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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ          Αρ. Πρωτ. : 493/10-1-2023 
      

  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Α Ρ Ι Θ Μ.   171 
(απόσπασμα από το πρακτικό  της συν/σης :  22η ΤΑΚΤΙΚΗ/28-12-2022) 

 
 

Θ Ε Μ Α :  Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού ( Α’ ΦΑΣΗ) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  2019 – 2023,  του Δήμου Ζωγράφου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου συνήλθε σε  (22η) TAKTIKH – ΜΙΚΤΗ Συνεδρίαση (δια 
ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) (άρθ. 78 Ν.4954/2022) στο Δημαρχείο Ζωγράφου στις                  
28- 12- 2022  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  20:30. 

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ :  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ     Ι.    Θ Ω Δ Α Σ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΦΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, 
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ), ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ), ΚΑΠΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ), ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ), ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 
ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ), 
ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ), 
ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
(ΜΠΑΜΠΗΣ), ΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ), ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ), ΛΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ), ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ, ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΙΒΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  (Σύνολο  : 41 μέλη) 

 
Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Δήμαρχος προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ.                    
35961/23-12-2022  πρόσκληση της κας Προέδρου και απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ), ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ),  ΛΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
(ΣΑΚΗΣ), ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  και 
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σύνολο απόντων : 13 μέλη)   

 
 

Ο   Δήμαρχος   ήταν παρών  σε όλη τη διάρκεια της Συνεδρίασης. 
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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο ότι κατατέθηκε στο 
Προεδρείο για συζήτηση ένα (1) έκτακτο θέμα. Το Δ.Σ. ερωτήθηκε για τον έκτακτο χαρακτήρα 
του και για το κατεπείγον και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να εισαχθεί προς συζήτηση. 
Το έκτακτο θέμα συζητήθηκε πριν τα τακτικά θέματα της Η.Δ.  

 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις: 

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2
ου

 τακτικού θέματος προσήλθε  ο  Δ.Σ.  κ. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5
ου

 τακτικού θέματος προσήλθε οι  Δ.Σ.  κ. ΛΥΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ). 

 
Στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό  4ο  τακτικό υπήρχε και το θέμα που αναφέρεται στην 
περίληψη της επικεφαλίδας.  

 
Σχετική με το θέμα ήταν  η υπ' αριθ. 5/08-12-2022 Απόφαση - Εισήγηση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Δήμου,  η οποία έχει ως  ακολούθως:    

“Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Ζωγράφου”. 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ζωγράφου, κ.Βασίλης Θώδας, έλαβε τον 

λόγο. Η εισήγησή του διαλαμβάνει τα κάτωθι: 
 

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζωγράφου συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις 

αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εμπεριέχει ένα 

συνεκτικό σύνολο Αξόνων Προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην 

υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Στο Πενταετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς 

και η οργάνωση των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων και παράλληλα 

εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών». 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 41179/23.10.2014 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 

2970/τ.β΄/04.11.2014, η δομή του έχει ως εξής:  

1. Στρατηγικό Σχέδιο. 

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο (Α’ Φάση) έχει τους παρακάτω σκοπούς: 

1. αποτύπωση των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ενότητας του Δήμου Ζωγράφου, τα 

χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και 

αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, 

2. διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Δήμου και οι κατευθυντήριες 

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

τοπικών υποθέσεων, 

3. προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που αποτελεί την Β’ φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

αποβλέπει: 

1. στον προσδιορισμό  των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες 

διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του 

Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα 

2. στην εξειδίκευση κάθε μέτρου σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε 

μέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι 
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κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των 

οργάνων διοίκησης, 

 

3. στον προσδιορισμό των δράσεων υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών 

συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι 

υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του. Μπορεί επίσης να είναι και οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις 

συνεργασίας του Δήμου με άλλους φορείς, 

4. στην ομαδοποίηση και τον έλεγχο των δράσεων για την επίτευξη των στόχων του κάθε 

μέτρου, 

5. στην ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των δράσεων και καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής τους. 

Η αρχή της νέας δημοτικής περιόδου συνέπεσε με την τεράστια υγειονομική κρίση του COVID 19. Οι 

άμεσες και επείγουσες ανάγκες αντιμετώπισης τόσο της κρίσης, όσο και των τεράστιων 

προβλημάτων του Δήμου έφεραν την κατάρτιση του νέου επιχειρησιακού προγράμματος σε δεύτερη 

μοίρα.  

Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο 

εξάμηνο της δημοτικής περιόδου. (άρθρο 1 παρ.1 Π.Δ. 185/2007)  

Η παραπάνω πρόβλεψη δε θα πρέπει να αναιρεί την ουσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της 

προσπάθειας. Ως εκ τούτου, η διαδικασία για την ολοκλήρωση κατάρτισης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων συνεχίζεται και πέραν του ανωτέρω προσδιορισμένου χρονικού ορίου, προκειμένου 

να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθόσον η σχετική προθεσμία δεν είναι 

αποκλειστική. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8586/31.03.2015). 

O Δήμαρχος Ζωγράφου στις 10.11.2021 προχώρησε στη δημιουργία Ομάδας Εργασίας για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ορίζοντας τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ως συντονιστή και λοιπούς 

υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, ως μέλη.  

Οι πρώτες προσπάθειες σύνταξης του ξεκίνησαν στις αρχές του 2021 και οδήγησαν στο 

συμπέρασμα της ανάγκης υποστήριξης από φορέα συμβουλευτικών υπηρεσιών (άρθρο 176Α 

Ν.4555/18, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4674/20). Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε στις 

21.12.2021.  

Με την υποστήριξη του Συμβούλου και της Δνσης Οργάνωσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής, 

η ομάδα εργασίας κατέληξε στο ακόλουθο κείμενο που αποτελεί και την Α΄ φάση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

Αφού αναγνώστηκε το κείμενο της ομάδας Εργασίας, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

τοποθέτηση όλων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, όπως αυτό 

εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης.   

 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις από τον Δήμαρχο,  τους επικεφαλής των δημοτικών 

παρατάξεων και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, άκουσε τις απόψεις των επικεφαλής των 

παρατάξεων, είδε τις σχετικές διατάξεις της  Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση, 

προχώρησε σε ψηφοφορία επί του θέματος. 

 «ΑΠΕΧΩ» δήλωσαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ – ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ), ΓΙΟΥΡΓΑΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ – ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) και ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

(ΧΑΡΗΣ). 
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 «ΚΑΤΑ» ψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ), 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

 «ΠΑΡΩΝ» δήλωσε ο Δ.Σ. κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ). 

Κατόπιν αυτών το Δημοτικό Συμβούλιο,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό  ( Α΄ Φάση ) του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2019 – 2023  του Δήμου Ζωγράφου,   όπως εμφανίζεται κατωτέρω  

στο συνημμένο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης .  

 
 

Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται. 

 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

                                                       ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

2019 - 2023 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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Εισαγωγή  

1. Αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019 - 2023 του Δήμου Ζωγράφου αφορά σε ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση το οποίο θα εναρμονίζεται 

με τα υπερκείμενα εθνικά και τοπικά σχέδια. Ειδικότερα, το Στρατηγικό Σχέδιο θέτει 

κατευθύνσεις, μέτρα και στόχους για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του 

Δήμου.  

Οι περισσότερες αναπτυξιακές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τα Τοπικά 

Προγράμματα Ανάπτυξης θέτουν ουτοπικούς στόχους και γενικές κατευθύνσεις 

επίτευξης αυτών με αποτέλεσμα να υπομοχλεύουν την τοπική και βιώσιμη 

ανάπτυξη χωρίς να εστιάζουν άμεσα και συγκεκριμένα στις ανάγκες του εκάστοτε 

Δήμου. Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ζωγράφου θα γίνει η 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, από την οποία δύναται να 

προκύψουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της δομής και της λειτουργίας του, οι 

ευκαιρίες αλλά και οι απειλές, που δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον του, ενώ 

στη συνέχεια βάσει αυτών θα δοθούν εξειδικευμένες, βάσιμες και επιτεύξιμες 

κατευθύνσεις για τη συγκρότηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου  

λειτουργίας του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου είναι ένα 

απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου. Πιο αναλυτικά, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

α. Χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης 

της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, εννοώντας ότι στοχεύει πρωτίστως στη 

βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, όπως για παράδειγμα των 

διοικητικών οργάνων και των Νομικών Προσώπων με σκοπό στη δημιουργία ενός 

Δήμου δομημένου από διοικητικό προσωπικό με τεχνογνωσία, ικανότητα και επαφή 

με τις νέες καινοτόμες πρακτικές και πολιτικές.  

β. Εστιάζει και δημιουργεί το Όραμα του Δήμου, μέσω του οποίου θα οργανωθεί 

και θα σχεδιαστεί ένα Πρόγραμμα το οποίο θα διαχωρίζει τις ανάγκες του Δήμου 

ανά  τομέα και θα συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Δημοτικά Μέλη και Νομικά 

Πρόσωπα για τη σωστή επίλυση και διαχείριση του κάθε προβλήματος.  

γ. Αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο στη λήψη αποφάσεων του Δήμου, όντας το 

πλαίσιο όπου θα πραγματοποιείται ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύοντας στον 

καταμερισμό των δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο ισχύος του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

δ. Δρα μέσω διαδικασίας Δημοκρατικού Προγραμματισμού, διότι κατά τη 

διαδικασία εκπόνησής του συμμετέχουν όλοι οι άμεσα επηρεαζόμενοι, ήτοι 

εσωτερικά διοικητικά πρόσωπα Δήμου, τοπικοί φορείς και πολίτες.  
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ε. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης μέσω της διατύπωσης μετρήσιμων γενικών και 

ειδικών στόχων των οποίων παρακολουθείται η εξέλιξη της τιμής τους στα πλαίσια 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

2. Θεσμικό Πλαίσιο και Σκοπιμότητα 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και την 

επιβεβαίωσή του με το άρθρο 266 Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

αποφασίστηκε η θέσπιση της υποχρέωσης κατάρτισης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) με 

σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε, έδωσε κατευθύνσεις 

στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με:  

 την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών για το 

σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

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

με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ 

βαθμού  

 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. 

 το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011, 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». 

 με το άρθ. 8 της Y.A. 41179, η υπ' αριθμ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ Β' 

534/13.4.2007) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε με την 

υπ' αριθμ. 5694/11-3-2011 (ΦΕΚ Β'382/11.3.2011) όμοια καταργείται 

 τις κατευθύνσεις που έδωσε στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού το Υπουργείο 

Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) για την κατάρτιση των Ε.Π., με την Υ.Α. 

41179/2014 (ΦΕΚ 2970/Β) «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα 

σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ βαθμού 

για την περίοδο 2014−2019» 

 τις διατάξεις του αρθ. 7 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ A 53 - 11.03.2020) 

«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις», το οποίο προσθέτει το άρθρο 176Α, μετά το άρθρο 176 

του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) σύμφωνα με το οποίο οι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν σε 
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εξωτερικούς συμβούλους κατά τις κείμενες διατάξεις, τη συμβουλευτική-

επιστημονική υποστήριξη, για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος, 

εφόσον οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατάρτισή 

τους. 

3. Περιεχόμενο και Διάρθρωση 

Με βάση την Υπουργική απόφαση με αριθμ. 41179/04.11.2014 του ΥΠ.ΕΣ., 

καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως 

εξής: 

 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

- Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου   

- Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων  

 Β’ Φάση: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός  

- Καθορισμός πενταετούς οικονομικού προγραμματισμού των δράσεων του Δήμου 

και των Νομικών του Προσώπων  

- Δημιουργία δεικτών παρακολούθησης και εκτίμησης του προγράμματος  

Αναλυτικότερα, η Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, ήτοι το 

παρόν τεύχος, αναφέρεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου και διαιρείται σε 

τρία (3) κεφάλαια: 

1. Παρουσίαση και αξιολόγηση των βασικών γεωγραφικών, ιστορικών, 

διοικητικών, δημογραφικών, οικονομικών περιβαλλοντικών και χωροταξικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου Ζωγράφου, και στην καταγραφή 

των τεχνικών, κοινωνικών και άλλων δομών υποδομών του Δήμου. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της αναπτυξιακής οργάνωσης 

της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και των προσδιορισμό των κρίσιμων 

ζητημάτων που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος μέσα στην προγραμματική 

περίοδο.  

2. Περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και 

των Νομικών του Προσώπων και ειδικότερα την οργανωτική τους δομή, τις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες που επιτελούν. Καταγράφονται τα 

δυνατά και αδύναμα σημεία τους και λαμβάνονται ανάλογα μέτρα και 

κατευθύνσεις. 

3. Συνδυασμός Ευρωπαϊκού - Περιφερειακού Αναπτυξιακού Σχεδίου, κρίσιμων 

ζητημάτων και θετικών στοιχείων που εντοπίσθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια θα αποτελέσουν τη δομή για τον καθορισμό του Οράματος και 

των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου.  
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Η Β’ Φάση εστιάζει στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου. 

Οι άξονες και τα μέτρα του προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των 

υπηρεσιών του Δήμου βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού 

προγραμματισμού.  

4. Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Η μεθοδολογία που λαμβάνεται υπόψη για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού 

προγράμματος του Δήμου Ζωγράφου είναι η εξής:  

ΒΗΜΑ 1: Καθορισμός στοιχείων. 

Καθορισμός Σκοπού, Οργάνωσης και Αρχικών Κατευθύνσεων του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου 

ΒΗΜΑ 2: Περιγραφή &Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου, 

εντοπισμός κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης 

 Περιγραφή και ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

 Περιγραφή και ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

 Συνθετική διάγνωση - Ανάλυση SWOT 

ΒΗΜΑ 3: Κατάρτιση & Υποβολή Στρατηγικού Σχεδίου. 

 Προσδιορισμός οράματος, Αξόνων Προτεραιότητας, Μέτρων, Στόχων και 

διαμόρφωση συγκεκριμένης στρατηγικής υλοποίησης τους, ήτοι κατάρτιση 

Στρατηγικού σχεδίου. 

 Με την ολοκλήρωση του, το Στρατηγικό σχέδιο θα υποβληθεί στην 

Εκτελεστική Επιτροπή. 

ΒΗΜΑ 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους. 

 Εντοπισμός σημείων δυνητικής συνεργασίας με όμορους Δήμους, 

δυνατότητα η οποία θα εξεταστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. 

ΒΗΜΑ 5: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης. 

 Περιλαμβάνεται η έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής Επιτροπής και ακολουθούν 

οι διαδικασίες διαβούλευσης του εγκεκριμένου κειμένου στρατηγικού 

σχεδιασμού. Το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στη 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιοποιείται για 

διαβούλευση τουλάχιστον για δύο εβδομάδες με καταχώριση στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΒΗΜΑ 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

 Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου στο βήμα αυτό 

καταρτίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την επίτευξη του οράματος του 

Στρατηγικού Σχεδίου. 
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ΒΗΜΑ 7: Προγραμματισμός των Δράσεων & Οικονομικός Προγραμματισμός του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επιμέρους σχέδια 

δράσης 

 Στοχοθεσία του εκάστοτε προγράμματος δράσης 

 Κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής και 

εσωτερικής ανάπτυξης (εξειδίκευση των στόχων και καθορισμός δράσεων) 

 Οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός των Δράσεων, καθώς και 

έλεγχος των σχεδίων δράσης 

ΒΗΜΑ 8: Προσδιορισμός δεικτών Παρακολούθησης, αξιολόγησης και έγκριση 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Ορισμός Δεικτών αξιολόγησης και παρακολούθησης 

 Διαμόρφωση Οριστικού Επιχειρησιακού Προγραμματισμού το οποίο θα 

δημοσιευθεί. 

ΒΗΜΑ 9: Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης - Σύνδεση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 

 Σύνδεση στρατηγικής και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου 

Ζωγράφου με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 

 Σύνδεση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
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Κεφάλαιο 1: Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση της περιοχής του 
Δήμου Ζωγράφου 

1.1 Ιστορικά στοιχεία, Διοικητική οργάνωση, Βασικά χαρακτηριστικά 

1.1.1 Ιστορικά στοιχεία Δ. Ζωγράφου  
Ο Δήμος Ζωγράφου είναι ένας αμιγώς αστικός Δήμος. Στις αρχές του 1900 ο Δήμος 

Ζωγράφου ήταν μια μικρή κοινότητα της Αττικής. Κατά το 1809, σε αγοραπωλησίες 

της Μονής Πετράκη, φαίνεται ότι η περιοχή ονομαζόταν Καπόνια ή Κουπόνια.  

Η ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Δ. Ζωγράφου ξεκινάει από την αρχαιότητα, 

όπου βρισκόταν ο δήμος Ποταμού. Το 1832, ξεκίνησε η κατοίκηση της περιοχής 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. Στη συνέχεια, η περιουσία δόθηκε στους κληρονόμους του, 

οι οποίοι το 1928 διένειμαν μεταξύ τους την 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. 

Οι σημερινές περιοχές: Άνω Ιλίσια, Γουδή και Ζωγράφου ονομαζόντουσαν παλιά 

«Κουπόνια» ή «Καπούνια». Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές 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). Αυτή 

όμως η εκδοχή της ονομασίας δεν τεκμηριώνεται σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, τα 

οποία δείχνουν ότι η έκταση του σημερινού Νέου Ζωγράφου ανήκε εξ ολοκλήρου 

στον πασά των Αθηνών. Πιθανότερο είναι, την αρχική ονομασία «Καμπούνια», να 

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. 

Στο Δήμο το 1925 υπήρχαν πολύ λίγα 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 ήρθε το 

πρώτο λεωφορείο 15 θέσεων. Ο μικρός οικισμός που είχε δημιουργηθεί, αριθμεί 

περίπου 100 σπίτια. Έτσι, το 1929 με υπογραφή του Κουντουριώτη, αναγνωρίζεται 

ως ανεξάρτητη Κοινότητα. Η νεοσυσταθείσα Κοινότητα παίρνει το όνομά της από το 

επίθετο της οικογένειας Ζωγράφου. Ο γιος του Ιωάννη Ζωγράφου, Σωτήριος Ι. 
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Ζωγράφου χρημάτισε Κοινοτάρχης για όλα τα χρόνια που υπήρχε η Κοινότητα, 

δηλαδή από το 1929 έως το 1947, διότι το 1947 έγινε Δήμος. 

Το 1930, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ιδρύει το 1ο Δημοτικό σχολείο (το 

«Ζωγράφειο»), στην ίδια θέση που σήμερα βρίσκονται τα Δημοτικά σχολεία 

απέναντι από τον Ναό του Αγ. Θεράποντα. Μια από τις αίθουσες του σχολείου ήταν 

και τα γραφεία της νεοσύστατης κοινότητας Ζωγράφου. 

Εικόνα 1: Παλιά ορθοφωτογραφία του Δήμου Ζωγράφου  

 

Σταδιακά, η κοινότητα Ζωγράφου μεγαλώνει και στα όρια της, εκτός από τις 

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

φυτωρίου του Υπουργείου Γεωργίας τα σημερινά "Άνω Ιλίσια". Πολλές καλαίσθητες 

βίλες που σώζονται ακόμα και σήμερα αρχίζουν να κτίζονται. Η βίλα του Κώστα 

Ζωγράφου, η βίλα Βοναπάρτη που στεγάζει το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών 

του Δήμου, η βίλα Βουγά που σήμερα λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού και 

έκφρασης. Επίσης η οικία 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). 

1.1.2 Γεωγραφικά, Διοικητικά και Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά 
Ο Δήμος Ζωγράφου αποτελεί έναν από τους οχτώ Δήμους που εντάσσονται στην 

Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. Η 

συνολική του έκταση ανέρχεται σε 8.517 στρέμματα, με το 40% αυτής να είναι 

δασική, καθώς αποτελεί τμήμα του όρους του Υμηττού (ανατολικά της δυτικής 

περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού), ενώ ο πληθυσμός του Δήμου, σύμφωνα με την 

απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, ανέρχεται σε 71.026 κατοίκους. Τα σημερινά 

διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου έχουν καθοριστεί μέσω μιας σειράς 

αποφάσεων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι 

με την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας, σύμφωνα με το 
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Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/Α/2010), στον Δήμο Ζωγράφου 

δεν σημειώθηκε ουδεμία μεταβολή. 

Ο Δήμος Ζωγράφου λειτουργικά εντάσσεται στο πολεοδομικό συγκρότημα της 

Αθήνας, αποτελεί  έναν από τους πλέον κεντρικούς Δήμους της και πρόκειται επί 

της ουσίας για μια φυσική συνέχεια του κέντρου της πόλης, καθώς απέχει μόλις 3,5 

χλμ από την πλατεία Συντάγματος. 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. 

Εικόνα 2: Διοικητικά Όρια Δήμου Ζωγράφου  

 

Ο Δήμος Ζωγράφου αποτελεί μία από τις ανατολικές συνοικίες του Κεντρικού Τομέα 

της Περιφέρειας Αττικής και διαιρείται στις συνοικίες Γουδή, Ζωγράφου Κέντρο, 

Ζωγράφου Παλαιό Τέρμα, Ιλίσια και Άνω Ιλίσια.  

Ο Δήμος περικλείεται από τους Δήμους:  

 Παπάγου-Χολαργού και Αθηναίων (Αμπελόκηποι) στα βόρεια,  

 Αθηναίων (Γουδή) στα δυτικά,  

 Αθηναίων (Ιλίσια) στα νότια,  

 Καισαριανής στα νότια και ανατολικά  

Η περιοχή του Δήμου χωρίζεται σε 14 Πολεοδομικές Ενότητες, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 63/Δ/1989), οι οποίες και θα αναλυθούν σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

Μέσα στο οικιστικό δίκτυο που διαρθρώνεται στο ανατολικό τμήμα του 

λεκανοπεδίου της Αττικής, ο Δήμος Ζωγράφου διαδραματίζει τον ρόλο του "Δήμου - 

κέντρου" με υπερτοπική σημασία (όπως περιγράφεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Αθήνας - ΡΣΑ του 1985 και παραμένει αμετάβλητος και στο νέο, αναθεωρημένο και 
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εγκεκριμένο ΡΣΑ του 2014), καθώς συγκεντρώνει σημαντικούς πόλους έλξης 

υπερτοπικής σημασίας. Η εγκατάσταση -στην υπό μελέτη περιοχή- υποδομών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΕΜΠ και Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΚΠΑ), τα μητροπολιτικά πάρκα Γουδί και 

Ιλισίων, αλλά και το κοιμητήριο Ζωγράφου, εξακολουθούν να ενισχύουν τον ρόλο 

του υπερτοπικού πολεοδομικού κέντρου, έτσι όπως αυτός διατυπώνεται μέσα από 

το ΡΣΑ. 

Οι διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις -κυρίως με την επέκταση του ΜΕΤΡΟ- 

υποστηρίζουν λειτουργικά τον παραπάνω ρόλο, διαμορφώνοντας προοπτικές 

βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης στις συνοικίες του Δήμου. 

Στο Σχήμα που ακολουθεί διακρίνονται οι χώροι υπερτοπικής σημασίας που 

εντοπίζονται στα όρια του Δήμου Ζωγράφου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, 

[όπως νοσοκομεία (Παίδων, Λαϊκό, Αλεξάνδρα), πάρκα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, 

στρατόπεδα), οι οποίοι προσελκύουν καθημερινά σημαντικό αριθμό 

μετακινουμένων από όλη την πρωτεύουσα. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής αποτελεί ο ορεινός όγκος του Υμηττού. Αν 

και περιβάλλεται από αρκετούς ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου (περιοχή 

Πολυτεχνειούπολης, Πανεπιστημιούπολη, πάρκο Γουδί, πάρκο Ιλισίων, ορεινός 

όγκος Υμηττού κλπ), στο εσωτερικό του αστικού ιστού παρουσιάζεται έλλειψη 

τέτοιων χώρων. Εξαίρεση, φυσικά, αποτελεί το πάρκο Ειρήνης, που βρίσκεται σε 

κεντροβαρική θέση του Δήμου, μεταξύ των οδών Παπάγου και Γεωργίου 

Ζωγράφου, καθώς επίσης και κάποιες διάσπαρτες πλατείες. 

Εικόνα 3: Κύριες Χρήσεις Γης Υπερτοπικής Σημασίας στον Δήμο Ζωγράφου 

 

Ο Δήμος Ζωγράφου είναι μία από τις πιο πυκνοδομημένες περιοχές της Αττικής, με 

υψηλό ΣΔ (μέσος ΣΔ: 3,0) και αρκετούς στενούς δρόμους. Παρουσιάζει συνεχές 

σύστημα δόμησης με ταύτιση οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής. Κυρίαρχη 
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θέση στην κατανομή των χρήσεων γης καταλαμβάνει η χρήση της εκπαίδευσης 

(Πολυτεχνειούπολη & Πανεπιστήμιο Αθηνών) στα ανατολικά της περιοχής. Στο 

Δήμο Ζωγράφου υφίστανται δύο (2) κέντρα:  

 το πολεοδομικό κέντρο του Δήμου, όπου αναπτύσσεται το εμπόριο, η 

αναψυχή & οι υπηρεσίες, κατά μήκος της Λ. Παπάγου, από την οδό Ούλωφ 

Πάλμε έως την Αγ. Γεωργίου  

 ένα μικρότερο πολεοδομικό κέντρο, επιπέδου συνοικίας-γειτονιάς, 

αναπτύσσεται κατά μήκος της Λ. Γρ. Αυξεντίου  

Στον Δήμο Ζωγράφου, υφίστανται: 

 Πολιτιστικοί Χώροι: Πνευματικό Κέντρο, Δημοτικός Πολυχώρος «Αλέκα», 

Μουσείο "Μαρίκα Κοτοπούλη", Μουσείο Γουναρόπουλου, Υπαίθριο 

Δημοτικό Θέατρο, Εργαστήριο Γιάννη Παππά - Μουσείο Μπενάκη, κ.α. 

 Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα: ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, Σχολεία, κλπ. 

 Ελεύθεροι χώροι & χώροι αστικού & περιαστικού πρασίνου: 

Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστημιούπολη, πάρκο Γουδή, Άλσος Ιλισίων, 

ορεινός όγκος Υμηττού, κ.α. 

 Νοσοκομεία στα όρια του Δήμου: Παίδων, Λαϊκό, Αλεξάνδρα, κλπ 

 Οργανωμένοι χώροι άθλησης: Δημοτικό Στάδιο "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ«, 

Κλειστό δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών (Μπάσκετ) Ζωγράφου, 

Αθλητικό Κέντρο Ιλισίων "ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ" (Κολυμβητήριο, Κλειστό 

γήπεδο Μπάσκετ), Αθλητικό Συγκρότημα Γουδή (Γήπεδα, Αίθουσες 

Γυμναστικής, Μπάσκετ κ.α), Αθλητικό κέντρο Σ. Πέτρουλας, Γήπεδο Μπάσκετ 

Αστερίου. 

Στο εσωτερικό του αστικού ιστού παρουσιάζεται έλλειψη ελεύθερων / 

κοινόχρηστων χώρων, με εξαίρεση να αποτελεί το πάρκο Ειρήνης μεταξύ των οδών 

Παπάγου και Γ. Ζωγράφου, και κάποιες διάσπαρτες πλατείες (Ηρώων Κυπριακού 

Αγώνος, Αγίου Θεράποντα, Αγίου Γερασίμου, Αγίας Μαρίνας, Γαλήνης, Μερκάτη, 

Ευξείνου Πόντου (πρώην Αόρνου). 

1.1.3 Μορφολογικά και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά 
Ο Δήμος Ζωγράφου προήλθε από έναν οικισμό που διαμορφώθηκε από την 

κατάτμηση του κτήματος του Ιωάννου Ζωγράφου σε οικόπεδα διαστάσεων περίπου 

40μ x 60μ στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Μετά την αγορά των οικοπέδων 

και την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων σε αυτά δημιουργήθηκε ο αρχικός 

οικισμός και η πρώτη Κοινότητα Ζωγράφου το 1929. Το 1948, η κοινότητα του 

Ζωγράφου μετατράπηκε σε Δήμο, ενώ από το 1955 έως το 1968 ακολουθεί μια 

σειρά επεκτάσεων του σχεδίου πόλεως, με τις οποίες διαμορφώνεται τελικά ο 

σημερινός Δήμος. Η κατάτμηση του κτήματος του Ζωγράφου δεν προέβλεπε 

κοινόχρηστους χώρους παρά μόνο δρόμους πλάτους 7 μέτρων, με εξαίρεση τη 

κεντρική Λεωφόρο Παπάγου πλάτους 20 μέτρων. Το σύστημα της αντιπαροχής των 

10ετιών 1960 και 1970, μαζί με τους υψηλούς συντελεστές δόμησης, είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία ενός δομημένου περιβάλλοντος με μειωμένους 
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κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους εντός του αστικού ιστού του Δήμου 

(ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου, εκπαίδευσης, αθλητισμού, χώρων στάθμευσης 

κ.α.). Τα αυτοκίνητα έχουν καταλάβει όλους τους δρόμους καθώς και τα 

πεζοδρόμια λόγω έλλειψης χώρων στάθμευσης. Εξαιτίας του ανάγλυφου του 

εδάφους (πρόποδες Υμηττού), ο οικισμός έχει επεκταθεί σε περιοχές, όπου πολλά 

τμήματα των δρόμων δεν μπορούν να διανοιχθούν λόγω των απαγορευτικών 

κλίσεων. 

Όσον αφορά τη μορφολογία του Δήμου, λόγω του αστικού χαρακτήρα της περιοχής 

δεν εμφανίζει ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ενδιαφέρον εκτός από το τμήμα που 

έγκειται στον Υμηττό. Τα χαρακτηριστικά του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος του 

Δήμου Ζωγράφου επικεντρώνονται κυρίως στο δομημένο αστικό περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Δήμος διαθέτει σχετικά μεγαλύτερο αριθμό ελεύθερων, 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων εκτός του αστικού πολεοδομικού κέντρου 

όπως πλατείες και μεγάλους δρόμους, τους οποίους ρυμοτομικά έχει καταφέρει να 

διατηρήσει, χάρη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 63/Δ/1989). Από την 

άλλη η πυκνότητα του πληθυσμού και οι υψηλοί συντελεστές δόμησης, οδήγησαν 

στο να εξαφανιστούν σχεδόν τα παλαιότερα με νεοκλασικές επιρροές κτίσματα και 

να κυριαρχούν οι μεγάλες πολυκατοικίες. Λόγω έλλειψης της δυνατότητας 

επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως, η καθ’ ύψος δόμηση προκαλεί κορεσμό σε ότι 

αφορά την οικοδόμηση στην πόλη, παρά τις προσπάθειες να ισοσκελιστεί αυτό το 

φαινόμενο από την χρήση και αξιοποίηση των πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων 

χώρων.   
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1.1.4 Κλιματολογικά Χαρακτηριστικά και Μετεωρολογικά Στοιχεία 
Τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής ελήφθησαν από το Μετεωρολογικό Σταθμό 

της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Νέα Φιλαδέλφεια (κωδικός 701, 

γεωγραφικό πλάτος 38ο 03΄Β, γεωγραφικό μήκος 23ο 0΄Α, υψόμετρο 138 m από την 

επιφάνεια της θάλασσας).  

Η «ημερήσια μέση μέγιστη» (συμπαγής κόκκινη γραμμή) δείχνει τη μέγιστη 

θερμοκρασία μιας μέσης ημέρας για κάθε μήνα το Δήμο Ζωγράφου. Ομοίως 

«ημερήσια μέση ελάχιστη» (συμπαγής μπλε γραμμή) δείχνει τη μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία. Οι ζεστές ημέρες και κρύες νύχτες (διακεκομμένες κόκκινες και μπλε 

γραμμές) δείχνουν τον μέσο όρο της πιο ζεστής μέρας και πιο κρύας νύχτας του 

κάθε μήνα για τα τελευταία 30 χρόνια.  

Γράφημα 1: Θερμοκρασία Δήμου Ζωγράφου  

 

Πιο αναλυτικά, όπως παρατηρούμε στο επόμενο Γράφημα λόγω του μεσογειακού 

κλίματος αλλά και λόγω του ιδιαίτερα αστικοποιημένου τοπίου του Δήμου, δεν 

παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα και θερμοκρασίες. Η ελάχιστη μηνιαία 

θερμοκρασία σημειώνεται το μήνα Ιανουάριο με 5,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η 

μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία σημειώνεται το μήνα Ιούλιο με 33,8 βαθμούς 

Κελσίου. Γενικότερα υπάρχει μια σταθερή τάση στις τιμές της θερμοκρασίες, δίχως 

ιδιαίτερες διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις από ένα απλό μεσογειακό κλίμα.  
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Γράφημα 2: Ελάχιστη, Μέση, Μέγιστη Θερμοκρασία  

 

Σύμφωνα με το ομβροθερμικό διάγραμμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 

για το Δήμο Ζωγράφου, παρατηρείται μία μέση μηνιαία θερμοκρασία με την 

πορτοκαλί γραμμή, η οποία κορυφώνεται στο Μήνα Ιούλιο όπως είναι λογικό με 

βάση τη μέγιστη θερμοκρασία τον ίδιο μήνα. Τα επίπεδα του υετού διαφαίνεται 

αντιστρόφως ανάλογα της θερμοκρασίας, με ακραία μέγιστα να παρατηρούνται το 

μήνα Δεκέμβριο, Νοέμβριο και Ιανουάριο καθώς ακραία ελάχιστα τους θερινούς 

μήνες Αύγουστο, Ιούλιο και Ιούνιο.  
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Γράφημα 3: Ομβροθερμικό διάγραμμα 

 

Όσον αφορά τα επίπεδα ανέμου στο Δήμο Ζωγράφου, στο επόμενο Γράφημα 

αποτυπώνεται η επικρατούσα και η μέση μηνιαία ένταση του ανέμου. 

Συμπεραίνεται, ότι στο δήμο τους περισσότερους μήνες η επικρατούσα διεύθυνση 

ανέμου είναι βορειοανατολική, εκτός τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο που η 

κατεύθυνση αλλάζει σε νοτιοδυτική. Η μέση μηνιαία ένταση του ανέμου κυμαίνεται 

σε ένα εύρος 4,5-6 μποφόρ.  
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Γράφημα 4: Συνθήκες ανέμου   

 

1.2 Φυσικό περιβάλλον, προβλήματα ρύπανσης, υποδομές εξυπηρέτησης 
Δικτύων 

1.2.1 Φυσικό & Αστικό Περιβάλλον 

1.2.1.1 Φυσικό περιβάλλον  
Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής που περικλείεται 

περιμετρικά από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, Πεντέλης, Υμηττού, Αιγάλεω 

και Ποικίλου όρους. Ο Δήμος Ζωγράφου γεωγραφικά εντοπίζεται στην ανατολική 

πλευρά του λεκανοπεδίου, στις δυτικές παρυφές του ορεινού όγκου του Υμηττού. 

Το έδαφος στην οικισμένη περιοχή έχει ομαλές κλίσεις, που στο μη οικισμένο τμήμα 

που εκτείνεται ανατολικά της δυτικής περιφερειακής Υμηττού αποκτά κλίσεις που 

κυμαίνονται έως 31% στο κεντρικό τμήμα και μέχρι 45% σε υψόμετρα μεγαλύτερα 

των 700μ. Στο δομημένο τμήμα του Δήμου, παρατηρούνται αρκετές εδαφικές 

εξάρσεις/λόφοι με κλίσεις μέχρι 20% και τούτο  αναπτύσσεται σε υψόμετρο από 

100μ μέχρι 250μ περίπου στα σύνορα με τη δυτική περιφερειακή Υμηττού.  

Επιφανειακή παρατήρηση για την διαπίστωση τεχνητών τροποποιήσεων του 

ανάγλυφου και ιδιαίτερα του υδρογραφικού δικτύου, είναι δυνατή μόνο στις 

περιοχές της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης και σε κάποια 

τμήματα στα όρια του Δήμου τα οποία δεν έχουν ακόμα δομηθεί. Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων η δόμηση φαίνεται να ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής, 

χωρίς να υπάρχει κάποια τεχνητή τροποποίησή του. Στην μη δομημένη περιοχή του 

δήμου (Υμηττός) πέραν του οδικού δικτύου δεν παρατηρήθηκε κάποια τεχνητή 

τροποποίηση του ανάγλυφου, με εξαίρεση την κατασκευή της Δυτικής 

Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, στην λωρίδα διάνοιξης.   
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Ο Δήμος Ζωγράφου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του λεκανοπεδίου Αττικής, 

στις δυτικές παρυφές του ορεινού όγκου του Υμηττού. Πριν από 37 χρόνια, 

θεσπίσθηκε για πρώτη φορά ειδικό πλαίσιο προστασίας του όγκου του Υμηττού με 

το Προεδρικό Διάταγμα της 31.8.1978 (ΦΕΚ 544Δ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.Δ. 17.7.1923, καθορίζοντας δύο ζώνες, την Ζώνη Α, η οποία περιλαμβάνει την 

ορεινή περιοχή του όρους Υμηττός και την Ζώνη Β, η οποία περιλαμβάνει τη 

ευρύτερη περιοχή της ζώνης Α του όρους Υμηττού, ενσωματώνοντας εκτάσεις που 

ανήκουν στην διοικητική αρμοδιότητα των δήμων Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, 

Παπάγου, των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Υμηττού, 

Ηλιουπόλεως, Αργυρουπόλεως, Γλυφάδας και Βούλας.  

Πριν από περίπου μία δεκαετία, το ΥΠΕΚΑ ενέκρινε το Σχέδιο τροποποίησης του  

Προεδρικού Διατάγματος του 1978, σύμφωνα με τις θεσμοθετηθείσες στο μεταξύ 

διατάξεις του Ν.1650/1986 το οποίο επανακαθορίζει τα όρια των Ζωνών Α και Β, 

όπως φαίνεται στον παραπάνω χάρτη και προβλέπει τα εξής:  

 Αναβαθμίζει σε περιοχή απολύτου προστασίας την Ζώνη Α (πυρήνας 

προστασίας ορεινού όγκου) και την ονομάζει «Πάρκο της Φύσης (Natura) και 

Ιστορικών Μνημείων», αυξάνοντας την επιφάνεια της από τα 75.800 στα 

91.600 στρ. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η οποιαδήποτε δόμηση, 

επιτρέπεται όμως η δημιουργία 5 νέων δημοτικών αναψυκτηρίων στις πύλες 

εισόδου του Πάρκου Natura, τα οποία θα λειτουργήσουν ως χώροι – πόλοι 

αναψυχής, πολιτισμού και ενημέρωσης πολιτών για το Πάρκο, όλα εκτός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ζωγράφου.  

 Καθορίζει τις ζώνες Β1, Β2, Β3, Β4, που καταλαμβάνουν επιφάνεια 24.500 

περίπου στρεμμάτων που απομένει στην περιφερειακή ζώνη του ορεινού 

όγκου, όπου προβλέπονται χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού, περίθαλψης 

και εκπαίδευσης, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση μόνο εγκαταστάσεων 

αθλητικών, πολιτιστικών, υγείας και εκπαίδευσης.  

 Καθορίζει την ζώνη Ε1 όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών 

ραδιοτηλεόρασης σε επιφάνεια 103 στρ. και τις ζώνες Ε2, όπου 

οριοθετούνται σε ειδική και περιορισμένη ζώνη τα υφιστάμενα εντός της Β 

ζώνης προστασίας δημοτικά νεκροταφεία, σε συνολική έκταση 332 στρ. 

Μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου εμπίπτουν τμήματα της 

Ζώνης Β1 που καταλαμβάνει την Πανεπιστημιούπολη και μέρος της 

Πολυτεχνειούπολης και τμήμα της Ζώνης Β4, που αποτελεί το 

Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, επιφάνειας 3.450 στρ., στο οποίο 

καθορίζονται: α) ο πυρήνας του πάρκου με την κεντρική ζώνη πρασίνου και 

συμβατές με τον χαρακτήρα του πάρκου άλλες χρήσεις και β) η 

περιφερειακή ζώνη ελέγχου, που περιλαμβάνει τις σημερινές 

εγκατεστημένες χρήσεις διοίκησης, εκπαίδευσης και κοινωφελών 

λειτουργιών τοπικού και μητροπολιτικού χαρακτήρα. 
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Το Όρος Υμηττός προστατεύεται με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 187/Δ/16.06.2011) 

«Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των 

Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων». 

