον τομέα αυτό.

Διαμόρφωση  ελεύθερων  χώρων  άθλησης  και  αξιοποίηση  των  σχολικών 

συγκροτημάτων τις απογευματινές ώρες

Συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την αξιοποίηση και συντήρηση των 

χώρων άθλησης που διαθέτουν

Εξασφάλιση  ιατρικής  υποστήριξη  για  αντιμετώπιση  ατυχημάτων  στους  χώρους 

μαζικής άθλησης

Οργάνωση  προγραμμάτων  και  δραστηριοτήτων  για  ειδικές  κατηγορίες  του 

πληθυσμού (ΑμεΑ, γυναίκες, 3η ηλικία, κλπ)

Καθιέρωση αθλητικών γεγονότων, θεσμών και εκδηλώσεων σε μόνιμη βάση όπως 

σχολικά πρωταθλήματα, ποδηλατικοί γύροι, δρόμοι υγείας κ.λ.π.

Θεσμική σύνδεση των αθλητικών σωματείων και των δραστηριοτήτων τους µε το 

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού και τη δημοτική αθλητική πολιτική.

Ενίσχυση του Σωματειακού αθλητισμού με προτεραιότητα  στις  ακαδημίες και τα 



νεανικά τμήματα με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς και δράσης των 

ερασιτεχνικών  αθλητικών σωματείων.

Ανάδειξη της ιστορίας των αθλητικών σωματείων του Δήμου μας

Μια ζωντανή πόλη της πολιτιστικής δημιουργίας και συμμετοχής.

Θεωρούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση τον κατεξοχήν θεσμό που μπορεί να σχεδιάσει 

και  να  υλοποιήσει  μια  πολιτιστική  πολιτική  βασισμένη  στις  τοπικές  και  τις 

κοινωνικές ανάγκες.

Στο κέντρο του σχεδιασμού μας:

Συνεργασία  και  υποστήριξη  όλων  των  πολιτιστικών  συλλόγων  και  κοινωνικών 

φορέων της πόλης.

Δημιουργία Κέντρων πολιτισμού με αίθουσες εκδηλώσεων για διαλέξεις συζητήσεις, 

εκθέσεις και χώρους ψυχαγωγίας για κάθε ηλικία.

Αναδιάρθρωση  και  ανανέωση  της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  με  την  αξιοποίηση 

σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Δημιουργία  Δημοτικής  πινακοθήκης  αξιοποιώντας  το πλούσιο  εικαστικό δυναμικό 

της πόλης μας.

Αναβάθμιση  των  επιμορφωτικών  τμημάτων  και  δραστηριοτήτων  του  Νομικού 

Προσώπου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αναβάθμιση της Μουσικής Σχολής

Ουσιαστική αξιοποίηση του Μουσείου ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ όπως επίσης  και  του 

Μουσείου ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.

Συνεργασία και αξιοποίηση του μουσείου Μπενάκη – Εργαστήριο Γιάννη Παππά.

Διοργάνωση συμποσίου γλυπτικής.

Υποστήριξη του αξιόλογου θεάτρου του Δήμου μας, του θεάτρου ΣΤΟΑ.

Υλοποίηση δωρεάν πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συλλόγους 

και τα σχολεία της πόλης, την υποστήριξη της μαθητικής ερασιτεχνικής δημιουργίας.



Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στη Βίλλα Ζωγράφου και μουσείου της ιστορίας 

της πόλης μας.

Αξιοποίηση του κινηματογράφου Αθήνα ως χώρου πολιτισμού στα Άνω Ιλίσια.

Αποκατάσταση της  συλλογικής  ιστορικής  μνήμης  της  πόλης,   με  την  δημιουργία 

μνημείου Εθνικής Αντίστασης σε συνεργασία με τις οργανώσεις των αγωνιστών της 

Εθνικής Αντίστασης.

Η αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού. Ανάδειξη του έργου και συνεργασία με τους 

ανθρώπους  των  γραμμάτων  και  των  τεχνών  που  κατοικούν  στο  Δήμο  μας. 

Δημιουργία  κοινωνικών  κινήτρων  και  βράβευση  αναγνωρισμένης  πολιτιστικής 

προσφοράς δημοτών και συλλόγων

Στοιχείο πολιτισμού της πόλης και των κατοίκων της αποτελεί   και η ουσιαστική 

φροντίδα για τη λειτουργία του καταφύγιου  ζώων.

Όμως πολιτισμός μπορεί να σημαίνει και ανάπτυξη.

Η δημοτική αρχή, θα επιδιώξει, σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της 

περιοχής μας, τη δημιουργία φορέα που να διοργανώνει στην πόλη του Ζωγράφου 

ετήσιο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ.

Η μορφή:

Σε διασύνδεση με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς και συλλογικότητες νέων από όλη 

την  Ευρώπη,  προσκαλούμε  και  φιλοξενούμε  νέους  δημιουργούς  ώστε  να 

παρουσιάσουν  τις  δουλειές,  ιδέες  και  προτάσεις  τους  σε  μια  ετήσια  διοργάνωση 

υψηλού επιπέδου.

Οι χώροι του Δήμου Ζωγράφου, πλατείες, κτήρια, κλειστά γυμναστήρια καθώς και οι 

χώροι του ΕΜΠ και του Πανεπιστήμιου, φιλοξενούν τις

Φεστιβαλικές εκδηλώσεις και καλύπτουν τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Το περιεχόμενο:

Μουσική,  θέατρο, λογοτεχνία,  εικαστικά,  χορός,  επιστήμη, νέες  τεχνολογίες,  είναι 

ενδεικτικά ορισμένα από τα θέματα που μπορούν να παρουσιάζονται στη διάρκεια 

του έτους.



Η διοργάνωση μπορεί να εξελίσσεται σε 3-μηνους θεματικούς κύκλους, ξεκινώντας 

σταδιακά και σε μικρή κλίμακα, από το πρώτο έτος της νέας δημοτικής περιόδου.

Όμως πολιτισμός μπορεί και πρέπει να σημαίνει και ανάπτυξη.    Στόχος για τους 

συμμετέχοντες νέους δημιουργούς:

Να  βρίσκουν  ένα  φιλόξενο  και  επαγγελματικά  οργανωμένο  περιβάλλον  ώστε  να 

παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες προβολής και 

διασύνδεσης με όλη την Ευρώπη.

Στόχοι για την ανάπτυξη της πόλης μας:

• Ποιοτική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, συγκοινωνίας κ.λ.π.

• Προσέλκυση χιλιάδων επισκεπτών.

• Δημιουργία αναπτυξιακού περιβάλλοντος.

• Δημιουργία θέσεων εργασίας για την υποστήριξη του Φεστιβάλ.

• Τόνωση της τοπικής αγοράς

Να γίνει ο Δήμος Ζωγράφου η πόλη που θα φιλοξενεί το ετήσιο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη και η ταυτότητα της πόλης συνδέεται με την ύπαρξη των 

μεγαλύτερων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας με τα οποία ο δήμος θα πρέπει 

να συνεργαστεί και να αξιοποιήσει σε κάθε πτυχή της δημοτικής δραστηριότητας. 

Θέλουμε μια πόλη που να αξιοποιεί τη μεγάλη πανεπιστημιούπολη της χώρας μας, το 

επιστημονικό διδακτικό προσωπικό της και τη ζωντάνια και τη γνώση των φοιτητών 

της.

Η πόλη μας μπορεί να γίνει εργαστήρι μάθησης και καινοτομίας με τη συνεργασία 

της  Δημοτικής  αρχής,  των  εκπαιδευτικών  και  των  μαθητών,  αξιοποιώντας  και  το 



μεγάλο μας όπλο που λέγεται Πανεπιστημιακός περίγυρος.

Γ.  ΠΟΛΗ  ΚΑΘΑΡΗ,  ΣΥΓΧΡΟΝΗ,  ΠΡΑΣΙΝΗ,  ΤΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Όλοι μαζί για μια  Πόλη καθαρή, με λιγότερα απορρίμματα

Βελτίωση και εξ ορθολογισμός των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Σύγχρονος εξοπλισμός, καλύτερη οργάνωση, πιο καθαρή πόλη.

Η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης, μείωσης του όγκου των

απορριμμάτων, ανακύκλωσης στη πηγή.

Επένδυση σε μία ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης και μείωσης του όγκου των 

απορριμμάτων  με  εφαρμογή  εκτεταμένου  προγράμματος  κάδων  ανακυκλώσιμων 

υλικών (χαρτί,  πλαστικό αλουμίνιο κλπ) και συμμετοχή του Δήμου σε συστήματα 

εναλλακτικής  διαχείρισης  απορριμμάτων,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  μείωση  των 

δημοτικών τελών και η καθαριότητα της πόλης.

Η ανακύκλωση αποτελεί επιλογή λογικής και πολιτισμού και κλειδί για την επιτυχία 

της είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών.

Οργάνωση προγραμμάτων κομποστοποίησης σε επίπεδο κατοικίας, γειτονιάς, Δήμου.

• «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Ιδιαίτερα σε όσους ρυπαίνουν πεζοδρόμια, άλση, πλατείες.

Πόλη της ανάπτυξης, της οικολογίας, του πράσινου, των ελευθέρων χώρων και 

της τεχνολογίας.

Όραμά μας:

Η δημιουργία «πράσινης» πόλης

Η δυνατότητα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με αξιοποίηση 

της τεχνογνωσίας των Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, σε συνεργατικά 

σχήματα με το Δήμο μας:



• Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εφαρμογή προγράμματος 

αύξησης  του  φωτισμού  των  όλων  δρόμων  της  πόλης  και  ειδικότερα  των 

πάρκων και των πλατειών, που ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση 

των Δημοτικών τελών .

• Εφαρμογή  προγραμμάτων  αξιοποίησης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και 

ειδικότερα  τοποθέτησης  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  στα  δημοτικά  και 

δημόσια κτίρια της πόλης μας.

Πόλη με πράσινο και ελεύθερους χώρους. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ζωγράφου είναι 

μια  από  τις  πόλεις  της  Ευρώπης  με  την  μικρότερη  αναλογία  ελεύθερων  χώρων, 

περίπου 2,5 τετ. μέτρα ανά κάτοικο!

Εκπόνηση και  εφαρμογή  μελέτης  αναπλάσεων για  την  αύξηση ελεύθερων χώρων 

πρασίνου σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των 

υπαλλήλων του Δήμου μας

Αξιοποίηση κάθε σπιθαμής ελεύθερου χώρου με πρώτη προτεραιότητα τον ευρύτερο 

χώρο της Βίλας Ζωγράφου όπου δημιουργείτε πάρκο πρασίνου και πολιτισμού έως 

την πλατεία Αλεξανδρή (Γαρδένια)

Τα  17,5  στρέμματα  (Α.  Ιλίσια  –  Ν.  Ζωγράφου  –  Παν/πολη)  χώρος  πρασίνου 

αναψυχής και περιπάτου.

Ακύρωση κάθε προσπάθειας ένταξης στο σχέδιο πόλης, ελεύθερων χώρων πρασίνου.

Συνεργαζόμαστε με Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο ώστε να λειτουργήσει ο κοινός 

μας ζωτικός χώρος πρασίνου, σαν υπερτοπικό πάρκο προς όφελος και των δημοτών 

μας.

Να αγωνιστούμε για την απομάκρυνση, χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη επιβάρυνση 

για το δήμο και τους κατοίκους, του στρατοπέδου στο Ζορμπά και την αξιοποίηση 

των ελεύθερων χώρων που θα προκύψουν για τις ανάγκες των συνδημοτών μας.

Απαιτούμε  και  θα  πάρουμε  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  ώστε  να  γίνει  επιτέλους 

Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, να δημιουργηθεί ενιαίος φορέας διαχείρισης του 

πάρκου με τη συμμετοχή του Δήμου μας και να ενταχθεί η κατασκευή του στο ΕΣΠΑ 

2014-2020



Υποστηρίζουμε και θα αξιοποιήσουμε την εφαρμογή του διατάγματος για το Πάρκο 

Ιλισίων.

Προώθηση ενός σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας της πόλης μας, με ενίσχυση των 

μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ 

και  την  εξασφάλιση  ελεύθερων  πεζοδρομίων  για  τους  πεζούς  και  τα  άτομα  με 

αναπηρία, αποτελούν τις βασικές μας  επιδιώξεις.

Προετοιμασία για την κατασκευή σταθμών του ΜΕΤΡΟ.

Λειτουργία  γραμμής  της  δημοτικής  συγκοινωνίας  που  να  συνδέει  το  δήμο  με  το 

Μετρό.

Αναδιάταξη και πύκνωση των γραμμών συγκοινωνίας στα Ιλίσια και το Γουδί.

Λήψη μέτρων ασφαλούς κυκλοφορίας στη πόλη (διαβάσεις  πεζών,  περιοχές ήπιας 

κυκλοφορίας  γύρω  από  σχολεία,  αθλητικά  κέντρα,  τοποθέτηση/  καθαρισμός 

πινακίδων,  ρυθμίσεις  για  απελευθέρωση διασταυρώσεων,  επιμέλεια,  επέκταση και 

εκσυγχρονισμός φωτισμού δρόμων στις γειτονιές).

Ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και 

των προβλημάτων στάθμευσης στο εσωτερικό του Δήμου.