Ζώνες Προστασίας Υμηττού 

Ως περιοχή προστασίας καθορίζεται ο ορεινός όγκος του Υμηττού και οι 

περιφερειακές του πεδινές ή ημιορεινές ζώνες. Τα όρια της περιοχής προστασίας 

βρίσκονται εντός των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Αθηναίων, 

Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Ελληνικού – Αργυρούπολης, 

Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας. 

Ορίζονται ζώνες προστασίας με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε και καθορίζονται κατά 

ζώνη χρήσεις γης: 

Ζώνη Α − Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, με στόχο την 

απόλυτη προστασία των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και την 

οικολογικά συμβατή ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών και ιστορικών 

χαρακτηριστικών του Υμηττού. 

Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας 

Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής, 

πολιτισμού και αθλητισμού. 

Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων.  

Ζώνη Δ – Μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων 

Η Ζώνη Δ καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού οικοσυστήματος με την 

πόλη, εντός της οποίας ιδρύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Δ−Γουδή) και το 

Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (Δ−Ιλισίων). 

Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις 

Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την 

προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας. 

Ζώνες Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ Γουδή) και Ιλισίων (Δ Ιλισίων) 

Η δημιουργία των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Ζώνη Δ Γουδή) και Ιλισίων 

(Ζώνη Δ Ιλισίων) αποσκοπεί στην υλοποίηση των κατωτέρω που πηγάζουν από το 

ΡΣΑ και εξειδικεύονται ως εξής: 

(α) Σύνδεση του ορεινού όγκου του Υμηττού με τον αστικό ιστό, προστασία και 

οικολογική αναβάθμιση των περιοχών, προς όφελος της ποιότητας ζωής και του 

περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου Αττικής. 

(β) Αναβάθμιση του πολεοδομικού περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου με ένταξη, 

διασύνδεση και ενοποίησή των Πάρκων με το δίκτυο κοινόχρηστων ελεύθερων 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΕΩΡΦ-07Ρ



 

Σελίδα 23 από 191 
 

χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου, πολιτιστικών και κοινωνικών 

λειτουργιών. 

(γ) Πιλοτική εφαρμογή των αρχών βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ενίσχυση των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και καθιέρωση νέων πρακτικών μετακίνησης 

με παράλληλη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

(δ) Αναβάθμιση του περιβάλλοντος των δημόσιων μητροπολιτικών και τοπικών 

χρήσεων περίθαλψης, εκπαίδευσης − έρευνας, κοινωνικής υποδομής, πολιτισμού, 

αθλητισμού και διοίκησης και βελτίωση των όρων λειτουργίας τους, με παράλληλο 

έλεγχο της ανάπτυξής τους ώστε να διασωθεί ο πολύτιμος ελεύθερος χώρος του 

Πάρκου. 

(ε) Προώθηση ήπιου και εναλλακτικού αστικού τουρισμού στα πλαίσια μιας 

πολιτικής τόνωσης του διεθνούς ρόλου και της εικόνας της Αθήνας. 
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Εικόνα 4: Προστατευόμενες Ζώνες Όρους Υμηττού βάσει του ΠΔ (ΦΕΚ 
187/Δ/16.06.2011) 

 

Επιπλέον, το Όρος Υμηττός προστατεύεται σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 

60/Α/31.03.2011) περί Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, ενώ εντάσσεται και στο 

Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura2000. Επίσης, έκταση της περιοχής του 

Υμηττού έχει χαρακτηριστεί ως αισθητικό δάσος (βάσει ΦΕΚ 31/Α/1974), τμήμα του 

οποίου περιλαμβάνεται και στον Δήμο Ζωγράφου. Συγκεκριμένα: 
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- Δίκτυο Natura2000: 

 "ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ", με κωδικό περιοχής GR3000015 - SPA. Έχει έκταση 8.305 

ha 

 "ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ", με 

κωδικό περιοχής GR3000006 - SCI A. Έχει έκταση 8.813 ha 

- Αισθητικό Δάσος Καισαριανής Αττικής, έκτασης 463.57 στρ. (ΦΕΚ 31/Α/1974) 

Επίσης, η περιοχή έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο CORINE για τους 

σημαντικούς βιότοπος, ενώ περιλαμβάνεται και στις προτάθηκε Σημαντικές 

Περιοχές για τα Πουλιά [Ονομασία περιοχής " Όρος Υμηττός", Κωδικός GR126, 

έκτασης 8.098 ha]. 

Εικόνα 5: Δήμος Ζωγράφου & Προστατευόμενες περιοχές Υμηττού 

 

 

1.2.1.2 Αστικό περιβάλλον  
Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Ζωγράφου διαφοροποιείται στον εσωαστικό και 

στον εξωαστικό χώρο, με διαχωριστική γραμμή την περιφερειακή οδό του Υμηττού. 

Ο εσωαστικός χώρος αποτελείται από το οικισμένο τμήμα με την συγκεντρωμένη 

συμπαγή δόμηση και το τμήμα με τις εγκαταστάσεις του Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που περικλείει το 

οικισμένο τμήμα σε ημικύκλιο από βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια, 

αποκόπτοντας κάθε διέξοδο επέκτασης προς τον Υμηττό. Μέσα στην περιοχή του 

σχεδίου πόλεως, η έλλειψη διεξόδου για εκτόνωση των πιέσεων ανάπτυξης με 

επεκτάσεις του σχεδίου, μέχρι και την δεκαετία του 1980, ώθησε σε θέσπιση 

υψηλών συντελεστών δόμησης, που σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εισροή 

αυτοκινήτων και την έλλειψη επαρκών χώρων για αναψυχή, στάθμευση, κλπ. 

δημιούργησε οριακές συνθήκες, κυρίως κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων, 

σε ότι αφορά στην κυκλοφορία, την ιδιωτικότητα της κατοικίας, αλλά και την 
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ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική ρύπανση (σκόνη, θόρυβος, αιωρούμενα 

σωματίδια, κλπ). Παρά την εκτεταμένη οικιστική ανάπτυξη και τις συναφείς 

οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον εσωαστικό οικισμένο χώρο, 

οι ελεύθεροι ανοικτοί χώροι πρασίνου που βρίσκονται περιμετρικά του 

πολεοδομικού κέντρου, αναπληρώνουν την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων εντός του 

αστικού ιστού.  

Μέσα στον οικισμένο χώρο του Δήμου, πρέπει να επισημανθεί η εξαιρετική 

διαμόρφωση των χώρων Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου, συνδυάζοντας την 

προσθήκη κτιριακών όγκων σε αρμονική σύνθεση με το φυσικό και διαμορφωμένο 

περιβάλλον, δημιουργώντας τοπία με πολύ ενδιαφέρουσα αισθητική. Στον 

δομημένο ιστό της πόλης, το πλέον ενδιαφέρον τοπίο απαντάται στην νησίδα 

πρασίνου της Βίλας Ζωγράφου, που συνδυάζει και σημαντικές για την πόλη 

ιστορικές μνήμες.  

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

όπως προδιαγράφεται από το 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., καθώς όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, 

ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας − Αττικής, βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους 

τομείς δραστηριοτήτων, συνίσταται η διατήρηση του ρόλου των κέντρων Αθήνας 

και Πειραιά, ως κέντρων επιτελικών και διοικητικών υπηρεσιών. Η εγκατάσταση στο 

Δήμο Ζωγράφου των εγκαταστάσεων του 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. 

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. 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 επιπλέον 557 στρέμματα καθορίζονται ως «Ζώνη Δ1» των 

μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή και Ιλισίων από το νέο διάταγμα Υμηττού, 

όπου επιτρέπονται χρήσεις αναψυχής. Στους υπόλοιπους χώρους των δύο 

αυτών ιδρυμάτων, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου καταλαμβάνουν ποσοστό 

της τάξης του 40% 
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 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. 

Σε ό,τι αφορά τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης του Δήμου Ζωγράφου, αυτές 

προκύπτουν από το εκπονημένο ΓΠΣ (2010) που εμπίπτει στην επικράτειά του. Η 

πολεοδομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική αναβάθμιση, με βάση το ΓΠΣ του 

2010, έχουν ως κατευθυντήριες γραμμές: 

 Διατήρηση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου και δημιουργία νέων. 

 Αξιοποίηση των υφιστάμενων 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 ΜΕΤΡΟ στον 

Δήμο Ζωγράφου. 

 Προστασία και αξιοποίηση του τμήματος της ζώνης του όρους του Υμηττού 

που υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Ζωγράφου. 

 Ισόρροπη και αειφόρος χρήση του αστικού και του περιαστικού χώρου. 

 Λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών 

κατοικίας, με βάση και τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης και εργασίας. 

 Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στις 

προστατευόμενες περιοχές. 

 Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση της ποιότητας του δομημένου 

περιβάλλοντος. 

 Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

 Πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών - πολιτική προστασία. 

Οι γενικές χρήσεις γης εντός της επικράτειας του Δήμου Ζωγράφου, σύμφωνα με το 

ισχύον ΓΠΣ, εξειδικεύονται σε: 

 Γενική κατοικία που δεσπόζει στο σύνολο σχεδόν της εξεταζόμενης περιοχής 

και στην οποία επιτρέπεται η ανάπτυξη χρήσεων γης πέραν της κατοικίας 

αυτής καθαυτής 

 Κεντρικές λειτουργίες πόλης - πολεοδομικό κέντρο και τοπικό κέντρο 

γειτονιάς οι οποίες αναφέρονται κυρίως σε εμπορικές δραστηριότητες και 
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δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τοπικού χαρακτήρα για την κάλυψη 

των αναγκών των κατοίκων της περιοχής μελέτης. 

 Εκπαίδευση. 

 Αθλητισμός. 

 Κοινόχρηστο πράσινο που αφορά σε εκτάσεις αστικού πρασίνου και 

πλατείες. 

 Ιδιαίτερες χρήσεις που αναφέρονται στο Νεκροταφείο Ζωγράφου. 

 Τέλος, υπάρχουν διάσπαρτες σημειακές χρήσεις για κοινωφελή κτίρια και 

δραστηριότητες. 

Εικόνα 6: Γενικές Επιφανειακές Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης Δήμου Ζωγράφου 

 

Όσον αφορά στην κατανομή της έκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 

Ζωγράφου σε βασικές χρήσεις γης, παρουσιάζεται στον επόμενο Πίνακα, σύμφωνα 

με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου.   

Πίνακας 1: Κατανομή Έκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Ζωγράφου σε Βασικές 
Χρήσεις Γης 

Περιοχή Επιφάνεια 
(στρέμματα) 

% m2/κάτοικο 

Έκταση Σχεδίου 
Πόλεως 

2.102,10 100% 21,18 

Οικοδομήσιμοι 
Χώροι πλην Χώρων 

Κοινής Ωφελείας 

1.226,71 58,4% 12,36 

Δρόμοι 659,65 31,4% 6,64 

Χώροι Κτιρίων 101,1 4,8% 1,02 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΕΩΡΦ-07Ρ



 

Σελίδα 29 από 191 
 

Κοινής Ωφελείας 

Νησίδες Πρασίνου - 
Πλατείες - Παιδικές 

Χαρές 

134,64 6,4% 1,36 

Οι πραγματικές χρήσεις γης του Δ. Ζωγράφου, όπως προκύπτουν από το ΣΒΑΚ του 

Δ. Ζωγράφου, αναζήτηση στο διαδίκτυο για συγκεκριμένες χρήσεις γης (όπως χώροι 

στάθμευσης, δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες, θρησκευτικοί χώροι, κ.λπ.), καθώς 

και από τη συλλογή ανοιχτών δεδομένων, παρουσιάζονται στην επόμενη εικόνα.  

Εικόνα 7: Υφιστάμενες Χρήσεις Γης Δήμου Ζωγράφου 

 

 

Σημειώνεται ότι η χρήση γης που κυριαρχεί σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής 

μελέτης είναι αυτή της αμιγούς κατοικίας. Η χρήση της εκπαίδευσης συγκεντρώνει 

μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με αυτό της αμιγούς κατοικίας, εξαιτίας των 

μεγάλων εκτάσεων που καταλαμβάνουν η Πολυτεχνειούπολη και η 

Πανεπιστημιούπολη, στο ανατολικό τμήμα του Δήμου Ζωγράφου. 
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Στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Ζωγράφου απαντώνται όλες οι κύριες βασικές 

υποδομές, καθώς επίσης και υπερτοπικές χρήσεις/δραστηριότητες (με ναυαρχίδα 

πάντα τη χρήση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία -όπως έχει ήδη αναφερθεί- 

δεσπόζει στην περιοχή παρέμβασης), κατά βάση εμπορικές, αναψυχής, εστίασης 

και παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω δραστηριότητες αναπτύσσονται γραμμικά, 

κυρίως κατά μήκος της λεωφόρου Παπάγου, της Γεωργίου Ζωγράφου, της 

Γρηγορίου Αυξεντίου, της Γεωργίου Παπανδρέου και της Ούλωφ Πάλμε, με τις 

χρήσεις του εμπορίου, της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών να επικρατούν σε 

αυτές τις ζώνες, όπως αυτό καθίσταται εμφανές και από την επισκόπηση του 

αντίστοιχου Χάρτη. 

Συνοπτικά, μέσα από τη μελέτη της χωρικής διάρθρωσης των χρήσεων γης σε 

ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης συμπεραίνονται τα εξής: 

 Ο Δήμος Ζωγράφου χαρακτηρίζεται ως περιοχή γενικής κατοικίας. 

Πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοδομημένες περιοχές της Αττικής με 

υψηλό Συντελεστή Δόμησης – ΣΔ (μέσος ΣΔ=3,0) και οδούς με φτωχά 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Παρουσιάζει συνεχές σύστημα δόμησης με 

ταύτιση οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής. Οι χώροι των υποδομών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ και ΕΜΠ) στα βορειοανατολικά, ανατολικά 

και νότια, αποκόπτουν το οικιστικό τμήμα από τον Υμηττό και εμποδίζουν 

την επέκταση προς το βουνό. 

 Εκτός από τη χρήση της κατοικίας -η οποία καλύπτει το σύνολο σχεδόν του 

Δήμου- εξέχουσα θέση στην κατανομή των χρήσεων γης καταλαμβάνει η 

χρήση της εκπαίδευσης, στην οποία υπάγονται οι χώροι του ΕΜΠ και του 

ΕΚΠΑ που είναι χωροθετημένοι στο ανατολικό τμήμα της περιοχής 

παρέμβασης. Το πολεοδομικό κέντρο του Δήμου, δηλαδή εκεί όπου 

αναπτύσσονται δραστηριότητες εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εστίασης, 

αναψυχής, κ.λπ., εντοπίζεται κατά μήκος της λεωφόρου Στρατάρχου 

Παπάγου, από την οδό Ούλωφ Πάλμε έως την Αγίου Γεωργίου. Παράλληλα, 

ένα μικρότερο πολεοδομικό κέντρο, επιπέδου συνοικίας-γειτονιάς, 

αναπτύσσεται κατά μήκος της λεωφόρου Γρηγορίου Αυξεντίου. 

 Ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής αποτελεί ο 

ορεινός όγκος του Υμηττού. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Ζωγράφου 

περιβάλλεται από αρκετούς ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου 

(Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστημιούπολη, πάρκο Γουδί, πάρκο Ιλισίων, 

ορεινός όγκος Υμηττού, κ.λπ.), στο εσωτερικό του αστικού ιστού 

παρουσιάζεται έντονη έλλειψη τέτοιων χώρων. Εξαίρεση αποτελεί το πάρκο 

Ειρήνης που βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση του Δήμου, μεταξύ των οδών 

Στρατάρχου Παπάγου και Γεωργίου Ζωγράφου, καθώς επίσης και κάποιες 

πλατείες που βρίσκονται διάσπαρτες στην επικράτεια του Δήμου. 

 Η χρήση γης της κατοικίας επικρατεί σε ολόκληρο τον Δήμο Ζωγράφου και 

καταλαμβάνει το 31,90% της επιφάνειάς του. 
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 Η εμπορική δραστηριότητα αποτελεί την πιο πολυπληθή κατηγορία μετά 

την κατοικία. Περιλαμβάνει -στο μεγαλύτερο μέρος της- λιανικό εμπόριο και 

κυρίως είδη ατομικής και οικιακής χρήσης, εμπόριο τροφίμων και ποτών, 

ιατρικών και φαρμακευτικών υλικών, κ.λπ. Οι εμπορικές ζώνες εντοπίζονται 

κυρίως στα μέτωπα των κεντρικών οδών του Δήμου και συγκεκριμένα κατά 

μήκος των οδών Παπάγου, Ζωγράφου, Γρηγορίου Αυξεντίου, Μούσκου, 

Ούλωφ Πάλμε, Παπανδρέου, Κοκκινοπούλου και Γρηγορίου Κουσίδη. 

 Η κατηγορία της εστίασης περιλαμβάνει εστιατόρια, αναψυκτήρια, 

καφενεία - καφετέριες, μπαρ και άλλα συναφή. Εντοπίζονται κατά μήκος της 

οδού Παπάγου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Αυξεντίου, Μούσκου και 

Αμμοχώστου, επί της οδού Παπανδρέου . Επίσης, δραστηριότητες εστίασης 

αναπτύσσονται σε όλους τους διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους 

πρασίνου και πλατειών, καθώς και διάσπαρτα μέσα στις περιοχές κατοικίας 

με τη μορφή κυρίως των συνοικιακών καφενείων και των ταχυφαγείων. Σε 

πολλές περιπτώσεις -κυρίως κατά μήκος των εμπορικών οδών που 

προαναφέρθηκαν- οι δραστηριότητες εστίασης αναμιγνύονται με τις 

εμπορικές δραστηριότητες. 

 Η παροχή υπηρεσιών (γραφεία, κομμωτήρια, ιδιωτική εκπαίδευση, ιδιωτικά 

γυμναστήρια, κ.λπ.) διαφοροποιείται στη χωρική κατανομή σε σχέση με τις 

προηγούμενες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών δεν 

παρουσιάζουν κάποια χωρική συγκέντρωση (γραμμική ή σημειακή), αλλά 

είναι διασκορπισμένες σε όλη την έκταση του αστικού ιστού του Δήμου. Σε 

αρκετές περιπτώσεις αναμιγνύονται με εμπορικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες εστίασης. 

 Οι μονάδες εκπαίδευσης βρίσκονται διάσπαρτες στον Δήμο, είτε 

μεμονωμένες είτε σε συγκροτήματα. Επισημαίνεται ξανά ότι στο ανατολικό 

τμήμα του Δήμου Ζωγράφου είναι χωροθετημένα τα δύο μεγαλύτερα 

πανεπιστήμια της χώρας (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ). 

Ο επόμενος πίνακας συνοψίζει την συνολική επιφάνεια των χρήσεων γης του Δ. 

Ζωγράφου, σύμφωνα με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου.  

Πίνακας 2: Συνολική Επιφάνεια Χρήσεων Γης Δήμου Ζωγράφου 

Χρήσεις Γης 
Συνολική 

επιφάνεια (m2) 

Ποσοστό επί της συνολικής 
επιφάνειας της εξεταζόμενης 

περιοχής 

Κατοικία 1.012.722,857 31,90% 

Εμπόριο 127.517,486 4,02% 

Εστίαση 35.477,255 1,12% 

Παροχή Υπηρεσιών 45.322,439 1,43% 

Εκπαίδευση 1.383.409,775 43,58% 

Αθλητισμός 52.521,265 1,65% 

Πολιτισμός 17.957,094 0,57% 

Υγεία - Πρόνοια 6.541,665 0,21% 
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Διοίκηση - Δημόσια 
Υπηρεσία 

7.019,139 0,22% 

Αναψυχή 5.651,806 0,18% 

Πλατεία 7.208,199 0,23% 

Θρησκευτικός 
Χώρος 

7.533,263 0,24% 

Κοιμητήριο 135155,73 4,26% 

Ξενοδοχειακές 
Εγκαταστάσεις 

796,220 0,03% 

Parking 15.187,562 0,48% 

Αστικό Πράσινο 212.317,808 6,69% 

Νησίδα Πρασίνου 3.798,501 0,12% 

Νησίδα - 
Κοινόχρηστος Χώρος 

530,715 0,02% 

Στρατιωτικές 
Χρήσεις 

98.093,289 3,09% 

Επιπλέον, αξίζει να τονιστεί η ιδιομορφία που παρουσιάζει ο Δήμος Ζωγράφου 

όσον αφορά στη διάθεση και κατανομή των χώρων πρασίνου μέσα στην έκταση των 

διοικητικών του ορίων και την παρουσία τους στον οικισμένο χώρο, γεγονός που 

καταδεικνύεται μέσα από την επισκόπηση των στοιχείων του επόμενου Πίνακα. 

Πίνακας 3: Κατανομή Γεωγραφικού Χώρου Δήμου Ζωγράφου 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Α/Α Περιοχές Δήμου Ζωγράφου Στρ. Πράσινο – ανοικτοί χώροι 

% Στρ. % 

Συνολική έκταση Δ. Ζωγράφου 8517  8517 100% 

Συνολική έκταση πρασίνου   4.492,23 61,1% 

1. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.717,54  3.693,10 50,2% 

1.1 ΠΕΠ.1 Ζώνη Ά Υμηττού  2.997,94 100% 2.997,94  

1.2  ΠΕΠ.2 Ζώνη Δ 
μητροπολιτικού πάρκου 
Γουδί  

719,6  695,16  

 1.2.1 Άλσος Γουδί  80,86 100% 80,86  

 1.2.2 Ολυμπιακό 
κολυμβητήριο  

61,09 60% 36,65  

 1.2.3 Τμήμα 
Πολυτεχνειούπολης  

236,93 100% 236,93  

 1.2.3 Τμήμα 
Πολυτεχνειούπολης 

340,72 100% 340,72  

2. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΖΩΝΗ Δ2) 

1.304,59  665,58 9,0% 

2.1  ΠΕΠΔ.1 Έκταση 
Πολυτεχνειούπολης 

768,23 40% 307,29  

2.2  ΠΕΠΔ.2 Έκταση 
Πολυτεχνειούπολης 

455,28 40% 192,11  

2.3  ΠΕΠΕΔ.3 Στρατόπεδο Ζορμπά  81,08 50% 40,54  
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3. ΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 2.122,10  134,64 1,8% 

3.1 Οικοδομήσιμοι χώροι (Ο.Τ.) 
πλην κοινής ωφέλειας  

1.226,71    

3.2 Δρόμοι 659,65    

3.3 Χώροι κτιρίων κοινής 
ωφέλειας  

10,1    

3.4  Νησίδες πρασίνου, πλατείες, 
παιδικές χαρές 

134,64 100% 134,64  

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

4.1 Έκταση νεκροταφείου 136,58    

4.2 Έκταση εργοταξίου στον 
κόμβο Κατεχάκη 

21,2    

4.3  Κόμβος και επιφάνεια 
Περιφερειακής Υμηττού 

55,29  15,00  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον προηγούμενου Πίνακα, 

συμπεραίνονται τα εξής (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ζωγράφου 2015-2019 - 

Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός): 

 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 Π.Δ. προστασίας του ορεινού 

όγκου του Υμηττού, η επικείμενη αναθεώρηση του οποίου ενισχύει το 

υφιστάμενο καθεστώς προστασίας και επιτρέπει δραστηριότητες αναψυχής. 

 Ποσοστό 44% των εκτάσεων Πανεπιστημιούπολης και Πολυτεχνειούπολης, 

δηλαδή 557 στρέμματα, καθορίζονται ως ζώνη Δ1 των Μητροπολιτικών 

Πάρκων Γουδί και Ιλισίων από το νέο Π.Δ. Υμηττού, όπου επιτρέπονται 

χρήσεις αναψυχής. Στους υπόλοιπους χώρους των δύο αυτών ιδρυμάτων οι 

ελεύθεροι χώροι πρασίνου καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 40%. 

 Συνολικά στον 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 ανάπτυξη δράσεων αναψυχής. 

 Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου μέσα στον 

οικιστικό χώρο περιορίζονται σε ένα ποσοστό 1,8% επί της συνολικής 

έκτασης του Δήμου. Η ποσοστιαία συμμετοχή των χώρων αστικού πρασίνου 

μέσα στο σχέδιο πόλεως φτάνει το 6,4%, που αντιστοιχεί σε 1,36 

m2/κάτοικο. 

Ο Δήμος Ζωγράφου παρουσιάζει μια ιδιαίτερη 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 

επόμενο πίνακα.  Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

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

Υμηττού, επιφάνειας 2.972 στρεμμάτων, είναι χώρος πρασίνου (δάσος), 

προστατευόμενος από το σχετικό διάταγμα προστασίας του ορεινού όγκου 
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Υμηττού, η επικείμενη αναθεώρηση του οποίου δεν επηρεάζει το υφιστάμενο 

καθεστώς της έκτασης αυτής. 

- η οικισμένη περιοχή του Δήμου, στην οποία συνυπολογίζονται και οι χώροι 

Πανεπιστημιούπολης και Πολυτεχνειούπολης, περιλαμβάνει χώρους πρασίνου σε 

ποσοστό 30% συνολικά, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό για δήμο εντός του 

Λεκανοπεδίου Αθηνών. Αν και οι δύο χώροι των εν λόγω ΑΕΙ θεωρούνται  

«ιδιωτικοί», τα τμήματα τους με το υψηλό, πράσινο είναι προσεγγίσιμα από τους 

δημότες των γύρω Δήμων, κατά τις ώρες της ημέρας.  

- η περιοχή με το εγκεκριμένο σχέδιο, διαθέτει χώρους πρασίνου σε ποσοστό 

4%, που αντιστοιχεί μόνο σε 1,3 μ2 πρασίνου/κάτοικο και προφανώς δεν καλύπτει 

τις καθημερινές ανάγκες αναψυχής και εκτόνωσης σε κλίμακα γειτονιάς.  

Πίνακας 4: Υφιστάμενοι χώροι πρασίνου εντός διοικητικών ορίων Δήμου 
Ζωγράφου  

% στρεμμ % %

3 4 5 6 7 8

7.380,07 4.366,9 59% 59%

1 ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 3.266,80 3.141,0 96% 43%

1.1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2.972,00 100% 2.972,0

1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΤ 445,397 8,70 50% 4,4

1.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΟΥΔΗ 286,10

1.3.1 ΑΛΣΟΣ ΓΟΥΔΗ 80,9 100% 80,9

1.3.2 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ 63,1 20% 12,6

1.3.3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 61,1 50% 30,6

1.3.4 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 81,1 50% 40,6

2 ΕΚΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4.113,3 1.226,0 30% 17%

2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2.175,5 95,0 4%

2.2.1 ΔΡΟΜΟΙ 670,5

2.2.2 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΛΗΝ ΚΦ (Ο.Τ.) 1.137,1

2.2.3 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΦ 172,9

2.2.4 ΧΩΡΟΙ ΚΧ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                        (***) 95,0 100% 95,0

2.4.5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΟΣ 20,0

2.4.6 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΌΠΟΥΛΟΥ 80,0

2.2 1.937,7 1.131,0 58%

2.3.1 ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ   (*) 1.005,2 65% 653,4

2.3.2 ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (**) 796,0 60% 477,6

2.3.3 ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 136,6

Παρατηρήσεις

Στήλη 5 Εκτίμηση υπάρχοντος ποσοστού πρασίνου/ελευθέρων χώρων

Στήλη 7 Ποσοστό πρασίνου στο εκτός και εντός σχεδίου τμήμα και στο σύνολο της έκτασης

Στήλη 8 Ποσοστό πρασίνου στο εκτός/εντός σχεδίου τμήμα επί της συνολικής έκτασης του Δήμου

(*)

(**)

(***) Το ποσοστό των χώρων ΚΧ πρασίνου στην επιφάνεια του ρυμοτομικού σχεδίου είναι 4 %

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Το ποσοστό της στήλης 5 προκύπτει ως υπόλοιπο της επιτρεπόμενης κάλυψης (15%-ΦΕΚ 568Δ/1980) με το 

ποσοστό δρόμων (10%), και επιπλέον ακάλυπτη επιφάνεια 10%

Το ποσοστό της στήλης 5 προκύπτει ως υπόλοιπο της επιτρεπόμενης κάλυψης (20%-ΦΕΚ 479Δ/1981) με το 

ποσοστό δρόμων (10%) και επιπλέον ακάλυπτη επιφ'άνεια 10%

ΕΚΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΤΜΗΜΑ α/α

1 2

 

Αν εξαιρέσει κανείς το χώρο του πάρκου Ειρήνης και της γειτονικής Βίλας 

Ζωγράφου, αξιόλογα φυσικά στοιχεία (ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου, ρέματα) 

εντός των ορίων του αστικού περιβάλλοντος δεν υφίστανται. Η οργάνωση και 

επέκταση του αστικού χώρου κατά την διάρκεια της οικιστικής εξέλιξης του Δήμου 
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κατέλαβε όλη την έκταση του φυσικού χώρου μέσα στο σχέδιο πόλης και όλα τα 

υπάρχοντα ρέματα μετατράπηκαν σε αγωγούς ομβρίων και δρόμους ή 

κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, τόσο στους χώρους των ΑΕΙ, όσο και στην έκταση 

που εμπίπτει στο μητροπολιτικό πάρκο Γουδή, διατηρείται η φυσική τους 

κατάσταση στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, 

γεγονός που προσδίδει ποιότητα περιβάλλοντος στον Δήμο.  

 

1.2.2 Ποιότητα Περιβάλλοντος - Προβλήματα Ρύπανσης – Κλιματική Αλλαγή 
Ο Δήμος Ζωγράφου συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων (από το 2018) και έχει 

εκπονήσει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) το 2019, στα πλαίσια της 

συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων. Στην παρούσα φάση εκπονείται 

και Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ). 

Όσον αφορά στο Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί μία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η 

οποία αναπτύχθηκε το 2008 με σκοπό τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

πραγματοποίηση αειφόρων ενεργειακών πολιτικών και την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν 

συμφωνήσει σε ένα νέο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με σκοπό το 

ενεργειακό σύστημα να γίνει ανταγωνιστικό, ασφαλές και βιώσιμο. 

Οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Σύμφωνο των Δημάρχων για τον χρονικό ορίζοντα 

του 2030 αφορούν σε μείωση κατά 40% του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται 

στην ατμόσφαιρα, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 27% και αύξηση 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 27%, σε σχέση με τα επίπεδα του 

1990. Παράλληλα, τίθεται το θέμα της αναζήτησης μέτρων για την προσαρμογή στις 

αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Σύμφωνα με το ΣΔΑΕ του Δήμου Ζωγράφου (2019), οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα στον Δήμο Ζωγράφου υπολογίζονται σε 248.393,75 τόνους CO2 ετησίως 

(έτος αναφοράς: 2017). Ο στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα κατά 99.357 τόνους CO2, δηλαδή τουλάχιστον 40% μέχρι το 

έτος 2030. 

Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, ο Δήμος έχει αναλάβει την υλοποίηση 

επενδύσεων με την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την 

ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του, όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έχει γίνει πρόταση για 

παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δύο (2) σχολικές 

υποδομές του Δήμου Ζωγράφου, με την αξιοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας  04-Προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθησης 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές, υπό τη 

χρηματοδότηση του ταμείου ΕΤΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά στην 

ενεργειακή αναβάθμιση 2 σχολικών υποδομών του Δήμου Ζωγράφου: 3ου 

Γυμνασίου – Λυκείου Ζωγράφου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου. Λόγω 
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της παλαιότητας του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Ζωγράφου, σε συνδυασμό 

με την απουσία ανακαινίσεων – ανακατασκευών τους (θερμομονωτικά, κουφώματα 

κλπ) πολλές δημοτικές υποδομές χρήζουν ενεργειακών παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων που έχουν 

χτιστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, και παρουσιάζουν μεγάλη ενεργειακή 

κατανάλωση (με ανάλογες εκπομπές CO2) ενώ δεν εξασφαλίζουν συνθήκες 

θερμικής άνεσης για τους χρήστες.  

Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τα παραπάνω κτήρια των σχολείων 

περιλαμβάνουν: 

 Αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες 

θερμότητας, 

 Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα 

τεχνολογίας LED και αυτοματισμούς φωτισμού, - αντικατάσταση όλων των 

παλαιών κουφωμάτων με νέα 

 Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος με το σύστημα του virtual net-

metering για τις ανάγκες των σχολείων 

 Εξωτερική θερμομόνωση δομικών στοιχείων 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των 

ανωτέρω κτιρίων προκειμένου να μειωθούν οι ενεργειακές τους καταναλώσεις, να 

εξοικονομηθούν πόροι (ενέργεια, δαπάνες κλπ.) και εμμέσως να συμβάλλουν στην 

ελάττωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου υλοποιείται 

άλλη μία χρηματοδοτούμενη πρόταση η οποία αφορά την αναβάθμιση εξωτερικών 

και εσωτερικών χώρων παιχνιδιού και άθλησης παιδιών και εφήβων, καθώς και η 

αξιοποίηση μικρών σε έκταση χώρων πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου 

Ζωγράφου ως πάρκα γειτονιάς (“pocket parks”), πολύτιμων σαν σημεία 

συνάντησης και υπαίθριας αναψυχής των περιοίκων μέσα στον πυκνό αστικό 

ιστό του Δήμου Ζωγράφου. Ειδικότερα, η προμήθεια περιλαμβάνει όργανα 

παιδικής χαράς με τα ανάλογα δάπεδα ασφαλείας, όργανα υπαίθριας γυμναστικής, 

διαστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων (ακρυλικό, στίβου, διακοσμητική 

σταμπωτή άσφαλτος, τεχνητός χλοοτάπητας, βότσαλο) και εσωτερικών χώρων 

συνάθροισης κοινού σε σχολεία/παιδικούς σταθμούς (ηχοαπορροφητικά), καθώς 

και αστικό εξοπλισμό (παγκάκια, αντιβανδαλιστικά «έξυπνα παγκάκια», 

τραπεζόπαγκοι, στέγαστρα, κιόσκια, κερκίδες, κρήνες, και κάδοι απορριμμάτων και 

μικροανακύκλωσης). 

Συνοπτικά, για το Δήμο Ζωγράφου προβλέπονται:  

 Εγκατάσταση Παιδικών Χαρών σε τέσσερις Παιδικούς Σταθμούς (ΙΒΣΑ, Βίλας 

Νίνου, Αρβήλων & Μαρκάνδας, Αγ. Λαύρας 15) και σε δύο Νηπιαγωγεία 

(Μαικήνα & Μενίππου, Αλκαίου 42 και Κρατερού). Ο σχεδιασμός των παιδικών 

χαρών είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται αφ' ενός η πιστοποίησή τους, 

αφετέρου δε η βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και η 
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κοινωνικοποίηση  των παιδιών. Με την προμήθεια αυτή θα εξασφαλιστεί και 

για τους έξι χώρους το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται από τη 

νομοθεσία. 

 Δημιουργία πάρκων γειτονιάς (pocket parks), σαν σημεία συνάντησης των 

περιοίκων, παιχνιδιού και υπαίθριας αναψυχής, με φυτοτεχνική τους βελτίωση 

(κλαδέματα, εκριζώσεις θάμνων), διάστρωση των δαπέδων τους (με τεχνητό 

χλοοτάπητα ή βότσαλο αναλόγως της έκτασης και της πυκνότητας φύτευσής 

τους) και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, αντιβανδαλιστικά 

«έξυπνα παγκάκια», όργανα εκγύμνασης), τραπεζόπαγκοι, κιόσκια και κάδοι 

απορριμμάτων και μικροανακύκλωσης), για την αισθητική και λειτουργική 

αναβάθμισή τους, ώστε να είναι θελκτικά ως χώροι παραμονής και αναψυχής  

 Δημιουργία δύο (2) νέων υπαίθριων γυμναστηρίων (Πλατεία Καλλίρη, Δάφνης-

Διστόμου) καιη η διάστρωση δαπέδων σε δύο (2) υφιστάμενα (Πλ. Άνοιξη, Πλ. 

Τίγρητος) 

 Εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, αντιβανδαλιστικά «έξυπνα 

παγκάκια», τραπεζόπαγκοι, κιόσκια, και κάδοι απορριμμάτων και 

μικροανακύκλωσης) στα προαύλια των σχολείων και των Παιδικών σταθμών και 

στα πάρκα γειτονιάς, για την αισθητική αναβάθμισή τους και την εξυπηρέτηση 

των χρηστών 

 Διάστρωση τμημάτων προαυλίων σχολείων και Παιδικών Σταθμών με δάπεδα 

στίβου και ακρυλικά ή ασφαλείας αντίστοιχα, καθώς και η επένδυση με ξύλο 

υφιστάμενων κερκίδων από μπετόν (4ο Γυμνάσιο – Λύκειο) και η εγκατάσταση 

μεταλλικών κερκίδων (3o Δημοτικό) . 

 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παιδικών χαρών για την 
αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 2021 . 
 

 Εργασίες διαμόρφωσης της παιδικής χαράς στο Άλσος Ιλισίων παρά την οδό 
Ούλωφ Πάλμε. 

 

 Διάστρωση εσωτερικών χώρων συνάθροισης και άθλησης σχολείων (αίθουσες 

εκδηλώσεων, γυμναστικής και σίτισης, εσωτερικοί χώροι διαλείμματος κλπ) και 

αιθουσών  Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων, με δάπεδο απορροφητικό 

ήχων και κραδασμών . 

 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τον Ιούλιο του 2022 ολοκληρώθηκε ένα εμβληματικό 

έργο για τον Δήμο Ζωγράφου με την ολική αλλαγή των δημοτικών φωτιστικών 

σωμάτων με νέα τύπου LED. Με τα νέα φωτιστικά επιτυγχάνεται τεράστια 

εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 60%, μειώνοντας παράλληλα το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε πρωτοφανή επίπεδα για τον Δήμο Ζωγράφου. 
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Η αντικατάσταση αφορούσε 3.753 φωτιστικά σημεία στα οποία τοποθετήθηκαν 

υπερσύγχρονα φωτιστικά σώματα τύπου LED, που έχουν 10ετή εγγύησης καλής 

λειτουργίας και συντήρησης. Με τα νέα φωτιστικά, η ετήσια κατανάλωση (kwh) του 

φωτιστικού συστήματος του Δήμου μειώθηκε από 3.980.000 κιλοβατώρες ανά έτος 

σε 1.170.000 κιλοβατώρες. Εξίσου υψηλό είναι και το ποσοστό μείωσης 

ελκυόμενων ρύπων, με το περιβαλλοντικό όφελος να ξεπερνά το 70%, εφόσον οι 

ελκυόμενοι στην ατμόσφαιρα ρύποι διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν από 

3.939,07 τόνους σε 1.222,95 τόνους Co2 ανά έτος. Με τα νέα φωτιστικά ο Δήμος 

Ζωγράφου εξοικονομεί μεγάλα ποσά ενέργειας, συμβάλλει στην επίτευξη ενός πιο 

«πράσινου« ισοζυγίου και γίνεται πιο φιλικός στο περιβάλλον.  

  

Τέλος, ο Δήμος Ζωγράφου στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –

NextGenerationEU προχωρά στην υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ "ΑΝΟΙΞΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΜΠΙΣΚΙΝΗ – ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ)».  

Η Πλατεία "Άνοιξη" βρίσκεται σε κεντρικότατο σημείο του Δήμου Ζωγράφου και 

παρουσιάζει σήμερα φτωχή εικόνα, καθώς έχει δημιουργηθεί πριν δεκαετίες, με 

υποτυπώδη σχεδιασμό και υποδομές (ανεπαρκές δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, 

ανυπαρξία αρδευτικού συστήματος) και ανεπαρκή, πεπαλαιωμένο και φθαρμένο 

αστικό εξοπλισμό που δεν είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Στόχος του έργου είναι 

ο επανασχεδιασμός και η πλήρης ανάπλαση της Πλατείας και της συνολικής 

έκτασης των πεζοδρομίων των οδών Αμφιτρίτης, Μπισκίνη και Ξηρογιάννη, με 

ψυχρά υλικά που αποροφούν θερμότητα και μειώνουν το μικροκλίμα της περιοχής.  

Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον και θα αποδοθεί στους 

κατοίκους και επισκέπτες ένας δημόσιος χώρος σύγχρονος, άρτια εξοπλισμένος και 

καλαίσθητος, απόλυτα προσαρμοσμένος στα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα 

και με αύξηση του πρασίνου. Επίσης με τον επανασχεδιασμό και την πλήρη 

ανάπλαση των πεζοδρομίων θα υπάρχει ενοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων και προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με τη δημιουργία μιας 

ασφαλούς και θελκτικής πορείας για πεζή μετακίνηση. 

 

 

Μετά την ανάλυση του περιβάλλοντος του δήμου Ζωγράφου, συνοπτικά 

εντοπίζονται τα παρακάτω προβλήματα, κύριες ανάγκες και κρίσιμα ζητήματα:  

 Ανάγκη διατήρησης των υπαρχόντων χώρων πρασίνου και δημιουργία νέων για 

τη βελτίωση της εικόνας του Δήμου και του περιβαλλοντικού του 

αποτυπώματος  
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 Αξιοποίηση των υπαρχόντων χώρων αναψυχής και κοινόχρηστων χώρων και 

προστασία και ανάπτυξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου. 

 Προστασία και αξιοποίηση του τμήματος της ζώνης του όρους του Υμηττού που  

υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Ζωγράφου. 

 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στις 

προστατευόμενες περιοχές. 

 Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση της ποιότητας του δομημένου – 

αστικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του αστικού εξοπλισμού. 

 Αύξηση χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

 

1.2.3 Υποδομές Εξυπηρέτησης Δικτύων 

1.2.3.1 Οδικό Δίκτυο & Δίκτυο Μεταφορών  

Το οδικό δίκτυο του Δήμου Ζωγράφου, σύμφωνα με τη μελέτη Ά Φάσης του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου του 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) 

εξυπηρετεί μόνο 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.  

Ο Δήμος Ζωγράφου παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Ενώ, εξεταζόμενος στο 

σύνολο της γεωγραφικής έκτασης εντός των διοικητικών ορίων του διαθέτει πολύ 

μεγάλη αδόμητη περιοχή πρασίνου στο οποίο υπολογίζονται το δασωμένο τμήμα 

ανατολικά της περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού και οι εκτεταμένοι και εν πολλοί 

καλυμμένοι με χαμηλό και υψηλό πράσινο ελεύθεροι χώροι των εκτάσεων των ΑΕΙ, 

μέσα στην οικισμένη έκταση του ρυμοτομικού σχεδίου των 2157,5 εκταρίων (30% 

της συνολικής έκτασης) είναι ασφυκτικά δομημένος, μέχρι σχεδόν εξάντλησης της 

χωρητικότητάς του. Οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι και ιδίως το πράσινο μέσα 

στη δομημένη μάζα είναι λίγοι και κάτω των απαιτούμενων βάσει των εγκεκριμένων 

σταθερότυπων. Σε συνδυασμό με την  υψηλή πυκνότητα οίκησης δημιουργείται αφ’ 

ενός κυκλοφοριακή συμφόρηση και  προβληματική  στάθμευση αυτοκινήτων 
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μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών και αφετέρου υποβαθμίζονται γενικά τις 

συνθήκες οίκησης. 

Όντας αποκλεισμένος από τους υπερτοπικής σημασίας οδικούς άξονες μέσω της 

περιφερειακής Υμηττού, λόγω της ημικυκλικής παρεμβολής των χώρων των 

πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, με μία μόνο διαμπερή αρτηρία (Ούλοφ Πάλμε) 

να δίνει  κυκλοφοριακή διέξοδο προς Κατεχάκη και Υμηττού και δύο βασικούς 

εσωτερικούς ακτινωτούς άξονες εντός του οικισμένου χώρου (Παπάγου-Κουσίδου-

Ζωγράφου και Αυξεντίου), η πόλη με κτηριακό δομημένο όγκο 8,5 εκ. κυβικών 

μέτρων, λειτουργικά δίνει την αίσθηση ότι είναι εγκλωβισμένη μέσα σε ένα 

ανελαστικό και μη επιδεχόμενο επέκτασης όριο. 

Τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομημένης περιοχής του Δήμου 

συνοψίζονται στα εξής: 

- Αποτελεί συνέχεια του Δήμου Αθήνας προς τα ανατολικά και τα όριά του δεν 

συνεπάγονται την λειτουργική αυτονομία του, ούτε αποτελούν εμπόδια 

διακίνησης του πληθυσμού εκατέρωθεν, προς και από αυτόν, ανάλογα με 

την έλξη που ασκούν οι προσφερόμενες εκατέρωθεν υπηρεσίες. 

- Απαρτίζεται από τις συνοικίες  Ιλίσια,  Κουπόνια (Άνω Ιλίσια),  Γουδή και 

Ζωγράφου που αναπτύχθηκαν σαν ξεχωριστές ομοιογενείς γειτονιές, 

διατηρώντας σήμερα πολύ λίγα από τα στοιχεία που τις ένωναν κάποτε σε 

ξεχωριστές οικιστικές ενότητες. Ο διαχωρισμός της πόλης με το ΓΠΣ/1988 σε 

14 πολεοδομικές ενότητες, δεν φαίνεται ότι είχε  σημαντική λειτουργική 

συνεισφορά  στην βελτίωση της κοινωνικής συνάφειας των δημοτών τους.  

- Έχει έντονο ανάγλυφο εδάφους καθώς ανηφορίζει προς τον όγκο του 

Υμηττού. Κατά μήκος χωρίζεται σε δύο τμήματα με μία «ραχοκοκαλιά» 

σημαντικής υψομετρικής διαφοράς, που λειτούργησε  ως βασικός παράγων 

στη διαμόρφωση της διανομής του χώρου σε οικοδομικά τετράγωνα και 

προσαρμογή του Ιπποδάμειου συστήματος ρυμοτόμησης. Τα υπάρχοντα 

ρέματα έδωσαν κυκλοφοριακή διέξοδο στην πόλη με την επικάλυψη και 

χρησιμοποίηση τους ως δρόμων. 

- Οι λίγοι φαρδείς και οι πολλοί στενοί δρόμοι στο ανώμαλο ανάγλυφο 

εδάφους δυσκολεύουν την άνετη μετακίνηση μέσα στον Δήμο. 

- Περιορίζεται, περιμετρικά σχεδόν, από τις εκτάσεις της Πανεπιστημιούπολης 

προς τον Δήμο Καισαριανής και της Πολυτεχνειούπολης προς την οδό 

Αλίμου- Κατεχάκη (περιφερειακή Υμηττού). Η έκταση  του Υμηττού 

ανατολικά της περιφερειακής οδού  δεν είναι  προσβάσιμη απ’ ευθείας από 

τον Δήμο, στον οποίο ανήκει διοικητικά. 

- Έχει πολύ υψηλούς συντελεστές δόμησης, υλοποιημένους σε ποσοστό πάνω 

από 80% και επιτρέπει πολυώροφα κτίρια μεγάλου ύψους, γεγονός που 

δημιούργησε μια συμπαγή μάζα δομημένου όγκου μεγάλης πυκνότητας με 

έλλειψη επαρκούς επιφάνειας  για κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους.  
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Σύμφωνα με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου, ο Δήμος 

Ζωγράφου βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού και ως εκ τούτου, όλη η περιοχή 

παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο εδάφους, με εξαιρετικά απότομες κλίσεις. Το οδικό 

δίκτυο του Δήμου χαρακτηρίζεται από έλλειψη ιεράρχησης, με λίγες πρωτεύουσες 

και δευτερεύουσες συλλεκτήριες οδούς. Τα κύρια οδικά τμήματα που διασχίζουν 

το Δήμο είναι η Περιφερειακή Υμηττού, η Λεωφόρος Αλίμου - Κατεχάκη, η οδός 

Ούλωφ Πάλμε, η Λεωφόρος Στρατάρχου Αλεξ. Παπάγου, η οδός Γεωργ. 

Παπανδρέου και η οδός Κοκκινοπούλου. Το οδικό δίκτυο στο εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης του Ζωγράφου έχει συνολικό μήκος της τάξης των 75 

χλμ και καταλαμβάνει σε ποσοστό το 31% της έκτασής του. Οι δρόμοι του Δήμου, 

εκτός από τους κεντρικούς, στην πλειοψηφία τους έχουν περιορισμένο πλάτος 

οδοστρώματος, (Λεωφ. Παπάγου, Γρ. Αυξεντίου, Ούλωφ Πάλμε, Γ. Παπανδρέου, 

Κοκκινοπούλου) και γενικώς δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά ανάλογα με την 

ιεράρχησή τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τους υψηλούς 

κυκλοφοριακούς φόρτους, δημιουργεί πολλά προβλήματα, τόσο κυκλοφοριακά 

όσο και περιβαλλοντικά (προβλήματα κορεσμού και κυκλοφοριακής 

συμφόρησης, ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβο κλπ), με συνέπεια την υποβάθμιση 

της ποιότητας του αστικού χώρου. Στην επόμενη εικόνα αποτυπώνεται το βασικό 

οδικό δίκτυο (με μπλε χρώμα) στα όρια του Δήμου Ζωγράφου (κόκκινη γραμμή) και 

της ευρύτερης περιοχής. Το πάχος της κάθε γραμμής δηλώνει και την ιεράρχηση της 

κάθε οδού (όσο πιο έντονη είναι η γραμμή τόσο μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς 

φόρτους εξυπηρετεί καθημερινά).      

Εικόνα 8: Κύριο οδικό δίκτυο Δήμου Ζωγράφου 

 

Στο οδικό δίκτυο της περιοχής συναντώνται 4 βασικές κατηγορίες οδών 

(σημειώνεται πως πεζόδρομοι και ήπιας κυκλοφορίας παρουσιάζονται στην ενότητα 

σχετική με τις διαδρομές πεζών και ποδηλατών). Οι κατηγορίες αυτές που 

συγκροτούν ένα «πολυφασματικό» κύριο οδικό δίκτυο είναι οι παρακάτω: 

 Αυτοκινητόδρομος 
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 Πρωτεύουσα αρτηρία 

 Δευτερεύουσα αρτηρία 

 Συλλεκτήρια οδός 

Η χωρική διάσταση των προαναφερθέντων κατηγοριών απεικονίζεται στο επόμενο 

σχήμα: 

Εικόνα 9: Υφιστάμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου Δήμου Ζωγράφου (Κύριο Οδικό 
Δίκτυο) 

 

Ο αυτοκινητόδρομος που διέρχεται από την περιοχή, είναι η Περιφερειακή 

Υμηττού, η οποία αποτελεί η οποία αποτελεί έναν κρίσιμο οδικό άξονα για την πόλη 

και το ανατολικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας ειδικότερα, 

συνδέοντας το Ζωγράφου με το βασικό κλάδο της Αττικής Οδού. Το μήκος της εν 

λόγω οδού εντός του Δήμου ανέρχεται σε περίπου 1,8 km, αντιπροσωπεύοντας το 

5,50% του συνολικού ιεραρχημένου δικτύου της περιοχής. 

Η πρωτεύουσα αρτηρία της περιοχής μελέτης είναι η λεωφόρος Αλίμου-Κατεχάκη, 

η οποία έχει υπερτοπικό χαρακτήρα και κομβική ρόλο για το ανατολικό και νότιο 

τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Συνδέει την Περιφερειακή 

Υμηττού και τη Λεωφόρο Κατεχάκη με τα νότια προάστια και αποτελεί μία οδό που 

καθημερινά δέχεται μεγάλους φόρτους, ιδιαίτερα τις πρωινές και απογευματινές 

ώρες. Έχει μήκος εντός του Δήμου, περίπου 4,6 km, καταλαμβάνοντας το 13,95% 

του ιεραρχημένου οδικού δικτύου του Δήμου Ζωγράφου. 

Οι δευτερεύουσες αρτηρίες ανέρχονται σε 8,2 km περίπου, αποτελώντας το 24,86% 

του ιεραρχημένου δικτύου. δήμου. Πρόκειται για τις οδούς Ούλωφ Πάλμε, 

Παπαδιαμαντοπούλου (από Παπάγου έως Λαοδικείας), Παπάγου (από Ζωγράφου 

έως Ούλωφ Πάλμε), Κοκκινοπούλου, Γ. Παπανδρέου, Ιλισίων και Σπηλιωτόπουλου, 
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οι οποίες συνιστούν οδικούς άξονες με υψηλούς φόρτους και ποικίλες χρήσεις γης 

όπως εμπόριο, κατοικία, χώρους πρασίνου κ.α. 

Τέλος, όσον αφορά στις συλλεκτήριες οδούς σημειώνεται πως αντιπροσωπεύουν 

την πλειοψηφία του κύριου δικτύου και συγκεκριμένα το 55,70%, με τις 

σημαντικότερες να είναι οι εξής: Ηρώων Πολυτεχνείου, Παπάγου (από Γ. Ζωγράφου 

έως Γρ. Κουσίδη), Γρ. Αυξεντίου, Γ. Ζωγράφου, Γρ. Κουσίδη, Γκανογιάννη, Εθν. 

Αντιστάσεως, Ταξίλου, Παπαδιαμαντοπούλου (από Σπηλιωτόπουλου έως 

Παπάγου), Μούσκου, Αδελφών Πιερράκου, Μαράτου, Αλ. Παναγούλη, Γαλήνης, 

Σεβάστειας και Κερασούντος.  

Σε γενικές γραμμές αξίζει να τονισθεί ότι η υφιστάμενη ιεράρχηση προστατεύει τον 

δήμο από διαμπερείς ροές, καθώς όπως φαίνεται και στη σχετική χαρτογραφική 

απεικόνιση κανένας αυτοκινητόδρομος ή πρωτεύουσα αρτηρία δεν διασχίζει τον 

συνεκτικό οικιστικό πυρήνα της πόλης, ενώ και οι δευτερεύουσες οδοί, αποτελούν 

ένα ιδιαίτερα μικρό τμήμα της περιοχής μελέτης, δίχως να διαμορφώνουν έντονα 

οδικά φράγματα. 

Επισημαίνεται ότι στο Δήμο Ζωγράφου υπάρχουν προβλήματα στάθμευσης. Η 

ανάγκη για στάθμευση καλύπτεται κυρίως με στάθμευση παρά την οδό, καθώς τα  

περισσότερα κτίρια είναι κυρίως κατασκευασμένα τις δεκαετίες του ΄60 και ΄70, 

χωρίς την πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με 

το ότι ο Δήμος Ζωγράφου αποτελεί έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους 

στο Λεκανοπέδιο, εξηγεί το έντονο πρόβλημα στάθμευσης που υφίσταται στο Δήμο. 

Πλάτος οδοστρώματος 

Σε γενικές γραμμές η περιοχή του Δήμου Ζωγράφου χαρακτηρίζεται κυρίως από 

μικρές τιμές πλάτους οδοστρώματος. Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένες ακραίες 

τιμές πλάτους οδοστρώματος. Σύμφωνα με τις διαφορετικές τιμές πλάτους 

οδοστρώματος στο σύνολο του δήμου, οι οδοί έχουν ομαδοποιηθεί ανά πλάτος 

οδοστρώματος δημιουργώντας τέσσερις (4) επιμέρους κατηγορίες. Ειδικότερα, η 

πρώτη κατηγορία περιέχει τις οδούς με πλάτος μικρότερο από 6m. Το ποσοστό της 

εν λόγω κατηγορίας ανέρχεται σε 49,1% επί του συνόλου των οδών του Δήμου. Οι 

οδοί της εν λόγω κατηγορίας είναι κυρίως άξονες τοπικής σημασίας.  

Η επόμενη κατηγορία περιλαμβάνει τις οδούς με πλάτος που κυμαίνεται από 6 m 

έως 8m. Συγκεκριμένα το ποσοστό της ανέρχεται σε 27,4%, στο σύνολο των οδών, 

ενώ αναφορικά με τη γεωγραφική της διάσταση, σημειώνεται ότι εμφανίζεται 

διάσπαρτα στην περιοχή του Δήμου, με τους περισσότερους δρόμους να ανήκουν 

στο τοπικό οδικό δίκτυο και δευτερεύοντες οδούς όπως είναι η Ούλωφ Πάλμε, η 

Παπανδρέου και η Λεωφόρος Κοκκινοπούλου. 

Η τρίτη κατηγορία περιέχει οδούς με πλάτος από 8m έως 10m και εμφανίζει 

ποσοστό 14,7% στο σύνολο των οδών, καταλαμβάνοντας τη τρίτη θέση. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία συναντάται σε σημαντικές οδούς της περιοχής όπως η 

Ηρώων Πολυτεχνείου, η Παπαδιαμαντοπούλου και η Εθνικής Αντιστάσεως. 
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Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει τις οδούς με μεγάλο πλάτος οδοστρώματος 

οι οποίες ξεπερνούν τα 10m, έχοντας τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν τόσο 

αμφίδρομη ροή όσο και δύο θέσεις στάθμευσης. Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει 

χαμηλό ποσοστό και αγγίζει μόλις το 8,8%. Σχετικά με τη χωρική κατανομή της 

παρούσας κατηγορίας αξίζει να αναφερθεί ότι παρουσιάζεται αποκλειστικά στην 

οδό Περιάνδρου, στην Αλίμου – Κατεχάκη και στη Γρηγορίου Αυξεντίου. 

Στην επόμενη εικόνα αποτυπώνεται η κατάταξη των οδών Δ. Ζωγράφου ανά πλάτος 

οδοστρώματος στις τέσσερις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, με μπλε χρώμα 

αποτυπώνονται οι οδοί με το μικρότερο πλάτος οδοστρώματος, ήτοι πλάτος 

μικρότερο των 6 μ., με πράσινο χρώμα αποτυπώνονται οι οδοί με πλάτος 6-8 μ., με 

πορτοκαλί χρώμα αποτυπώνονται οι οδοί με πλάτος 8-10 μ., και με κόκκινο χρώμα 

αποτυπώνονται οι οδοί με πλάτος άνω των 10 μ. 

Εικόνα 10: Πλάτος οδοστρώματος 

 

Πλάτη πεζοδρομίου 

Το πεζοδρόμιο αποτελεί απαραίτητη υποδομή για το οδικό περιβάλλον μιας πόλης 

σε περιπτώσεις οδών οι οποίες δεν είναι πεζόδρομοι ή οδοί ήπιας κυκλοφορίας 

(όπου επιτρέπεται η συνύπαρξη διαφόρων τύπων οχημάτων) και παρουσιάζουν 

σημαντικό όγκο κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων. Επομένως, το πλάτος των 

πεζοδρομίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση ή όχι του πεζή 

μετακίνηση. Μεγάλα ή επαρκή πλάτη πεζοδρομίου συμβάλλουν στην αίσθηση 

ασφάλειας και άνεσης των μετακινούμενων με ιδιαίτερα οφέλη στην ποιότητα ζωής 

των κατοίκων. Από την άλλη πλευρά, μη επαρκή ή ακόμα και ανύπαρκτα 

πεζοδρόμια δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη κίνηση του πεζού με αποτέλεσμα την 

αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος. 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΕΩΡΦ-07Ρ



 

Σελίδα 45 από 191 
 

Στον Δήμο Ζωγράφου, η κατάσταση είναι ικανοποιητική ως προς το ζήτημα των 

πεζοδρομίων, καθώς σχεδόν όλος ο Δήμος διαθέτει συγκεκριμένη υποδομή, 

γεγονός που ευνοεί σημαντικά την πεζή μετακίνηση. Αναφορικά με τα πλάτη των 

πεζοδρομίων, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα των 

πεζών αξίζει να αναφερθούν τα εξής: 

 Στο 1,12% του συνολικού οδικού δικτύου δεν υπάρχει υποδομή για τους 

πεζούς. 

 Το 29,32% του συνόλου του οδικού δικτύου διαθέτει πλάτος πεζοδρόμιου 

που είναι μικτότερο του 1μ., 

 Το 28,64% έχει πλάτος μεταξύ 1,0 και 1,5μ., 

 Το 20,39% διαθέτει πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2,0μ., 

 Το 11,85%% έχει πλάτος ανάμεσα στις τιμές 2,0 και 3,0μ. και 

 Μόλις το 8,67% του δικτύου έχει πλάτος μεγαλύτερο των 3μ. 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

Ο Δήμος Ζωγράφου, λόγω των υπερτοπικών χρήσεων που συγκεντρώνει 

(νοσοκομεία, πάρκα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, στρατόπεδα) προσελκύει 

καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών (πχ φοιτητές, στρατιώτες, ασθενείς κτλ) 

από όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι μετακινήσεις από και προς το Δήμο Ζωγράφου 

γίνονται σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση αυτοκινήτου, ωστόσο η πρόσβαση είναι 

εφικτή και με λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ.  

Το δίκτυο λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ εξυπηρετεί τον Δήμο Ζωγράφου σε 

σημαντικό βαθμό καθώς είναι το μόνο μέσο δημόσιας συγκοινωνίας που συνδέει 

τον Δήμο με την υπόλοιπη Αθήνα. Οι διερχόμενες γραμμές με την αντίστοιχη 

επιβατική κίνηση απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα. Τη μεγαλύτερη επιβατική 

κίνηση κατέχει η λεωφορειακή γραμμή 608 με αρκετά υψηλή επιβατική κίνηση και 

στη συνέχεια είναι η γραμμή 230. Οι δύο αυτές λεωφορειακές γραμμές διέρχονται 

από το κέντρο της Αθήνας και καταλήγουν στο Γαλάτσι και στην Ακρόπολη 

αντίστοιχα. Πέρα από την Αθήνα και το Γαλάτσι, υπάρχουν συνδέσεις με τη 

Γλυφάδα, τον Ταύρο και τον Πειραιά (σχολική express). 
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Εικόνα 11: Δίκτυο Δημόσιας Συγκοινωνίας & ακτίνα επιρροής  

 

Η λεωφορειακή εξυπηρέτηση του Δήμου είναι καλύτερη από άλλες περιοχές λόγω 

των υπερτοπικών χρήσεων. Πιο αναλυτικά, οι λεωφορειακές γραμμές που 

εξυπηρετούν τον Δήμο, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Πίνακας 5: Λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ που εξυπηρετούν τον Δήμο Ζωγράφου 

Αριθμός 
Γραμμής 

Όνομα Γραμμής 
Ημερήσια 

επιβατική κίνηση 

032 
Γουδή-Μαράσλειος 

(Σχολική) 
 

140 Πολύγωνο-Γλυφάδα 7.050 

220 
Άνω Ιλίσια-Ακαδημία 

(Κυκλική) 
5.555 

221 
Πανεπιστημιούπολη-
Ακαδημία (Κυκλική) 

3.662 

230 Ακρόπολη-Ζωγράφου 8.400 

235 
Ζωγράφου-Ακαδημία 

(Κυκλική) 
6.388 

242 
Στ. Κατεχάκη- 

Πολυτεχνειούπολη 
(Κυκλική) Σχολική 

4.200 

250 
Πανεπιστημιούπολη- Στ. 
Ευαγγελισμού (Κυκλική) 

Σχολική 
6.200 

608 
Γαλάτσι-Ακαδημία-Νεκρ. 

Ζωγράφου 
47.881 
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622 Γουδή-Άνω Γαλάτσι 7.581 

815 Γουδή-Ταύρος 5.311 

Ε90 
Πειραιάς-

Πανεπιστημιούπολη 
(Σχολική EXPRESS) 

500 

 

Επιπλέον, στον Δήμο Ζωγράφου λειτουργεί Δημοτική Συγκοινωνία η οποία εκτελεί  

α) Κυκλική διαδρομή ως ακολούθως: 

Η αφετηρία/τέρμα βρίσκεται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος του 

Νεκροταφείου. Η διαδρομή που ακολουθεί είναι: Ηρώων Πολυτεχνείου – Ωρίωνος – 

Ηφαιστίωνος (Πλ. Ελευθερίας) – Γεωργίου Παπανδρέου – Ούλωφ Πάλμε – 

Γρηγορίου Αυξεντίου – Εθνικής Αντιστάσεως – Στρατηγού Μακρυγιάννη – Γεωργίου 

Ζωγράφου – Παπάγου – Κουσίδη – Νεκτροταφείο 

 

β) Κυκλική express (ΖΩΓΡΑΦΟΥ- μετρό ΚΑΤΕΧΑΚΗ)  

Η προτεινόμενη διαδρομή Δημοτικής Συγκοινωνίας σχεδιάστηκε με γνώμονα να 

συνδέσει την βασική γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας με τον σταθμό του μετρό 

στην Κατεχάκη. Πρόκειται για μια γραμμή με αφετηρία το τέρμα των λεωφορείων 

στα Ιλίσια, η οποία διέρχεται από το κέντρο του Δήμου. Η διαδρομή Ζωγράφου – 

μετρό Κατεχάκη - Ζωγράφου έχει συνολικό μήκος 8,5 km καιακολουθεί τις 

παρακάτω οδούς: Γρ. Αυξεντίου – Μακρυγιάννη – Γ. Ζωγράφου – Παπάγου – Γ. 

Παπανδρέου – Ηφαιστίωνος – πλατεία Ελευθερίας – Σπηλιωτοπούλου – Θηβών – 

Φωκίδος – Μιχαλακοπούλου – Μεσογείων – Π. Κανελόπουλου – σταθμός Κατεχάκη 

- Π. Κανελόπουλου – Κοκκινοπούλου – Παναγούλη – Παπάγου – Γ. Ζωγράφου – 

28ης Οκτωβρίου – Γρ. Αυξεντίου. Η συγκεκριμένη γραμμή θα λειτουργεί ως γραμμή 

express με λίγες στάσεις εντός της πόλης. 
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Εικόνα 12: Δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας & ακτίνα επιρροής 
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Σήμερα, ο Δήμος Ζωγράφου δεν εξυπηρετείται από κάποιο δίκτυο σταθερής τροχιάς 

(πχ ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, μετρό, τραμ). Προς το παρόν, οι πλησιέστεροι 

σταθμοί του μετρό που εξυπηρετούν τον δήμο, σε συνδυασμό με τις λεωφορειακές 

γραμμές, είναι οι σταθμοί Κατεχάκη, Αμπελόκηποι, Μέγαρο Μουσικής, 

Ευαγγελισμός και Σύνταγμα (Γραμμή 3) και Πανεπιστήμιο (Γραμμή 2). Η 

προγραμματισμένη κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό (κίτρινη γραμμή) 

αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η νέα Γραμμή, 

συνολικού μήκους 33,5 χλμ, σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί πυκνοκατοικημένες 

περιοχές, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ζωγράφου. Συγκεκριμένα, η Α’ Φάση του 

έργου, περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος από το Άλσος Βεΐκου έως το 

Γουδή (μήκους 13 χλμ.). Το τμήμα αυτό, εκτιμάται πως θα εξυπηρετεί ~220.000 

επιβάτες ημερησίως και θα αυξήσει το ποσοστό των μετακινήσεων με ΜΜΜ επί 

του συνόλου των μετακινήσεων, ενώ παράλληλα θα μειώσει την κυκλοφορία των 

αυτοκινήτων, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των κύριων οδικών αξόνων. 

Εικόνα 13: Σχέδιο ανάπτυξης ΓΡΑΜΜΗΣ 4 του ΜΕΤΡΟ 

 

Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Ζωγράφου, προβλέπονται τρεις νέοι σταθμοί, οι οποίοι 

πρόκειται να χωροθετηθούν εντός του Δήμου Ζωγράφου στις εξής θέσεις:  

1. Σταθμός στην Πλατεία Κύπρου (στη συμβολή Μούσκου και Εθνικής 

Αντιστάσεως) 

2. Πλατεία Γαρδένιας (στη συμβολή Γεωργίου Ζωγράφου και Παπάγου) 

3. Πλατεία Ελευθερίας (επί της Γεωργίου Παπανδρέου) 
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Η λειτουργία της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ, θα ευνοήσει ιδιαίτερα τους κατοίκους του 

Ζωγράφου (και όχι μόνο), καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των κατοίκων εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια συγκοινωνία (εργαζόμενοι, φοιτητές και 

ηλικιωμένοι). 

Εικόνα 14: Δίκτυο Μέσων Σταθερής Τροχιάς (υφιστάμενη και μελλοντική) & 
ακτίνα επιρροής 
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Εικόνα 15: Υφιστάμενοι (μπλε χρώμα) και μελλοντικοί (κόκκινο χρώμα) σταθμοί 
ΜΕΤΡΟ 

 

Πεζοί, ποδήλατα, ΑμΕΑ 

Οι υποδομές για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα ΑμΕΑ στο Δήμο Ζωγράφου 

είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Η κυκλοφορία ιδίως για ποδηλάτες και ΑμΕΑ  

διεξάγεται δυσχερώς με πολλά εμπόδια. Οι υποδομές για τους πεζούς 

περιορίζονται σε ελάχιστους πεζόδρομους και σε πεζοδρόμια τα οποία στη μεγάλη 

τους πλειοψηφία βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση, είναι ανώμαλα σποραδικά και 

με εμπόδια ενώ πολλές φορές καταλαμβάνονται από οχήματα που σταθμεύουν 

παράνομα πάνω σε αυτά. Η κίνηση των πεζών εμποδίζεται επίσης και από τα 

σταθμευμένα οχήματα στις γωνίες και τα πεζοδρόμια των οικοδομικών 

τετραγώνων. Δεν υφίσταται κάποιο ολοκληρωμένο δίκτυο για την κίνηση των πεζών 

το οποίο να ενώνει τις περιοχές του Δήμου μεταξύ τους, ενώ ανεπαρκής και 

δύσκολη είναι και η πρόσβαση στο περιαστικό πράσινο μέσω των εκτάσεων των 

Πανεπιστημίων. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια ο Δήμος έχει προχωρήσει σε 

ανάπλαση των πεζοδρομίων σε τμήματα βασικών οδών του δικτύου. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω ελλείψεων είναι να γίνεται δύσκολη έως επικίνδυνη η κίνηση των 

πεζών στην πόλη, η οποία παρουσιάζει έτσι χαμηλό επίπεδο περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα, αποτρέπεται η κίνηση με τα πόδια και ωθούνται οι 

μετακινούμενοι στη χρήση μηχανοκίνητων οχήματων επιβαρύνοντας επιπλέον το 

οδικό δίκτυο.  

Οι  ποδηλάτες αντιμετωπίζουν στην κίνησή τους αντίστοιχα προβλήματα με τους 

πεζούς. Οι υφιστάμενοι ποδηλατόδρομοι στο Δήμο Ζωγράφου βρίσκονται στα εξής 

σημεία: 

 επί της διαχωριστικής νησίδας στη Λ. Γεωργ. Παπανδρέου από Λ. Παπάγου 

έως Δαβάκη (~0,3 χλμ.) 
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 επί της Λ. Γεωργ. Παπανδρέου από Λοχ. Σπηλιωτοπούλου έως Μεγ. 

Αλεξάνδρου (~0,5 χλμ.) 

 Εντός και περιμετρικά της Πολυτεχνειούπολης (~3,5χλμ.) 

Εικόνα 16: Ποδηλατόδρομος Λεωφ. Γ. Παπανδρέου, μεταξύ Λ. Παπάγου & 
Δαβάκη 

 

Εικόνα 17: Ποδηλατόδρομος Λεωφ. Γ. Παπανδρέου, μεταξύ Λοχ. Σπηλιωτοπούλου 
& Μεγ. Αλεξάνδρου 

 

Τέλος, τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από τα 

παραπάνω, εξαιρετικές δυσκολίες στην κίνησή τους. Το περιβάλλον κίνησής τους 

είναι εχθρικό, στα περισσότερα πεζοδρόμια δεν υπάρχουν ράμπες και διάδρομοι 

καθοδήγησης ενώ στους σηματοδότες δεν υπάρχουν ηχητικά συστήματα 

υποβοήθησης. Δεν υπάρχει, επίσης, κάποια υπηρεσία του Δήμου που να προσφέρει 

μετακίνηση σε ΑμΕΑ. Γενικά η μέριμνα για τη μετακίνηση αυτής της κατηγορίας 

πολιτών είναι σήμερα ελάχιστη.  
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Μετά την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των υποδομών μετακινήσεων 

του Δ. Ζωγράφου εντοπίζονται τα εξής κύρια προβλήματα και κρίσιμες ανάγκες 

στον εν λόγω τομέα:  

 Έλλειψη χώρων στάθμευσης και δημιουργία προβλημάτων μετακινήσεων 

λόγω της άναρχης στάθμευσης  

 Έλλειψη πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας 

 Ανάγκη για αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου (πχ μονοδρομήσεις) για τη 

βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών  

 Ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας – Καλύτερη οργάνωση του δικτύου – 

Αύξηση δρομολογίων και συνολική κάλυψη της έκτασης του Δήμου  

 Βελτιστοποίηση πρόσβασης στην Πολυτεχνειούπολη / Πανεπιστημιούπολη 

 Έλλειψη ποδηλατοδρόμων 

1.2.3.2 Διαχείριση αποβλήτων  

Στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, ο Δήμος Ζωγράφου διαθέτει το 

Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου 

Ζωγράφου (2021), το οποίο αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση της διαχείρισης 

αποβλήτων στο Δήμο και δίνει κατευθύνσεις και άξονες προτεραιότητας για τη 

σωστή διαχείρισή τους τα επόμενα χρόνια.  

Τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την παραγωγή ΑΣΑ στο Δήμο 

Ζωγράφου έχουν (α) τα απόβλητα από τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (χώροι εστίασης) και από τις λαϊκές αγορές και φρουταγορές, τα 

οποία έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό βιοαποβλήτων, (β) τα απόβλητα από εμπορικά 

κέντρα και καταστήματα που παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό ανακυκλώσιμων 

υλικών και (γ) τα απόβλητα από τις υπηρεσίες, τα οποία έχουν μεγάλη 

περιεκτικότητα σε χαρτί/χαρτόνι. Τα ποσοτικά στοιχεία των απορριμμάτων, 

σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Δήμου Ζωγράφου, διαμορφώνονται ως εξής:  

Πίνακας 6: Ποσότητες απορριμμάτων Δήμου Ζωγράφου (ΑΣΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ -tn) Έτη: 
2015-2019 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΤΟΣ (tn) 

ΣΥ
Μ

Μ
ΕΙ

Κ
ΤΑ

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 2015 2016 2017 2018 2019 

ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ 22.485,81 22.736,05 22.396,41 22.046,65 22.877,89 

ΠΡΟΣ ΣΜΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΡΟΣ ΕΜΑ 0,00 0,00 0,00 264,30 40,64 

ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΑΠΟ 

ΚΔΑΥ 

1.464,81 1.563,88 1.371,30 1.348,38 1.477,38 

Α
Ν

Α
Κ

Υ
Κ

Λ

Ω
ΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΕΜΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 2,57 92,50 193,13 276,01 417,87 

ΠΡΟΣ ΕΜΑ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑΚΥΚΛ. 0,00 0,00 3,50 10,24 11,50 
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ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ 

ΚΔΑΥ ΤΗΣ ΕΕΑΑ 

1.615,19 1.513,12 1.270,70 1.122,45 893,75 

ΓΥΑΛΙΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

21,37 23,90 26,41 35,46 21,80 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΩ ΣΕΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 198,14 

 ΣΥΝΟΛΟ 25.589,75 25.929,45 25.261,45 25.103,49 25.938,97 

 ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

6,41 6,28 5,91 5,75 5,95 

Η ποσοστιαία και ποιοτική σύνθεση των ΑΣΑ του Δήμου Ζωγράφου (tn), σύμφωνα 

με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου, αποτυπώνεται 

στον επόμενο πίνακα.    

Πίνακας 7: Ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ του Δήμου Ζωγράφου (σε 
tn) 

Κατηγορία 
Ποσοστό 

(%) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Οργανικά 43,6 11.157,13 11.305,24 11.013,99 10.945,12 11.309,39 

Χαρτί -

χαρτόνι 

28,1 7.190,72 7.286,17 7.098,47 7.054,08 7.288,85 

Πλαστικό 13 3.326,67 3.370,83 3.283,99 3.263,45 3.372,07 

Μέταλλα 3,3 844,46 855,67 833,63 828,42 855,99 

Γυαλί 3,4 870,05 881,60 858,89 853,52 881,92 

Διάφορα 8,6 2.200,72 2.229,93 2.172,48 2.158,90 2.230,75 

Σύνολο 100 25.589,75 25.929,45 25.261,45 25.103,49 25.938,97 

 

Στον Δήμο Ζωγράφου λειτουργεί το Τμήμα Καθαριότητας, που υπάγεται στη 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, το οποίο 

είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων και για την εξασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς 

των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων 

υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων 

πρασίνου, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Οι επί μέρους 

αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας περιγράφονται αναλυτικά στην έγκριση 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζωγράφου στο ΦΕΚ 2376/Β/23-

09-2013. 

Η Συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων γίνεται χρησιμοποιώντας ίδια 

μέσα και περιορίζεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζωγράφου. Η 

μεταφορά αυτών γίνεται από τον Δήμο προς τον ΣΜΑ του Δήμου, τον ΟΕΔΑ Άνω 

Λιοσίων και ΚΔΑΥ. 
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Εικόνα 18: Τομείς αποκομιδής σύμμεικτων ΑΣΑ Δήμου Ζωγράφου 

 

Εντός των ορίων του Δήμου Ζωγράφου, είναι ανεπτυγμένο πλήρως το δίκτυο 

πράσινων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς και το δίκτυο μπλε κάδου 

ανάμεικτης συσκευασίας της ΕΕΑΑ ΑΕ. Επίσης, στον Δήμο Ζωγράφου έχουν 

τοποθετηθεί υπόγειοι κάδοι αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, για την 

εξοικονόμηση χώρου, την αποφυγή υπερχειλίσεων των κάδων και την αναβάθμιση 

της αισθητικής της περιοχής. Σημειώνεται ότι οι υπόγειοι κάδοι είναι χωρητικότητας 

3.000lt και είναι τοποθετημένοι ανά 2, σε 15 σημεία του Δήμου. Για την περαιτέρω 

βελτίωση της συλλογής ΑΣΑ, ο Δήμος θα προχωρήσει σε αντικατάσταση ποσοστού 

υπέργειων κάδων με υπόγειους, στα σημεία του Δήμου που σημειώνονται συχνά 

φαινόμενα υπερχειλίσεων των υφιστάμενων υπέργειων κάδων 1100L. 
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Εικόνα 19: Σημεία εγκατάστασης υπόγειων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων 

 

 

1.3 Χωροταξικός Σχεδιασμός 

1.3.1 Υφιστάμενο Ρυθμιστικό - Πολεοδομικό Πλαίσιο Αττικής 
Σύμφωνα με το Νόμο 4277/2014: Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες 

διατάξεις, και συγκεκριμένα στο Άρθρο 8 (ΦΕΚ 156/Α/1-08-2014), η Χωρική 

Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Αθηναίων, Φιλαδέλφειας 

– Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης και 

Δάφνης – Υμηττού.  

Σύμφωνα με το Νόμο 4277/2014: Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες 

διατάξεις, και συγκεκριμένα στο Άρθρο 9 - Κατευθύνσεις για την οργάνωση 

Χωρικών Ενοτήτων αναφέρεται ότι στην Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας, 

στην οποία ανήκει ο Δήμος Ζωγράφου, χαρακτηρίζεται ως το Μητροπολιτικό κέντρο 

Αθήνας το οποίο και αποτελεί το επιτελικό κέντρο της Μητροπολιτικής Περιοχής και 

της χώρας, με πολλαπλότητα λειτουργιών και παρουσία επιτελικών 

δραστηριοτήτων, κυρίως με δραστηριότητες επιτελικής διοίκησης, 

χρηματοπιστωτικές, γραφείων και εδρών επιχειρήσεων, εμπορίου, τουρισμού, 

εκπαίδευσης και πολιτισμού. 

Επιδιώκεται, σε όλους τους τομείς η γενικότερη ενίσχυση του ρόλου του σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο με μέτρα που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση 
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παραδοσιακών ζωνών κεντρικών λειτουργιών, με παράλληλη τόνωση και νέων 

πυρήνων μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, καθώς, επίσης, και στη βελτίωση των 

παραμέτρων, που συνδέονται με την ποιότητα διαβίωσης στο κέντρο της πόλης και 

τη συγκράτηση του πληθυσμού που διαμένει σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό 

επιδιώκεται η αναβάθμιση των πολιτιστικών της πόρων, η συμπλήρωση και η 

αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών Μητροπολιτικού επιπέδου στην 

κατεύθυνση προώθησης του αστικού τουρισμού, όπως συνεδριακού, εκθεσιακού, 

αθλητικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού, αναψυχής, υγείας, καθώς και η βελτίωση 

του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης και η αναβάθμιση του 

κοινωνικού εξοπλισμού. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο συγκεντρώνει τις αδυναμίες αλλά και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ παράλληλα κάνει πρόβλεψη 

προγραμματισμού των νέων πολιτικών που πρόκειται να εφαρμοστούν τα επόμενα 

χρόνια από τη θεσμοθέτηση του Σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, οι Στρατηγικοί Στόχοι – 

Κατευθύνσεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής είναι:  

 Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας − 

Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της 

απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, 

 Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική 

προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και εξισορρόπηση στην 

κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 - Οικιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Πολεοδομικών Κέντρων 

του Νόμου 4277/2014 το Οικιστικό Δίκτυο, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση των 

αρχών της ισόρροπης ανάπτυξης και συμπληρωματικότητας, οργανώνεται σε τρία 

ιεραρχικά επίπεδα: Μητροπολιτικά Κέντρα, Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας 

Ακτινοβολίας, Δημοτικά Κέντρα. Ο Δήμος Ζωγράφου ανήκει στην κατηγορία 

Μητροπολιτικά Κέντρα Αθήνας – Πειραιά. Τα κέντρα αυτά αποτελούν διπολικό 

σύστημα και λειτουργούν ταυτόχρονα σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: ως 

Μητροπολιτικό Κέντρο του εθνικού χώρου, της Περιφέρειας Αττικής και ως κέντρο 

της Χωρικής Ενότητας Αθήνας − Πειραιά. Σε αυτά επιδιώκεται η συνολική 

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των λειτουργιών και η επιλεκτική 

ενίσχυση μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στο 

μητροπολιτικό ρόλο τους. 

α) Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας, επιδιώκεται: 

αα) Η ανάδειξη σε κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας, πολιτισμού, δημιουργικότητας 

και καινοτομίας. 

ββ) Η παροχή εξυπηρετήσεων και η ευρύτητα επιλογών υψηλού επιπέδου και 

ποιότητας. 
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γγ) Η αξιοποίηση των ιστορικών, πολιτιστικών και λοιπών διακριτών στοιχείων 

της ταυτότητάς του. 

δδ) Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 

εε) Ο καθορισμός του ως αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. 

Επιπλέον, με βάση το Άρθρο 11 - Οργάνωση αξόνων και πόλων ανάπτυξης του 

Νόμου 4277/2014, και στην κατηγορία «Πόλοι διεθνούς και εθνικής εμβέλειας», ο 

Πόλος Αθήνας − Πειραιά, στον οποίο ανήκει ο Δήμος Ζωγράφου,  αποτελεί το 

παραδοσιακό επιτελικό και οικονομικό κέντρο της Περιφέρειας και της χώρας με 

πολυδιάστατο φάσμα δραστηριοτήτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα: επιτελική 

διοίκηση, εκπαίδευση, πολιτισμός, γραφεία, έδρες επιχειρήσεων, μεταποίηση με 

ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, εμπόριο και τουρισμός. 

Επίσης, το ΡΣΑ κατατάσσει το Δήμο Ζωγράφου στην κατηγορία «Πόλοι εθνικής και 

μητροπολιτικής εμβέλειας» για τον ερευνητικό − εκπαιδευτικό του ρόλο. 

Συγκεκριμένα, ορίζει τον πόλο Ζωγράφου – Αγίας Παρασκευής, ως πόλο εθνικής και 

μητροπολιτικής εμβέλειας με εξειδίκευση σε ανώτατη εκπαίδευση, ερευνητικά 

κέντρα, νοσοκομεία. Λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά διακριτά στο πλαίσιο του 

Πόλου Αθήνας − Πειραιά και η ανάπτυξή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο 

των στόχων του παρόντος. Προωθείται η εξασφάλιση ειδικών υποστηρικτικών 

υποδομών για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας. 

1.3.2 Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Αττικής 
Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης της χώρας στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας, των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών/ 

εμπορικών δραστηριοτήτων, της παραγωγικής διάρθρωσης, των επενδύσεων 

καινοτομίας και τεχνολογίας, και στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας καθώς 

(σχεδόν το 50% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας). Επίσης, κατέχει κεντροβαρική θέση 

στον ελλαδικό χώρο καθώς βρίσκεται επί του βασικού αναπτυξιακού άξονα 

(σχήματος «S»).  

Σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 137/2016 (Α.Δ.Α. 7ΘΡΖ7Λ7-6ΨΚ) «Έγκριση 

Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Αττικής 2014-2019», ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

της Περιφέρειας Αττικής αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση του συνόλου των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, συγκεντρώνει τα προβλήματα και τις απειλές που 

δημιουργούνται σε κάθε διαφορετικό άξονα (οικονομία, περιβάλλον, κοινωνικό 

κ.λπ.) και διατυπώνει προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στη καλύτερη δυνατή 

διάρθρωση της Περιφέρειας και στην ανάπτυξή της.  

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ο κύριος στόχος που θέτει ο 

Σχεδιασμός για την Περιφέρεια Αττικής, εν γένει και αφορά σε όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους που υπάγονται σε αυτόν, είναι η μείωση των 

τιμών ρυπογόνων ουσιών και των επιδράσεών τους στο φυσικό περιβάλλον, η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και η βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών. Επίσης, 

στοχεύει στη μείωση του θορύβου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο 

αστικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ο άξονας που προβλέπει στην 
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ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Αττικής - συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενου, 

με δράσεις όπως κατασκευή/ συντήρηση δικτύων αποχέτευσης, επέκταση δικτύων 

περιοχές και δράσεις επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, 

προγράμματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των μονάδων κλπ. Η Περιφέρεια 

Αττικής προτείνεται να εστιάσει στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών, η οποία 

αποβλέπει στην  άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων και στη 

μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον 

τομέα των μεταφορών. 

Στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας, πολιτισμού και 

αθλητισμού προβλέπονται κατευθύνσεις οι οποίες ισχυροποιούν την προαγωγή της 

υγείας με προτεραιότητα των ευπαθών ομάδων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

βιώσιμου σχεδίου για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκαλούνται στη 

δημόσια υγεία, την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αθλητισμού σε όλους και την 

αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτισμού. 

Εν συνεχεία, στον τομέα της οικονομίας/ απασχόλησης προτείνεται η ενίσχυση της 

κοινωνικής οικονομίας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η έμφαση στη 

τεχνογνωσία και καινοτομία, καθώς και η ενίσχυση των τριών τομέων δράσης της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι οποίοι είναι η Δημιουργική Οικονομία, η 

Γαλάζια Οικονομία, και η Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών. Συνοπτικά, ο όρος 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» αναφέρεται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές 

Βιομηχανίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις τέχνες, τον πολιτισμό, τις επιχειρήσεις 

και την τεχνολογία και οι οποίες έχουν ως κοινό στοιχείο τους το μετασχηματισμό 

της δημιουργικότητας σε αξία παραγωγικής χρήσης. Οι κλάδοι που εντάσσονται 

στην Δημιουργική Οικονομία είναι του πολιτισμού (θέατρα, τέχνες, αρχαιολογικοί 

χώροι, πολιτιστικά κέντρα κα), της χειροτεχνίας (παραδοσιακή και νέα, κεραμικά 

κ.ά.), του λογισμικού και των εφαρμογών ΤΠΕ στους τομείς της διασκέδασης, της 

μάθησης του πολιτισμού κοκ, (δημιουργία υπηρεσιών και περιεχομένου – mobile 

apps, e-learning κ.α) και της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

πολυμεσικού ψηφιακού περιεχομένου και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 

Συμπληρωματικά των προηγούμενων κλάδων, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός 

αναφέρονται ακόμη σε δραστηριότητες όπως αυτός της γαστρονομίας, της ένδυσης 

και υπόδησης, του βιομηχανικού σχεδιασμού. Τέλος,  ο σημαντικός για την Ελλάδα 

κλάδος του τουρισμού και της αναψυχής ανήκει στον ευρύτερο τομέα σχεδιασμού 

και παραγωγής-παροχής εμπειρίας (βιωμάτων) σε πολλές μορφές όπως τουρισμό 

αναψυχής, γαστρονομικό και οινικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, αθλητικό τουρισμό. 

Η Περιφέρεια Αττικής στο πεδίο της δημιουργικής  οικονομίας διαθέτει ισχυρή 

παράδοση και φήμη. Σημαντική δυναμική εμφανίζει η δραστηριότητα των κατοίκων 

στους κλάδους των τεχνών (θέατρο, κινηματογράφο, μουσική κλπ), της χειροτεχνίας 

(παραδοσιακή και νέα, κεραμικά κ.α.), της παιδείας αλλά και σε αυτούς του 

τουρισμού αλλά και της μεταποίησης. Η δυναμική αυτή σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη δυναμικού στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των πολυμέσων 
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καθιστά εφικτή την επέκταση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας με 

οφέλη τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία.  

Όσον αφορά στη Γαλάζια Οικονομία περιλαμβάνει τους τομείς της ναυτιλίας, της 

αλιείας, του παράκτιου τουρισμού και γενικότερα των δραστηριοτήτων που 

αφορούν στο υδάτινο περιβάλλον. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δραστηριότητες που 

αφορούν εν γένει στο υδάτινο περιβάλλον όπως η παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  (κυματική ενέργεια), ο ειδικός τουρισμός 

(καταδυτικός τουρισμός σε ναυάγια κ.α), μουσεία με θέμα τη ναυτιλία, τη 

ναυπηγική τέχνη, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.α. Τέλος, 

συνδέεται με επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στη (θαλάσσια) βιολογία-

βιοχημεία-βιοτεχνολογία, στα νέα υλικά, τις ΤΠΕ, την τεχνολογία διαστήματος, τις 

νέες μορφές τουρισμού, τη θαλάσσια-υποβρύχια αρχαιολογία και ιστορία. Στον 

τομέα της ναυτιλίας και σε αυτόν του θαλάσσιου τουρισμού η Περιφέρεια Αττικής 

αποτελεί διεθνές κέντρο δραστηριοτήτων. Ακόμη σημαντικός είναι και ο αριθμός 

υποδομών και η υψηλή δραστηριότητα στη ναυπηγική (λέμβων και μικρών και 

μεσαίων σκαφών) στην Περιφέρεια Αττικής. Από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζει 

σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος και της ενέργεια,  τις οποίες όμως είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσει 

διαθέτοντας σημαντικό παραγωγικό και τεχνολογικό δυναμικό. 

Επιπλέον, η “Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών” αποτελεί το τρίτο πεδίο 

εξειδίκευσης και σημαντικότερο αφού αναφέρεται στην ενίσχυση της ποιότητας 

ζωής σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Οι προκλήσεις που αφορούν στην 

ποιότητα ζωής περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η υγεία, η 

παιδεία, η διατροφή, η αναψυχή και ο τουρισμός , οι μεταφορές , η περιβαλλοντική 

διαχείριση κ.α. 

Οι προκλήσεις που αφορούν στην ποιότητα ζωής περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων: υγεία, παιδεία, διατροφή, ενέργεια, αναψυχή και 

τουρισμό, περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση, μεταφορές και χωρικές 

παρεμβάσεις κ.α. Η ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων αφορά την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών προβλημάτων και των περιβαλλοντικών προκλήσεων της σημερινής 

εποχής αλλά μπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη λύσεων και τεχνολογικών 

ικανοτήτων με διεθνή εμβέλεια. 

Συνεπώς, όσον αφορά την Περιφέρεια Αττικής, η βιώσιμη οικονομία των αναγκών 

στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Πιο συγκεκριμένα 

σκοπός είναι  να καταστεί η Περιφέρεια βιώσιμη, μέσω δράσεων όπως η ανάπτυξη 

και εφαρμογή τεχνολογιών “έξυπνης πόλης”, διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων, εξοικονόμησης  και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αξιοποίησης του 

αγροτουριστικού τομέα καθώς και της βιομηχανίας του φαρμάκου 

Επιπλέον προτείνεται η προώθηση των Α.Π.Ε., και η αναβάθμιση του τουριστικού 

προϊόντος της περιφέρειας Αττικής. 
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Ο θεματικός άξονας της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής 

κατάστασης της Περιφέρειας Αττικής εστιάζει στην προσαρμογή της δομής και 

λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού στα σύγχρονα δεδομένα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας στην κατεύθυνση της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, στη 

διαμόρφωση ενός συνεκτικού, ευέλικτου και λειτουργικού Οργανογράμματος -

αναδιάρθρωση του Οργανισμού και προσαρμογή της δομής του και στη μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  

Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω και έπειτα από την 

αποτύπωση και αξιολόγηση των στοιχείων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής – 

Αθήνας και του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής γίνεται σαφές ότι 

και τα ο εν λόγω Περιφερειακός Σχεδιασμός έχει ως στόχο την ενίσχυση της 

προστασίας του περιβάλλοντος και την εφαρμογή πρακτικών και ενεργειών φιλικών 

προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, όπως το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας), οι οποίες βελτιστοποιούν τις μεταφορές μέσω των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς (ΜΜΜ) για τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου, δημιουργούν 

συνδέσεις των Δήμων σε άτομα που δε μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στις 

μεταφορές (ΑΜΕΑ), φροντίζουν την οικονομική ανάπτυξη των πολεοδομικών 

κέντρων καθώς και προάγουν την κοινωνική μέριμνα, τον πολιτισμό και τον 

αθλητισμό.  

Ο Δήμος Ζωγράφου οφείλει να εναρμονιστεί και να εφαρμόσει τις κατευθύνσεις 

που δίνει το Ρυθμιστικό Σχέδιο και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας 

Αττικής, στο επίπεδο που είναι εφικτό με βάση τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα 

και της οικονομικής δυνατότητας. Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Ζωγράφου λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες αρχές 

του Ρυθμιστικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, η εθνική 

αναπτυξιακή στρατηγική.  

1.3.3 Ισχύον ΓΠΣ Δήμου Ζωγράφου  
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ζωγράφου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 63/Δ/06-

02-1989 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1222/Δ/23-11-1994. Σύμφωνα με το ισχύον 

πολεοδομικό σχέδιο, η πολεοδομική οργάνωση του δήμου για πληθυσμό 97.000 

κατοίκων (πληθυσμός 1991), έχει καθοριστεί σε δεκατέσσερεις πολεοδομικές 

ενότητες – γειτονιές με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης ως 

εξής:  

Πίνακας 8: Όροι δόμησης Δ. Ζωγράφου 

Πολεοδομική 
ενότητα 

Μέση πυκνότητα 
κατ/ha 

Μέσος Σ.Δ. 

1 462 3 

2 554 3 

3 591 3 

4 387 3 
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5 388 3 

6 523 3 

7 568 3 

8 540 3 

9 384 3 

10 537 3 

11 415 2,6 

12 456 2,5 

13 364 2,3 

14 416 3 

 

Ως προς τις χρήσεις γης, το Γ.Π.Σ. του Δήμου ορίζει ως κύρια χρήση, τη χρήση γης 

γενικής κατοικίας σε κάθε πολεοδομική ενότητα και δημιουργία στο κέντρο του 

δήμου, κέντρο υπερτοπικής σημασίας όπως ορίζεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Αθηνών για την ανάπτυξη της πολυκεντρικής δομής της πρωτεύουσας.  

Σύμφωνα με την Ά Φάση της Μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 

Δήμου Ζωγράφου, 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. Η υπόλοιπη, δυτικά του περιφερειακού δρόμου 

έκταση που καταλαμβάνει το υπόλοιπο 60% της έκτασης του Δήμου Ζωγράφου, 

αποτελεί τον οικισμένο χώρο του Δήμου, στον οποίο διακρίνονται οι εντός και οι 

εκτός σχεδίου εκτάσεις 
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Πίνακας 9: Κατανομή γεωγραφικής έκτασης – Βασικές χρήσεις γης  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.1.α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

 α/α Τμήμα εντός 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 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ (*) 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% 100%

2.2.1 ΔΡΟΜΟΙ (ΜΟΝΟ) 670,50 31%

2.2.2 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ (O.T.) ΠΛΗΝ ΚΦ  1.137,10 52%

2.2.3 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΦ 172,93 8%

2.2.4 ΧΩΡΟΙ ΚΧ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΙΔ.ΧΑΡΕΣ 95,00 4%

2.2.5 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕ 100,00 5%

1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΟΣ 80,00

2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 20,00

2.3 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.937,74 44%

2.3.1 ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.005,16

2.3.2 ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 796,00

2.3.3 ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 136,58

(*) ΕΚΤΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

 

1.4 Δημογραφικές Προβολές και Τάσεις 

1.4.1 Πληθυσμιακή Μεταβολή 
Το 1948 η κοινότητα Ζωγράφου έγινε Δήμος και σήμερα κατοικείται από 70.060 

κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός, απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Ο παρακάτω πίνακας, 

δείχνει την εξέλιξη του πληθυσμού τις τελευταίες δύο (2) δεκαετίες. Για τη δεκαετία 

2011-2021, η απογραφή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και η πληροφορία δεν είναι 

ακόμα διαθέσιμη.   

Σημειώνεται ότι, για το Δήμο Ζωγράφου υπήρξε μείωση του πληθυσμού τις 

τελευταίες 2 δεκαετίες και συγκεκριμένα κατά τη δεκαετία 1991-2001 

παρουσιάστηκε μείωση -1,5%, ενώ κατά τη δεκαετία 2001-2011 -12,8%. Δεδομένου 

ότι ο Δήμος Ζωγράφου φαίνεται ότι δε δύναται να συγκρατήσει τον πληθυσμό του, 

προκύπτει επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας αναπτυξιακών κινήτρων είτε στον 

τομέα της ποιότητας ζωής, είτε κοινωνικά είτε λειτουργικά, με σκοπό τη 

συγκράτηση του πληθυσμού στο Δήμο.    
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Πίνακας 10: Πληθυσμιακή μεταβολή Δ. Ζωγράφου, Αττικής και Κεντρικού Τομέα 
(1991 – 2011) 

Περιγραφή 
("Πρόγραμμα" 
Καλλικράτης) 

Πληθυσμοί 

2011 2001 1991 

Μόνιμος De Facto Μόνιμος De Facto Μόνιμος De Facto 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Έδρα: Αθήναι,αι) 

3.828.434 3.787.386 3.894.573 3.761.810 3.594.817 3.523.407 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Έδρα: 

Αθήναι,αι) 
3.828.434 3.787.386 3.894.573 3.761.810 3.594.817 3.523.407 

ΠΕΡΙ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
1.029.520 1.022.853 1.179.308 1.112.133 1.197.601 1.141.194 

ΔΗΜΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Έδρα: 

Ζωγράφος,ο) 
71.026 69.917 81.435 76.115 82.615 80.492 

 

Γράφημα 5: Διαγραμματική απεικόνιση πληθυσμιακής μεταβολής Δ. Ζωγράφου, 
Αττικής και Κεντρικού Τομέα (1991 – 2011) 

 

Παρά τη μείωση του πληθυσμού του,  ο Δ. Ζωγράφου αποτελεί μία από τις πλέον 

πυκνοκατοικημένες περιοχές της μητροπολιτικής Αθήνας. Ο επόμενος χάρτης 

παρουσιάζει την πυκνότητα του πληθυσμού του Δ. Ζωγράφου. Οι περιοχές με γκρι 

χρώμα εντός του δήμου είναι είτε περιοχές χωρίς πληθυσμό είτε περιοχές όπου η 

τιμή του πληθυσμού είναι άγνωστη.  
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Πληθυσμοί

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Έδρα: Αθήναι,αι)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Έδρα: Αθήναι,αι)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Έδρα: Ζωγράφος,ο)
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Εικόνα 20: Χάρτης πυκνότητας πληθυσμού  

 

1.4.2 Πληθυσμιακή Σύνθεση 
Όσον αφορά στην πληθυσμιακή σύνθεση του Δ. Ζωγράφου στον τομέα της 

οικογενειακής κατάστασης, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού του Δήμου αφορά άγαμους (47%) και ακολουθούν οι έγγαμοι με 

σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση (42%). Οι κατηγορίες «χήροι» και 

«διαζευγμένοι» συγκεντρώνουν μικρά ποσοστά 7% και 4% αντίστοιχα.  

Πίνακας 11: Οικογενειακή κατάσταση Δ. Ζωγράφου  
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 4.227.476 5.436.265 820.527 332.018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.828.434 1.563.975 1.834.235 272.331 157.893 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
1.029.520 444.190 454.192 81.628 49.510 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 71.026 33.455 29.671 5.167 2.733 

% επί του Συνόλου 47% 42% 7% 4% 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΕΩΡΦ-07Ρ



 

Σελίδα 66 από 191 
 

Γράφημα 6: Οικογενειακή κατάσταση Δ. Ζωγράφου 

 

 

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση της οικογενειακής κατάστασης του πληθυσμού 

ανά αρρένες και θήλεις, διακρίνεται ελάχιστη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο 

φύλων με τους άνδρες να υπερτερούν με ποσοστό 51% των θηλέων (49%). Στον 

τομέα της οικογενειακής κατάστασης οι κατηγορίες με το υψηλότερο ποσοστό είναι 

οι άγαμοι, στην οποία η αναλογία είναι αρρένες (51%) και θηλείς (44%), καθώς και 

η κατηγορία έγγαμοι με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση στην οποία, επίσης, 

παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό στους αρρένες με 44%, ενώ οι θηλείς 40%. Στην 

κατηγορία διαζευγμένοι και διαζευγμένοι με σύμφωνο συμβίωσης δεν υπάρχει 

κάποια ιδιαίτερη πληθυσμιακή διαφορά, καθώς οι θηλείς σημειώνουν ποσοστό 5%, 

ενώ οι αρρένες 3%.  
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Πίνακας 12: Οικογενειακή κατάσταση ανά φύλο 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5.303.223 2.329.207 2.723.446 124.394 126.176 5.513.063 1.898.269 2.712.819 696.133 205.842 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.845.663 840.143 914.924 36.501 54.095 1.982.771 723.832 919.311 235.830 103.798 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

488.154 235.265 226.424 10.295 16.170 541.366 208.925 227.768 71.333 33.340 

ΔΗΜΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

33.097 16.901 14.618 699 879 37.929 16.554 15.053 4.468 1.854 
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Γράφημα 7: Οικογενειακή κατάσταση ανά φύλο – Άνδρες  

 

 

Γράφημα 8: Οικογενειακή κατάσταση ανά φύλο – Γυναίκες   
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1.5 Κοινωνικές, Πολιτιστικές, Αθλητικές Δομές και Υποδομές – Εθελοντισμός 

1.5.1 Δομές και Υποδομές Παιδείας & Εκπαίδευσης 
Ο Δήμος διαθέτει Διεύθυνση Βρεφικών- Παιδικών  Σταθμών και ΚΔΑΠ στην οποία 

υπάγονται τα παρακάτω τμήματα: 

Α΄ Τμήμα : Πρώην Δημοτικοί Βρεφικοί – Παιδικοί Σταθμοί  

Β΄ Τμήμα:  (Πρώην ΙΒΣΑ) 

Γ΄ Τμήμα: Πρώην Παιδική Μέριμνα 

Δ΄ Τμήμα: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ)  

. 

Πιο αναλυτικά στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργούν οι εξής παιδικοί σταθμοί: 

 

Α.  ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

1. 1ος Παιδικός Σταθμός (Βίλα Νίνου – Λ. Παπάγου 104 & Αναστασάκη 1) 

            (210) 77.75.538,  (210) 74.87.960 – τηλ. και fax  

 Προϊσταμένη Τμήματος:  κ. Βασιλική Γούλα 

        2.   3ος Παιδικός Σταθμός (Αγ. Λαύρας 15, Γουδή) 

            (210) 77.97.598 – τηλ. και fax 

 Υπεύθυνη γραφείου: κ. Αθηνά Σκυλογιάννη 

      3.   4ος Βρεφικός Σταθμός (Ι. Θεολόγου 1 & Παιανίας, Ζωγράφου) 

            (210) 77.52.792, (210) 77.96.830 τηλ. και fax, (210) 77.50.205   

 Υπεύθυνη γραφείου: κ. Ειρήνη Σταυρακάκη 

      4.   5ος Παιδικός Σταθμός (Αρβήλων 15 & Μαρκάνδας, Ά. Ιλίσια) 

 (210) 77.13.220 – τηλ. και fax 

 Υπεύθυνη γραφείου: κα Ειρήνη Σακέλλιου 

 

Β.  ΤΜΗΜΑ:  ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ (Κρίνων 24) 

         (210) 77.97.585, (210) 77.04.255 – τηλ. και fax  

          Προϊσταμένη Τμήματος: κ. Χαρίκλεια Ξενάκη 

Γ.   ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

     1.   1ος Παιδικός Σταθμός (Αλκαίου 42 & Κρατερού, Ιλίσια) 

           (210) 77.86.529 – τηλ. και fax, (210) 77.93.082  
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           Προϊσταμένη Τμήματος: κ. Γρηγορία Χατζή 

     2.   2ος Παιδικός Σταθμός (Διακρίας 5, Ζωγράφου) 

           (210) 77.99.930 – τηλ. και fax 

 Υπεύθυνη γραφείου: κ. Μαρία Χρυσοβιτσιώτη   

     3.   3ος Παιδικός Σταθμός (Γκανογιάννη 78, Γουδή) 

           (210) 77.08.649 – τηλ. και fax 

 Υπεύθυνη γραφείου: κ. Σεραίνα Αθανασίου      

     4.   6ος Παιδικός Σταθμός (34ου Συντάγματος & Αριστομένους, Γουδή) 

           (210) 77.51.849 – τηλ. και fax  

 Υπεύθυνη γραφείου: κ. Αικατερίνη Σπυροπούλου   

Δ.   ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  (ΚΔΑΠ) 

          Προϊσταμένη Τμήματος: κ. Ελένη Σαράκη 

         1.  ΚΔΑΠ “Αερόστατο” (Βακτριανής 94, Ά. Ιλίσια) 

            (210) 74.87.915 – τηλ. και fax  

     2.  ΚΔΑΠ “Βυσσινόκηπος” (Αργυροκάστρου11 & 34ου Συντάγματος ,Γουδή) 

          210 74.85.904 – τηλ. και fax      

     3.  ΚΔΑΠ “Ζωγραφόκηπος” (Τραυλαντώνη 53 και Μαικήνα, Ζωγράφου) 

           (210) 74.85.106 – τηλ. και fax 

 

Η Διεύθυνση Βρεφικών -Παιδικών 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. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων είναι οι 

εξής:  

1. Αρμοδιότητες Α΄ Τμήματος Πρώην  Δημοτικοί Βρεφικοί − Παιδικοί Σταθμοί 
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Οι αρμοδιότητες του τμήματος των Πρώην 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 κ.α. 

2. Αρμοδιότητες Β΄ Τμήματος  Πρώην ΙΒΣΑ 

Οι αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος είναι ίδιες με του Α΄ τμήματος εκτός της 

παραγράφου 9 που αναφέρεται στη γραμματειακή υποστήριξη. 

3. Αρμοδιότητες Γ΄ Τμήματος-  Πρώην Παιδική Μέριμνα 

Οι αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος είναι ίδιες με του Α’  τμήματος εκτός της 

παραγράφου 9 που αναφέρεται στη γραμματειακή υποστήριξη. 

4. Αρμοδιότητες Δ΄ Τμήματος -  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης  παιδιών 

(ΚΔΑΠ)  

Οι αρμοδιότητες των γραφείων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 

(ΚΔΑΠ) είναι οι εξής: 

1. 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. 
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2. Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται μέσα από οργανωμένα εργαστήρια 

θεάτρου, παιδικού βιβλίου, εικαστικών μουσικής, γυμναστικής – χορού και 

κίνησης. 

3. Κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ειδικότητα του απασχολούμενου 

προσωπικού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας των 

ΚΔΑΠ. 

Υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα δημιουργίας επιπλέον θέσεων για παιδιά στους 

Παιδικούς Σταθμούς καθώς και δημιουργία νέων Βρεφικών Σταθμών καθώς 

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

καλύψουν τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων. 

Εκτός από τους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργούν σχολεία 

όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς επίσης και οι σχολές του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του πολυτεχνείου. Στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση 

των κύριων εγκαταστάσεων / υποδομών και υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου:  

 1ο & 18ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Κουσίδου 87 & Παπαναστασίου 

 2ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου Αστερίου & Καλαβρύτων 2 

 3ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Μακρυγιάννη 46 

 4ο & 17ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Μεγάλου Αλεξάνδρου & 

Κορυτσάς 

 5ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου,Αλκαίου 42 & Κρατερού 

  6ο & 12ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Γάζης 26 

 7ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Κρίνων 16-18 

 8ο & 14ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Ιοκάστης 54 

 9ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Καμπυλαυκά & Κρίνων 41 

 10ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου Αστερίου & Καλαβρύτων 2 

 11ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Αλκαίου 42 & Κρατερού 

 13ο & 16ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, Μαικήνα 30 

 19ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, εντός Πανεπιστημιούπολης. 

 1ο & 19ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 1 

 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου & Ευνομίας 2 

 3ο  Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ζωγράφου, Κρίνων 28 

 4ο  Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ζωγράφου, Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κορυτσάς 

 5ο & 6ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ζωγράφου, Περιάνδρου 27 

 12ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ζωγράφου, Μακρυγιάννη 44Α 

 8ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ζωγράφου Ιοκάστης 30-32 

 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο , Πόντου & Αγίου Θωμά 

 1ο Γυμνάσιο Δήμου Ζωγράφου, Κρίνων 26 

 3ο Γυμνάσιο Δήμου Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 3 

 4ο Γυμνάσιο Δήμου Ζωγράφου, Βακτριανής 99 & Παπαφλέσσα 

 5ο Γυμνάσιο Δήμου Ζωγράφου, Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κορυτσάς 

 6ο Γυμνάσιο Δήμου Ζωγράφου, Ταξίλου & Υδάσπου 18 
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 1ο Λύκειο Δήμου Ζωγράφου, Κρίνων 26 

 3ο Λύκειο Δήμου Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 3 

 4ο Λύκειο Δήμου Ζωγράφου, Βακτριανής 99 & Παπαφλέσσα 

 5ο Λύκειο Δήμου Ζωγράφου, Τέρμα Γεωργίου Παπανδρέου 

 6ο Λύκειο Δήμου Ζωγράφου, Ταξίλου & Υδάσπου 18 

 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Δήμου Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

 7ο Εργαστηριακό Κέντρο Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

 ΔΙΕΚ Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

 Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Ζωγράφου, Χαράλαμπου  Μούσκου 18 

 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Ιατρική Σχολή, Οδοντιατρική 

Σχολή, Νοσηλευτική Σχολή, ΜΙΘΕ, ΕΛΚΕ, Τεχνική Υπηρεσία. 

 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Η/Υ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Σχολή 

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων 

Μεταλλουργών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών. 

1.5.2 Δομές και Υποδομές Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας 
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. Ειδικότερα, στο 

Δήμο Ζωγράφου λειτουργεί οργανωμένο Κέντρο Υγείας με τα εξής ιατρεία:  

1. Γενικής Ιατρικής  

2. Ορθοπεδικό 

3. Γυναικολογικό – Μαιευτικό  

4. Δερματολογικό 

5. Ενδοκρινολογικό 

6. Καρδιολογικό 

7. Οδοντιατρικό 

8. Οφθαλμολογικό 

9. Παθολογικό 

10. Παιδιατρικό 

11. Πνευμονολογικό  

12. Ρευματολογικό  

13. Χειρουργικό  

14. Ψυχιατρικό  

15. ΩΡΛ 
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Εικόνα 21: ΠΕΔΥ – Μονάδα Υγείας Ζωγράφου 

 

Στο Κέντρο Υγείας του Δήμου λειτουργούν επίσης ακτινολογικό και μικροβιολογικό 

εργαστήριο. Επισημαίνεται ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται εντός 

της Μονάδας είναι χωρίς συμμετοχή. Στην Μονάδα μπορούν να προσέρχονται 

ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι, για ιατρικές επισκέψεις και εργαστηριακές 

εξετάσεις. Εντός της Μονάδας εκτελούνται ακόμη, εμβολιασμοί παίδων & ενηλίκων, 

triplex καρδιάς και pap-test. Επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται χωρίς 

ραντεβού στο ιατρείο υποδοχής. Η Μονάδα συστεγάζεται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Ζωγράφου.  

Επιπροσθέτως, στο Δ. Ζωγράφου λειτουργούν η 1η και η 2η Τοπική Ομάδα Υγείας 

(Τ.ΟΜ.Υ.) Ζωγράφου. Όσον αφορά στην 1η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) 

λειτουργεί στον Δήμο Ζωγράφου επί της οδού Κρίνων 24 και στελεχώνεται από μια 

διεπιστημονική ομάδα, έργο της οποίας είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, 

κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις 

κοινοτικές δράσεις στον γενικό πληθυσμό και με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού. 

Όσον αφορά στη 2η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Ζωγράφου λειτουργεί από το 

2018 επί της οδού Χαράλαμπου Μούσκου 18. Η Ομάδα στελεχώνεται από μια 

διεπιστημονική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει: 

1. δύο (2) Γενικούς Ιατρούς και έναν (1) Παθολόγο, οι οποίοι αποτελούν 

Οικογενειακούς Ιατρούς για τον πληθυσμό ηλικίας δεκαεπτά ετών (17) και 

άνω, 

2. έναν (1) Παιδίατρο, ο οποίος αποτελεί Οικογενειακό Ιατρό για τον πληθυσμό 

ηλικίας έως και δεκαέξι (16) ετών, 

3. δύο (2) Νοσηλευτές, 

4. δύο (2) Επισκέπτες Υγείας και 
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5. δύο (2) Διοικητικούς Υπαλλήλους 

Έργο της Τοπικής Ομάδας Υγείας είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, 

αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές 

δράσεις στον γενικό πληθυσμό και με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού. Δυνατότητα εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό της 2ης Τ.ΟΜ.Υ. 

Ζωγράφου έχει κάθε κάτοικος του δήμου Ζωγράφου. Η εγγραφή πραγματοποιείται 

κατόπιν προγραμματισμένης επίσκεψης του πολίτη στη δομή με την ταυτόχρονη 

προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του Δήμου Ζωγράφου 

εδρεύουν τα παρακάτω δημόσια θεραπευτήρια: 

1. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

Παπαδιαμαντοπούλου 3 & Θηβών 

Τηλέφωνο : 2107473623 

2. ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Λεωφόρος Μεσογείων 24, Πτέρυγα Ελένης Δαλακούρα - 6ος Όροφος 

Τηλέφωνο: 2107710824 

3. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 

Λεβαδείας 8 & Θηβών 

Τηλέφωνο: 2107452000 

4. ΓΣΝΑ - 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Τηλέφωνο: 2107494000 

5. 251ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Λεωφόρος Κανελλόπουλου Παναγιώτη 

Τηλέφωνο: 2107702359 

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Λεβαδείας 3 & Θηβών 

Τηλέφωνο: 2132009000 

7. ΠΓΝΑ - ΛΑΪΚΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αγίου Θωμά 17 

Τηλέφωνο: 2132060800 

8. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ 
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Παπαδιαμαντοπούλου 3 & Θηβών 

Τηλέφωνο: 2132013000 

9. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, 11527, 115 27 

τηλ: 213208 8000 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων 
 

Η Δ/νση 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. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο 
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, νόμων, 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.  
 
Σχετικά με την Προστασία των Ηλικιωμένων και των Ευπαθών Ομάδων στο Δήμο 
Ζωγράφου λειτουργούν ΚΑΠΗ , το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΗΦΗ. Όσον 
αφορά στα ΚΑΠΗ, τα τμήματα που λειτουργούν  στο Δήμο  είναι τα εξής:  

Τμήμα Α ΚΑΠΗ  
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) 

Τα ΚΑΠΗ συνεργάζονται με γιατρό και ψυχολόγο, με το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Οικογενειών, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ενορίες, το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ, ΤΟΜΥ , Κέντρο Υγείας 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. 
 
Το Α’ ΚΑΠΗ εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ επί της οδού 
Κρατερού και Λιβύης, αριθμεί 636 ενεργά μέλη και είναι στελεχωμένο από 
Φυσιοθεραπευτή και  Οικ. Βοηθούς. Οι υπηρεσίες και οι δράσεις που εξυπηρετεί 
έχουν ως εξής: 
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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. Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη . 
6. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές, εκδηλώσεις, κ.λπ.). 
7. Επιμόρφωση μέσω διαλέξεων για θέματα που απασχολούν την Τρίτη ηλικία. 
8. Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα από τους οικογενειακούς 

βοηθούς (οι οποίοι έχουν και την ευθύνη καθαριότητας του χώρου) και 
προσφέρει ροφήματα, αναψυκτικά, κ.λπ. και βρίσκουν συντροφιά και 
απασχόληση τα μέλη. 

9. Κινητοποίηση, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση εθελοντικού προσωπικού. 
10. Υλοποίηση όλων των προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής προστασίας 

που αφορούν την Τρίτη ηλικία χρηματοδοτούμενων από Ε.Ε. και Κρατικούς 
Πόρους. 

11. Εκπαίδευση σπουδαστών όλων των παραϊατρικών επαγγελμάτων 

Τμήμα  Β ΚΑΠΗ (στο οποίο είναι ενταγμένο και το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ), 
σκοπός και δράσεις του οποίου είναι όμοιες όπως το  Τμήμα Α΄ΚΑΠΗ. Το Β’ ΚΑΠΗ 
εδρεύει σε ένα τριώροφο κτίριο επί της οδού Γράμμου 19, και σε ένα ισόγειο χώρο 
επί της οδού Κρήτης 5-7 , αριθμεί συνολικά 557 ενεργά μέλη και στελεχώνεται από 
Εργοθεραπεύτρια, Επισκέπτρια Υγείας, Κοινωνικό Λειτουργό ,Διοικητικό Υπάλληλο 
και Οικογενειακούς Βοηθούς. 

Όσον αφορά στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» το οποίο είναι ενταγμένο στο 
Β’ ΚΑΠΗ, εφαρμόζεται στο Δήμο από το 1997 έχει στόχο την παροχή Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ εξασφαλίζοντας τους 
αξιοπρεπή διαβίωση. Το Πρόγραμμα φιλοξενείται στο Β’ ΚΑΠΗ επί της οδού 
Γράμμου 19 και στελεχώνεται με Νοσηλεύτρια και Οικογενειακό Βοηθό. 
Εξυπηρετούνται 70 περιστατικά μηνιαίως και για τη καλύτερη λειτουργία του 
προγράμματος υπάρχει συνεργασία με γιατρούς, ψυχολόγους, οδηγό και 
φυσιοθεραπευτή. Επίσης υπάρχει συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου όπως 
με το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
Φαρμακείο, Ενορίες, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Δημοτολόγιο, Νοσοκομεία, 
Δημόσιες Υπηρεσίες, ΚΕΠΑ, ΤΟΜΥ , Κέντρο Υγείας και Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο Δήμος 
διαθέτει ένα αυτοκίνητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 
προγράμματος (μεταφορά σε ασφαλιστικούς ,κοινωνικούς και ιατρονοσηλευτικούς 
φορείς). 
 