Θα επιδιώξουμε την είσοδο –έξοδο προς Κατεχάκη και Αττική οδό, σε συνεργασία με 

ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εξασφάλιση  της  τήρησης  του  πρωινού  ωραρίου  τροφοδοσίας  των  Sυper  Markets 

ώστε  να  διευκολύνεται  η  κυκλοφορία  των  οχημάτων  ειδικά  στις  κεντρικές 

λεωφόρους.

Επανασχεδιασμός των λαϊκών αγορών έτσι ώστε να διευκολύνεται το καταναλωτικό 

κοινό,  να  διασφαλίζεται  η  ομαλή  κυκλοφορία  στη  πόλη  και  η  προστασία  των 

επαγγελματιών του Δήμου.

Εξασφάλιση  ελεύθερων  πεζοδρομίων  και  την  ποιοτική  τους  βελτίωση,  ώστε  να 

γίνεται απρόσκοπτα η κυκλοφορία των πεζών καθώς και των ατόμων με αναπηρία.

Εφαρμογή στην πόλη μας, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(Α2-154/12-

10-88), όπου αναλυτικά αναφέρονται τα δικαιώματα και η προστασία των Πεζών.



Καταπολέμηση  του  ψηφιακού  χάσματος  και  την  ανάπτυξη  κοινωνίας  της 

πληροφορίας, τον ηλεκτρονικό δήμο στην υπηρεσία του πολίτη. Για την υλοποίηση 

ασυρμάτου  δικτύου  για  όλη  την  πόλη,  με  ελεύθερη  πρόσβαση  στο  γρήγορο 

INTERNET, ξεκινώντας από δημόσιους χώρους, όπως πλατείες, κέντρα νεότητας –

πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, βιβλιοθήκες κλπ.

Δ. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  ΔΗΜΟΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΣΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ. ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ

Η  υλοποίηση  του  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  του  Δήμου  προϋποθέτει  μια  άλλη, 

διαφορετική λειτουργία του Δήμου. 

Σε επίπεδο Δήμου: 

1. Η αναβάθμιση της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ιδιαίτερα σε θέματα 

δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, η βελτίωση της λειτουργίας των 

επιτροπών του, η συμμετοχή σε αυτές ζωντανών δυνάμεων του συνδικαλιστικού 

κινήματος, των μαζικών φορέων, των  οργανώσεων και κινήσεων πολιτών αποτε-

λούν μέτρα άμεσης προτεραιότητας. 

2. Η ουσιαστική συγκρότηση υπηρεσίας προγραμματισμού, θα αποτελέσει ένα ου-

σιαστικό βήμα για την υπηρεσιακή – επιστημονική οργανωτική στήριξη των πιο 

πάνω κατευθύνσεων.

3. Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού. Εκτός από τις δράσεις για την 

προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας  του Δήμου ως 

δημόσιου  οργανισμού,  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας,  της 

αποδοτικότητας  και  της  νομιμοποίησης  της  λειτουργίας  του.  Ειδικότερα  οι 

σχετικές δράσεις αποσκοπούν:

a. στη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  της  αποδοτικότητας  των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη



b. στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του Δήμου, της 

ανάπτυξης  του  υφιστάμενου  προσωπικού,  της  μηχανοργάνωσης,  της 

προμήθειας  εξοπλισμού  και  της  εξασφάλισης   γης  και  κτιριακών 

εγκαταστάσεων

c. στη  βελτίωση  της   οικονομικής  κατάστασης  του  Δήμου,  μέσω  του 

μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του 

κόστους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  της  ορθολογικότερης 

οικονομικής διαχείρισης.

4. Ανάπτυξη  των  συνεργασιών  του  Δήμου.  Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  είναι 

δυνατόν  να  εντοπίζει  δραστηριότητες  που  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  άλλων 

φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμό 

με  αυτούς  ώστε  να  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξή  του  (πχ  όμοροι  Δήμοι, 

Πανεπιστήμια, Περιφέρεια, Υπουργεία κλπ)

Σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας: Η τελική διαμόρφωση των στόχων στρατηγικής, των 

προγραμμάτων  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  και  των  πολιτικών  δράσεων  των 

αναπτυξιακών  κατευθύνσεων  απαιτεί,  εκτός  των  άλλων,  και  την  ανάπτυξη 

διαδικασιών  και  δομών  λαϊκής  –  κοινωνικής  συμμετοχής.  Ο  Δήμος  για  να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά ως φορέας αναπτυξιακού προγραμματισμού σε τοπικό 

επίπεδο και για να συμβάλει ουσιαστικά στις γενικότερες διαδικασίες δημοκρατικού 

προγραμματισμού,  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  στην  περιοχή  του  ως  καταλύτης 

ενεργοποίησης διαδικασιών ευρύτατης συμμετοχής των ίδιων των πολιτών και των 

φορέων  που  τους  εκφράζουν,  σε  όλες  τις  φάσεις  σχεδιασμού,  εφαρμογής, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναπτυξιακών επιλογών και πολιτικών.

Εγγυόμαστε τη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου,  με συμμετοχή,  διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα.    Ένα  δήμο  που  στηρίζεται  στους  εργαζόμενους  και  στους 

κατοίκους του, ανοιχτό στον έλεγχο και τη γνώμη των  δημοτών.

Θέλουμε  ένα  άλλο  μοντέλο  Δήμου  με  τους  πολίτες  συνοδοιπόρους  για  να 

διαμορφώσουμε  από  κοινού  το  σήμερα  και  το  αύριο  αυτού  του  τόπου.   Μαζί 

μπορούμε να τα καταφέρουμε, να αλλάξουμε την πορεία του δήμου μας.



Δήμος ανοικτός, καθημερινά κοντά στους κατοίκους του, σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Προτεραιότητα η εξασφάλιση της πραγματικής συμμετοχής των κατοίκων

• με την καθιέρωση των τοπικών συνελεύσεων των πολιτών,

• των τοπικών δημοψηφισμάτων για θέματα μείζονος σημασίας,

• τον  ουσιαστικό  ετήσιο  απολογισμό  και  λογοδοσία  της  Δημάρχου  σε  κάθε 

γειτονιά.

• Την ουσιαστική συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Νέων για την 

πραγματική  συμμετοχή  της  νεολαίας  από  όλες  τις  γειτονιές  και  τις 

συλλογικότητες του Δήμου μας

• Την ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης με την συμμετοχή 

εκπροσώπων όλων των μαζικών φορέων και συλλογικοτήτων του δήμου μας.