Σχετικά με την Προστασία Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, στο Δήμο Ζωγράφου 
λειτουργεί ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται υπό τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – 
Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων και χειρίζεται μια πληθώρα 
περιστατικών όλων των πληθυσμιακών, ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων του 
Δήμου εφαρμόζοντας τις αρχές και μεθόδους της κοινωνικής εργασίας: 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΕΩΡΦ-07Ρ



 

Σελίδα 78 από 191 
 

 Κοινωνική Εργασία με Άτομα 

 Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια 

 Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα 

 Κοινωνική Έρευνα – Σχεδιασμό 
Οι υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και 
Παιδείας είναι οι εξής: 

 Άμεση συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη του ατόμου και 
του οικογενειακού του περιβάλλοντος. 

 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 Πρωτοδικών Αθηνών – Τμήμα Ακροάσεων. 

 Συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών 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. 

 
Επιπλέον, το τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες 

 Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας, 

 Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού 
δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί), 

 Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, 

 Εφαρμόζει το πρόγραμμα εφάπαξ ειδικό βοήθημα για τη επανασύνδεση 
ρεύματος , 

 Υλοποιεί το πρόγραμμα ΤΕΒΑ,  

 Εφαρμόζει το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
 
Στο τμήμα εντάσσονται και υλοποιούνται τα Προγράμματα: 

 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΠΑ): Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες 
παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την 
παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση 
της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων 
καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Το κάθε Κέντρο Κοινότητας 
προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες 
προώθησης στην απασχόληση, συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών 
δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας 
και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης. Μέσω 
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του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και 
κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και 
ψυχαγωγίας. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου αποτελεί χώρο 
πρώτης υποδοχής που συμβάλλει στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών του 
Δήμου, επιτελώντας την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των 
πολιτών με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, 
που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΕΣΠΑ) συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με 
Περιφέρεια Αττικής: Το 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. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΕΣΠΑ) συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με 
Περιφέρεια Αττικής: Το Κοινωνικό Φαρμακείο αφορά στην παροχή σε 
σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν 
ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων 
συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς 
συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών 
φορέων και πολιτών. 

 ΚΗΦΗ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΕΣΠΑ): Το Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), προσφέρει υπηρεσίες 
ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να 
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων 
το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει 
σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει..Είναι 
δυναμικότητας 15 ωφελουμένων. Στελεχώνεται από Νοσηλεύτρια,Κοινωνική 
Λειτουργό  και Οικογενειακό Βοηθό. 

 ΣΚΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ): Απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες με 
στόχο την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της ψυχικής υγείας των 
κατοίκων. Είναι στελεχωμένο με Κοινωνιολόγο και Λογοθεραπεύτρια. 
Αναλυτικότερα προσπαθεί να καλύψει ανάγκες όπως: 

 Δυσκολίες στις σχέσεις γονέων – παιδιών 

 Συναισθηματικές δυσκολίες 

 Προβλήματα επικοινωνίας & συμπεριφοράς 

 Δυσκολίες στις σχέσεις των δύο φύλων 

 Δυσλειτουργία της Οικογένειας 

 Μαθησιακές Δυσκολίες. 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Το Κοινωνικό Φροντιστήριο εντάσσεται στις 

δομές κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου και στηρίζεται στην εθελοντική 
προσφορά εκπαιδευτικών, με σκοπό την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη 
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που οι οικογένειές τους ανήκουν σε 
ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 
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 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται  για τα παιδιά των 
Δημοτικών Σχολείων και έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους γονείς – κατοίκους 
της πόλης μετά το κλείσιμο των σχολείων τη θερινή περίοδο και παράλληλα, 
να προσφέρει ημερήσια δημιουργική απασχόληση ψυχαγωγίας και γνώσης 
μέσα από διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα. 

 
 

Στο τομέα της ΥΓΕΙΑΣ, ο Δήμος Ζωγράφου σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά 
για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και υγιεινής. Τα 
προγράμματα που υλοποιεί είναι: 

 Προγράμματα προαγωγής της υγείας των μαθητών και ευαισθητοποίησης σε 
θέματα σχολικής υγιεινής και 

 Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής όπως: 
 Προληπτικός έλεγχος για γυναίκες (Τεστ παπ, ψηλάφηση μαστού, 

γυναικολογική εξέταση) 
 Προληπτικός έλεγχος σε άλλες ομάδες πληθυσμού 
 Οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας 
 Οργάνωση rapid test για πρόληψη από τον covid 
 Σύμφωνα συνεργασίας με φορείς όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας 

και Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
 ΚΕΠ Υγείας 

Επίσης, ο διαχειρίζεται την Τράπεζα Αίματος του Δήμου και διοργανώνει 
Εθελοντικές Αιμοδοσίες 
 
Επίσης αρμοδιότητα του τμήματος είναι τα Αδέσποτα Ζώα. Ο Δήμος Ζωγράφου 
φροντίζει για τη διαχείριση των ζητημάτων τα οποία προκύπτουν λόγω της ύπαρξης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα διοικητικά του όρια, με την υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και υιοθεσίας του. 
Ειδικότερα, για το Δήμο Ζωγράφου, η προστασία και φροντίδα των αδέσποτων 
ζώων αποτελεί άμεση έκφραση του πολιτισμού και αφορά το σύνολο της κοινωνίας. 
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος φροντίδας και διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς, βάσει και της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.4830/2021) είναι οι εξής: 

 Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την διαχείριση του προγράμματος. 

 Σχεδιασμός εκστρατείας ενημέρωσης με εκπαιδευτικές συναντήσεις στα 
δημοτικά σχολεία του Δήμου, με σκοπό την καλλιέργεια ζωοφιλικής 
συνείδησης στα παιδιά μας. 

 Κτηνιατρική φροντίδα στους τετράποδους φίλους μας: περισυλλογή, 

 καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση, στείρωση αδέσποτων ζώων, 
εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, ολοκληρωμένη περίθαλψη για 
τραυματισμένα αδέσποτα και φιλοξενία σε πανσιόν, όποτε χρειαστεί και 
επανατοποθέτηση στο οικείο τους φυσικό περιβάλλον. Καταχώρηση ζώων 
συντροφιάς (σκύλοι και γάτες) στα οποία έχει προηγηθεί η διαδικασία 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο κάτοχος πρέπει να κάνει έγγραφη αίτηση στο 
πρωτόκολλο του Δήμου και να επισυνάψει το (ένα από τα δυο που έχει 
λάβει) πρωτότυπο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ζώου. 
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 Συνεργασία με ομάδες ζωόφιλων για την προώθηση της υιοθεσίας από 
υπεύθυνους ανθρώπους. 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που εντάσσονται στο πρόγραμμα στείρωσης και 
γενικότερης κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Ζωγράφου, διατίθενται για 
υιοθεσία, με στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού τους. 
Η διαδικασία υιοθεσίας είναι γρήγορη και απλή, καθώς αρκεί η κατάθεση μίας 
αίτησης προς το Δήμο Ζωγράφου, με τα στοιχεία του αδέσποτου. Η σύνταξη και 
υπογραφή της αίτησης, καθώς και άλλες διαδικασίες, διεκπεραιώνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για να γίνει η υιοθεσία υπογράφεται δήλωση υιοθεσίας 
από τον νέο ιδιοκτήτη και από εκπρόσωπο του Δήμου. 

 
Στο τομέα της Παιδείας, ο Δήμος υποστηρίζει τα  ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Σκοπός των Σχολικών 
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι: 

 Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων ευθύνης τους (π.χ. δαπάνες θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων 
υλικών κ.λ.π.) 

 Η εκτέλεση έργων για μικροεπισκευές και συντηρήσεις των σχολείων και του 
κάθε είδους εξοπλισμού τους 

 Η αποζημίωση εξόδων κίνησης Σχολικών Τροχονόμων 
 Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 

όπου λειτουργούν 
 Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της 
 διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων 
 Η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών 

μέσων για την λειτουργία των σχολείων ευθύνης τους από πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

 
Στο τομέα της Ισότητας των Φύλων, ο Δήμος Ζωγράφου συνεργάζεται με Δημοτική 
Επιτροπή Ισότητα, ως συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο η 
οποία εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα 
των φύλων σε τοπικό επίπεδο. Μετά από εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας το Φεβρουάριο του 2022 διοργανώθηκε από το τμήμα και υλοποιήθηκε 
σεμινάριο απευθυνόμενο σε 125 εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας και στόχο : 

 τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών ενδείξεων όλων των μορφών 
κακοποίησης παιδιών και τη συνδρομή  των εκπαιδευτικών στην 
αντιμετώπιση  των ύποπτων περιπτώσεων της παιδικής κακοποίησης,  

 την επαφή και συνεργασία με Αρχές και Φορείς που διαχειρίζονται τις 
υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας  

 τις μεθόδους για αποτελεσματική υποστήριξη των θυμάτων 
κακομεταχείρισης και κακοποίησης καθώς και των οικογενειών τους  

 
Στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργεί Κέντρο Πρόληψης Ζωγράφου το οποίο 

συνεργάζεται με τον Ο.Κ.Α.Ν.Α., με Διοικητικό Συμβούλιο και σκοπό την υλοποίηση 
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προγράμματος πρόληψης χρήσης και κατάχρησης ουσιών, καθώς και την προώθηση 

της υγείας στην προσωπική και κοινωνική ζωή. Απευθύνεται σε όλη την τοπική 

κοινωνία και τους φορείς της και οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια 

ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης, καθώς και γενικότερες δραστηριότητες 

πρόληψης δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα σχολεία. Το Κέντρο Πρόληψης Ζωγράφου 

(πρώην ΚΕ.Π.Χ.Ε.Ο.) ιδρύθηκε το 2000 σε συνέχεια του προγράμματος πρόληψης 

που προϋπήρχε στο Δήμο μας από το 1996, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά 

των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Λειτουργεί με τη μορφή της αστικής εταιρείας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτείται κατά 50% από το Δήμο Ζωγράφου 

(μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών) και κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας. 

Παρακολουθείται επιστημονικά και ελέγχεται διαχειριστικά από τον Οργανισμό 

κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και στελεχώνεται από Κοινωνιολόγο, Νομικό, 

Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς. 

1.5.3 Υποδομές και Δραστηριότητες για τον Πολιτισμό 
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δρουν και λειτουργούν στο Δ. Ζωγράφου, όπως 

αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου είναι οι εξής:  

 Σύλλογος αλληλεγγύης Γυναικών Δήμου Ζωγράφου 

 Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ» 

 Ένωση Ποντίων Ζωγράφου 

 Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών – Παράρτημα Ζωγράφου 

 Σύλλογος Κρητών Ζωγράφου “Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ” 

 Σύνδεσμος Αρκάδων Ζωγράφου “Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ” 

 Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζωγράφου « Η ΗΠΕΙΡΟΣ» 

 Ένωση Ηπειρωτών Ζωγράφου «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ» 

 Σύνδεσμος Παλαιών Ζωγραφιωτών 

 Σύλλογος Θρακιωτών Ζωγράφου «Η ΘΡΑΚΗ» 

 Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ιλισός 

 Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

 Τοπική Εφορία Προσκόπων 

 Ένωση Παλαιών Προσκόπων Τοπική Εφορία Ζωγράφου 

Επιπλέον, στο Δ. Ζωγράφου υπάρχουν ποικίλες πολιτιστικές υποδομές οι οποίες 

διαμορφώνουν σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα. Συνοπτικά οι πολιτιστικές 

υποδομές του Δήμου Ζωγράφου είναι οι εξής:  

 Μουσείο Γουναρόπουλου, επί της οδού Γουναροπούλου 6. Το 1978 ο γιος 

του Ηλίας Γουναρόπουλος δωρίζει το ατελιέ του ζωγράφου και 40 

ελαιογραφίες και σχέδια στο Δήμο Ζωγράφου και δημιουργείται το Μουσείο 

Γ. Γουναρόπουλου. Έτσι στο μεν παλαιό κτίριο-ατελιέ του ζωγράφου 
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γίνονται ξεναγήσεις επισκεπτών και κυρίως μαθητών σχολείων στην 

ζωγραφική του G. Gounaro, ενώ στο νέο κτίριο του Κέντρου Τέχνης γίνονται 

εκθέσεις ζωγραφικής, διαλέξεις και γενικά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το 1994 

ο Δήμος Ζωγράφου δημιούργησε δίπλα στο υπάρχον κτήριο το Κέντρο 

Τέχνης και Πολιτισμού, με σκοπό τη διεύρυνση του προγράμματος του 

μουσείου με τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, 

εικαστικού αλλά και ευρύτερα πολιτιστικού περιεχομένου (ζωγραφική, 

γλυπτική, φωτογραφία, λογοτεχνία, ποίηση, λαϊκή τέχνη, κ.ά.). Το Κέντρο 

συγκροτείται από τρεις αίθουσες: 

 την «αίθουσα Γιώργου Γουναρόπουλου», στην οποία 

πραγματοποιούνται περιοδικές εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, 

φωτογραφίας, κλπ. 

 την «αίθουσα Στρατή Τσίρκα», στην οποία εκτίθενται εκδόσεις και 

προσωπικά αντικείμενα του συγγραφέα. Η αίθουσα χρησιμοποιείται 

επίσης για περιοδικές εκθέσεις. 

 την «αίθουσα Γιώργου Παυλάτου», όπου διοργανώνονται διαλέξεις, 

προβολές, κλπ. 

Τα δύο κτήρια αποτελούν ένα ενιαίο πολιτιστικό συγκρότημα με την 

επωνυμία «Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου», το οποίο λειτουργεί ως Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από τον Δήμο Ζωγράφου, και 

διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία ταυτίζεται 

με τη θητεία της εκάστοτε δημοτικής Αρχής. 

Εικόνα 22: Μουσείο Γουναρόπουλου 

 

 Μουσείο Μαρίκας Κοτοπούλη, επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 14, το 

οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία του πολιτιστικού 

αποθέματος του Δήμου. Το Μουσείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλ. 

Παναγούλη (τέως Βασιλέως Γεωργίου) και Υπολοχαγού Θ. Καββαθά στου 
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Ζωγράφου. Πρόκειται για τη θερινή κατοικία της σημαντικής Ελληνίδας 

ηθοποιού του 20ου αιώνα, Μαρίκας Κοτοπούλη, η οποία γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1887.  Ήταν ανάμεσα στα λιγοστά σπίτια της περιοχής (περίπου 

100), τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα του αρχικού οικισμού Ζωγράφου και 

χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως ως εξοχικά των Αθηναίων. Το σπίτι της Μαρίκας 

Κοτοπούλη αποτελεί ένα υπέροχο και αξιόλογο δείγμα εξοχικής κατοικίας 

της δεκαετίας του 1920.  

Εικόνα 23: Η βίλα Μαρίκα Κοτοπούλη στο Δ. Ζωγράφου 

 
Πρόκειται για ένα διώροφο τετραγωνισμένο κτίριο με καρφωτά 

παραθυρόφυλλα, το οποίο άρχισε να κτίζεται το 1918 και ολοκληρώθηκε το 

1923 ή το 1926 πάνω στο υπόγειο κτιρίου που είχε χτιστεί το  1908 από τον 

Θεατρικό επιχειρηματία Γιώργο Χέλμη,ο οποίος το δώρησε αργότερα στη 

διάσημη ηθοποιό και σύζυγό του Μαρίκα Κοτοπούλη. Στο ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής οικοδόμημα εντυπωσιάζει η στέγη με τη μεγάλη κλίση σε 

απομίμηση ελβετικού CHALET, τα ξύλινα μπαλκόνια και η διάτρητη 

διακόσμηση σε όλα σχεδόν τα ξύλινα δομικά στοιχεία στον εσωτερικό, αλλά 

και τον εξωτερικό διάκοσμο. Όλες οι ξύλινες κατασκευές του κτιρίου είναι 

χειροποίητες από τον καλλιτέχνη Ιωακείμ Ιωακειμίδη. Η Βίλα Κοτοπούλη 

αποτέλεσε σημείο αναφοράς, όχι μόνο του πολεοδομικού ιστού της 

περιοχής, αλλά και κέντρο συνάντησης της πνευματικής και πολιτικής 

ηγεσίας της εποχής. Στη βίλα εκτός από ξεκούραση και μελέτη η αείμνηστη 

ηθοποιός οργάνωνε δεξιώσεις και παραστάσεις. Πολλοί σημαντικοί 

καλλιτέχνες της εποχής έχουν παρελάσει από τη βίλα, όπως ο Β. 

Λογοθετίδης, ο Μ. Μυράτ, ο Δ. Ροντήρης, η Γ. Βασιλειάδου, οι αδερφές 

Καλουτά, καθώς και η Μ. Μερκούρη. Σήμερα στο Μουσείο στεγάζεται η 

Πινακοθήκη του Δήμου Ζωγράφου, ενώ συχνά φιλοξενούνται εκθέσεις, 

καλλιτεχνικές και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Στο ισόγειο της Βίλας 

όπου και βρίσκονται οι χώροι υποδοχής καθώς επίσης η κουζίνα, η 

τραπεζαρία , το καθιστικό και το χαμάμ σήμερα τελούνται οι πολιτικοί 
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γάμοι.. Επισημαίνεται ότι πριν αλλά και μετά το θάνατο της Μαρίκας 

Κοτοπούλη (14 Απριλίου 1954), το σπίτι της ηθοποιού άλλαξε χρήση αρκετές 

φορές. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, το σπίτι 

επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς.Στα μεταπολεμικά 

χρόνια για μεγάλο χρονικό διάστημα στέγασε το αστυνομικό Τμήμα του 

Δήμου Ζωγράφου. Το 1990  Δήμος Ζωγράφου το εγκαινίασε πρώτα ως 

Μουσείο Μαρίκας Κοτοπούλη και αργότερα, το 2019, ως  Δημοτική 

Πινακοθήκη. Χαρακτηρίστηκε δε ως διατηρητέο νεότερο μνημείο με την 

απόφαση ΥΠΠΟ Φ29/55430/6298 π.ε./4-3-1977ο, ΦΕΚ 261/Β/21-3-1977 

ΥΠΠΟ ΔΙΛΑΠ/Γ/251/4207/7-4-1987 ΦΕΚ 218/Β/29-4-1987. 

Εικόνα 24: Μουσείο Φαρμακολογίας 

 

 Βίλα Βουγά, Γεωργίου Ζωγράφου 17. Η Βίλα Βουγά χτίσθηκε στην περιοχή 

Ζωγράφου, την δεκαετία του 1930. Σήμερα αξιοποιείται από το Δήμο 

Ζωγράφου ως χώρος πολιτισμού και εκδηλώσεων. 

 Βίλα Ζωγράφου 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Ιωάννης Ζωγράφος, ο οποίος υπήρξε βουλευτής   

του κόμματος του Θεόδωρου Δηλιγιάννη, αγόρασε μία πολύ μεγάλη έκταση 

της περιοχής που αργότερα ονομάσθηκε «Ζωγράφου». Στην συνέχεια, 

πούλησε τα περισσότερα οικόπεδα που είχε στην κατοχή του κρατώντας την 

περιοχή που βρίσκεται στο σημείο που διασταυρώνονται οι λεωφόροι  Αλ. 

Παπάγου και Γ. Ζωγράφου. Μετά από τριάντα περίπου χρόνια,  όταν η 

περιοχή Ζωγράφου έγινε κοινότητα, με  πρώτο πρόεδρο τον υιό του Ιωάννη 

Ζωγράφου, τον Σωτήρη Ζωγράφο, άρχιζαν να κτίζονται ξεχωριστής 

αρχιτεκτονικής κτίσματα, μεταξύ αυτών και η βίλα του Κώστα Ζωγράφου. Η 
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Βίλα Ζωγράφου βρίσκεται σε ένα καταπράσινο κτήμα που καταλαμβάνει 20 

στρέμματα γης  πλησίον του κέντρου του  ομώνυμου Δήμου. Το έτος 1974, 

μετά από πολυετείς προσπάθειες,  το κτήμα Ζωγράφου  χαρακτηρίσθηκε, 

για πρώτη φορά, ως κοινόχρηστος χώρος. Το 2006 αγοράτηκε το ½ του 

κτήματος από το Δήμο Ζωγράφου ενώ το υπόλοιπο δωρίστηκε από την 

οικογένεια Ζωγράφου στο Δήμο το 2018. Σήμερα αξιοποιείται ως χώρος 

φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως εκθέσεων ζωγραφικής, 

μουσικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στο χώρο της Βίλλας είναι 

εγκατεστημένο το Δημοτικό Ωδείο της πόλης.  

To Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου, έχει μακρά και σημαντική πορεία στο χώρο 

της μουσικής εκπαίδευσης. Παρέχει σύγχρονα, υψηλού επιπέδου 

εκπαιδευτικά προγράμματα από δασκάλους με άρτια κατάρτιση, 

καλλιτεχνική ικανότητα και παιδαγωγική εμπειρία. Σκοπός του Ωδείου είναι 

η μουσική εκπαίδευση και ανάπτυξη των σπουδαστών που με την 

ενεργητική συμμετοχή τους, ως εκτελεστές, συνθέτες και ακροατές, 

οικοδομούν μια δημιουργική δια βίου σχέση με αυτή. Στο Ωδείο 

λειτουργούν προγράμματα για όλες τις ηλικίες και όλα τα είδη μουσικής, 

ενώ τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά. Για την εκμάθηση των μουσικών 

οργάνων παραχωρούνται στους σπουδαστές τα απαιτούμενα μουσικά 

όργανα, με πολύ χαμηλή μηνιαία επιβάρυνση. Παρέχεται στους σπουδαστές 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα και χορωδίες, ενώ κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους τους δίνονται πολλές ευκαιρίες να 

παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους σε συναυλίες και 

εκδηλώσεις. 

Εικόνα 25: Βίλα Ζωγράφου 
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Επιπλέον, στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργούν:  

 ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανακρέοντος 60 . 

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του κοινωνικού του ρόλου, αναπτύσσει 

και υλοποιεί καινοτόμες δράσεις, προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία 

πρόσβασης σε επιμορφωτικές δράσεις υψηλών προδιαγραφών.  

Στόχος της διεξαγωγής των επιμορφωτικών εργαστηρίων είναι, να δοθεί η 

δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, εργαζόμενους, ανέργους, σπουδαστές 

και όχι μόνο, να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις στο αντικείμενο που τους 

ενδιαφέρει, ευκαιρίες για καλλιτεχνική έκφραση και να αξιοποιήσουν 

δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.  

Απώτερος σκοπός μας, να δημιουργηθεί μια σύγχρονη κυψέλη πολιτισμού, 

που θα ενθαρρύνει και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του πολιτιστικού 

γίγνεσθαι της Πόλη μας. 

Συγκεκριμένα επιμορφωτικά εργαστήρια που υλοποιούνται είναι μεταξύ 
άλλων, το Εργαστήρι Ζωγραφικής, το Θεατρικό Εργαστήρι, το Θεατρικό 
Παιχνίδι, η Καλλιτεχνική Φωτογραφία, το Εργαστήρι Χειροποίητου 
Κοσμήματος, οι Παραδοσιακοί Χοροί.  
 
Αναλυτικά παρουσιάζονται κάποια κάτωθι: 
 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60, στο Ισόγειο του κτιρίου 

ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού), η οποία λειτουργεί 9:00πμ – 14:00μμ ως 

δανειστική και διαθέτει και χώρο αναγνωστηρίου. Σε σταθερή βάση περί 

τους 6.000 αναγνώστες κάνουν χρήση των παροχών μας. Η συλλογή της 

αποτελείται από 31.000 τίτλους βιβλίων και 1850 τεύχη περιοδικού τύπου. 

Καλύπτει τις θεματικές κατηγορίες: Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Θεολογία, 

Κοινωνικές Επιστήμες, Γλωσσολογία, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, 

Τέχνες, Λογοτεχνία, Γεωγραφία και Ιστορία. Διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια 

συλλογή Λογοτεχνίας και Παιδικού βιβλίου. Η συλλογή εμπλουτίζεται 

συνεχώς με αγορά νέων τίτλων και ενισχύεται σημαντικά από δωρεές 

δημοτών μας. Η οργάνωση της συλλογής γίνεται από εξειδικευμένο 

προσωπικό, βιβλιοθηκονόμους, σύμφωνα με την Δεκαδική Ταξινόμηση 

Dewey και ελληνικά βιβλιοθηκονομικά πρότυπα επεξεργασίας υλικού. 

 Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Ζωγράφου, Ανακρέοντος 60. Ο Δήμος 

Ζωγράφου διαθέτειαπό τη δεκαετία του 80’ το δικό του θεατρικό εργαστήρι 

και διοργανώνει από το 1986 τους Πανελλήνιους θεατρικούς αγώνες 

ερασιτεχνικών θιάσων. Στόχος του θεατρικού εργαστηρίου το οποίο 

απευθύνεται σε ενήλικες είναι η παροχή βασικών γνώσεων και υποκριτικών 

εργαλείων σε όσους αγαπούν το θέατρο και θέλουν να μάθουν γι αυτό. Η 

επαφή με την υποκριτική τέχνη γίνεται μέσω αυτοσχεδιασμών, θεατρικών 

κειμένων, σωματικής έκφρασης και παραστασιακής εμπειρίας. Το θεατρικό 
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εργαστήρι ανεβάζει δικές του παραγωγές που πειραματίζονται πάνω σε 

διαφορετικό υποκριτικό σκηνοθετικό και καλλιτεχνικό υλικό ενώ οι 

παραστάσεις που τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής του κοινού και έχουν 

αποσπάσει διακρίσεις. με την συμβολή σημαντικών δασκάλων και 

καλλιτεχνών. Στο εργαστήριο λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, μεσαίων, 

προχωρημένων ενώ πολύ σημαντικοίσκηνοθέτες και δάσκαλοι υποκριτικής 

αναλαμβάνουν νακατευθύνουν τους ερασιτέχνες ηθοποιούς. Τα μαθήματα 

πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο της οδού 

Ανακρέοντος 60 αλλά και σε άλλους διαθέσιμους χώρους. 

 Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού Δήμου Ζωγράφου, Ανακρέοντος 60, το 

οποίο λειτουργεί επί σειρά ετών σε συνεργασία με κατάλληλα 

εκπαιδευμένους και έμπειρους επιμορφωτές – εμψυχωτές . Απευθύνεται σε 

παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 χρονών και έχει στόχο τόσο την δημιουργική 

ανάπτυξη και ψυχαγωγία των παιδιών όσο και την επαφή τους με την τέχνη 

και τους βασικούς κανόνες της θεατρικής πράξης. Μέσα από 

δραστηριότητες όπως η παντομίμα, η δραματοποίηση, τα ομαδικά 

παιχνίδια, ενδυναμώνεται η ομαδική και ατομική δημιουργικότητα και τα 

παιδιά εμψυχώνονται στη δημιουργία και αναπαράσταση των δικών τους 

ιστοριών 

 Εργαστήρι Φωτογραφίας Δήμου Ζωγράφου, Γεωργίου Ζωγράφου 17 (εντός 

Βίλας Βουγά). Το εργαστήρι απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν 

την τέχνη και τις τεχνικές της φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες έχουν την 

δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις βασικές θεωρητικές και τεχνικές 

γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν την ουσία της 

φωτογραφικής τέχνης, να επικοινωνήσουν με την φαντασία και να 

ταξιδέψουν. Σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης αποτελεί η συμμετοχή σε 

μια ενεργή ομάδα φίλων της φωτογραφίας που δραστηριοποιείται με 

εκθέσεις, ασκήσεις, φωτογραφικές συναντήσεις με σκοπό την βελτίωση των 

φωτογραφικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων. Τα μαθήματα 

πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο της Βίλας 

Βουγά αλλά και σε άλλους διαθέσιμους χώρους. 

 Εργαστήρι Κινηματογράφου, Γεωργίου Ζωγράφου 17 (εντός Βίλας Βουγά). 

Το εργαστήρι λειτουργεί υπό την εποπτεία έμπειρων επιμορφωτών από το 

χώρο του κινηματογράφου. Απευθύνεται σε ενήλικες αλλά και μαθητές 

Λυκείου οι οποίοι διδάσκονται σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, 

κινηματογραφική, τεχνική και δημιουργία ολιγόλεπτων ταινιών. Τα 

μαθήματα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Βίλα 

Βουγά αλλά και σε άλλους διαθέσιμους χώρους. 

 Εργαστήρι Ζωγραφικής Δήμου Ζωγράφου, Ανακρέοντος 60. 

δραστηριοποιείται για περισσότερο από μία 30ετία, με μεγάλη συμμετοχή 

σπουδαστών, ενηλίκων, εφήβων και παιδιών Δημοτικού. Λειτουργούν δύο 
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τμήματα, με δασκάλους πτυχιούχους Σχολής Καλών Τεχνών, την Αντωνία 

Καλύβα και τον Ανδρέα Σινόπουλο. Παραδίδονται πρωινά και απογευματινά 

μαθήματα, σε πλήρως εξοπλισμένο χώρο στην οδό Ανακρέοντος 60 -1ο 

όροφο. Διδάσκονται σχέδιο -μολύβι και κάρβουνο- από εκμαγεία 

αγαλμάτων, και χρώμα εκ του φυσικού, με ποικίλα υλικά (σκόνες με κόλλα, 

αυγοτέμπερα, τέμπερες, ακρυλικά, παστέλ, ξυλομπογιές, μονόχρωμη σινική 

μελάνη με πινέλο ή πέννα), επίσης σύνθεση, τεχνικές και παρακολούθηση 

δημιουργίας έργου. Γίνονται σπουδές από μοντέλο, συνθέσεις του 

Εργαστηρίου, καθώς και από εποπτικό υλικό, κατανεμημένο σε διαδοχικά 

επίπεδα. Προετοιμάζονται επίσης υποψήφιοι για Σχολές Καλών Τεχνών. 

 Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου, Αγίου Γεωργίου 17 

1.5.4 Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δραστηριότητες 
Όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες και τους αθλητικούς συλλόγους που 

δρουν ενεργά στο Δήμο Ζωγράφου, όπως αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου είναι οι εξής:  

 Γ.Α.Σ ΙΛΙΣΟΣ 

 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 

 Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ 

 Αθλητικό Κέντρο Ζωγράφου (Α.Κ.Ε.Ζ) 

 Παναθλητικός Όμιλος Αγίου Θωμά 

 Ένωση φίλων Αθλητικών Ομίλων Ζωγράφου (ΕΦΑΟΖ) 

 Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ζωγράφου (ΠΑΣ) 

 Όμιλος Αντισφαίρισης Ζωγράφου (ΟΑΖ) 

 Κολυμβητικός Όμιλος ΙΛΙΣΙΩΝ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» 

 Ποδηλατικός Εκδρομικός Σύλλογος ΑΣΤΕΡΑΣ Αθηνών (ΠΕΣΑΑ) 

 Αθλητικός Σύλλογος TAE KWON DO ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) 

 Αθλητικός Σύλλογος TAE KWON DO  ΙΚΑΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 Αθλητικός  Ομιλος  Ιλίσια 2004 

 Αθλητικός Όμιλος «ΕΡΜΗΣ» Ζωγράφου 

 Ακαδημία ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  Ο.Α.ΓΟΥΔΙ 
 

Οι αθλητικές μονάδες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Ζωγράφου εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου με εξαίρεση το Ολυμπιακό 

Κολυμβητήριο στο Γουδή που είναι υπερτοπικής εμβέλειας καθόσον εξυπηρετεί και 

τους γειτονικούς Δήμους. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις  περιλαμβάνουν: 
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Το Αθλητικό Κέντρο Ιλισίων σε γήπεδο επιφάνειας 8,8 στρεμμάτων επί της οδού 

Ταξίλου, μέσα σε πευκόφυτο περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει: 

α) κολυμβητήριο με πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων 25Χ50,  

β) μικρή πισίνα διαστάσεων 10Χ12 για μαθήματα κολύμβησης,  

γ) κλειστό γυμναστήριο για αγώνες basketball, handball, volleyball και ενόργανη 

γυμναστική και  

δ) ανοικτά γήπεδα προπόνησης. 

 

Το Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης επί της Αγ. Θεράποντος, μεταξύ των Π.Ε. 

2, 5, 6 και 9, σε γήπεδο έκτασης 29 στρεμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει: 

α) γήπεδο ποδοσφαίρου για αγώνες Β Εθνικής κατηγορίας, με 2.700 κερκίδες 

καθημένων θεατών και φωτισμό,  

β) στίβο 6 διαδρομών με ταρτάν για όλα τα αθλήματα στίβου,  

γ) κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών που βρίσκεται Το Κλειστό Γυμναστήριο που 

βρίσκεται δίπλα στο στάδιο. Εξυπηρετεί όλο το Δήμο. 

Εικόνα 26: Δημοτικό Στάδιο «Γρηγόρης Λαμπράκης» 
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Το αθλητικό κέντρο Σωτήρης Πέτρουλας, σε έκταση 1,8 στρεμμάτων στο τέρμα της 

οδού Αγίας Ελένης και δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη, που περιλαμβάνει γήπεδο 

και προπονητήρια basket, volley, τένις και εξέδρες 600 ατόμων. Εξυπηρετεί κυρίως 

τις ανατολικές ΠΕ 11, 12, 13 και 14  

Εικόνα 27: Αθλητικό Κέντρο «Σωτήρης Πέτρουλας» 

 

 

Το γήπεδο επί της οδού Αστερίου στην ΠΕ.5, έκτασης 1,65 στρεμμάτων 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΕΩΡΦ-07Ρ



 

Σελίδα 92 από 191 
 

Το Κολυμβητήριο, ολυμπιακών διαστάσεων, μέσα σε έκταση 63 στρεμμάτων στην 

διασταύρωση Κοκκινοπούλου με Κατεχάκη 

Εικόνα 28: Κολυμβητήριο Δ. Ζωγράφου 

 

 

 

Το Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωγράφου στεγάζεται σε ένα πλήρως ανακαινισμένο 

χώρο 500 τ.μ, στον 1ο όροφο του κτηρίου επί της οδού Πολυφήμου 2, και είναι 

εξοπλισμένο με πλήρη σειρά οργάνων γυμναστικής, μηχανημάτων fitness και 

μυϊκής ενδυνάμωσης. Σε ανεξάρτητη αίθουσα 100 τ.μ. πραγματοποιούνται  ομαδικά 

προγράμματα Pilates, σουηδικής γυμναστικής και μυϊκής τόνωσης για αρχάριους 

και προχωρημένους από επαγγελματίες γυμναστές αποφοίτους ΤΕΦΑΑ. Παράλληλα 

λειτουργούν τμήματα διδασκαλίας λάτιν χορών όπως salsa, bachata, chacha, 

orientaldance, zouba, Arg. Tango, ευρωπαϊκών χορών ,Tango, foxtrotwalsh, καθώς 

και dancestretching. 
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Εικόνα 29: Γήπεδο μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο Ζωγράφου 
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Εικόνα 30: Κλειστό Γυμναστήριο Ζωγράφου 

 

 

 

Το Δημοτικό γυμναστήριο «Αντώνης Φώτσης», το οποίο εδρεύει, στη συνέχεια του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ζωγράφου επί της οδού Ταξίλου 42 είναι πλήρως 

ανακαινισμένο παραχωρείται στα αθλητικά σωματεία του Δήμου για να 

αναπτύσσουν αθλητικές δραστηριότητες στο Μπάσκετ, το Βόλεϊ, το χάντμπολ και το 

ποδόσφαιρο Σάλας με τμήματα όλων των ηλικιών. Κατά την διάρκεια της σχολικής 

περιόδου πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Γυμναστήριο αθλητικές 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις από τα σχολεία του Δήμου. Ο χώρος του γηπέδου 

προσφέρεται επίσης και για διάφορες άλλες αθλητικές εκδηλώσεις. 
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Εικόνα 31: Δημοτικό Γυμναστήριο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ» 

 

 

 

 

Σε ιδιοκτησία του Δήμου Ζωγράφου, λειτουργεί το αθλητικό συγκρότημα Γουδή, 

εντός του πάρκου των 63 στρεμμάτων, σε έκταση 20 στρεμμάτων, το οποίο 

περιλαμβάνει α) γήπεδο ποδοσφαίρου, β) κλειστό γήπεδο basket και volley για 

επίσημους αγώνες, γ) πέντε γήπεδα τένις και δ) ένα γήπεδο mini ποδοσφαίρου 5Χ5. 

Επισημαίνεται ότι ο χώρος παραχωρείται στα τοπικά αθλητικά σωματεία τα οποία 

δραστηριοποιούνται στα αθλήματα του ποδοσφαίρου. Διατίθεται επίσης στα 

σχολικά συγκροτήματα για τις αθλοπαιδιές τους ενώ παραχωρείται και σε άλλους 

φορείς για διάφορες άλλες αθλητικές εκδηλώσεις. Στο χώρο του συγκροτήματος 

διεκπεραιώνονται καθημερινά προπονήσεις και τα Σάββατα και Κυριακές 

εναλλάσσονται οι αγώνες όλων των ηλικιών και κατηγοριών. 

Επιπλέον των ανωτέρω αθλητικών χώρων, μικρά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ 

εντοπίζονται στους προαύλειους χώρους των σχολείων για την εξυπηρέτηση των 

σχολικών αναγκών. 
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Εικόνα 32: Αθλητικό Κέντρο Ιλισίων. Κολυμβητήριο-Κλειστό Γυμναστήριο οδού 
Ταξίλου 
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1.5.5 Εθελοντισμός 
Ο Δήμος Ζωγράφου στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει τη 

λειτουργία του, έχει αναπτύξει ισχυρό δίκτυο εθελοντισμού. Ειδικότερα, 

διοργανώνει εθελοντικές δράσεις προκειμένου να στηρίξει τους ευάλωτους 

συνανθρώπους του. Με αφορμή τις πλημμύρες στην Καρδίτσα και άλλες περιοχές 

της Θεσσαλίας, τις πυρκαγιές σε Αττική και Βόρεια Εύβοια, τη φονική έκρηξη στη 

Βηρυττό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 171 συνανθρώπων μας και τον 

τραυματισμό χιλιάδων κατοίκων, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Δήμος 

Ζωγράφου ανέλαβε την πρωτοβουλία και διοργάνωσε εθελοντικές δράσεις ώστε να 

βοηθήσει τις πληγείσες περιοχές. Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, 

φάρμακα, κλινοσκεπάσματα. Επιπλέον, με κάθε αφορμή που εθελοντικοί φορείς ή 

πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης, ζητήσουν τη συνδρομή του Δήμου για τη συλλογή 

ειδών πρώτης ανάγκης για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ο Δήμος Ζωγράφου 

γίνεται αρωγός αυτής της προσπάθειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε όλες τις 

περιπτώσεις, η ανταπόκριση των δημοτών του Ζωγράφου ήταν συγκινητική. Οι 

κάτοικοι της πόλης προσέφεραν είτε φάρμακα, είτε τρόφιμα, είτε σχολικά είδη, είτε 

ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα καθώς η ευαισθησία, η αλληλεγγύη και ο 

ανθρωπισμός είναι αξίες, οι οποίες διακατέχουν τους δημότες Ζωγράφου.  

Παράλληλα, ο Δήμος Ζωγράφου σε συνεργασία με τον φορέα αιμοληψίας του 

Λαϊκού Νοσοκομείου, διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας ώστε να 

συνδράμει στις αυξημένες ανάγκες για αίμα και να προσφέρει το πολυτιμότερο 

αγαθό στους συνανθρώπους μας, δίνοντας πραγματικά ζωή εκεί που υπάρχει 

ανάγκη. 

 
1.6 Τοπική Οικονομία Απασχόληση 

1.6.1 Τοπική Οικονομία 
Όσον αφορά στους τομείς της τοπικής οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑ.Τ. (2011), στην κατηγορία «Λοιποί κλάδοι» της οικονομικής δραστηριότητας 

συγκεντρώνεται το ~31% των απασχολούμενων. Έπειτα, οι κατηγορίες «Χονδρικό 

και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» και 

«Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση», 

συγκεντρώνουν αθροιστικά ποσοστό της τάξης του ~14%, ενώ οι κατηγορίες 

«Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγειά και την κοινωνική μέριμνα» και 

«Εκπαίδευση» συγκεντρώνουν 12% και 10% αντίστοιχα. Οι κατηγορίες με τα 

μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσης πληθυσμού είναι οι «Δραστηριότητες 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (6%), οι «Κατασκευές» 

(5%) και οι «Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες» (4%). Στο επόμενο 

γράφημα αποτυπώνονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και το ποσοστό 

του πληθυσμού του Δ. Ζωγράφου που απασχολούνται σε αυτούς.  
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Γράφημα 9: Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ …

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ -
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ …

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
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Πίνακας 13: Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 

Περιγραφή 
τόπου μόνιμης 

διαμονής 
Σύνολο 

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 

Α. 
ΓΕΩΡΓΙΑ, 

ΔΑΣΟΚΟΜ
ΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑ 

ΣΤ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥ

ΕΣ 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤ
ΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩ

Ν 

Η. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥ

ΣΗ 

Θ. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟ

Σ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚ
ΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΕΣ 

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ 
- 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ
ΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗ 

Π. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ

ΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΛΟΙΠΟ
Ι 

ΚΛΑΔ
ΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
3.727.63

3 
372.209 254.081 651.739 192.871 291.589 102.192 359.779 294.359 236.831 

971.98
3 

ΑΤΤΙΚΗ 
1.452.20

3 
17.528 88.537 273.264 99.804 84.229 52.030 149.129 105.794 104.082 

477.80
6 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ
ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.452.20
3 

17.528 88.537 273.264 99.804 84.229 52.030 149.129 105.794 104.082 
477.80

6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.452.20
3 

17.528 88.537 273.264 99.804 84.229 52.030 149.129 105.794 104.082 
477.80

6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

401.825 1.828 27.383 67.115 21.206 26.543 17.124 41.761 29.664 31.328 
137.87

3 

ΔΗΜΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

26.546 93 1.292 3.763 1.298 1.516 941 3.589 2.681 3.069 8.304 
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Επιπλέον, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα, από το σύνολο του πληθυσμού του Δ. 

Ζωγράφου, το 45% είναι οικονομικά ενεργοί, ενώ το 55% είναι οικονομικά μη 

ενεργοί. Αναλύοντας περαιτέρω τις εν λόγω κατηγορίες αυτές, διαπιστώνεται ότι 

από τους οικονομικά ενεργούς κατοίκους του Δήμου, το 83% είναι 

απασχολούμενοι, ενώ το 17% είναι άνεργοι εκ των οποίων το 12% είναι πρώην 

απασχολούμενοι και το 5% «νέοι». Όσον αφορά στην κατηγορία των οικονομικά μη 

ενεργών, το 36% είναι μαθητές – σπουδαστές, το 38% συνταξιούχοι και το 25%.  
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Πίνακας 14: Οικονομικά (και μη) ενεργοί 

Περιγραφή τόπου 
μόνιμης διαμονής/ 

φύλο 
Σύνολο 

Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι 

Άνεργοι 

Σύνολο 
Μαθητές- 

σπουδαστές 
Συνταξιούχοι Λοιποί 

Σύνολο 
Πρώην 

απασχολούμενοι 
"Νέοι" 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 4.586.636 3.727.633 859.003 593.235 265.768 6.229.650 1.737.074 2.407.222 2.085.354 

ΑΤΤΙΚΗ 3.828.434 1.771.562 1.452.203 319.359 235.032 84.327 2.056.872 601.927 733.805 721.140 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3.828.434 1.771.562 1.452.203 319.359 235.032 84.327 2.056.872 601.927 733.805 721.140 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.828.434 1.771.562 1.452.203 319.359 235.032 84.327 2.056.872 601.927 733.805 721.140 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
1.029.520 497.617 401.825 95.792 70.505 25.287 531.903 151.850 207.648 172.405 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 71.026 31.956 26.546 5.410 3.736 1.674 39.070 14.132 15.013 9.925 

Άρρενες 33.097 16.894 13.940 2.954 2.114 840 16.203 6.840 7.182 2.181 

Θήλεις 37.929 15.062 12.606 2.456 1.622 834 22.867 7.292 7.831 7.744 
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Στον επόμενο πίνακα, καταγράφονται οι απασχολούμενοι ανά επίπεδο 

εκπαίδευσης, και συμπεραίνεται ότι οι Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 

τίτλου  / Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ανώτερων 

επαγγελματικών και ισότιμων σχολών διατηρούν το μεγαλύτερο ποσοστό 

συγκέντρωσης απασχολουμένων (47%), και αμέσως μετά έρχονται οι Πτυχιούχοι 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου 

(Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.) με 39%. Μικρά ποσοστά 

συγκέντρωσης παρουσιάζουν οι κατηγορίες Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και 

πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών (8%) και Απόφοιτοι Δημοτικού / Άλλη 

περίπτωση (6%).  

Πίνακας 15: Απασχολούμενοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο  

Περιγραφή τόπου 
μόνιμης διαμονής 

Σύνολο 

Κάτοχοι 
διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού 

τίτλου  / 
Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, 
ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ 

ανώτερων 
επαγγελματικών 

και ισότιμων 
σχολών 

Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολλέγια κλπ.) / 

Απόφοιτοι Λυκείου 
(Γενικού, 

Εκκλησιαστικού, 
Επαγγελματικού κλπ.) 

Απόφοιτοι 
τριτάξιου 

Γυμνασίου και 
πτυχιούχοι 

Επαγγελματικών 
Σχολών 

Απόφοιτοι 
Δημοτικού / 

Άλλη 
περίπτωση(1) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 3.727.633 1.188.077 1.446.956 526.807 565.793 

ΑΤΤΙΚΗ 1.452.203 565.358 609.655 161.170 116.020 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.452.203 565.358 609.655 161.170 116.020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.452.203 565.358 609.655 161.170 116.020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

401.825 159.208 170.887 40.778 30.952 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 26.546 12.592 10.273 2.100 1.581 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η πληθυσμιακή συγκέντρωση των ανέργων 

ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι η 

κατηγορία Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) / 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.) μαζί με την 

κατηγορία Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου  / Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών, 

παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης με 46% και 35% αντίστοιχα. 

Έπειτα ακολουθούν οι κατηγορίες Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι 

Επαγγελματικών Σχολών και Άλλη περίπτωση που σημειώνουν συγκέντρωση 11% 

και 4% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 16: Άνεργοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο  

Περιγραφή τόπου 
μόνιμης διαμονής 

Σύνολο 

Κάτοχοι 
διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού 

τίτλου  / Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών και 

ισότιμων σχολών 

Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολλέγια κλπ.) / 

Απόφοιτοι Λυκείου 
(Γενικού, 

Εκκλησιαστικού, 
Επαγγελματικού κλπ.) 

Απόφοιτοι 
τριτάξιου 

Γυμνασίου και 
πτυχιούχοι 

Επαγγελματικών 
Σχολών 

Άλλη 
περίπτωση(1) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 859.003 180.590 375.748 146.740 155.925 

ΑΤΤΙΚΗ 319.359 74.245 148.664 51.255 45.195 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

319.359 74.245 148.664 51.255 45.195 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

319.359 74.245 148.664 51.255 45.195 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

95.792 24.077 44.701 13.828 13.186 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5.410 1.915 2.499 585 411 

 

1.6.3 Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
Στον τομέα της εκπαίδευσης σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού είναι απόφοιτοι λυκείου (31%) και ακολουθούν οι κάτοχοι 

διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος (28%). Αμέσως μετά, ακολουθούν οι 

απόφοιτοι δημοτικού με ποσοστό 14%, καθώς και οι απόφοιτοι τριτάξιου 

γυμνασίου και πτυχιούχοι επαγγελματικών σχολών με ποσοστό 10%. Τέλος, μικρά 

ποσοστά συγκέντρωσης παρατηρούνται στις κατηγορίες Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, 

αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (7) και Μη κατατασσόμενοι (4%). Εν γένει μπορεί 

να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο στο Δήμο Ζωγράφου είναι σχετικά 

υψηλό γεγονός το οποίο δύναται να οφείλεται στο γεγονός ότι στο Δήμο βρίσκονται 

το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο.  
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Πίνακας 17: Εκπαιδευτικό επίπεδο Δήμου Ζωγράφου  

Τόπος μόνιμης 
διαμονής 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 1.809.087 502.079 2.532.396 1.428.490 2.524.345 1.343.534 676.355 

ΑΤΤΙΚΗ 3.828.434 849.653 238.129 1.028.488 477.337 646.441 352.623 235.763 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3.828.434 849.653 238.129 1.028.488 477.337 646.441 352.623 235.763 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

3.828.434 849.653 238.129 1.028.488 477.337 646.441 352.623 235.763 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

1.029.520 247.938 63.949 303.288 121.706 159.687 80.568 52.384 

ΔΗΜΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

71.026 19.863 4.337 22.245 6.858 9.965 4.694 3.064 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΒΑΚ του Δήμου, ο Δήμος Ζωγράφου καλύπτει όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στα όρια του Δήμου λειτουργούν:  

 18 Νηπιαγωγεία,  

 14 Δημοτικά Σχολεία,  

 5 Γυμνάσια,  

 5 Λύκεια καθώς και  

 1 Επαγγελματικό Λύκειο.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως για την περιοχή, αποτελεί η ανώτατη εκπαίδευση 

και συγκεκριμένα η ύπαρξη των δύο πανεπιστημιακών campus: της 

Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης. 

Η διαδικασία για τη μεταφορά της Πανεπιστημιούπολης από το κέντρο της Αθήνας 

στην περιοχή του Ζωγράφου, ξεκίνησε το 1956 και ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις 

(1961, 1964 και 1965). Η επιμήκης έκταση που καταλαμβάνει είναι περίπου 1300 

στρέμματα, η οποία παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με τις 

πράξεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 32Α/1961, 235Α/1961 και ΦΕΚ 14Α/1965. 
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Εικόνα 33: Εγκαταστάσεις Πανεπιστημιούπολης στον Δήμο Ζωγράφο 

 

Σήμερα, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας σε αριθμό 

φοιτητών (μετά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), με περισσότερους 

από 50.000. Η Πανεπιστημιούπολη μοιράζεται σχεδόν, στους Δήμους Ζωγράφου και 

Καισαριανής, ενώ ένα μικρό τμήμα της, ανήκει γεωγραφικά στον Δήμο Αθηναίων. Η 

περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Ταξίλου, Υδάσπου, Χατζή και Κολοκοτρώνη στα 

βόρεια (Δήμος Ζωγράφου), Τσάφου και Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως στα νότια (Δήμος 

Καισαριανής), Ούλωφ Πάλμε στα δυτικά (Δήμος Αθηναίων) και τέλος από την 

Λεωφ. Αλίμου-Κατεχάκη στα ανατολικά. Στο εσωτερικό της έχει πυκνή βλάστηση, 

κυρίως στο κεντρικό της τμήμα, η οποία καταλαμβάνει πάνω από τα 2/3 του χώρου 

της. Συγχρόνως, περιλαμβάνει, εκτός από τα κτίρια των σχολών, τις φοιτητικές 

εστίες και τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο δυτικό της τμήμα, καθώς επίσης το 

κτίριο της Πρυτανείας και της Διοίκησης του Ιδρύματος, τη Βιβλιοθήκη, την 

επιτροπή ερευνών, μία εκκλησία και υδραγωγείο. 

Η πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη είναι εφικτή είτε με τις λεωφορειακές 

γραμμές του ΟΑΣΑ 220, 221, 250 και Ε90, είτε με ΙΧ. Συνολικά, υπάρχουν τρεις 

οδικές είσοδοι: μία επί της οδού Ούλωφ Πάλμε, η οποία είναι και η κεντρική, μία 

επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και η τρίτη που βρίσκεται στην Λ. Αντιστάσεως 

(Εικόνα 1-9). Και οι τρεις πύλες επιτρέπουν την είσοδο στα οχήματα συγκεκριμένες 

μόνο ώρες της ημέρας, προκειμένου να αποφεύγεται η διαμπερής ροή. Έτσι λοιπόν, 

όταν παραμένουν και οι τρεις κλειστές, η επικοινωνία των Δήμων Ζωγράφου και 

Καισαριανής είναι εφικτή μόνο περιφερειακά του campus. 
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1.7 Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία και Αξιολόγηση Δήμου Ζωγράφου 

Ο Δήμος στηρίζει την οικονομική του ανάπτυξη κυρίως στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής, όπως προκύπτει από την έντονη αστικοποίησή του.  

Ο Δήμος Ζωγράφου, ακολουθεί τις κατευθύνσεις των υπερκείμενων σχεδίων, ήτοι 

του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής & του Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας 

Αττικής, όσον αφορά τη διατήρηση του χαρακτήρα του Δήμου ως περιοχής κυρίως 

κατοικίας, αλλά ταυτόχρονης ανάπτυξης του τουρισμού, της επένδυσης στην 

αναψυχή και στις υπηρεσίες εμπορίου. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον 

Περιφερειακό Σχεδιασμό, ο Δήμος γνωστοποιεί τις νέες ανάγκες και τις νέες αρχές 

σχεδιασμού και κάνει την απαρχή στην εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων τα οποία 

εστιάζουν στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, στη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, στην προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και 

γενικότερα στη δυνατότητα καλύτερης ποιότητας ζωής των κατοίκων του. 

Το αστικό κέντρο του Δ. Ζωγράφου, λόγω της εγγύτητάς του με τον κύριο αστικό 

ιστό της Αθήνας καθώς και την χωροταξική του θέση με τη καλή συνδεσιμότητα 

των δικτύων, λόγω ύπαρξης κεντρικών λεωφόρων και την επιβλητική παρουσία 

του Υμηττού, διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα δημιουργίας ενός σύγχρονου Δήμου 

με βάσεις στην νέα τεχνολογία, στην καινοτομία αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη 

του τριτογενή τομέα και ένα τμήμα του τουρισμού. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ότι εκτός την ευνοϊκή γεωγραφική θέση και την εγγύτητα του Δήμου με το κέντρο 

της Αθήνας, ο Δήμος διαθέτει και άλλα πλεονεκτήματα όπως είναι η πολιτιστική 

του κληρονομιά η οποία αποδεικνύεται σε πολλά σημεία του αστικού 

περιβάλλοντος από τα υπαίθρια γλυπτά και τα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και 

ιστορίας, γεγονός που δύσκολα συναντάτε στα περισσότερα αστικά κέντρα της 

πόλης.  

Εν γένει αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ζωγράφου δύναται να καλύψει 

αποτελεσματικά τις ανάγκες των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών του, ενώ έχει 

σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης σε ποικίλους  τομείς, λαμβάνοντας 

υπόψη αφενός τα ποικίλα ισχυρά στοιχεία της δομής και της λειτουργίας του και 

αφετέρου το πλήθος των δομών και εγκαταστάσεων που λειτουργούν στα 

διοικητικά του όρια προς όφελος και εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών 

του. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται συνοπτικά οι εγκαταστάσεις του Δ. 

Ζωγράφου, οι οποίες λειτουργούν σε όλη την επικράτεια του.  
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Εικόνα 34: Εγκαταστάσεις Δ. Ζωγράφου 

 

 

Σύμφωνα με τα βασικά γεωγραφικά, κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Ζωγράφου, πραγματοποιείται η ανάλυση 

SWOT με απώτερο στόχο να αναδειχθούν τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, 

ανά θεματικό τομέα, με βάση τα οποία θα προσδιοριστεί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

του Δήμου, για την επόμενη πενταετία.  

Πλεονεκτήματα (Strengths): Πρόκειται για τις ενδογενείς συνθήκες και τα 

χαρακτηριστικά της ίδιας της περιοχής που ενισχύουν την αναπτυξιακή προσπάθεια 

και σχετίζονται άμεσα με τη δυναμική, χάρη στην οποία διαφαίνονται αναπτυξιακές 

προοπτικές.  

Αδυναμίες (Weaknesses): Πρόκειται για τα ενδογενή χαρακτηριστικά της περιοχής 

που εμποδίζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια. Οι παράγοντες αυτοί, με την 

αρνητική τους επιρροή, μειώνουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα είτε 

ορισμένων, είτε όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα 

καταγράφονται ως προβλήματα για την περιοχή μελέτης.  

Ευκαιρίες (Opportunities): Πρόκειται για τις τρέχουσες, καθώς και μελλοντικές 

συνθήκες του γενικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο υφίσταται και λειτουργεί η 

περιοχή μελέτης, συνθήκες που έχουν ή τείνουν να έχουν θετική επιρροή στην 

αναπτυξιακή διαδικασία και βοηθούν τις εσωτερικές προσπάθειες για πρόβλεψη 

και προώθηση των οικονομικών αλλαγών, αναδιάρθρωση του τοπικού προϊόντος, 
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αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, βελτίωση και 

επέκταση των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών κ.ά.. 

Απειλές (Threats): Πρόκειται για τις τρέχουσες ή μελλοντικές συνθήκες του γενικού 

περιβάλλοντος που ασκούν αρνητική επιρροή στις προσπάθειες ανάπτυξης της 

περιοχής. Με λίγα λόγια αναφέρονται σε παράγοντες που απειλούν τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με την έννοια ότι αποτελούν προβλήματα στη μέχρι σήμερα οργάνωση 

και λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων και δυσκολεύουν τις προσπάθειες 

για μελλοντική βελτίωσή τους. 

Για την καλύτερη αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, η ανάλυση  

SWOT  του Δήμου Ζωγράφου κατηγοριοποιείται στους εξής θεματικούς τομείς: 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Στον εν λόγω Θεματικό 

Τομέα περιλαμβάνονται ζητήματα τα οποία άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος 

του Δήμου, του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος, των τεχνικών υποδομών 

και δικτύων εξυπηρέτησης των δημοτών, της ενέργειας κτλ). 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. 

Στον εν λόγω Θεματικό Τομέα περιλαμβάνονται ζητήματα τα οποία άπτονται των 

κοινωνικό-δημογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής, των κοινωνικών δομών, 

υποδομών, υπηρεσιών, των δομών, υποδομών και υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας 

και κοινωνικής φροντίδας του Δήμου, των δομών εκπαίδευσης, των πολιτιστικών – 

αθλητικών υποδομών του ΝΠΔΔ και του Δήμου Ζωγράφου 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Στον εν λόγω 

Θεματικό Τομέα περιλαμβάνονται ζητήματα τα οποία άπτονται της τοπικής 

οικονομίας και απασχόλησης, της ανεργίας και των εν γένει παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της περιοχής 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Ο εν λόγω 

Θεματικός Τομέας αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
Πλεονεκτήματα Αδυναμίες  

 Εύκρατο κλίμα  

 Ορεινός όγκος Υμηττού, που προσφέρει πλούσιο 
περιβαλλοντικό απόθεμα στο δήμο 

 Χαμηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της θέσης του 
Δήμο ως προς τον Ορεινό όγκο του Υμηττού 

 Προστατευόμενες περιοχές στα διοικητικά όρια του Δήμου  

 Πλήθος ελεύθερων χώρων & χώρων πρασίνου περιαστικά του 
αστικού ιστού  

 Γεωγραφική θέση του δήμου ως προς την εγγύτητα του στο 
κέντρο της Αθήνας – φυσική συνέχεια της πόλης της Αθήνας 

 Καλή πολεοδομική οργάνωση – ιεραρχία πολεοδομικού 
κέντρου  

 Καλή κατάσταση οδικού δικτύου  

 Εύκολη πρόσβαση σε Μ.Μ.Μ. – Υπερτοπική κάλυψη – Εύκολη 
διασύνδεση με όμορους και απομακρυσμένους από το Δήμο, 
Δήμους της Αττικής 

 Ύπαρξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας  

 Ύπαρξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

 Ύπαρξη Τοπικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Αποβλήτων  

 Ύπαρξη Κανονισμού καθαριότητας  

 Εγγύτητα όλων των κατοίκων σε πράσινα σημεία κάδων – 
Αναπτυγμένο δίκτυο ανακύκλωσης  

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα και μελέτες αστικής 
αναζωογόνησης 

 Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, με συνέπεια την επιβάρυνση 
της ατμόσφαιρας – Απαιτούνται παρεμβάσεις βελτίωσης των 
συνθηκών κυκλοφορίας των οχημάτων 

 Έλλειψη ελεύθερων χώρων εντός του πολεοδομικού κέντρου – 
Ανάγκη διαφύλαξης, συντήρησης και αναβάθμισης της 
ποιότητας των υπαρχόντων ελεύθερων χώρων.  

 Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση (κίνηση, έλλειψη θέσεων 
στάθμευσης) 

 Υποβάθμιση αστικού περιβάλλοντος λόγω υψηλού 
κυκλοφοριακού φόρτου σε όλη την επικράτεια του Δήμου και 
κυρίως σε περιοχές που συγκεντρώνονται εμπορικές και 
οικονομικές δραστηριότητες 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας της μορφολογίας του εδάφους δεν 
επιτρέπεται η διάνοιξη νέων οδικών τμημάτων – Εντείνεται η 
καθ’ ύψος δόμηση 

 Υψηλός συντελεστής δόμησης (πυκνή δόμηση)   

 Σχετικά περιορισμένες υπηρεσίες δημόσιας συγκοινωνίας σε 
σχέση με τις ανάγκες του Δήμου (για συχνά δρομολόγια) – Μη 
ολοκληρωμένη κάλυψη του Δήμου 

 Ανεπαρκείς υποδομές εύκολη προσβασιμότητας ΑμεΑ σε 
δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 

 Ανεπαρκείς υποδομές και κακές συνθήκες κυκλοφορίας πεζών 
– Ανάγκη δημιουργίας ενιαίου δικτύου πεζοδρομήσεων με 
πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης, αναψυχής και 
πολιτισμού, σε αρμονική σύνδεση και με αντίστοιχα δίκτυα του 
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 Αποφυγή σύγκρουσης χρήσεων γης  

 Σύγχρονος στόλος οχημάτων καθαριότητας 
 

ομόρου Δήμου της Αθήνας 

 Ελλιπής αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας  

 Ελλιπείς ίδιοι πόροι για την υλοποίηση προγραμμάτων μικρών, 
αλλά και εκτεταμένων αναπλάσεων, διαπλατύνσεις και 
αναβαθμίσεις πεζοδρομίων, κ.λπ., λόγω έλλειψης πόρων. 

 Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατόδρομων  

 Μη εφαρμογή νέων τεχνολογικών και «έξυπνων» δικτύων  

 Έλλειψη υποδομών για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

 Ελλιπής σύνδεση με ΜΕΤΡΟ, σιδηρόδρομο κτλ 

 Υψηλά επίπεδα θορύβου και ηχορύπανσης  

 Μειωμένη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή κατοίκων σε 
ζητήματα καθημερινότητας 

 Ελλειματικός προϋπολογισμός ανταποδοτικών υπηρεσιών 

 Παλαιό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (1989) 

Ευκαιρίες  Απειλές 

 Αξιοποίηση εγγύτητας με αστικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά  

 Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας  

 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα Νέο θεσμικό 
πλαίσιο για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία 

 Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση πολιτών και διαφόρων φορέων 
αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του 
περιβάλλοντος και της υγείας 

 Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας με την 
αξιοποίηση των προτάσεων ΣΒΑΚ  

 Ενίσχυση Ηλεκτροκίνησης 

 Πεζοδρόμηση & Δημιουργία ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας 

 Δυσμενής κοινωνικοοικονομική συγκυρία  

 Πανδημία COVID – 19 & απρόσμενες υγειονομικές κρίσεις  

 Κλιματική κρίση και συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε 
εθνικό επίπεδο 

 Φαινόμενα αστικής θερμικής νησίδας 

 Περαιτέρω αύξηση της χρήσης αυτοκινήτου  

 Αύξηση ζήτησης για χώρους στάθμευσης  

 Ελλείψεις πόρων για τη χρηματοδότηση αναγκαίων έργων και 
παρεμβάσεων 
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κυκλοφορίας 

 Μεταφορές μέσω Μ.Μ.Μ – ταυτόχρονη μείωση επιβατικών 
οχημάτων  

 Έλλειψη χώρων λόγω δημιουργίας ΜΕΤΡΟ 

 Αξιοποίηση εθνικών πόρων και συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων  

 Αξιοποίηση σύγχρονων ΤΠΕ για τη μετάβαση σε μια «ΕΞΥΠΝΗ 
ΠΟΛΗ» (πχ χρήση Έξυπνου συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης, smart parking, net metering κα) 

 Ολοκλήρωση της ΓΡΑΜΜΗΣ 4 του ΜΕΤΡΟ  

 Εφαρμογή νέων, καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος  

 Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  

 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και χρηματοδοτήσεις σχετικά με το 
περιβάλλον (π.χ. Σύμφωνο των δημάρχων) 

 Αυξανόμενη τάση των κατοίκων για εναλλακτικούς του 
αυτοκινήτου τρόπους μετακίνησης  

 Προώθηση της βιώσιμης και πολυτροπικής μετακίνησης στην 
πόλη μέσω της εκπόνησης και υλοποίησης του ΣΒΑΚ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
Πλεονεκτήματα Αδυναμίες  

 Συγκέντρωση πληθυσμιακού δυναμικού στις παραγωγικές 
ηλικίες (25-49 ετών) 

 Μείωση γεροντικού πληθυσμού  

 Υψηλή απορρόφηση εργατικού δυναμικού  

 Μικρά ποσοστά ανεργίας 

 Υψηλό μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού (κάτοχοι διδακτορικού, 
μεταπτυχιακού κ.λπ.)  

 Υποδομές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 Πληθώρα υποδομών κοινωνικής μέριμνας κυρίως για τις 
ευπαθείς ηλικιακές ομάδες (π.χ. ΚΑΠΗ, ΑΜΕΑ) 

 Ύπαρξη παιδικού, βρεφονηπιακού σταθμού & εν γένει 
υποδομών και υπηρεσιών παιδικής φροντίδας 

 Ύπαρξη προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας  

 Ύπαρξη θεσμού για εθελοντικές δράσεις  

 Ύπαρξη δομών εκπαίδευσης για όλους  

 Ύπαρξη δομών αθλητισμού για όλους  

 Αρμονική ένταξη των δραστηριοτήτων αναψυχής, αθλητισμού 
και κοινωφελών λειτουργιών εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου  

 Μερική μόνο αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
Δήμου 

 Ανάγκη ενίσχυσης και εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων 
αναψυχής, αθλητισμού και κοινωφελών λειτουργιών εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου 

 Περιορισμένη δυνατότητα συνέχισης και βελτίωσης 
προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας χωρίς κρατική και 
κοινοτική χρηματοδότηση 

 Έλλειψη συντονισμού και αποσπασματικότητα των δράσεων 
μεμονωμένων φορέων, συλλόγων και ομάδων σε τοπικό 
επίπεδο και έλλειψη κοινής δράσης και συμμετοχής 
 

Ευκαιρίες  Απειλές 

 Εισχώρηση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών με την 
αξιοποίηση του νεανικού παραγωγικού εργατικού δυναμικού 

 Δημιουργία ισχυρής αστικής ταυτότητας και «Brand Name»  

 Ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ειδικές ομάδες 

 Όξυνση κοινωνικών ανισοτήτων 

 Επιδείνωση κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος εξαιτίας της 
οικονομικής και υγειονομικής κρίσης (οικονομική κρίση & 
κρίση λόγω πανδημίας COVID-19) 
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πληθυσμού (ανέργους, γυναίκες, ΑΜΕΑ, μειονότητες, 
αλλοδαπούς κ.λπ.) 

 Ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε 
εθελοντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης 

 Ανταλλαγή εμπειριών και στρατηγικές συνεργασίες με άλλους 
Δήμους 

 Διασύνδεση με τη νεολαία μέσω βιωματικών αθλητικών-
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Προετοιμασία και αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων  

 Προώθηση προγραμμάτων και πολιτικών που ενισχύουν την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρόληψη και 
προαγωγή υγείας, την παιδεία και δια βίου μάθηση 

 Αποφυγή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμού υποδομών υγείας, 
εκπαίδευσης και αθλητισμού  

 Περιορισμένη δυνατότητα συνέχισης και βελτίωσης 
προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας χωρίς κρατική και 
κοινοτική χρηματοδότηση 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
Πλεονεκτήματα Αδυναμίες  

 Μεγάλη συγκέντρωση ποσοστού απασχολουμένων στης 
παραγωγικές ηλικίες  

 Μεγάλη απορρόφηση οικονομικά ενεργού πληθυσμού  

 Μικρά ποσοστά ανεργίας  

 Υψηλά ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού στο τριτογενή τομέα 
παραγωγής ,λόγω ύπαρξης Εμπορικού Συλλόγου 

 Οικονομική και υγειονομική κρίση  

 Μικρός ανταγωνισμός τοπικών επιχειρήσεων  
 

Ευκαιρίες  Απειλές 

 Αξιοποίηση πληθυσμού σε παραγωγικές ηλικίες  

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και προγραμμάτων  

 Αύξηση τεχνογνωσίας  

 Αξιοποίηση ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων  

 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας  
 

 Οικονομική κρίση  

 Παγκοσμιοποίηση  

 Μεγάλος φόρος επιχειρήσεων – επενδύσεων  
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Κεφάλαιο 2: Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση των υπηρεσιών 
του Δήμου Ζωγράφου και των νομικών του προσώπων 

2.1 Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενων Δομών του Δήμου 

2.1.1 Οργανωτική Δομή του Δήμου Ζωγράφου 
Τα Όργανα Διακυβέρνησης, καθώς και τα Διαβουλευτικά και Διαμεσολαβητικά 

Όργανα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, και 

λαμβάνοντας υπόψη την 46206/37888/10.09.2013 απόφαση (ΦΕΚ 

2376/Β΄/23.09.2013), με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Ζωγράφου, όπως 

τροποποιήθηκε με τις 62553/43460/18.11.2014 (ΦΕΚ 3163/Β΄/25.11.2014), την 

63373/24566+30382/11510/29.11.2016 (ΦΕΚ 4193/Β΄/27.12.2016) και 

63343/23412/08.08.2017 (ΦΕΚ 2998/Β΄/01.09.2017) αποφάσεις και την 03/2019 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου, περί τροποποίησης του ΟΕΥ του 

Δήμου Ζωγράφου είναι τα εξής: 

ΜΕΡΟΣ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου 

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 του Δήμου (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, 

τήρηση αρχείου αποφάσεων κ.λπ.). 

5. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους 

κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 

Συνεργατών. 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού Γραμματέα 

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.. 
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Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας 

Η Νομική Υπηρεσία 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 κ.λπ.) 

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 δράσεών 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. 

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών 

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 τη 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. 

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας 
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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. 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Γραφείου Επικοινωνίας 

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 κ.λπ.), 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. 
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6. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ. 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Ζωγράφου (ΦΕΚ 2376/Β/23-09-2013) και τις επιμέρους τροποποιήσεις του:  

 1η Τροποποίηση (ΦΕΚ 3163/Β/25-11-2014) 

 2η Τροποποίηση (ΦΕΚ 4193/β/27-12-2016) 

 3η Τροποποίηση (ΦΕΚ 2998/Β01-09-2017) 

 4η Τροποποίηση (ΦΕΚ 860/Β/12-03-2019) 

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 

o Τμήμα ελέγχου Καταστημάτων, Επιχειρήσεων κ.λπ. 

o Τμήμα ελέγχου Κυκλοφορίας στάθμευσης αυτοκινήτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Διεύθυνση Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Πληροφορικής 

 Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Τμήμα Αποτελεσματικότητας και Διαφάνειας 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

1. Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 Τμήμα Καθαριότητας 

o Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας 

o Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 

o Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 

 Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Πολιτικής Προστασίας  

o Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

 Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 

o Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας 

o Γραφείο συντήρησης πρασίνου 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Διεύθυνση Βρεφικών−Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ 
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 Τμήμα Α΄ Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφικοί Σταθμοί 

o Γραφείο Παιδικού Σταθμού Βίλλας Νίνου − Λ. Παπάγου 104 και 

Αναστασάκη 1 (εντός πάρκου), Ζωγράφου 

o Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Αγ. Λαύρας 15, Γουδή 

o Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθμού – Ι. Θεολόγου 1 και Παιανίας, 

Ζωγράφου 

o Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Αρβήλων 15 και Μαρκάνδας, Ά. Ιλίσια 

 

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

Σταθμό: 

o Γραφείο Παιδικού Σταθμού (1ου ορόφου) – Κρίνων 24, Ζωγράφου 

o Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθμού (2ου ορόφου) − Κρίνων 24, 

Ζωγράφου 

 Τμήμα Γ΄ Παιδική Μέριμνα 

o Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Αλκαίου 42 και Κρατερού, Ά. Ιλίσια 

o Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Διακρίας 5, Ζωγράφου 

o Γραφείο Παιδικού Σταθμού – Γκανογιάννη 78, Γουδή 

o Γραφείο Παιδικού Σταθμού – 34ου Συντάγματος και Αριστομένους, 

Γουδή 

 Τμήμα Δ΄ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) 

o Γραφείο ΚΔΑΠ – «Βυσσινόκηπος» − Αργυροκάστρου και 34ου 

Συντάγματος, Γουδή 

o Γραφείο ΚΔΑΠ – «Ζωγραφόκηπος» − Τραυλαντώνη 53, Ζωγράφου  

o Γραφείο ΚΔΑΠ – «Αερόστατο» − Βακτριανής 94, Ά. Ιλίσια 

o Γραφείο ΑΜΕΑ 

 

10. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ισότητας 

των Φύλων 

 Τμήμα Α΄ ΚΑΠΗ 

 Τμήμα Β΄ ΚΑΠΗ 

 Τμήμα Κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής, Δημόσιας υγιεινής και Παιδείας 

o Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων 

Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

o Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

o 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, και Ληξιαρχείου 

o Γραφείο Δημοτολογίου 

o Γραφείο Ληξιαρχείο 
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Οι αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος είναι οι εξής:  

Α) Εξυπηρέτηση κοινού  

Β) Καταχώρηση  στο ηλεκτρονικό σύστημα Μητρώου πολιτών  

Γ) Διεκπεραίωση αιτημάτων από ΚΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κλπ  

Δ) Έκδοση Βεβαιώσεων Μονίμου Κατοικίας  

Ε) Καταχωρήσεις αρχικών εγγραφών, μεταδημοτεύσεων  και όλων των 

μεταβολών βάση   αύξοντος αριθμού οικογενειακής μερίδας στο αντίστοιχο 

βιβλίο του Δημοτολογίου. 

ΣΤ) Άνοιγμα νέων υποφακέλων και φακέλων των νέων οικογενειακών 

μερίδων για την  αρχειοθέτηση τους. 

Ζ) Μητρώα Αρρένων  

Η) Στρατολογικά  

Θ) Εκλογικά-Αναθεωρήσεις  

Ι) Πρωτόκολλο Δημοτολογίου  

Κ) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες και πολίτες για θέματα δημοτολογίου. 

Λ) Αρχειοθέτηση   

 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

 Γραφείο ένταξης μεταναστών και προσφύγων 

 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

(Τουρισμού) 

o Γραφείο χορήγησης αδειών Κ.Υ.Ε. και 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 

o Γραφείο διαχείρισης στεγασμένων δημοτικών χώρων 

 Τμήμα Προμηθειών, το οποίο: 

o Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση 

του προγράμματος απαιτούμενων 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. 
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o Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας 

των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο. 

o 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. 

o Παραλαμβάνει και καταχωρεί τα πάσης φύσεως παραστατικά 

δαπανών (προμηθειών, εργασιών κ.λπ.) τα οποία και προωθεί με όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών 

για έλεγχο και ενταλματοποίηση. 

o Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / 

εξοπλισμού ως άχρηστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις 

διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών 

αυτών, πλην των υλικών της Αποθήκης. 

o Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των προμηθειών και 

υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, 

αρχείο φακέλων προμηθειών 

o Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση 

και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.). 

 Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Απεικόνισης, το οποίο:  

o Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του 

Προϋπολογισμού του Δήμου.  

o 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.  

o Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και 

διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του 

Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.  

o 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).  
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o 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.  

o 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.  

o Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων 

του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική).  

o Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα 

λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.  

o Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για 

την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των 

οικονομικών πράξεων του Δήμου.  

o 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.  

o Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται 

με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και 

αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα 

του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.  

o Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των 

λογιστικών μεγεθών του Δήμου.  

o Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από 

Δημόσιες / Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

ισχύουν εκάστοτε.  

o 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.  

o Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων 

προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 

ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική 

χρηματοδότηση.  

o Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του 

Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και 

παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του 

Δήμου.    

 Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, το οποίο  
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o παραλαμβάνει και καταχωρεί τα πάσης φύσεως παραστατικά 

δαπανών που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του τμήματος 

Προμηθειών, πχ παραστατικά έργων, επιχορηγήσεων κλπ. 

o Ελέγχει τα κάθε φύσεως παραστατικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους 

αντίστοιχους δικαιούχους.  

o Ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών 

του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων συμβάσεων. 

o Εκδίδει εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου  

o Μεριμνά για την αντίκρουση των πράξεων επιστροφής του 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ίδιο ή σε συνεργασία με 

άλλα τμήματα. 

o Μεριμνά για την έκδοση των ενταλμάτων των μισθολογικών 

καταστάσεων του προσωπικού και λοιπών αμειβόμενων από το 

Δήμο. 

o Μεριμνά για τον υπολογισμό των αντίστοιχων ασφαλιστικών 

εισφορών. 

 Τμήμα Αποθήκης 

 Τμήμα Ταμείου, το οποίο διαχωρίζεται σε τμήμα εσόδων και τμήμα εξόδων 

o Το Τμήμα εσόδων:  

 Διαμορφώνει και παρακολουθεί τα ταμιακά προγράμματα του Δήμου 

με τη συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των 

αναμενόμενων εισπράξεων. 

 Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο. Εκδίδει τα 

γραμμάτια εισπράξεως και ενημερώνει το αρχείο των οφειλετών.\ 

 Παρακολουθεί την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων των 

οφειλετών προς τον Δήμο. 

 Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και 

των αντίστοιχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία 

προσόδου. 

 Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών 

προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου. 

 Επιμελείται για την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσόδων του 

Δήμου. 

 Εκδίδει εντολές κατασχέσεων, ενταλμάτων και προγραμμάτων 

πλειστηριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

 Ενημερώνει το περιοδικό αρχείο οφειλετών κατά οφειλέτη όπου 

αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου 

 Τηρεί τις διαδικασίες, αρχεία και γενικά τους λογαριασμούς του 

λογιστικού προγράμματος του Δήμου που αφορούν τα εισπρακτέα 

και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Δήμου σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διαδικασίες. 
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 Καταρτίζει περιοδικές καταστάσεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων 

εσόδων. 

 Τηρεί το φυσικό αρχείο στα γραφεία του Δήμου. Διενεργεί τις 

χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες 

 Αρχειοθετήσεις 

 Διαγραφή χρεών  

 Αποφάσεις Δ.Σ. και Ο.Ε. 

 Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων 

δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του 

λογιστικού συστήματος του Δήμου. Παρέχει κάθε είδους στοιχεία 

που ζητούνται από τις Δημόσιες/Ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με 

τις εκάστοτε  ισχύουσες     διαδικασίες. 

 Υποβάλλει κατά μήνα στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό των 

εσόδων και εξόδων προς έλεγχο.  

 Υποβάλλει τους Οικονομικούς Απολογισμούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της κανονικής είσπραξης των 

εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και η άσκηση του 

ελέγχου για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών 

οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων αποτελεί τον πιο σημαντικό 

παράγοντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδράνεια  είσπραξής 

τους   από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες 

οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των αιρετών ή των αρμοδίων 

υπαλλήλων, ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία για τον 

καταλογισμό αυτών ενώπιον του δημοσιονομικού ελέγχου, με το 

ποσό της ζημίας που προξένησαν. Η ζημία του ΟΤΑ συνίσταται στα 

ποσά που μπορούσαν να εισπραχθούν, πλην όμως δε εισπράχθηκαν 

ή παραγράφηκαν και αποτελούν θετική ζημία. 