Την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές του Δήμου

Δήμος που λειτουργεί με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και σύγχρονες υπηρεσίες 

προς τους κατοίκους

Με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος

Με  απόκρουση  κάθε  προσπάθειας  εμπορευματοποίησης  και  ιδιωτικοποίησης  των 

λειτουργιών και υπηρεσιών του Δήμου και της Δημόσιας Περιουσίας

Με αντιγραφειοκρατική λειτουργία και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του.



2.2  ΟΙ  ΆΞΟΝΕΣ  &  ΤΑ ΜΈΤΡΑ    KAI     OI     STOXOI   ΤΟΥ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ   

ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άξονες

Οι  άξονες  του  Πενταετούς  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  του  Δήμου 

Ζωγράφου καθορίζονται ως εξής:

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση

Άξονας  4  :  Βελτίωση  της  Διοικητικής  Ικανότητας  και  της  Οικονομικής  

Κατάστασης  του Δήμου

Μέτρα

Είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα 

σύνολο  συναφών  Μέτρων.  Κάθε  Μέτρο  περιλαμβάνει  έναν  ή  περισσότερούς 

συναφείς στόχους.

Μέτρο 1.1.  Όλοι μαζί για μια  Πόλη καθαρή, με λιγότερα απορρίμματα 

Μέτρο 1.2.  Προστασία του περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του  
πολίτη.
Μέτρο 1.3  Διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για το Πάρκο Γουδί - Πάρκο  
Ιλισίων 

Μέτρο 1.4. Πράσινη πόλη και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Μέτρο 2.1. Δήμος της κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης

Μέτρο 2.2. Δήμος της πολιτιστικής δημιουργίας.

Μέτρο 2.3. Αθλητισμός για όλους

Μέτρο 2.4. Παιδεία



Μέτρο 3.1. Δήμος παράγοντας και μοχλός τοπικής ανάπτυξης

Μέτρο 3.2.:Δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας

Μέτρο 4.1. Δήμος αποτελεσματικός και δημιουργικός

Μέτρο 4.2.  Δήμος  ανοιχτός  στη  γνώμη του  δημότη,  Δήμος  ανοιχτός  στο  έλεγχο  του  
πολίτη

Μέτρο 4.3. Ανάπτυξη συνεργασιών και ενίσχυση εξωστρέφειας

Μέτρο 4.4. Πολιτική Προστασία

Στόχοι

Επιδιωκόμενες  αλλαγές  της  υφιστάμενης  κατάστασης  της  περιοχής  και  του 

εσωτερικού  περιβάλλοντος  του  Δήμου,  που  αποσκοπούν  στην  εκπλήρωση  της 

αποστολής και στην επίτευξη του οράματος. Οι επιμέρους στόχοι που καθορίζονται 

ανά  μέτρο,  συνιστούν  στην  ουσία  ομάδες  δράσεων  (έργα,  λειτουργίες, 

προγράμματα)  οι  οποίες  θα  εξειδικευτούν  στη  δεύτερη  φάση  εκπόνησης  του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου.

Με βάση τα συμπεράσματα της  ανάλυσης και  τη διερεύνηση του πλαισίου των 

αναπτυξιακών  παρεμβάσεων,  προτείνονται  οι  παρακάτω  άξονες,  μέτρα  και 

επιμέρους στόχοι σαν συνιστώσες του οράματος.



Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1.  Όλοι μαζί για μια  Πόλη καθαρή, με λιγότερα απορρίμματα 

Κωδ. Τίτλος Στόχου 
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.1.1

Πόλη  καθαρή  με 

εισαγωγή  νέων 

μορφών συλλογής 

και ανακύκλωσης

 

Επένδυση σε μία ολοκληρωμένη πολιτική μείωσης του όγκου των απορριμμάτων με εφαρμογή  

εκτεταμένου προγράμματος κάδων ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο κλπ)  

και συμμετοχή του Δήμου σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να  

εξασφαλίζεται η μείωση των δημοτικών τελών και η καθαριότητα της πόλης.

Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων

Πειραματική  οργάνωση  προγραμμάτων  κομποστοποίησης  σε  επίπεδο  κατοικίας,  γειτονιάς,  

Δήμου.

Πιλοτικό σύστημα ανακύκλωσης Η/Υ

1.1.2

Σύγχρονος 

εξοπλισμός, 

καλύτερη 

 

Ανανέωση και βελτίωση του εξοπλισμού καθαριότητας 

Βελτίωση  της  καθαριότητας  της  πόλης  και  της  διαχείρισης  των  αιτημάτων  –  παραπόνων  

πολιτών. 



οργάνωση,  πιο 

καθαρή πόλη. 

Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας των οχημάτων του δημοτικού στόλου.

Κοινός σταθμός μεταφόρτωσης με Χολαργό - Παπάγου και Αγία Παρασκευή

1.1.3

Ο  Δημότης 

ενημερώνεται 

συμμετέχει 

στηρίζει  μια  πόλη 

καθαρή  και  «Ο 

ρυπαίνων 

πληρώνει». 

 

∆ράσεις  ενηµέρωσης  –  ευαισθητοποίησης  για  απόκτηση  περιβαλλοντικής  συνείδησης  και  

κουλτούρας.

Κανονισμός  Καθαριότητας  και  εφαρμογή  του  κανονισμού  καθαριότητας  προς  όλες  τις  

κατευθύνσεις. Ιδιαίτερα σε όσους ρυπαίνουν πεζοδρόμια, άλση, πλατείες. Επιβολή προστίμων  

σε ΔΕΚΟ, που δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων στην πόλη

Μέτρο 1.2.  Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη.

1.2.1

Πολεοδομικός 

σχεδιασμός  και 

οργάνωση  του 

χώρου.

 

Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών

Αναβάθμιση προγραμμάτων πολεοδομίας

Μελέτες τοπογράφησης για την τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Ακύρωση κάθε προσπάθειας ένταξης στο σχέδιο πόλης, ελεύθερων χώρων πρασίνου. 



1.2.2  Έργα  -  Αστικές 

Αναπλάσεις

 Διαμόρφωση εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας

Τα 17,5 στρέμματα (Α. Ιλίσια – Ν. Ζωγράφου – Παν/πολη) χώρος πρασίνου  αναψυχής και  

περιπάτου.

Διαχείριση Υδάτινων πόρων και προστασία και ανάδειξη χώρων πρασίνου και αναψυχής στο  

Δήμο Ζωγράφου

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ζωγράφου

Ανακατασκευή σε όλες τις παιδικές χαρές με βάση τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. 

Αντιστήριξη  και  ενίσχυση  του  υπάρχοντος  τοιχίου  στον  περιβάλλοντα  χώρο  της  πλατείας  

Αγίου Γερασίμου.

Επισκευές - συντηρήσεις στις βίλλες Κοτοπούλη, Βουγά & Βοναπάρτη

Ανάπλαση πλατείας Μερκάτη

Ανάπλαση πλατείας Σωτ. Ζωγράφου

Ανέργεση Δημοτικού Ωδείου

Επισκευή κτιρίου οδού Κρίνων



Έργα ανακατασκευής και συντήρησης οδικού δικτύου

1.2.3

Ρυθμίσεις  στην 

κυκλοφορία  και  τη 

στάθμευση

 

Νέα ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και των  

προβλημάτων στάθμευσης στο εσωτερικό του Δήμου, 

Μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας στη πόλη (διαβάσεις πεζών, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας γύρω 

από  σχολεία,  αθλητικά  κέντρα,  τοποθέτηση/  καθαρισμός  πινακίδων,  ρυθμίσεις  για  

απελευθέρωση διασταυρώσεων, επιμέλεια, επέκταση και εκσυγχρονισμός φωτισμού δρόμων  

στις γειτονιές) 

Εξασφάλιση της προσπελασιμότητας των πεζοδρομίων και την ποιοτική τους βελτίωση, ώστε  

να γίνεται απρόσκοπτα η κυκλοφορία των πεζών καθώς και των ατόμων με αναπηρία.

Εξασφάλιση της τήρησης του πρωινού ωραρίου τροφοδοσίας των Sυper Markets ώστε να  

διευκολύνεται η κυκλοφορία των οχημάτων ειδικά στις κεντρικές λεωφόρους.

Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους δημόσιους χώρους, στις δημόσιες  

υπηρεσίες, στα μέσα μεταφοράς κλπ. 

Εφαρμογή στην πόλη μας,  το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(Α2-154/12-10-88),  

όπου αναλυτικά αναφέρονται τα δικαιώματα και η προστασία των Πεζών.

Είσοδος  –έξοδος  προς  Κατεχάκη  και  Αττική  οδό,  σε  συνεργασία  με  ΕΜΠ,  Πανεπιστήμιο  

Αθηνών 



1.2.4

Προετοιμασία  για 

την  κατασκευή 

σταθμών  του 

ΜΕΤΡΟ 

 

Εκπόνηση μελετών διαμόρφωσης τερματικών σταθμών.  Δημιουργία αναγκαίων υποδομών 

στάθμευσης στους σταθμούς του Μετρό στις εισόδους της πόλης 

1.2.5

 Συγκοινωνία  - 

Δημοτική 

συγκοινωνία

 

Λειτουργία  γραμμής   δημοτικής  συγκοινωνίας  που  να  συνδέει  το  δήμο  με  το  σταθμό  

ΚΑΤΕΧΑΚΗ του Μετρό. 

Ανανέωση του στόλου με αυτοκίνητα που θα εγγυώνται την σταθερή και μόνιμη λειτουργία  

αλλά και θα έχουν τις προδιαγραφές για την κυκλοφορία τους στους δρόμους που πρέπει να  

εξυπηρετεί η Δημοτική συγκοινωνία. 

Αναδιάταξη και πύκνωση των γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας στα Ιλίσια και το Γουδί

Αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν για την κανονική λειτουργία της γραμμής 235

1.2.6

Έργα  και  βελτίωσης 

υποδομών στο χώρο 

του  Δημοτικού 

Κοιμητηρίου

 

Μελέτες και κατασκευή Αποτεφρωτηρίου

Έργα ανακατασκευής οδοποιίας Δημοτικού Κοιμητηρίου

Διαμορφώσεις επισκευές κατασκευή αγωγών στο χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Έργα ανακατασκευής κτιρίων και φωτισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου



1.2.7

Δράσεις 

εξοικονόμησης 

ενέργειας  –  Χρήση 

ΑΠΕ

 

Εφαρμογή  προγραμμάτων  αξιοποίησης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  ειδικότερα  

τοποθέτησης φωτοβολταικών συστημάτων στα δημοτικά και δημόσια κτίρια της πόλης μας

Σύνταξη οριστικών μελετών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια και  

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ζωγράφου

Ενεργειακή επιθεώρηση - έκδοση πιστοποιητικού Π.Ε.Α.

Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 

1.2.8. Ηλεκτροφωτισμός  

Ανακατασκευή και εκσυχρονισμός δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  για την εφαρμογή προγράμματος αύξησης του  

φωτισμού των όλων δρόμων  της πόλης και ειδικότερα των πάρκων και των πλατειών 

Συντήρηση δικτύου φωτισμού

Μέτρο 1.3  Διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για το Πάρκο Γουδί - Πάρκο Ιλισσίων 

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.3.1
Ολοκληρωμένο 

σχέδιο  για  την 
 

Διαμόρφωση Πολυετούς στρατηγικής για την Ανάπτυξη και  Αξιοποίηση του Πάρκου Γουδί  

(Master plan) μαζί με Δήμο Αθήνας, ΥΠΕΘ και Περιφέρεια Αττικής



Ανάπτυξη  και 

Αξιοποίηση  του 

Πάρκου Γουδί

Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης 

Ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής. Εκτέλεση έργων υποδομής / δίκτυων με την ένταξη τους  

στο ΕΣΠΑ 2014-2020

1.3.2 Πάρκο Ιλισσίων  

Εφαρμογή του διατάγματος για το Πάρκο Ιλισίων.

Ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής. Εκτέλεση έργων υποδομής / δίκτυων με την ένταξη τους  

στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Μέτρο 1.4. Πράσινη πόλη και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.2.1

Αναβάθμιση  και 

εκσυχρονισμός 

των  υπηρεσιών 

πρασίνου

 

Αύξηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, επέκταση και συντήρηση  

δικτύου και συστήματος αυτόματου ποτίσματος 

Ανανέωση εξοπλισμού φροντίδας πρασίνου 

1.2.2
Αστικό  και 

περιαστικό 
 

Δράσεις με Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο  ώστε να λειτουργήσει ο κοινός μας ζωτικός χώρος  

πρασίνου, σαν υπερτοπικό πάρκο προς όφελος και των δημοτών μας.



πράσινο

Δράσης σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ για την προστασία και αξιοποίηση του Υμμητού 

Αξιοποίηση κάθε σπιθαμής ελεύθερου χώρου με πρώτη προτεραιότητα τον ευρύτερο χώρο της  

Βίλας  Ζωγράφου  όπου  δημιουργείτε  πάρκο  πρασίνου  και  πολιτισμού  έως  την  πλατεία  

Αλεξανδρή(Γαρδένια)

Αναβάθμιση της Γ.Παπανδρέου, των 49 στρεμμάτων και της ευρύτερης περιοχής

1.2.3 Περιβάλλον  

Δράσεις για την ανάπτυξη και  ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Έλεγχος και αντιμετώπιση των παραγόντων που επιβαρύνουν το περιβάλλον (ατμοσφαιρική  

ρύπανση, ηχορύπανση, ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση) 



Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός

Μέτρο 2.1. Δήμος της κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.1.1 Παιδικοί Σταθμοί  

Κατασκευή νέων (Φιλονόης και Χερσικράτους)

Λειτουργία νέων Παιδικών 

Αδειοδότηση παιδικών σταθμών

2.1.2

Προάσπιση  και 

βελτίωση  όλων  των 

υφιστάμενων 

κοινωνικών  δομών 

του Δήμου. 