 Αναλαμβάνει τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων 

των ΟΤΑ προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 356/74 «Περί 

Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και κατ’ εφαρμογή 

νεοτέρων σχετικών διατάξεων 

o Το τμήμα εξόδων  

 Διενεργεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση 

τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, μετά από έλεγχο των 

δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος 

 Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διαδικασίες 

 Διενεργεί την παρακράτηση και απόδοση των κάθε φύσης 

κρατήσεων, συντάσσει τις καταστάσεις κρατήσεων προς απόδοση και 

μεριμνά για την απόδοση τους εντός των νόμιμων προθεσμιών 

 Έχει την ευθύνη καταχώρησης, στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Παρακολούθησης οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων, παραστατικών 

των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη 
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δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής προς την Τράπεζα της 

Ελλάδος, για την εξόφληση των σχετικών εκδιδόμενων χρηματικών 

ενταλμάτων 

 Τηρεί αρχείο των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

 Εκδίδει βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου και υπέρ τρίτων για 

φορολογική χρήση των προμηθευτών.       

 Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης 

 Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων 

 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων. Το Τμήμα είναι 

υπεύθυνο για την συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

του Δήμου ζωγράφου. Επίσης είναι υπεύθυνο για την συντήρηση όλων των 

κτηρίων του δήμου συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχολείων και 

παιδικών σταθμών για τα Η/Μ προβλήματα που παρουσιάζονται. Επίσης 

αρμοδιότητα του τμήματος είναι η σύνταξη μελετων και η παρακολούθηση 

έργων, εργασιών, και προμηθειών που έχουν σχέση με 

Ηλεκτρομηχανολογικά. 

 Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης 

 Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης 

o Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

o Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών 

 Τμήμα Περιβάλλοντος και Αναπλάσεων Κοινοχρ. Χώρων. Στις αρμοδιότητες  

του εν λόγω τμήματος περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, μελέτη και επίβλεψη 

έργων διαμόρφωσης και λειτουργικότητας, προσβασιμότητας και 

εξωραϊσμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πεζοδρόμια, δίκτυα 

πεζοδρόμων πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου αθλητικοί χώροι) 

Επιπλέον, οι αρχιτέκτονες του τμήματος ασχολούνται και με τα κτίρια του 

Δήμου (σχολεία, ΚΑΠΗ κτλ)   

4. Διεύθυνση ΚΕΠ 

 Τμήμα Επικοινωνίας 

 Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες  και 

την απαραίτητη εμπειρία, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των διαδικασιών που διενεργούνται στο ΚΕΠ. Καθώς όμως οι 

διαδικασίες που διεκπεραιώνονται στα ΚΕΠ διαρκώς αυξάνονται και πολλές φορές 

απαιτείται ιδιαίτερη γνώση των επί  μέρους αρμοδιοτήτων, κρίνεται απαραίτητη η 

διαρκής εκπαίδευση και η παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων. Τα ΚΕΠ σήμερα 

υλοποιούν  ~1.800 πιστοποιημένες διαδικασίες και μεγάλο αριθμό μη 

πιστοποιημένων διαδικασιών μέσω το πεδίου "εξωτερικές εφαρμογές". Ενδεικτικά, 

οι συνήθεις δραστηριότητες που διενεργούνται στα ΚΕΠ και διέπουν το γενικό 
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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 της εφαρμογής των ΚΕΠ και διαβίβαση ολοκληρωμένων 

φακέλων υποθέσεων των πολιτών στις αρμόδιες, για τη διεκπεραίωσή τους 

υπηρεσίες, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (email, ή ταχυδρομικώς) και 

εν συνεχεία παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων έως την 

ολοκλήρωσή τους και την αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών.  

• Επίσης οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται για συγκεκριμένες 

υποθέσεις  απομακρυσμένα (χωρίς φυσική παρουσία στο ΚΕΠ) 

υποβάλλοντας αιτήματα: 

 Μέσω θυρίδας   ή  

 Μέσω  mykeplive.  

• Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων "e-paravolo" 

• Διάθεση, για τη διευκόλυνση των πολιτών, έντυπων αιτήσεων κατά το 

άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/99.                                                      

• 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 . 

• Θεώρηση γνησίου υπογραφής  μετά από ηλεκτρονικό έλεγχο 

ταυτοποιητικών εγγράφων.        

• Χορήγηση ΑΜΚΑ και Προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ)  (για εμβολιασμό).    

• Διεκπεραίωση και Διαχείριση Ραντεβού Εμβολιασμού. 

• Καταχώρηση στοιχείων εμβολιασμού από το εξωτερικό. 

• Έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης, αποτελεσμάτων 

διαγνωστικού ελέγχου. 

• Ηλεκτρονική Υποβολή Ατομικών Αιτημάτων ΕΟΠΥΥ μέσω Κ.Ε.Π. 

• Φυσική ταυτοποίηση πολιτών για έκδοση ψηφιακής υπογραφής. 

• Αίτηση έκδοσης ψηφιακής κάρτας ή πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό 

της οικονομικής ενίσχυσης κάλυψης κόστους κατανάλωσης καυσίμων 

κίνησης (FuelPass). 

• Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ μέσω των ΚΕΠ. 

• Διάθεσης Αντιγράφων Αποφάσεων και Πιστοποιητικών Δικαστηρίων 

(Πρωτοδικεία -Ειρηνοδικεία) . 

• Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 

• Έκδοση πιστοποιητικών στρατολογίας, απογραφή στρατευσίμων, 

διεκπεραίωση αιτήσεων αναβολής στράτευσης,  

• Διεκπεραίωση αιτήσεων προς Δ/νση Μεταφορών (ανανέωση διπλώματος, 

μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, άρση κυριότητας, κλπ) 
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• Καταχώριση στοιχείων επικοινωνίας φυσικών προσώπων με Κωδικούς 

Δημόσιας Διοίκησης (ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας).  

2.1.2 Απασχολούμενο προσωπικό  
Όσον αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό του Δήμου, σύμφωνα με πρόσφατα 

στοιχεία των υπηρεσιών είναι το εξής:  

Πίνακας 18: Απασχολούμενο προσωπικό στο Δ. Ζωγράφου 

Υπηρεσία / Τμήμα 
Αριθμός 
ατόμων 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Ειδικότητα  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

1 ΤΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
(υπάλληλος ταμείου που εδρεύει 

στο Δημοτικό Κοιμητήριο και 
εκτελεί καθήκοντα τακτικού 

εισπράκτορα) 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

1 ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

1 ΥΕ 
ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

41 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

1 ΤΕ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΩΝ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 

1 ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  

10 ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΤΕ ΤΕ ΒΙΒ/ΜΟΥ 

2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 

2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ 

4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
& ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΟΤΗΩΝ  
3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 

5 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ  

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.ΠΕ4 

2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΠΕ3 

4 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2 ΔΕ 
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ   

ΚΕΠ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ 39 

1 ΠΕ ΠΕ11 Πληροφορικής 

1 ΤΕ ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού 

1 ΠΕ ΠΕ1 Διοικητικού 
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1 ΠΕ ΔΥΠ 

1 ΔΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ ΔΕ ΔΥΠ (ΙΔΑΧ) 

5 ΔΕ ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) 

ΚΕΠ - ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ 29 

1 ΠΕ Διοικητικού 

1 ΠΕ ΔΥΠ 

1 ΔΕ ΔΥΠ 

1 ΔΕ Διοικητικού 

2 ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΦΥΛΩΝ 

ΚΑΠΗ Α ΚΑΠΗ Α 
1 TE  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ   

1 ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ   

ΚΑΠΗ Β  

1 ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

1 ΤΕ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ   

1 ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

2 ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   

1 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

1 ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 

1 ΠΕ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

(Κέντρο Κοινότητας ΕΣΠΑ-ΙΔΟΧ) 

1 ΠΕ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

 (Κοινωνικό Φαρμακείο ΕΣΠΑ-
ΙΔΟΧ) 

1 ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

(Κέντρο Κοινότητας ΕΣΠΑ-ΙΔΟΧ) 

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1 ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

(Κοινωνικό Φαρμακείο ΕΣΠΑ-ΙΔΟΧ) 

1 ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

(Κοινωνικό Παντοπωλείο ΕΣΠΑ-
ΙΔΟΧ) 

2 ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Κέντρο 

Κοινότητας ΕΣΠΑ-ΙΔΟΧ) 

1 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΔΕ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 

1 ΔΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ (ΚΗΦΗ 

ΕΣΠΑ-ΙΔΟΧ) 

1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΚΗΦΗ ΕΣΠΑ-ΙΔΟΧ) 
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1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΗΦΗ ΕΣΠΑ-ΙΔΟΧ) 

8 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 

1 ΥΕ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(Κοινωνικό Παντοπωλείο ΕΣΠΑ-
ΙΔΟΧ) 

2 ΥΕ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 

1 ΥΕ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

(ΚΗΦΗ ΕΣΠΑ-ΙΔΟΧ) 

1 ΥΕ 
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   
(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 

9 ΥΕ ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (ΙΔΑΧ) 

42 ΥΕ ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (ΙΔΟΧ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

1 ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΔΟΧ) 

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΙΔΟΧ) 

2 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

4 ΔΕ 
ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

(ΙΔΟΧ) 

2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΙΔΟΧ) 

3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΟΧ) 

2ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

1 ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΟΧ) 

3ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΟΧ) 

ΤΜΗΜΑ Α  - ΠΡΩΗΝ 
ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

2 ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

1 ΤΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 

2 ΤΕ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 

2 ΤΕ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΔΟΧ) 

10 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 

5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΙΔΟΧ) 

2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΟΧ) 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
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ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ 
(ΚΡΙΝΩΝ 24) 

2 ΠΕ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

(ΙΔΟΧ) 

1 ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

3 ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

(ΙΔΟΧ) 

7 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

8 ΔΕ 
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

(ΙΔΟΧ) 

3 ΔΕ 
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

(ΙΔΟΧ) 

8 ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΙΔΟΧ) 

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ  

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΙΔΟΧ) 

2 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΙΔΟΧ) 

1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΙΔΟΧ) 

1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΟΧ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

5 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

9 ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

3 ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 

2 ΔΕ  ΟΔΗΓΟΙ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

2 2 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 

19 ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 

8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1 ΔΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

6 ΔΕ  ΕΠΟΠΤΩΝ 

31 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

109 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

 

2.1.3 Υλικοτεχνική Υποδομή ΤΠΕ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τη Στρατηγική Έξυπνης Πόλης Δ. 

Ζωγράφου, ο Δήμος έχει σημαντικές δομές, υποδομές, εφαρμογές και εξοπλισμό 

ΤΠΕ, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών 

ενισχύουν την εξυπηρέτηση τους. Ειδικότερα, όσον αφορά στον εξοπλισμό ΤΠΕ που 

χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του Δήμου, στον επόμενο πίνακα 

αποτυπώνονται στοιχεία σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που 

υφίστανται στο Δήμο. 
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Πίνακας 19: Δίκτυα και υπολογιστικές υποδομές Δ. Ζωγράφου 

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΤΜΧ  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

 Γραφείο Δημάρχου 
 1 – WIN 10 
(LAPTOP) 

18/05/2016 

Γραμματεία Δημάρχου 2 - WIN 10 
18/5/2016                                   
14/06/2017 

Γενικός Γραμματέας 
2 - WIN 10 (το 
ένα είναι 
LAPTOP) 

18/5/2016 

Γραμματεία Γενικού Γραμματέα 1 - WIN 10 14/06/2017 

Γραφείο Επικοινωνίας 7 - WIN 10 

23/11/2011  
22/05/2014  
14/06/2017 
17/05/2021 

Νομική Υπηρεσία 2- WIN 10 17/05/2021 

Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 1 - WIN 10 17/05/2021 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 1 - WIN 10 17/05/2021 

Σύμβουλος Δημάρχου 4 – WIN 10 

23/11/2011 
14/06/2017 
01/11/2019 
17/05/2021 

DPO 1 – WIN 10 17/05/2021 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

Οικονομικών Υπηρεσιών 1 - WIN 10 22/05/2014 

Τεχνικών Υπηρεσιών 1 - WIN 10 17/05/2021 

Σύμβουλος Αντιδημάρχου Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

1 - WIN 10 1/11/2019 

Εθελοντισμού & ΚΑΠΗ  1 – WIN 10 2012 

Κοινωνικών Υπηρεσιών & Παιδικών 
Σταθμών 

1 - WIN 10 26/07/2013 

Εμπορικής Ανάπτυξης & 
Αποτελεσματικότητας 

1 - WIN 10 17/05/2021 

Καθαριότητας & Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού 

1 - WIN 10 17/05/2021 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, Επικοινωνίας 
& Διεθνών Σχέσεων 

1 - WIN 10 14/6/2017 
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Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς 1 - WIN 10 14/6/2017 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Διευθύντρια 
2 - WIN 10 (το 
ένα είναι 
LAPTOP) 

01/11/2019 
30/08/2021 

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών 

4 - win 10 
18/05/2016 
14/06/2017 
17/05/2021 

Τμήμα Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

2 - WIN 10 
22/05/2014 
17/05/2021 

Τμήμα Αποτελεσματικότητας & 
Διαφάνειας 

1 - WIN 10 23/11/2011 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Διευθύντρια 2 - WIN 10 
01/11/2019 
30/08/2021 

Γιατρός  1 - WIN 10 23/11/2011 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων 

4 - WIN 10 17/05/2021 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & 
Ληξιαρχείου  -  Δημοτολόγιο 

6 - WIN 10 
23/11/2011 
18/05/2016 
17/05/2021 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & 
Ληξιαρχείου  -  Ληξιαρχείο 

4 - WIN 10 

23/11/2011 
26/02/2016 
14/06/2017 
17/05/2021 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

3 - WIN 10 14/06/2017 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 4 - WIN 10 
22/05/2014 
14/06/2017 
01/11/2019 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού  -  Προσωπικό 

7 - WIN 10 

18/05/2016 
14/06/2017 
01/11/2019 
17/05/2021 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού  -  Μισθοδοσία 

4 - WIN 10 
18/05/2016 
14/06/2017 
17/05/2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Διευθυντής 2 - WIN 10 
17/05/2021 
30/08/2021 

Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής 
Περιουσίας 

11 - WIN 10 

26/07/2013 
18/05/2016 
14/06/2017 
01/11/2019 
17/05/2021 

Τμήμα Προμηθειών 5 - WIN 10 
23/11/2011 
18/05/2016 
14/06/2017 

Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής 
Απεικόνισης 

3 - WIN 10 
18/05/2016 
14/06/2017 
17/05/2021 

Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών 
 

6 - WIN 10 
18/05/2016 
01/11/2019 
17/05/2021 

Τμήμα Αποθήκης 3 - WIN 10 
23/11/2011 
17/05/2021 

Τμήμα Ταμείου 6 - WIN 10 

23/11/2011 
18/05/2016 
14/06/2017 
01/11/2019 
17/05/2021 

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου 
2 - WIN 7 
11 – WIN 10 

23/11/2011 
26/07/2013 
17/05/2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Διευθυντής 
2 - WIN 10 (το 
είναι laptop) 

18/05/2016 
30/08/2021 

Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών 
Έργων 

3 - WIN 10 14/06/2017 

Τμήμα Ηλεκτρομηχ/κων Έργων & 
Εγκαταστάσεων 

2 – WIN 10 
18/05/2016 
14/06/2017 

Συνεργεία Τεχνικών Υπηρεσιών 3 - WIN 10 
16/03/2006 
10/03/2010 
23/11/2011 

Τμήμα Συγκοινωνιών & 
Σηματοδότησης  

3 - WIN 10 
22/05/2014                           
14/06/2017 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Αναπλάσεων 
Κοινόχρηστων Χώρων 

4 - WIN 10 14/06/2017 

Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης 
1 - WIN 2000  
6 - WIN 10 

05/04/2002                        
30/09/2009   
18/05/2016                      
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14/06/2017  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. 

Διευθύντρια 
2 - WIN 10 (το 
είναι laptop) 

18/05/2016 
30/08/2021 

ΚΕΠ 703 7 - WIN 10 
18/05/2016 
30/08/2021 

ΚΕΠ 703Π 7 - WIN 10 
22/05/2014 
18/05/2016 
30/08/2021 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διευθυντής  
2 - WIN 10 (το 
είναι laptop) 

18/05/2016 
30/08/2021 

Γραμματεία Δ/νσης 3 - WIN 10                          17/05/2021 

Επόπτες Καθαριότητας 4 - WIN 10 17/05/2021 

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης 
Οχημάτων & Πολιτικής Προστασίας 

1 - WIN 10 17/05/2021 

Γραμματεία 3 - WIN 10 17/05/2021 

Εγκαταλελειμμένα Οχήματα 2 - WIN 10 17/05/2021 

Γραφείο Μελετών 1 - WIN 10 17/05/2021 

Συνεργείο Οχημάτων 1 - WIN 10 17/05/2021 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 1 - WIN 10 17/05/2021 

Γεωπόνος 1 - WIN 10 17/05/2021 

Γραμματεία 1 - WIN 10 17/05/2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΚΔΑΠ 

Διευθύντρια 
1 – WIN 10 
(laptop) 

30/08/2021 

ΤΜΗΜΑ Α΄ (Πρώην Δημοτικοι Παιδικοί Σταθμοί) 

Παιδικός Σταθμός - Βίλας Νίνου 
3 WIN 10 (Το 
ένα είναι 
Laptop) 

30/08/2021 
04/03/2022 

Παιδικός Σταθμός - Αγ. Λαύρας 1 - WIN 10 04/03/2022 

Παιδικός Σταθμός - Ι. Θεολόγου & 
Παιανίας 

1 - WIN 10 18/05/2016 

Παιδικός Σταθμός - Αρβηλών & 
Μαρκάνδρας 

1 - WIN 10 18/05/2016 

ΤΜΗΜΑ Β΄ (Πρώην ΙΒΣΑ) 

ΙΒΣΑ 1 WIN 10 17/05/2021 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ (Πρώην Παιδική Μέριμνα) 

Παιδικός Σταθμός - Αλκαίου & 
Κρατερού 

2 - WIN 10 17/05/2021 

Παιδικός Σταθμός - Διακρίας 1 - WIN 10 18/05/2016 

Παιδικός Σταθμός - Γκανογιάννη 1 - WIN 10 18/05/2016 

Παιδικός Σταθμός - 32ου 
Συντάγματος 

1 - WIN 10 22/05/2014 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) 
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ΚΔΑΠ - Αερόστατο 3 - WIN 10 
23/11/2011 
23/05/2012 
17/05/2021 

ΚΔΑΠ - Βυσσινόκηπος 3 - WIN 10 
23/11/2011 
23/05/2012 
22/05/2014 

ΚΔΑΠ - Ζωγραφόκηπος 3 – WIN 10 
23/11/2011 
26/07/2013 
17/05/2021 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΠΗ 
2 WIN VISTA 
2 – WIN 10 

17/08/2007 
04/03/2022 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΠΗ 
2 WIN VISTA 
3 – WIN 10 

25/06/2008 
19/06/2013 
04/03/2022 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΚΑΠΗ 
2 WIN VISTA  
1 – WIN 10 

25/06/2008 
19/06/2013 
22/05/2014 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Διευθύντρια 
2 – WIN 10 (το 
ένα είναι 
laptop) 

26/07/2013 
30/08/2021 

Κοινωνική Υπηρεσία  14 – WIN 10 

26/07/2013 
22/05/2014 
14/06/2017 
01/11/2019 
17/05/2021 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 3 – WIN 10 17/05/2021 

Κοινωνικό Φαρμακείο 2 – WIN 10 17/05/2021 

Κ.Η.Φ.Η. 1 WIN 10 23/11/2011 

Σ.Κ.Ο. (Συμβ. Κέντρο Οικογενειών) 4 – WIN 10 
14/06/2017 
01/11/2019 
17/05/2021 

Κοινωνικό Φροντιστήριο (Χ. 
Μούσχου) 

4 - WIN 10 
14/06/2017 
01/11/2019 
17/05/2021 

Κοινωνικό Φροντιστήριο (Θεολόγου) 1 – WIN 10 17/05/2021 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 - WIN 10 18/05/2016 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, ο Δήμος έχει ικανοποιητικό αριθμό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν αποκτηθεί 

σχετικά πρόσφατα. Άμεσης αντικατάστασης χρίζουν 15 Η/Υ οι οποίοι έχουν 
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αποκτηθεί περισσότερο από δέκα (10) (2011). Όσον αφορά στους server του Δήμου, 

συγκεντρώνονται στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και 

συγκεκριμένα, 3 - DELL PE R610, 2 - DELL PE T610, WD SENTINEL DX 4000, NEC 

EXPRESS 5800 (T110i), DELL R640, οι οποίοι αποκτήθηκαν 16/12/2009, 24/10/2017 

και 10/10/2019 αντίστοιχα. Το εν λόγω τμήμα διαθέτει επίσης 1 - EPSON EB-W31 

προτζέκτορα, ο οποίος αποκτήθηκε 14/07/2017. Ο εν λόγω εξοπλισμός δεν κρίνεται 

ότι χρίζει αντικατάστασης. Ενδέχεται να χρειάζεται η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού 

server και εξοπλισμού γραφείου για άλλα τμήματα του Δήμου, ανάλογα με τις 

ανάγκες που υφίστανται.  

Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει scanners, printers και λοιπό εξοπλισμό γραφείου, ο 

οποίος αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα.  
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Πίνακας 20: Λογισμικό, δομές και υποδομές τεχνολογίας Δ. Ζωγράφου 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ ΔΟΜΕΣ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ PRINTERS 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
SCANNERS 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΆΛΛΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
      

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
      

 Γραφείο Δημάρχου 1 - SAMSUNG 3710ND 26/7/2013 
  

  

Γραμματεία Δημάρχου 
1 - SAMSUNG CLP-415                

1 - HP DeskJet 5275 
18/5/2016 

25/09/2018 
1 - HP ScanJet 

Pro 2000 s1 
9/12/2019 

1 - SAMSUNG 
SF-760P  (FAX) 

22/4/2019 

Γενικός Γραμματέας 
    

  

Γραμματεία Γενικού Γραμματέα 1 - HP LaserJet M404dn 1/11/2019 
1 - EPSON DS-

510 
22/5/2014 

  

Γραφείο Επικοινωνίας 
1 - HP LaserJet 1320                      

1 - SAMSUNG CLP-415N             
1 - HP DeskJet Ink ADV 5275 

24/07/2006                
18/05/2016 

25/056/2018 

1 – HP ScanJet 
Pro 2000 s1 

01/11/2019 
  

Νομική Υπηρεσία 1 - HP LaserJet M404dn 01/11/2019 
1 - FUJITSU SP-

1120 
14/7/2017 

  

Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 1 - HP LaserJet P1606dn 23/5/2012 
    

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 1 - HP LaserJet P2055dn 23/11/2011 
    

Σύμβουλος Δημάρχου 
1 - HP LaserJet P1006 
1 – HP LaserJet P2015 

4/4/2008 
20/10/2008     

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 
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Τεχνικών Υπηρεσιών 1 - HP ColorJet 2600n 14/6/2006 
    

Πρασίνου & Μηχανολογικού Εξοπλισμού 1 - HP LaserJet P1006 4/4/2008 
    

Κοινωνικών Υπηρεσιών & Παιδικών Σταθμών 1 – SAMSUNG CLP-145N 18/05/2016 
    

Εμπορικής Ανάπτυξης & Αποτελεσματικότητας 1 – HP LaserJet P2015 20/10/2008 
    

Εξυπηρέτησης Πολιτών, Επικοινωνίας & Διεθνών Σχέσεων 1 - HP LaserJet P2015 20/10/2008 
    

Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς 1 - HP LaserJet 1320 24/7/2006 
    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 - SAMSUNG K3250NR 17/5/2019 
    

Διευθύντρια 1 - HP LaserJet 1200 6/2/2002 
    

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 1 - HP LaserJet  M404dn 1/11/2019 
1 - HP ScanJet 

Pro 2000 s1 
9/12/2019 

  

Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 1 - SAMSUNG CLP-412N 18/5/2016 
    

Τμήμα Αποτελεσματικότητας & Διαφάνειας 1 - HP LaserJet 1320 14/6/2006 
    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 - SAMSUNG K3250NR 16/2/2017 
    

Διευθύντρια 1 – HP LaserJet P2015 20/10/2008 
    

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 1 - HP LaserJet 1320                      27/07/2006             1 - HP ScanJet 22/5/2014 
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1 - SAMSUNG ML-3710ND         
1 - HP LaserJet M1212nf MFP 

26/07/2013 
20/05/2014 

5590 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου  -  
Δημοτολόγιο 

1 - HP LaserJet P2015 
1 – HP LaserJet P2055dn                    

 1 - SAMSUNG ML-3710ND         
1 - SAMSUNG SLM-2070FW 

20/10/2008            
23/118/2011 
26/07/2013             
1/11/2019 

  

1 - SAMSUNG 
SF-760MFP 

(FAX) 
1/10/2019 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου  -  Ληξιαρχείο 1 - HP LaserJet P2015 20/10/2008 

1 - EPSON GT-
1500 

1 – CANON DR-
C230 

26/02/2016 
16/06/2022 

  

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων 

1 - HP LaserJet 1320                      
1 - SAMSUNG SLM-2070FW 

24/07/2006            
14/06/2017     

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
1 - HP LaserJet P2015                    

1 - SAMSUNG ML-3710nd 
20/10/2008               
26/07/2013 

1 - FUJITSU FI-
6140 

16/5/2012 
  

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  -  Προσωπικό 
2 - HP LaserJet 1320                       

1 - HP LaserJet M404dn                      
1 - SAMSUNG K3250NR 

24/07/2006              
01/11/2019                     
16/02/2017 

  
1 - SAMSUNG 
SF-760P (FAX) 

01/10/2019 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  -  Μισθοδοσία 
2 - HP LaserJet M404dn 
1 - SAMSUNG K3250NR 

01/11/2019 
21/05/2021     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 - SAMSUNG K3250NR 16/2/2017 
    

Διευθυντής 1 - HP LaserJet M404dn 1/11/2019 
    

Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας 
1 - HP LaserJet P2015                    

1 - SAMSUNG ML-3710nd          
2 - HP LaserJet M404dn 

20/10/2008           
26/07/2013             
01/11/2019 

1 - FUJITSU SP-
1120                        

14/07/2017              
1 - SAMSUNG 
SF-650 (FAX)   

Τμήμα Προμηθειών 1 - HP LaserJet M404dn 01/11/2019 

1 - FUJITSU SP-
1120                       

1 - HP ScanJet 
Pro 2000 s1 

14/07/2017             
09/12/2019   
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Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Απεικόνισης 1 - HP LaserJet P2055dn 23/11/2011 
    

Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών 
1 - HP LaserJet P2055dn               
1 – HP LaserJet M404dn 

23/11/2011                
01/11/2019 

1 - FUJITSU FI-
6140 

16/5/2012 
  

Τμήμα Αποθήκης 
1 - HP LaserJet 1300                       

1 - SAMSUNG SLM-2070FW 
31/10/2003               
14/06/2017   

1 - PANASONIC 
KX-FP 141 

(FAX) 
 

Τμήμα Ταμείου 

1 - HP LaserJet P2055dn               
1 - SAMSUNG CLP-415N             
1 - HP LaserJet M404dn                

1 - EPSON FX-890 I                       
1 - EPSON LX 300 + 

23/11/2011             
18/05/2016               
01/11/2019               
14/12/2007 

1 - HP ScanJet 
5590 

18/10/2006 
1 - SAMSUNG 
SF- 560 (FAX)  

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου 

2 - HP LaserJet P2055dn               
1 - SAMSUNG ML-3710nd          
2 - HP LaserJet M404dn                

1 - EPSON FX-890 II                      
1 - SAMSUNG K3250NR 

23/11/2011              
26/07/2013               
01/11/2019              
01/10/2019                     
17/05/2019 

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 - SAMSUNG K3250NR 16/02/2017 
1 - GRAPHTEC 

CSX300-09 
---- 

1 - HP 
DesignJet 
T1100-44 
(PLOTTER) 

30/5/2008 

Διευθυντής 1 - EPSON EPL-6200L 12/12/2005 
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Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών 
1 - LEXMARK LaserColor 

C500N                    
1 - HP LaserJet P2055dn 

16/01/2008              
23/11/2011   

1 - SAMSUNG 
SF-760P (FAX) 

1/10/2019 

Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων 1 - LEXMARK E240 28/06/2006 
    

Τμήμα Ηλεκτρομηχ/κων Έργων & Εγκαταστάσεων 1 - HP LaserJet 1320 24/7/2006 
    

Συνεργεία Τεχνικών Υπηρεσιών 
1 - HP LaserJet P1006 

1 – LEXMARK E332 
4/4/2008 

17/02/2005     

Τμήμα Συγκοινωνιών & Σηματοδότησης  1 - HP LaserJet Pro M404dn 1/10/2019 
    

Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης 
1 - LEXMARK W840                     

2 - HP LaserJet P1006                     
18/10/2006             
04/04/2008   

1 - SAMSUNG 
SF-760MFP 

(FAX)        1 - 
HP DesignJet 

T1100 
(PLOTTER)   1 - 

XEROX 6204 
Wide Format 

(PLOTTER) 

01/10/2019              
25/06/2008 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. 
      

Διευθύντρια 1 - SAMSUNG K3250NR 17/5/2019 
1 - FUJITSU FI-

7160 
22/5/2014 

1 - SAMSUNG 
SF- 760P (FAX) 

22/4/2019 

ΚΕΠ 703 
1 - HP LaserJet P1006                    
1 - HP LaserJet P2015                    

2 - HP LaserJet Pro M404dn 

04/04/2008              
20/10/2008               
01/10/2019 

1 - EPSON DS-
510 

22/5/2014 
  

ΚΕΠ 703Π 
1- HP LaserJet p2015 

2 - HP LaserJet Pro M404dn           
1 - RICOH Infotec MP2852sp 

20/10/2008 
01/10/2019              
01/02/2014 

2 - HP ScanJet 
Pro 2000 s1 

01/11/2019   
09/12/2019 

1 - SAMSUNG 
SF-760P (FAX) 

1/10/2019 
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Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ       

Διευθύντρια 1 - SAMSUNG CLP-415N 18/5/2016 
    

Τμήμα Καθαριότητας 
1 - SAMSUNG CLP-415N 18/5/2016   1 - SAMSUNG 

SF-650 (FAX) 
---- 

Γραμματεία Δ/νσης 
  

Γραμματεία 1 - XEROX 5225 Work Centre ---- 
    

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων & Πολιτικής 
Προστασίας 

1 - LEXMARK E332 17/2/2005 
    

Γραμματεία 
1 - HP LaserJet p2015                      

1 - SAMSUNG SLM-2070FW 
20/10/2008 
01/11/2019     

Εγκαταλελειμμένα Οχήματα 1 - HP Color LaserJet CP-1215 20/05/2014 
    

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 1 - HP LaserJet M1522nf 20/10/2008 
    

Γεωπόνος 1 - HP LaserJet 2600n 25/7/2006 
  

  

Γραμματεία 1 - HP LaserJet P1006 4/4/2008 
  

1 - SAMSUNG 
SF-650 (FAX) 

20/05/2014 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΚΔΑΠ 
      

ΤΜΗΜΑ Α΄ (Πρώην Δημοτικοι Παιδικοί Σταθμοί) 
      

Παιδικός Σταθμός - Βίλας Νίνου 

1 - HP LaserJet 1320                       
1 - SAMSUNG K3250NR 
1 – LEXMARK B2236 DW 

2 – LEXMARK MB2236 ADW 

24/7/2006                       
17/05/2019 
04/03/2022 

  

1 - SAMSUNG 
SF-760MFP 

(FAX) 
1/10/2019 
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Παιδικός Σταθμός - Αγ. Λαύρας 
1 - LEXMARK B2236 DW 

1 – LEXMARK B2236 ADW 
04/03/2022 

  

1 - PANASONIC 
KX-FP 205GR 

(FAX) 
20/05/2014 

Παιδικός Σταθμός - Ι. Θεολόγου & Παιανίας 
1 - LEXMARK B2236 DW 

1 – LEXMARK B2236 ADW 
04/03/2022 

  
1 - PANASONIC 

KX-FP 141 
20/05/2014 

Παιδικός Σταθμός - Αρβηλών & Μαρκάνδρας 
1 - LEXMARK B2236 DW 

1 – LEXMARK B2236 ADW 
04/03/2022 

  

1 - PANASONIC 
KX-FP 205GR 

(FAX) 
20/05/2014 

ΤΜΗΜΑ Β΄ (Πρώην ΙΒΣΑ) 
      

ΙΒΣΑ 
1 – HP LaserJet P2015 

1 – LANIER LD013 
1- CANON IR2020 

20/10/2008 
02/11/2011 

1 - HP ScanJet 
Pro 2500 F1 

18/05/2016 
  

ΤΜΗΜΑ Γ΄ (Πρώην Παιδική Μέριμνα) 
      

Παιδικός Σταθμός - Αλκαίου & Κρατερού 

1 - HP LaserJet P1006                   
1 - OKI C5950       

1 - SHARP AR 5520                      
1 - LANIER LP 132 

04/04/2008               
28/11/2011 

1 – CANON DR-
C230 

16/06/2022 
  

Παιδικός Σταθμός - Διακρίας 
1 - HP -LaserJet P1006                    

1 - LANIER LD-013 
4/4/2008 

  

1 - PANASONIC 
KX-FP 205 

(FAX) 
20/05/2014 

Παιδικός Σταθμός - Γκανογιάννη 
1 - HP LaserJet 1300                      

1 - LANIER LD-013 
04/04/2008 

  

1 - PANASONIC 
KX-FP 205 

(FAX) 
20/05/2014 
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Παιδικός Σταθμός - 32ου Συντάγματος 
1 - SHARP AR 5520                       

1 - XEROX WorkCentre Pro 
412 

---- 
  

1 - SAMSUNG 
SF-560 (FAX) 

20/05/2014 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) 
      

ΚΔΑΠ - Αερόστατο 
1 - HP DeskJet 5440                       
1 - HP LaserJet 3030 

20/05/2014 
  

1 - PHILIPS 
Magic Primo 
Pro 3-2 (FAX) 

20/05/2014 

ΚΔΑΠ - Βυσσινόκηπος 1 - HP LaserJet 3030 20/05/2014 
  

1 - SAMSUNG 
SF-365TP (FAX) 

20/05/2014 

ΚΔΑΠ - Ζωγραφόκηπος 1 - SAMSUNG SCX-4521F 14/12/2007 
  

1 - SAMSUNG 
SF-340 (FAX) 

20/05/2014 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ       

ΤΜΗΑΜ Α΄ ΚΑΠΗ 
1 – PANASONIC KX – MB 771 

 2 – KYOSERA ECOSYS 
P5021cdn 

…. 
04/03/2022   

1 – 
PANASONIC 
KX-FP 141 

(FAX) 

….. 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΠΗ 

1 - HP LaserJet 1020                       
1 - SAMSUNG ML-1910               

1 - SAMSUNG SLM-2070FW 
2 – KYOSERA ECOSYS 

P5021cdn 
1 – HP OfficeJet Pro 9012e 

31/12/2005              
25/11/2012 
01/11/2019 
04/03/2022 

 

  

1 - HP OfficeJet 
4300 series All-

in One (FAX) 
25/04/2012 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΑΠΗ 1 - HP LaserJet P1006 4/4/2008 
    

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ       

Κοινωνική Υπηρεσία 

 1- HP LaserJet 1200 
1 – HP LaserJet 1010 
1 – HP LaserJet 1020 
4 - HP LasereJet 1320                       
1 - HP LaserJet P1006     

1 – SAMSUNG ML-3710ND 
3 - SAMSUNG SLM-2070FW          
1 - XEROX WorkCentre 5020 

3-XEROX B205Ω_ΝΙ 

06/02/2002 
14/12/2004 
01/06/2006 
24/07/2006 
04/04/2008 
26/07/2013 
14/06/2017 
22/10/2021 

1 - AVISION AD-
125 

1 – HP ScanJet 
G4050 

1- HP Scanjet 
5590 

--- 
04/10/2010 
18/05/2016 

1 - SAMSUNG 
SF-560R (FAX) 

---- 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
1 - HP LaserJet P1006                    
1 - HP LaserJet 3050 

4/4/2008 
    

Κοινωνικό Φαρμακείο 1 – SAMSUNG SLM-2070 FW 01/11/2019 
    

Κ.Η.Φ.Η. 1 - HP LaserJet 1020 31/12/2005 
  

1 - PANASONIC 
KX-FP 141 (FAX) 

11/03/2014 

Σ.Κ.Ο. (Συμβ. Κέντρο Οικογενειών) 
1 - LEXMARK E240                       

1 - HP LaserJet M1132 MFP         
22/03/2006            
24/07/2006   

1 - PANASONIC 
KX-FP 141 (FAX) 

25/04/2014 

ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

1 - HP LaserJet 1320                       
1 - HP OfficeJet Pro 6960              

1 - HP LaserJet M5035MFP 
1 – SAMSUNG Pro Xpress 

M3370fd 

24/7/2006 
31/10/2018 
24/05/2021 

    

Κοινωνικό Φροντιστήριο (Χ. Μούσχου) 
1 - HP LaserJet 5550                      
1 - HP DeskJet 2630                      

1 - Aficio Infotec MP 2852sp                   

28/08/2012 
12/02/2014   

1 - PANASONIC 
KX-FP 145 (FAX) 

20/05/2014 
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Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει μια ιδιαίτερα σύγχρονη ιστοσελίδα, η οποία 

ανανεώνεται διαρκώς (https://www.zografou.gov.gr), καθώς και καινοτόμα 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

(ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ), η οποία δημιουργήθηκε το 2020 και καλύπτει τη διαχείριση των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου, προς τους Δημότες και τους 

κατοίκους του. Επιπλέον, σκοπό έχει τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σε σύντομο 

χρονικό διάστημα δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στη Διοίκηση του Δήμου όσο και 

στον Ενδιαφερόμενο εν δυνάμει ωφελούμενο, να μπορεί να παρακολουθεί την 

εξέλιξη του αιτήματος του σε πραγματικό χρόνο.  

Επιπρόσθετα, ο Δήμος διαθέτει ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς 

και τα ΚΔΑΠ, καθώς και την έκδοση χρηματικών καταλόγων και μηνιαίων τροφείων, 

ενώ μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας https://aitimata.zografou.gov.gr/, ο δημότης 

έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί ηλεκτρονικά και να παραλάβει βεβαιώσεις / 

πιστοποιητικά όπως:  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 

2. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης 

3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 

4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 

1. 1 . Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 

2. Αίτηση για Μεταδημότευση 

3. Πιστοποιητικό Γέννησης 

4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

6. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων 

Επιπλέον, ο Δήμος έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

(https://www.zografou.gov.gr/egwebapps/home), μέσω της οποίας μπορεί ο 

δημότης να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δήμο και 

συγκεκριμένα εξόφληση οριστικοποιημένων οφειλών προς τον Φορέα. 

Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τους δημότες, ο 

Δήμος δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική του. Υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες 

οι οποίες δύναται να ενταχθούν στις υφιστάμενες πλατφόρμες, προκειμένου να 

εμπλουτισθεί και να αναβαθμισθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Ενδεικτικά, ορισμένες υπηρεσίες είναι οι εξής:  

https://www.zografou.gov.gr/
https://aitimata.zografou.gov.gr/
https://www.zografou.gov.gr/egwebapps/home
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Α) Στην δ/νση της Καθαριότητας και του πρασίνου, μπορούν να ενταχθούν 

ηλεκτρονικά αιτήματα πολιτών για:   

 Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων 

 Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (χωρίς πινακίδες) 

 Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση Δένδρων 

 Άλλα Αιτήματα για Θέματα Καθαριότητας 

Β) Στην δ/νση της τεχνικής υπηρεσίας, δύναται να ενταχθούν ηλεκτρονικά αιτήματα 

πολιτών για:   

 Επιδιόρθωση βλαβών Οδοστρώματος 

 Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών 

 Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων 

 Κατασκευή και Συντήρηση Υπαίθριων Χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων 

κ.λ.π.) 

 Βλάβες του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού 

 Βεβαιώσεις Αρίθμησης Οδών 

 Βεβαίωση Ακριβούς Διεύθυνσης Ακινήτων 

 Αιτήματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης 

Γ) Όσον αφορά πολεοδομικά ζητήματα, μπορούν να ενταχθούν ηλεκτρονικά 

αιτήματα πολιτών για:   

 Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών 

 Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως 

 Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως στους 

ενδιαφερόμενους 

 Έλεγχος οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές 

 Άλλα Αιτήματα για Θέματα Πολεοδομίας 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρασχέθηκαν από το Δήμο, στο Δ. 