 

Ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των δομών της, ολοκλήρωση υποδομών και  

βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών πρόνοιας

ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ, Συμβουλευτικό Κέντρο κλπ

2.1.3

Πρωτοβουλίες  και 

δράσεις  προαγωγής 

της δημόσιας υγείας 

 
Δημοτικό Φαρμακείο

ΚΕΠ Υγείας. Ενίσχυση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής 



µε  κεντρικό  άξονα 

την πρόληψη

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ

Ανάπτυξη Δικτύου κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο - Πρόληψη της  

παραβατικότητας ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Εθελοντική αιμοδοσία-Τράπεζα Αίματος

Εγκατάσταση προγράμματος ΟΤΕ-alert για την άμεση υποστήριξη μοναχικών ηλικιωμένων σε  

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

2.1.4 Δράσεις  ενίσχυσης 

της  κοινωνικής 

στήριξης 

 Ανάπτυξη  δομών  -  υπηρεσιών  –  δράσεων  για  την  καταπολέμηση  της  φτώχειας  και  του  

κοινωνικού αποκλεισμού 

Κοινωνικό παντοπωλείο

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Δράσεις συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης των πολιτών

Συσσίτια για απόρους συμπολίτες μας

Εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης και σίτισης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κάθε  

σχολείου 



Οργάνωση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης «Κατασκήνωση μέσα στη πόλη» στις  

διακοπές των εορτών και στους καλοκαιρινούς μήνες για παιδιά 6-12 ετών

Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για άστεγους, θύματα trafficking κλπ

Απαλλαγή των ανέργων και απόρων δημοτών από τα τροφεία των παιδικών σταθμών και τις  

παντός είδους συνδρομές σε προγράμματα και επιμορφωτικές δραστηριότητες του Δήμου

2.1.5 Ενίσχυση  της 

τοπικής  κοινωνικής 

πρωτοβουλίας  και 

ανάπτυξη  δικτύων 

αλληλεγγύης  - 

Δομές  και  δράσεις 

υποστήριξης 

εθελοντικής 

κοινωνικής 

προσφοράς  - 

Ανάπτυξη 

προγραμμάτων 

στήριξης 

υπερχρεωμένων 

 Εθελοντικές δράσεις σε ζητήματα καθημερινότητας

Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης δημοτών 

Διάθεση προϊόντων από Παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες

Τράπεζα Χρόνου

Στήριξη υπερχρεωμένων νοικοκυριών 

Έκδοση «Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 



νοικοκυριών

2.1.6

∆ράσεις  για  την 

ισότητα  των  φύλων 

και τη βία κατά των 

γυναικών. 

Προστασία 

οικογένειας  και 

παιδιού

 

Πρωτοβουλίες εξάλειψης των κοινωνικών διακρίσεων και προώθησης ίσων ευκαιριών και ίσης  

µεταχείρισης.

Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα bulling, ρατσισμού, φασισμού, ισότητας  

των φύλων με ιδιαίτερη στόχευση στη νεολαία 

Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Δράσεις  

υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών. 

2.1.7

∆ράσεις  προαγωγής 

ίσης  µεταχείρισης 

των µεταναστών και 

ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων

 Πρόγραμμα δράσης του Συμβούλιου μεταναστών

2.1.8

Ανάπλαση  του 

δημοτικών 

κατασκηνώσεων της 

Ραφήνας 

 

Νομικό καθεστώς

Μελέτη ανακατασκευής και διαμόρφωσης χώρου

2.1.9 ∆ηµιουργία 

υποδοµών, 

 Λειτουργία του καταφύγιου ζώων



πρωτοβουλίες  και 

δράσεις  για  τα 

αδέσποτα  ζώα,  τα 

ζώα συντροφιάς και 

εν γένει τη φιλοζωία

Μέτρο 2.2. Δήμος της πολιτιστικής δημιουργίας.

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.2.1

Ενίσχυση 

πολιτιστικών 

δράσεων  / 

υποδομών  και 

δράσεις  διεύρυνσης 

της συμμετοχής των 

πολιτών  στα 

πολιτιστικά 

 

Υλοποίηση δωρεάν πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συλλόγους και   τα  

σχολεία της πόλης, την υποστήριξη της μαθητικής ερασιτεχνικής δημιουργίας.

Αναβάθμιση  των  επιμορφωτικών  τμημάτων   και  δραστηριοτήτων  του  Νομικού  Προσώπου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού

Συνεργασία  και υποστήριξη όλων των πολιτιστικών συλλόγων και κοινωνικών φορέων της  

πόλης



προγράμματα  του 

Δήμου  και  άλλων 

2.2.2

Ενίσχυση  δράσεων 

συμμετοχής  στην 

γνώση  και  την 

δημιουργία

 

Υποστήριξη των δύο πολύ αξιόλογων θεάτρων του Δήμου μας, του θεάτρου ΣΤΟΑ και του  

θεάτρου ΠΟΤΑΜΙΤΗ 

Ανάδειξη του έργου  και συνεργασία με τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που  

κατοικούν στο  Δήμο μας.  Δημιουργία  κοινωνικών  κινήτρων και  βράβευση  αναγνωρισμένης  

πολιτιστικής προσφοράς  δημοτών και συλλόγων

2.2.3 Βελτίωση 

αναβάθμιση  και 

δημιουργία  νέων 

πολιτιστικών 

υποδομών.

 Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων πρώην κινηματογράφου "ΑΘΗΝΑ"

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στη Βίλλα Ζωγράφου και μουσείου της ιστορίας της πόλης  

μας.

Αναδιάρθρωση  και  ανανέωση  της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  με  την  αξιοποίηση  σύγχρονων  

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Αναβάθμιση της Μουσικής Σχολής 

Συνεργασία και αξιοποίηση του μουσείου Μπενάκη – Εργαστήριο Γιάννη Παππά.

Διοργάνωση συμποσίου γλυπτικής.



Δημιουργία Δημοτικής πινακοθήκης αξιοποιώντας το πλούσιο  εικαστικό δυναμικό της πόλης  

μας.

Δημιουργία Κέντρων πολιτισμού με αίθουσες εκδηλώσεων για διαλέξεις συζητήσεις, εκθέσεις  

και  χώρους ψυχαγωγίας για κάθε ηλικία 

Ουσιαστική  αξιοποίηση  του  Μουσείου  ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  όπως  επίσης  και  του  Μουσείου  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.

2.2.4

Προώθηση 

πολιτιστικών 

εκδηλώσεων  και  µε 

διεθνή  χαρακτήρα, 

εκδόσεις.

 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

2.2.5 Ιστορία του Δήμου  

Ιστορία του Δήμου

Αποκατάσταση  της  συλλογικής  ιστορικής  μνήμης  της  πόλης,  με  την  δημιουργία  μνημείου  

Εθνικής Αντίστασης σε συνεργασία με τις οργανώσεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.  

Μέτρο 2.3. Αθλητισμός για όλους

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων



2.3.1

Αθλητικές υποδομές 

και  δράσεις 

διεύρυνσης  της 

συμμετοχής  των 

πολιτών  στα 

αθλητικά 

προγράμματα   του 

Δήμου  και  άλλων 

φορέων.

 

Εξέταση του τρόπου λειτουργίας  και  των δράσεων των δηµοτικών αθλητικών κέντρων και  

δοµών.  Εξασφάλιση  οικονοµικής  βιωσιµότητας  αθλητικών  εγκαταστάσεων  και  δράσεων  και  

περαιτέρω ενίσχυσής τους.

2.3.2

Νομιμοποίηση  και 

ασφαλής λειτουργία 

των  αθλητικών 

χώρων

 

Εξασφάλιση  ιατρικής  υποστήριξη  για  αντιμετώπιση  ατυχημάτων   στους  χώρους  μαζικής  

άθλησης 

Αδειοδότηση αθλητικών χώρων

2.3.3 Βελτίωση  των 

υφιστάµενων 

αθλητικών 

υποδοµών

 Ανακατασκευή κολυμβητηρίου

Στεγανοποίηση γηπέδου μπάσκετ Ιλισίων

Σωτήρης Πέτρουλας

Ανακατασκευή γηπέδου Γρ. Λαμπράκης



Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Γουδί

Γήπεδα 5Χ5

2.3.4

Ολοκλήρωση  και 

λειτουργία  νέων 

αθλητικών 

υποδοµών

 

Γήπεδο μπάσκετ Κοκκινοπούλου, Διασπαρτες μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. Εξεύρεση  και  

διαμόρφωση   χώρων  σε  κάθε  γωνιά  της  πόλης,  ώστε  να  υπάρξει  ξανά  αθλητισμός  και  

συμμετοχή μαζικής μορφής

Συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την αξιοποίηση και συντήρηση των χώρων  

άθλησης που διαθέτουν 

2.3.5

Ανάπτυξη  του 

μαζικού  λαϊκού 

αθλητισμού

 

Ανάπτυξη  προγραμμάτων  μαζικού  λαϊκού  αθλητισμού,  διασφάλιση  της  ελεύθερης  και  

απρόσκοπτης  πρόσβασης  όλων  των  δημοτών  στους  χώρους  άθλησης  και  χάραξη  

μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον τομέα αυτό

Καθιέρωση αθλητικών γεγονότων,  θεσμών και  εκδηλώσεων σε  μόνιμη βάση όπως σχολικά  

πρωταθλήματα, ποδηλατικοί γύροι, δρόμοι υγείας κ.λ.π

2.3.6 Συνεργασία με τους 

αθλητικούς  φορείς 

του Δήμου

 Θεσμική  σύνδεση  των  αθλητικών  σωματείων  και  των  δραστηριοτήτων  τους  µε  το  Νομικό  

Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού και τη δημοτική αθλητική πολιτική

Ενίσχυση  του  Σωματειακού  αθλητισμού  με  προτεραιότητα  στις  ακαδημίες  και  τα  νεανικά  

τμήματα με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς και δράσης των ερασιτεχνικών  

αθλητικών σωματείων



Ανάδειξη της ιστορίας των αθλητικών σωματείων του δήμου μας 

Μέτρο 2.4. Παιδεία

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.4.1

Βελτίωση  και 

αξιοποίηση  των 

σχολικών υποδομών

 
Πρόγραμμα συντήρησης σχολικής στέγης

Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων

2.4.2

Καινοτομίες  στο 

χώρο της παιδείας - 

Ανάπτυξη 

Προγραμμάτων 

(προστασία  του 

περιβάλλοντος  , 

υγεία και διατροφή , 

πολιτισμός κλπ.)

 

Ανάδειξη των σχολείων σε «κυψέλες» μόρφωσης, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων  

της γειτονιάς (ανοικτό σχολείο) 

Υλοποίηση  προγραμμάτων  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης-  ευαισθητοποίησης  καθώς  και  

διαμόρφωση των σχολικών αυλών για την εξοικείωση των παιδιών με τη φύση και ανάπτυξη  

σχετικών δραστηριοτήτων (ανακύκλωση, δημιουργία κήπων κλπ)

2.4.3 Δημιουργία  νέων  Κατασκευή συγκροτήματος νηπιαγωγίων στο οικόπεδο της Ιοκάστης



σχολικών  µονάδων 

και  εξασφάλιση 

κατάλληλων κτιρίων 

για  τα  νηπιαγωγεία 

του Δήμου μας 

Στο νέο ΕΠΑΛ άμεση επαναλειτουργία των Τομέων Υγείας – Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών  

& Αισθητικής – Κομμωτικής, ειδικοτήτων που καταργήθηκαν με το νόμο 4186/2013

Να   θεσμοθετηθεί  και  να  λειτουργήσει  Δημόσιο  ΙΕΚ  στου  Ζωγράφου,  αξιοποιώντας  τις  

υπάρχουσες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

2.4.4

Προγράµµατα  δια 

βίου  µάθησης 

ενηλίκων

 Προγράμματα επιμόρφωσης και δημιουργικής απασχόλησης 



Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση

Μέτρο 3.1. Δήμος παράγοντας και μοχλός τοπικής ανάπτυξης

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.1.1

Ενίσχυση  της 

Τοπικής 

επιχειρηματικότητας

 

Υποστήριξη και τόνωση της τοπικής αγοράς με μέτρα και πρωτοβουλίες που θα εκπονηθούν  

από κοινού με τους επιχειρηματίες και θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη του Δήμου

Προώθηση  της  καινοτοµίας  και  των  νέων  τεχνολογιών  µε  την  δηµιουργία  δοµών  και  

συνεργασιών για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας.

Ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων 

Συνεργασίες με ΑΕΙ για την εισαγωγή τεχνογνωσίας στους επιχειρηματίες της περιοχής. 

Μειωμένα δημοτικά τέλη για τρία χρόνια των νέων επιχειρήσεων που θα έχουν ως έδρα του  

Ζωγράφου

3.1.2

Ενημέρωση  των 

δημοτών  για 

ευρωπαϊκά  και 

εθνικά 

 Γραφείο ΕΣΠΑ



προγράμματα

3.1.3

 Ψηφιακές 

υπηρεσίες  προς τον 

πολίτη

 

Υλοποίηση  ασυρμάτου  δικτύου  για  όλη  την  πόλη,  με  ελεύθερη  πρόσβαση  στο  γρήγορο 

INTERNET, ξεκινώντας από δημόσιους χώρους, όπως πλατείες, κέντρα νεότητας –πολιτιστικά  

κέντρα, σχολεία, βιβλιοθήκες.

Μέτρο 3.2.:Δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.2.1
Πρόσβαση  στην 

αγορά εργασίας
 

Δημιουργία δημοτικής δομής συμβουλευτικής ανέργων σε συνεργασία με ΟΑΕΔ και τοπικές  

επιχειρήσεις. 

Ενέργειες   υποστήριξης   ατόμων   που   απειλούνται   ή   πλήττονται    με αποκλεισμό   από   την 

 αγορά  εργασίας. 

Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση. 

∆ράσεις και συνεργίες µε άλλους φορείς για δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης και µείωσης  

των ανέργων “τοπικά σύµφωνα απασχόλησης”.

3.2.2 Προώθηση-  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευπαθών ομάδων  



υποστήριξη 

εναλλακτικών 

μορφών 

οικονομίας

Κοινωνικές Επιχειρήσεις

3.2.3

Έργα  μεγάλης 

πνοής,  άμεσης 

απόδοσης  και 

κοινωνικής 

ωφέλειας

 Πάρκο Γουδί, Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ νέων



Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης  του Δήμου  

Μέτρο 4.1. Δήμος αποτελεσματικός και δημιουργικός

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.1.1
Ακίνητη περιουσία 

του Δήμου

Οικον.Υπηρ. 

Τεχν. Υπηρ. 

Νομικό 

Τμήμα

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Δήλωση σε Ε9 και κτηματολόγιο

Δικαστική διεκδίκηση αμφισβητούμενων περιπτώσεων

Νεκροταφείο, Κτίρια Παπαδιαμαντοπούλου και στρατόπεδο Ζορμπά

Απαλλοτριώσεις - Αγορές

4.1.2
Οικονομική 

Διαχείριση
 

Διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης με την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

(ευρωπαϊκών, περιφερειακών, εθνικών) 

Αύξηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 

Διαχείριση του Δανείου της Βίλλας



Αναδιάρθρωση των τοπικών εσόδων με κοινωνικά κριτήρια και ζώνες 

Αποδοτική  και  αποτελεσματική  διαχείριση  και  ενίσχυση  του  συστήματος  είσπραξης  και  

εποπτείας

4.1.3 Διοικητικός 

εκσυγχρονισμός 

του Δήμου

 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

Οργανισμός για ΝΠ Πολιτισμού Αθλητισμού

Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του προσώπων

Επανασχεδιασμός και απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου 

Στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας 

Διαχειριστική επάρκεια Δήμου για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ

Προετοιμασία του Δήμου για το νέο ΕΣΠΑ

Νέο κανονιστικό πλαίσιο για περίπτερα, νεκροταφείο, κοινόχρηστους χώρους

Κατάρτιση και επιµόρφωση ανθρωπίνου δυναµικού



Εξέταση του ρόλου και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κιτσίκη

4.1.4

Ηλεκτρονικός 

δήμος  στην 

υπηρεσία  του 

πολίτη

 

Εμπλουτισμός και αναβάθμιση υλικού, λογισμικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εθνικού συστήματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών του GIS 

∆ράσεις ενίσχυσης των ανοικτών προτύπων και του ελεύθερου ανοικτού λογισµικού

Μέτρο 4.2. Δήμος ανοιχτός στη γνώμη του δημότη, Δήμος ανοιχτός στο έλεγχο του πολίτη

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.2.1

∆ράσεις 

βελτίωσης  της 

διαφάνειας  και 

 

Καθιέρωση των τοπικών συνελεύσεων των πολιτών, 

Λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των μαζικών  

φορέων και συλλογικοτήτων του δήμου μας



αύξησης  της 

συµµετοχής  των 

πολιτών  στη  ζωή 

της πόλης

Ουσιαστική  συγκρότηση  και  λειτουργία  του  Συμβουλίου  Νέων  για  την  πραγματική  

συμμετοχή της νεολαίας από όλες τις γειτονιές και τις συλλογικότητες του Δήμου μας

Πλήρης  εκμετάλλευση  και  ανάπτυξη  νέων  ηλεκτρονικών  –  ψηφιακών  υπηρεσιών   για  

συνεχή και αμφίδρομη ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες

Ετήσιο απολογισμό και λογοδοσία της Δημάρχου σε κάθε γειτονιά.

Τοπικά δημοψηφίσματα για θέματα μείζονος σημασίας

4.2.2

Προώθηση  της 

ισότητας  των 

φύλων

 Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές του Δήμου

Μέτρο 4.3. Ανάπτυξη συνεργασιών και ενίσχυση εξωστρέφειας

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.3.1

Ανάπτυξη 

συνεργασιών  µε 

φορείς  σε  τοπικό 

και  υπερτοπικό 

 

Όμοροι Δήμοι,  Αδελφοποιημένοι Δήμοι,  Συλλογικά όργανα κλπ. Προώθηση διαδημοτικών  

και διαβαθμικών συνεργασιών 

Προώθηση της ταυτότητας του δήµου και συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα συνεργασιών.



επίπεδο

4.3.2

Ζωγράφου πόλη 

Πανεπιστημιούπολ

η

 

Ανάπτυξη ολόπλευρων σχέσεων με Πανεπιστήμιο και  ΕΜΠ. Στενή και  αμοιβαία επωφελή 

συνεργασία με τα τμήματα του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου

Ανάπτυξη συνεργασιών για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στα δρώμενα της πόλης. 

Μέτρο 4.4. Πολιτική Προστασία

Κωδ. Τίτλος Στόχου
Αρμόδια 

Υπηρεσία
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.4.1
Πολιτική 

προστασία
 

Προληπτικός έλεγχος της στατικότητας των δημοσίων κτιρίων 

Ανάπτυξη των υποδοµών πολιτικής προστασίας.

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  προγράμματος  πολιτικής  προστασίας  με  τη  συμμετοχή  των  

πολιτών 

4.4.2
Βελτίωση 

ικανότητας 
 Εργασίες πυροπροστασίας σε περιαστικά άλση κλπ.



πρόληψης  και 

αντιµετώπισης 

έκτακτων 

καταστάσεων
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