Ζωγράφου δεν υπάρχουν έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση 

πολιτών και επισκεπτών. Ενδεικτικές έξυπνες εφαρμογές που μπορούν να 

αναπτυχθούν σε ένα Δήμο και εν προκειμένω στο Δήμο Ζωγράφου είναι οι εξής:  

Α) Στον τομέα του Περιβάλλοντος 

 Δίκτυο Έξυπνου Οδοφωτισμού  

 Ηλιακά φωτιστικά 
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 Έξυπνες υποδομές εξυπηρέτησης πολιτών και προστασίας του 

περιβάλλοντος (πχ ηλιακά παγκάκια) 

 Έξυπνα δημόσια κτίρια  

 Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

 Σύστημα ενεργειακής αξιολόγησης δημοτικών κτιρίων  

 Εφαρμογή δήλωσης παρακολούθησης προβλημάτων σε δημοτικά κτίρια 

 Δίκτυο έξυπνων αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού 

περιβάλλοντος 

 Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης απορριμματοφόρων 

Β) Στον τομέα της Βιώσιμης κινητικότητας και των αειφόρων μεταφορών:  

 Πλατφόρμα ενημέρωσης πολιτών για μετακινήσεις  

 "Έξυπνες" στάσεις ΜΜΜ (πχ με ενημερωτικούς πίνακες) 

 Σύστημα διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης και πληροφόρησης 

 Δημόσιο Σύστημα ποδηλάτων  

 Εφαρμογή  αποτύπωσης και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων – 

Σημειώνεται ότι στο Δήμο σήμερα υφίσταται εφαρμογή - πρόγραμμα 

τηλεματικής για φορτηγά – απορριματοφόρα (TELE3.AVSautomotive.com)  

το οποίο αφορά το τμήμα διαχείρισης οχημάτων και παρακολουθεί ένα 

υποσύνολο του στόλου των απορριματοφόρων που είναι εξοπλισμένα με 

πομπούς gps για τον έλεγχο της διαδρομής / κατανάλωσης κλπ. Δεν αφορά 

τους πολίτες. 

Γ) Στον τομέα της έξυπνης Διακυβέρνησης   

 Διαδραστική Πλατφόρμα ενημέρωσης / επικοινωνίας πολιτών για δημοτικά 

θέματα  

 Live streaming συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου  

 Ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων των διοικητικών αποφάσεων που 

λαμβάνονται από τις δημοτικές επιτροπές του δήμου από 01/01/1990 και 

μετά. 

 Σύστημα GIS για την οργάνωση των δεδομένων του πολεοδομικού 

σχεδιασμού με σκοπό την ταχύτερη, ευκολότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη    

Δ) Στον τομέα έξυπνης εξυπηρέτησης & έξυπνης διαβίωσης των πολιτών 

 e-πληρωμές – για τις πληρωμές των οφειλών προς το Δήμο 

 e-βιβλιοθήκη  - Εφαρμογή Διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού ευρετηρίου 

βιβλιοθήκης 
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 Ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης και προώθησης πολιτιστικού αποθέματος 

(πχ ψηφιακό μουσείο) 

 Δανειστική βιβλιοθήκη σε διαδικτυακό περιβάλλον 

 Δράσεις κατάρτισης για την μείωση του ψηφιακού χάσματος 

 Εφαρμογή άμεσης ενημέρωσης πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας 

 Εφαρμογές τηλεϊατρικής 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Ζωγράφου έχει θέσει ως στόχο την άμεση ενημέρωση 

των πολιτών για όλα τα τρέχοντα ζητήματα και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τους για 

θέματα που τους απασχολούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσης ηλεκτρονικής 

ενημέρωσης είναι η διαδικτυακή πύλη που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τον 

κορωνοϊό, φιλοξενείται στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου και ενημερώνει τους 

πολίτες συνεχώς για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα, καθώς και για ζητήματα 

που άπτονται άμεσα αυτής.  

Εικόνα 35: Πλατφόρμα ενημέρωσης για τον Κορωνοϊό Δ. Ζωγράφου 
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2.1.4 Ανάγκες και προβλήματα τμημάτων 
 

Όσον αφορά τις ανάγκες και τα προβλήματα που εντοπίζονται ανά τμήμα στο Δ. 

Ζωγράφου επισημαίνονται ενδεικτικά τα εξής:  

Τμήμα Προμηθειών:  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος  

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

. 

Τμήμα Tαμείου:  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος ,απαιτείται λόγω  επιπλέον 

όγκου εργασιών και λόγω ανάληψης της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου 

και του Μουσείου Γουναρόπουλου, την αποδοχή και ανάληψη της 

ταμειακής διαχείρισης του Συνδέσμου Σ.Π.Α.Υ 

  Ανάγκη περαιτέρω κατάρτισης και εκπαίδευσης 

 Ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού αρχειακού χώρου. 

 Ανάγκη αναβάθμισης  ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 Ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν το λογιστικό 

πρόγραμμα και την χρήση του από εξειδικευμένη εταιρία υποστήριξης.  

Τμήμα Eκκαθάρισης Δαπανών 

  Ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο εργασίας και αρχειοθέτησης  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη   αναβάθμισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Τμήμα Προϋπολογισμού  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη δημιουργίας  μεγαλύτερου και καλύτερα διαμορφωμένου χώρου  

 Ανάγκη προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού ΤΠΕ  

Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής περιουσίας 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού  χώρου για ορθή αρχειοθέτηση και 

οργάνωση των απαραίτητων εγγράφων του τμήματος 

 Ανάγκη   αναβάθμισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Τμήμα Αποθήκης 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος. 
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 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα 

συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων. 

 Ανάγκη εξεύρεσης μεγαλύτερου γραφειακού χώρου 

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Ανάγκη δημιουργίας κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου αποθήκευσης 

μηχανογραφικού εξοπλισμού,  

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

Τμήμα Αποτελεσματικότητας & Διαφάνειας  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

 Ανάγκη για μεγαλύτερη και ταχύτερη υποστήριξη από την Νομική Υπηρεσία 

του Δήμου 

 Ανάγκη ενεργοποίησης όλων των αρμοδιοτήτων του Τμήματος  

 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών  

 Έργων και Εγκαταστάσεων 

 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

  Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Ανάγκη εξεύρεσης ενιαίων χώρων για την άμεση επικοινωνία όλων των 

εμπλεκόμενων εργαζομένων  

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

 

ΚΕΠ  

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  
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 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 Αναβάθμιση  του δικτύου εξυπηρέτησης από SYZEFXIS σε SYZEFXIS 2 

 Ανάγκες αναβάθμισης ΤΠΕ 

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού χώρου για την υποδοχή των 

εξυπηρετούμενων , προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο όπως 

ορίζεται από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων  

 Ανάγκη αναβάθμισης  ηλεκτρονικών υποδομών 

           

Τμήμα Περιβάλλοντος & Αναπλάσεων Κοινόχρηστων Χώρων                                            

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 

Τμημα  Δόμησης  

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Ανάγκη αναβάθμισης του εξοπλισμού ΤΠΕ 

Στο  Α τμήμα – Παιδικοί Σταθμοί εντοπίζονται οι εξής   ανάγκες:   

 

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

 

Στο  Β ΤΜΗΜΑ – Παιδικοί  Σταθμοί εντοπίζονται οι εξής ανάγκες: 

 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

   

Στο  Γ ΤΜΗΜΑ- Παιδικοί Σταθμοί εντοπίζονται οι εξής ανάγκες: 

 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  
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 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

Στο Δ Τμήμα – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) – Μ.Ε.Α.  

εντοπίζονται τα εξής προβλήματα / ανάγκες:  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Ανάγκη Σύνταξης  Κανονισμού Λειτουργίας του Δ΄ Τμήματος (Κ.Δ.Α.Π.). 

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος  

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του ΚΑΠΗ 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»  

 Ανάγκη εξεύρεσης νέου χώρου ( ο ήδη υπάρχων χώρος μισθώνεται) 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του τμήματος 

 Ανάγκη αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη αναβάθμισης υλικοτεχνικών υποδομών 
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2.1.5  Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και λοιπά οικονομικά στοιχεία 
Σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζωγράφου, η ακίνητη 

περιουσία του Δήμου αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 21: Ακίνητη περιουσία Δήμου Ζωγράφου  

Α/Α       
Ε2 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤ Τ.Μ. ΠΑΡ. ΡΕΥΜ. 
Α/Α 
Ε9  

1 Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 - - - - 
  

2 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΗΠΕΔΟ 
 

4 1.200,00 108063935 75 
 

3 ΤΕΡΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - - - - 
  

4 Λ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΓ. ΙΣΟΓ. 1 42,32 100814554 39 
 

5 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38 
 

4 435,37 ΜΗ ΗΛ. 17 ΣΥΝ. ΚΤΙΣ. 388,00 

6 ΛΥΚΑΒΟΥ 5 
 

4 344,82 >> 19 
 

7 ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 
 

4 388,00 ΜΗ ΗΛ. 13 
 

8 ΦΙΛΟΝΟΗΣ-ΠΟΛ.-ΧΕΡΣ. 
 

4 805,16 >> 42 
 

9 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

4 872,00 >> 16 
 

10 ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ 
 

4 765,66 >> 15 
 

11 ΠΑΡΚΟ 49 ΣΤΡ. 
 

4 48.993,00 181152927 51 
ΔΗΜΟΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

12 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΡΥΘΜΟΣ ΙΣΟΓ. 3 155,00 - 21 
 

13 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ >> 3 700,00 101251601 20 
 

14 ΓΑΖΗΣ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-ΞΗΡ ΥΠΟΓ. 7 2.847,00 118500431 18 
 

15 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ (ΚΟΙΜ) ΙΣΟΓ. 3 375,00 181153227 24 
 

16 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Γ. ΖΩΓΡ. ΥΠΟΓ. 7 7.814,00 101242088 14 
 

17 ΙΑΣ. ΜΑΡΑΤΟΥ - ΕΥΡΥΝ. - - - - 
  

18 ΚΡΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΙΒΥΗΣ ΙΣΟΓ. 9 700,00 101227780 54 
 

19 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 6 >> 12 261,00 118500431 55 
 

20 Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 112 
 

4 780,00 ΜΗ ΗΛ. 29 
 

21 ΚΡΙΝΩΝ 24 4ος 10 327,00 108040464 80 
 

22 >> 2ος 10 327,00 108058645 78 
 

23 ΑΡΒΗΛΩΝ 15 - ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΙΣΟΓ. 10 57,54 100486459 33 ΒΟΗΘ. 7,00 

24 ΓΑΛΗΝΗΣ 31 - ΑΝΑΣΤ. ΙΣΟΓ 12 115,00 100266953 57 
 

25 Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1 2ος 10 270,85 101229401 34 
 

26 Λ.ΠΑΠ.- ΡΟΔΩΝ-ΑΝΑΣΤ. ΙΣΟΓ. 12 325,00 108064606 81 
 

27 ΚΡΙΝΩΝ 24 - ΧΡΥΣ. (ΠΙΚΠΑ) ΙΣΟΓ. 10 130,00 108040470 76 
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28 ΗΡ.ΠΟΛ. -ΑΝΔΡ.-ΣΜΥΡΝΗΣ 
 

4 580,00 ΜΗ ΗΛ. 43 
 

29 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 
 

4 244,00 ΜΗ ΗΛ. 44 
 

30 ΗΡ. ΠΟΛΥΤ.(ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ) ΙΣΟΓ. 3 32,75 181153227 74 
 

31 ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ- ΜΑΚΡ-ΙΟΚ. 
 

4 2.141,60 ΜΗ ΗΛ. 47 
 

32 ΚΟΥΣΙΔΟΥ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ - - - - 
  

33 ΚΡΙΝΩΝ 24 3ος 10 300,00 108040467 79 
 

34 ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΙΣΟΓ. 11 120,00 ΜΗ ΗΛ. 30 
 

35 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ 8 >> 1 31,00 100728205 56 
 

36 ΙΟΚ.- ΠΑΞΩΝ- ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
 

4 1.512,00 ΜΗ ΗΛ. 26 
 

37 Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 22-ΑΜΦΙΤΡ. ΥΠΟΓ. 3 139,00 108028982 64 
 

38 >> ΙΣΟΓ. 3 139,00 >> 4 
 

39 >> 1ος 3 139,00 >> 65 
 

40 >> 2ος 3 139,00 >> 66 
 

41 >> 3ος 3 139,00 >> 67 
 

42 ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΟΓ. 5 220,00 101086851 61 
 

43 ΙΛΙΣ.-ΚΕΡΑΣ.-ΚΑΤΡΑΚΗ 
 

4 1.120,00 ΜΗ ΗΛ. 25 
 

44 Γ.ΖΩΓΡ. 13 -ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΙΣΟΓ. 12 915,00 100166039 7 
 

45 Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 17 >> 12 853,00 108061101 9 
 

46 ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛ >> 11 1.500,00 ΜΗ ΗΛ. 11 
 

47 ΗΡ. ΠΟΛΥΤ. -Ν ΝΙΚΟΛ.-ΚΟΥΣ. >> 3 1.383,00 ΜΗ ΗΛ. 28 
 

48 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΩΝ ΙΣΟΓ. 12 139,00 ΜΗ ΗΛ. 6 
 

49 ΚΡΙΝΩΝ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΥΠΟΓ. 12 340,00 ΜΗ ΗΛ. 82 
 

50 ΤΑΞΙΛΟΥ 42 ΙΣΟΓ. 11 2.500,00 181151523 59 
 

51 ΔΙΣΤΟΜΟΥ 3 ΥΠΟΓ. 1 75,40 ΜΗ ΗΛ. 5 
 

52 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15 ΙΣΟΓ. 12 300,00 ΜΗ ΗΛ. 8 
 

53 ΑΒΥΔΟΥ 93 ΚΑΙ ΕΚΒΑΤΑΝΩΝ ΥΠΟΓ. 1 619,05 101028300 35 
 

54 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29 
 

4 200,00 100684120 46 
 

55 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-ΙΟΚ.-ΚΟΛΟΚ. 
 

4 1.315,00 ΜΗ ΗΛ. 45 
 

56 ΩΡΙΩΝΟΣ 1-3 ΙΣΟΓ. 11 2.000,00 ΜΗ ΗΛ. 27 
 

57 
ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ-ΡΑΦΗΝΑ 

(ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ)   
50.000,00 ΜΗ ΗΛ. 84 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 

58 Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 
 

4 9.553,00 ΜΗ ΗΛ. 3 
 

59 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ 48 
 

4 100,00 >> 10 ΣΥΝ. ΚΤΙΣ.100,00 

60 ΠΑΠΑΓΟΥ 104 ΙΣΟΓ. 12 120,00 ΜΗ ΗΛ. 31 
 

61 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΚΑΡ. ΚΟΙΜ 
 

4 450,00 ΜΗ ΗΛ. 32 
 

62 ΑΒΥΔΟΥ 93 ΙΣΟΓ. 1 36,00 101028300 36 
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63 ΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΚΑΛΑΒΡ-ΓΚΑΝΟΓ 
 

4 1.165,00 ΜΗ ΗΛ. 37 
 

64 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 - - - - 
  

65 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝ.3-ΚΛΑΔΟΥ ΙΣΟΓ. 10 1.345,00 108030566 48 
 

66 ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 27 ΙΣΟΓ. 10 1.934,00 108020810 49 
 

67 Μ. ΑΛΕΞΑΝ.- Γ. ΠΑΠΑΝΔΡ. 
 

4 1.738,00 108052085 50 
 

68 ΜΟΥΣΚΟΥ 18 ΥΠΟΓ. 12 326,00 101251499 53 
 

69 >> ΙΣΟΓ. 12 300,20 >> 70 
 

70 >> 1ος 12 199,79 >> 71 
 

71 >> 2ος 12 300,20 >> 72 
 

72 >> 3ος 12 300,20 >> 73 
 

73 ΚΟΥΣΙΔΟΥ 75 
 

4 1.249,00 118515699 58 
 

74 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 11 ΙΣΟΓ. 10 6.797,00 ΜΗ ΗΛ. 60 
 

75 ΚΡΙΝΩΝ 24 - - - - 
  

76 ΑΥΞΕΝΤ-ΠΑΞΩΝ -ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΙΣΟΓ. 2 308,25 ΜΗ ΗΛ. 38 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

77 ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ- ΠΑΞΩΝ >> >> 105,00 >> 38 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

78 ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 49 - - - - 
  

79 ΟΡΕΙΝ. ΤΑΞ.-ΜΠΙΣΚΙΝΗ - - - - 
  

80 ΠΑΠΑΔΙΑΜ.-ΣΑΛΩΝΩΝ - - - - 
  

81 >> ΙΣΟΓ. 3 400,00 - 41 ΕΙΔ. ΣΥΝΘ. 99 

82 ΙΛΙΣΙΩΝ 21 - - - - 
  

83 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 60 ΥΠΟΓ. 3 130,00 101227199 62 
 

84 >> - - - - 
  

85 >> - - - - 
  

86 >> - - - - 
  

87 >> - - - - 
  

88 ΙΛΙΣΙΩΝ 21 - - - - 
  

89 >> - - - - 
  

90 >> - - - - 
  

91 >> - - - - 
  

92 >> - - - - 
  

93 >> - - - - 
  

94 >> - - - - 
  

95 >> - - - - 
  

96 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 27 - - - - 
  

97 >> - - - - 
  

98 Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ 82 - - - - 
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99- 
107 

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 -ΣΠΗΛΙΩΤ. - - - - 
  

100 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-Γ. ΖΩΓΡ. 45 - - - - 
  

101- 
104 

ΗΡ. ΠΟΛΥΤ.-ΕΜΠΡ.ΚΟΙΜ - - - - 
  

102 Χ. ΜΟΥΣΧΟΥ 18 - - - - 
  

103 Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 13 - - - - 
  

104 ΙΛΙΣΙΩΝ 21 - - - - 
  

105 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 27 
      

106 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 60 3ος 3 174,00 101227199 1 
 

107 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 60 1ος 3 174,00 >> 2 
 

108 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΣΟΓ. 12 872,40 ΜΗ ΗΛ. 12 
 

109 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 60 2ος 3 174,00 101227199 22 
 

110 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 60 4ος 3 96,00 >> 23 
 

111 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΟΓ. 11 140,00 - 40 ΕΙΔ. ΣΥΝΘ. 99 

112 ΣΚΟ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ >> 2 50,00 101116395 52 
ΟΙΚ. 342,00     

ΣΥΝ. ΚΤΙΣ. 80,00 

113 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 60 >> 3 174,50 101227199 63 
 

114 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1ος 11 140,00 - 68 ΕΙΔ. ΣΥΝΘ. 99 

115 ΙΑΣ. ΜΑΡΑΤΟΥ 22 1ος 2 30,00 101116395 69 
ΟΙΚ. 342,00       

ΣΥΝ. ΚΤΙΣ. 80,00 

116 ΚΡΙΝΩΝ 24 1ος 10 327,00 108058645 77 
 

117 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΣΟΓ. 3 390,00 181153227 83 

ΒΟΗΘ. 28,50        
ΟΙΚ. 139.419,00      

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚ. 8   
ΣΥΝ. ΚΤΙΣ. 390,00 

 

Πίνακας 22: Αντιστοιχία Νούμερο – Κατηγορία   

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2-Ε9 

1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

2 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 

4 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

5 ΑΠΟΘΗΚΗ 
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6 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

7 ΣΤΑΘ. ΑΥΤ/ΤΩΝ 

8 ΒΙΟΜΗΧ. ΚΤΙΡΙΑ 

9 ΤΟΥΡ. ΕΓΚΑΤ.-ΝΟΣΗΛ 

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

11 ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12 ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

13 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

99 ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ 

 

2.1.6  Σημαντικές πρωτοβουλίες και διακρίσεις - Συμμετοχές σε δίκτυα 

Ο Δήμος Ζωγράφου, με πρωταρχικό στόχο την προστασία και την ανάπλαση του  

Υμηττού, συμμετέχει μαζί με γειτονικούς Δήμους που τα διοικητικά τους  

όρια βρίσκονται γύρω από τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της  

Αττικής, στον  Σ.Π.Α.Υ.  Ο  Σύνδεσμος για την Προστασία και Ανάπλαση του  

Υμηττού είναι ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος σκοπού της Χώρας και εκτελεί μια  

σειρά δράσεων στον Υμηττό, όπως εργασίες απομάκρυνσης χόρτων, σκουπιδιών  

και κάθε εύφλεκτης ύλης, συντηρήσεις συστημάτων πυρόσβεσης, συντηρήσεις  

και καθαρισμούς δασικών οδών, επισκευές πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων,  

εθελοντικές αναδασώσεις και πληθώρα δράσεων περιβαλλοντικής  

ευαισθητοποίησης. 

Παράλληλα, με σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας,  

τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και  

γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο  

της Δημόσιας Υγείας, συμμετέχει στο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ  

ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ». Ο Δήμος Ζωγράφου, μέσω αυτού του Δικτύου,   

διοργανώνει σεμινάρια και δράσεις που έχουν ως στόχο την ενημέρωση των  

πολιτών σε θέματα όπως την εκπαίδευση(πρώτες βοήθειες - ΚΑΡΠΑ), την  

πρόληψη ατυχημάτων, την αγωγή υγείας για παιδιά (εφηβεία, διατροφή,  

εξαρτήσεις). 

Επιπλέον, ο Δήμος Ζωγράφου σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό  

Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) έχει εξασφαλίσει για όλους τους Δημότες τη  

δωρεάν χρήση του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  

από τον Δήμο ως βασικό εργαλείο ευαισθητοποίησης των δημοτών στην  
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πρόληψη και στον προ-συμπτωματικό έλεγχο καθώς και επικοινωνίας και  

ενημέρωσης για την προφύλαξη τους από το νέο κορωνοϊό COVID-19. Βασικός  

στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και η  

διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα (Καρκίνο του  

παχέος εντέρου, Καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, Καρκίνο του μαστού,  

Καρδιαγγειακό κίνδυνο, Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Καρκίνο του προστάτη,  

Μελάνωμα,  Κατάθλιψη, οστεοπόρωση, ΧΑΠ, Άνοια), προτεινόμενα από τον  

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως  

η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται  

αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές. 

Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ζωγράφου συμμετέχει  

στο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ,  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε», με βασικούς στόχους τον  

σχεδιασμό και ανάληψη δράσης και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών  

προγραμμάτων για την προαγωγή της παιδείας, την προστασία του  

περιβάλλοντος και της προώθησης του πολιτισμού. Πρωταρχικός σκοπός του 

Δικτύου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε»  είναι να αναλάβει δράση για 

την υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης  Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.), που έχουν τεθεί από 

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών  (Ο.Η.Ε.), ως το πιο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης 

για την επίλυση των  προβλημάτων και των προκλήσεων της ανθρωπότητας και για 

την υγιή και αποτελεσματική ανάπτυξή της, σε όλα τα επίπεδα. Περαιτέρω στόχοι 

είναι μηδενική φτώχεια, μηδενική πείνα, καλή υγεία και  ευημερία, ποιοτική 

εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, καθαρό νερό και  αποχέτευση, φτηνή και καθαρή 

ενέργεια, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική  ανάπτυξη, βιομηχανία, καινοτομία 

και υποδομές, λιγότερες ανισότητες,  βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, υπεύθυνη    

κατανάλωση και παραγωγή, δράση  για το κλίμα, ζωή στο νερό, ζωή στη στεριά, 

ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί, συνεργασία για τους στόχους. 
 

Ο Δήμος Ζωγράφου, τα τελευταία χρόνια έχει λάβει σημαντικές  

διακρίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.  

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2021, έλαβε από το Εθνικό Διαδημοτικό  

Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας βραβείο για την ύψιστη ωφέλεια  

των Δημοτών του από τις δράσεις Προαγωγής και Πρόληψης της Υγείας. 

Επιπροσθέτως, τον Μάρτιο του 2022 ο Δήμος Ζωγράφου βραβεύτηκε στα «Best  

City Awards 2022», τα μοναδικά βραβεία που επιβραβεύουν την Καινοτομία  

και την Ποιότητα Ζωής στις ελληνικές πόλεις, κατακτώντας το χάλκινο  

μετάλλιο για την «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης» που αφορά τις  

σημαντικές αποφάσεις, Σχέδια & Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της πορείας  

εγγράφων στις Υπηρεσίες του Δήμου. 
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2.1.7  Αξιολόγηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος & Νομικών Προσώπων Δ. Ζωγράφου 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 

 Εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο 
δυναμικό και στελέχη στις υπηρεσίες του 
Δήμου  

 Ποικιλία εσωτερικών υπηρεσιών 
οργάνωσης  

 Ισχυρό διοικητικό προσωπικό εσωτερικού 
οργανισμού Δήμου  

 Ύπαρξη θεματικών και τομεακών 
διευθύνσεων για την επίλυση των 
αντίστοιχων προβλημάτων  

 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω 
ηλεκτρονικών συστημάτων  

 Ανταπόκριση υπηρεσιών του Δήμου στις 
νέες αυξημένες απαιτήσεις των 
σύγχρονων πόλεων  

 Ανάπτυξη συλλογιστικών δράσεων  

 Συνεργασία νομικών προσώπων με άλλες 
υπηρεσίες του Δήμου  

 Ικανοποιητικό επίπεδο χρήσης και 
αξιοποίησης ΤΠΕ 

 Ενημερωμένη ιστοσελίδα και 
ικανοποιητικό επίπεδο ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς όφελος και εξυπηρέτηση 
των πολιτών 

 Υψηλό επίπεδο διαφάνειας αποφάσεων 

και διαδικασιών μέσω της ιστοσελίδας 

διαβούλευσης του Δήμου - Κοινοποίηση 

δημοτικών αποφάσεων και δράσεων στον 

ιστότοπο του Δήμου 

 Ανισοκατανομή υλικοτεχνικής 
υποδομής στις επιμέρους 
διευθύνσεις και τμήματα του δήμου  

 Ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού και 
υποστελέχωση ως απόρροια της εν 
γένει υποστελέχωσης του δημόσιου 
τομέα 

 Αρκετές παλαιές και απαρχαιωμένες 
υποδομές ΤΠΕ – Ανάγκη για 
αντικατάσταση ΤΠΕ εξοπλισμού και 
λογισμικού  

 Ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων 
σύγχρονων υποστηρικτικών 
συστημάτων και εφαρμογών  

 Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για 
περαιτέρω ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 Ανάγκη για περισσότερο ορθολογική 
διαχείριση δημόσιας περιουσίας  

 Ανάγκη συνεργασιών με όμορους 
δήμους  

 Ανάγκη ανακατανομής δαπανών ανά 
τομέα προτεραιότητας 

 Μη αξιοποίηση GIS από τις υπηρεσίες 
του δήμου  

 Περιορισμένη ρευστότητα και 
ανεπάρκεια Ιδίων πόρων  

 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Ενίσχυση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο και 
αξιοποίηση εθνικών / ευρωπαϊκών πόρων 
για τον εν λόγω σκοπό 

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ΤΠΕ για την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και 
αποτελεσματικότητας του Δήμου 

 Σημαντική αύξηση του ποσοστού του 
πληθυσμού που έχει επαφή με την  
τεχνολογία  

 Αξιοποίηση συνεργασιών με άλλους 
Δήμους και καλές πρακτικές σε τομείς 
εσωτερικής διακυβέρνησης   

 Αυξημένη Γραφειοκρατία  

 Μείωση πόρων για την υλοποίηση 
των αναγκαίων έργων και 
παρεμβάσεων 

 Ανελαστικές δομές  

 Οικονομική κρίση  

 Πανδημία COVID19 
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2.2 Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Ζωγράφου 

2.2.1 Μουσείο Γουναρόπουλου 
Το 1978 ο γιος του Ηλίας Γουναρόπουλος δωρίζει το ατελιέ του ζωγράφου και 40 

ελαιογραφίες και σχέδια στο Δήμο Ζωγράφου και δημιουργείται το Μουσείο Γ. 

Γουναρόπουλου. Το 1990 ο Δήμος Ζωγράφου επεκτείνει το μουσείο κτίζοντας ένα 

νέο κτίριο δίπλα στο παλαιό διατηρητέο ατελιέ του ζωγράφου, το οποίο λειτουργεί 

ως Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού και το οποίο συμπληρώνει την λειτουργία του 

κυρίως Μουσείου. 

Έτσι στο μεν παλαιό κτίριο-ατελιέ του ζωγράφου γίνονται ξεναγήσεις επισκεπτών 

και κυρίως μαθητών σχολείων στην ζωγραφική του G. Gounaro, ενώ στο νέο κτίριο 

του Κέντρου Τέχνης γίνονται εκθέσεις ζωγραφικής, διαλέξεις και γενικά πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

Εικόνα 36: Μουσείο Γουναρόπουλου 

 

Το Μουσείο Γουναρόπουλου συστάθηκε με το ΠΔ 820 / 1-10-1979 (ΦΕΚ Α’ 238/ 18-

10-1979) σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζωγράφου, ύστερα από 

δωρεά του Ηλία Γουναρόπουλου, υιού του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου. 

Σύμφωνα με το ΠΔ, το ΝΠΔΔ διοικείται από 5μελές ΔΣ, Πρόεδρος του οποίου είναι ο 

εκάστοτε δήμαρχος Ζωγράφου, ενώ ως ισόβιο μέλος ορίζεται ο δωρητής Ηλίας 

Γουναρόπουλος.  

Με το ΦΕΚ Β’ 2506/ 31-12-2007, το ΔΣ του ΝΠΔΔ Μουσείο Γουναρόπουλου, έγινε 

7μελές, ενώ η θητεία του ΔΣ εξακολουθεί να ταυτίζεται με τη θητεία της εκάστοτε 

δημοτικής Αρχής (ΠΔ 820/1979). Με το ΦΕΚ Β’ 1765/ 5-8-2011, διατηρήθηκε ως 

αυτοτελές ΝΠΔΔ του Δήμου Ζωγράφου. Με το ΦΕΚ Β’ 4610/ 28-12-2017 το ΔΣ του 

ΝΠΔΔ Μουσείο Γουναρόπουλου, διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

Όσον αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό, στο μουσείο απασχολούνται τρία (3) 

άτομα συνολικά και συγκεκριμένα δυο ΠΕ Αρχαιολογίας και ένα άτομο ΔΕ 

Διοικητικού. Το μουσείο διαχωρίζεται σε χώρο επιφάνειας 163,5τμ όπου είναι το 
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σπίτι και το εργαστήρι του ζωγράφου και χώρο επιφάνειας 419,35 τμ όπου 

λειτουργεί ως κέντρο τέχνης και πολιτισμού. Τα δυο κτίρια ανακαινίσθηκαν 

πρόσφατα και δε φέρουν σημαντικές ανάγκες σε κτιριακές βελτιώσεις και 

παρεμβάσεις. Εκκρεμεί η αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων 

της πρόσοψης του Κέντρου Τέχνης & πολιτισμού και η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου του σπιτιού του ζωγράφου.   

2.2.2 Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού  
Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού έχει μορφή δημοτικού νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου του ν. 3463/2006 (άρθρα 240επ.), επωνυμία «ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και έδρα το Δήμο Ζωγράφου. 

Σκοποί του Οργανισμού είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς 

επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:  

1.1. 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 της 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 χωρών άθλησης.  

 Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού, σχολικού και 

εξωσχολικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.  

ΑΔΑ: Ψ0ΦΕΩΡΦ-07Ρ



 

Σελίδα 167 από 191 
 

 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).  

1.2 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.  

1.3. 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 χώρων, έκδοση εντύπων, 
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εκθέσεις και προώθηση λαϊκής τέχνης και λαογραφίας, γυμναστήρια, στάδια, 

προπονητήρια, και γενικά με την κάθε τρόπο παροχή υπηρεσιών, δραστηριοτήτων 

και ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 2 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 επί μέρους 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. 

2.2.3 ΜΑΞΙΑΔΗΖ  
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. 
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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. 

Εικόνα 37: ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Στην ΜΑΞΙΑΔΗΖ απασχολούνται συνολικά είκοσι ένα (21) εργαζόμενοι, οι οποίοι 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα.  Επισημαίνεται ότι το προσωπικό 

που απασχολείται στην εταιρία είναι κυρίως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και 

εξωτερικοί συνεργάτες και δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η 

κεντρική διοίκηση της εταιρίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως έντονα 

υποστελεχωμένη και αρκετά μακριά από τις πραγματικές της ανάγκες προκειμένου 

να μπορεί να λειτουργεί με συνέχεια και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της 

δεδομένου ότι διαθέτει ελάχιστο προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου. 

Πίνακας 23: Εργαζόμενοι στην ΜΑΞΙΑΔΗΣ ΑΕ ΟΤΑ 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Κλάδος/ειδικότητα 

1 ΠΕ 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΝΟΜΙΚΟΣ 

(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

4 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

1 ΔΕ ΤΑΜΕΙΟ  

3 ΠΕ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

1 ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  
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1 ΠΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

2 ΠΕ - ΔΕ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ(1 

ΑΤΟΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

2 ΠΕ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ επί της οδού Δάφνης/ 

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 

2 ΔΕ 
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

1 ΔΕ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

1 ΥΕ ή ΔΕ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

2 ΥΕ ή ΔΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση της υπηρεσίας με κατ’ ελάχιστον έξι άτομα 

άμεσα (Γραμματέας, Νομικός Σύμβουλος, Λογιστής ή Βοηθός Λογιστή, Καθαρίστρια, 

Μηχανικός, Τεχνικός).  Επίσης η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την 

καθαριότητα των χώρων parking (υπαίθριων και υπόγειων) είναι καθοριστικής 

σημασίας.   

  

ΑΔΑ: Ψ0ΦΕΩΡΦ-07Ρ



 

Σελίδα 171 από 191 
 

Κεφάλαιο 3: Όραμα & αναπτυξιακές προτεραιότητες Δήμου 
Ζωγράφου  

3.1 Το Πλαίσιο και οι Παράμετροι Στρατηγικής 

Με σκοπό την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζωγράφου, για την προγραμματική περίοδο 

2019 - 2023 στηρίζεται στις εξής βασικές παραμέτρους: 

1. Αναγνώριση των αναγκών και των αδύνατων σημείων στη λειτουργία του 

Δήμου 

2. Αξιοποίηση και ενίσχυση των δυνατών σημείων και πλεονεκτημάτων του 

Δήμου   

3. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, 

εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, 

έργων και παρεμβάσεων με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών  

4. Προσαρμογή σε ένα πλαίσιο αστικής ανθεκτικότητας, εύκολης 

προσβασιμότητας και κινητικότητας, με πλήρη συνάφεια ως προς τις 

απαιτήσεις των σύγχρονων πόλεων  

5. Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση 

της λειτουργίας του Δήμου, αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών  

6. Χάραξη ισχυρών, ρεαλιστικών, και ουσιαστικών στρατηγικών 

κατευθύνσεων για την επίτευξη των επιμέρους στόχων του Δήμου  

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ζωγράφου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2019 

- 2023, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τις Αρχές και τις Κατευθύνσεις  του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέσω του 

προτεινόμενου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου αναπτύσσονται  οι τομείς που 

κρίνονται απαραίτητοι προκειμένου ο Δήμος να επιτύχει ολοκληρωμένη, ισόρροπη 

και βιώσιμη ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και 

περιορίζοντας τις αδυναμίες του. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο στρατηγικός 

σχεδιασμός του Δήμου Ζωγράφου έχει εκπονηθεί εν μέσω μιας ιδιαίτερα σοβαρής 

υγειονομικής κρίσης, λόγω COVID19 και των συνεπειών αυτής, των συνεπειών της 

συνεχιζόμενης από το 2008 οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ελληνική 

επικράτεια, καθώς και στις εν εξελίξει αφενός πολεμικές αναταραχές μεταξύ Ρωσίας 

και Ουκρανίας και αφετέρου καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω αναζοπύρωσης 

της πανδημίας του COVID19 στη Σαγκάη και έξαρση της νέας μορφής Ηπατίτιδας). 

Τα παραπάνω γεγονότα (υγειονομικές κρίσεις, οικονομική κρίση, πολεμικές 

συγκρούσεις) έχουν επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία (π.χ. 

αυξημένος πληθωρισμός, περιορισμός πόρων και οικογενειακών εισοδημάτων, 

μείωση οικονομικής δραστηριότητας, αύξηση ανεργίας, ένταση φαινομένων 
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φτώχειας κτλ) αλλά και στην κοινωνία (πχ ανασφάλεια πολιτών, αυξημένο αίσθημα 

φόβου κα), με αποτέλεσμα την όξυνση ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων και 

ανισορροπιών. 

Επιπλέον, για τη χάραξη της Στρατηγικής του Δήμου Ζωγράφου λαμβάνονται υπόψη 

οι έννοιες της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Αστική Ανθεκτικότητα, η Στρατηγική Έξυπνης Πόλης του Δ. 

Ζωγράφου καθώς και η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενώ τίθενται 

ως κύρια προτεραιότητα η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου 

καθώς και η επίτευξη βέλτιστης λειτουργίας του. Η υλοποίηση της Στρατηγικής του 

Δήμου Ζωγράφου θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πράσινης, προσβάσιμης, 

ασφαλούς, καθαρής, δίκαιης και ανθρώπινης πόλης, με καινοτόμες λύσεις για την 

ενίσχυση της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, που 

αδιάκοπα και με συνέπεια στις ενέργειες της θα σέβεται τους κατοίκους της και θα 

ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, θα βελτιώνει την προσβασιμότητα της και τις 

συνθήκες μετακινήσεων και κυκλοφορίας, θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, 

θα ενισχύει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και θα χαρακτηρίζεται από 

διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες διακυβέρνησης.    

3.2 Το Όραμα και οι Κατευθυντήριες Αρχές Λειτουργίας και Διακυβέρνησης 

Ο πενταετής Επιχειρησιακός Προγραμματισμός του Δήμου Ζωγράφου έχει ως 

στρατηγικό στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη του Δήμου, στους τομείς του 

περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου, της κοινωνίας, της υγείας, του πολιτισμού 

και του αθλητισμού, καθώς και στην οικονομία και την εσωτερική του οργάνωση 

και διακυβέρνηση. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου θα αποτελέσει έναν 

ολοκληρωμένο οδηγό για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο, το αναπτυξιακό όραμα της 

χώρας, το όραμα και τη στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής συνολικά, 

καθώς και το στρατηγικό σχεδιασμό των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων, όπως 

το ΠΕΠ Αττικής και την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Αττικής.  

Σε εθνικό επίπεδο, ως αναπτυξιακό όραμα της χώρας έως το 2030, όπως ορίζει η 

Εθνική Στρατηγική, επικεντρώνεται στη Δηµοσιονοµική Βιωσιµότητα, στη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, στις Ποιοτικές και Προσβάσιµες Υποδοµές για την Ανάπτυξη, στη Δίκαιη 

και Χωρίς Αποκλεισµούς Ανάπτυξη και στη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη 

Ανάπτυξη20301 περιλαμβάνει πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν το 

αναπτυξιακό έλλειμμα της χώρας ενσωματώνοντας τον ολιστικό και βιώσιμο τρόπο 

σχεδιασμού που ορίζεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τις 

δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική 

αλλαγή. Η Στρατηγική την ίδια στιγμή συμβάλλει στην αποτελεσματική και 

                                                
1 http://www.mindev.gov.gr/wp-
content/uploads/2019/05/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%B
A%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2030.pdf  

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2030.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2030.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2030.pdf
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δυναμική είσοδο της χώρας στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

περιλαμβάνοντας ένα σύνολο πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που υπηρετούν τους 

στρατηγικούς στόχους της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη.  Στόχος της 

Στρατηγικής είναι η μετάβαση σε ένα νέο δίκαιο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς 

αναπτυξιακό υπόδειγμα, με όρους κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, μέσα 

από την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση ενός πλέγματος μεταρρυθμίσεων 

και πολιτικών για την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της 

Ελλάδας, την τόνωση επενδύσεων, την υποστήριξη της καινοτόμου και 

εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων 

εργασίας, καθώς και την αναβάθμιση του Κράτους Πρόνοιας, που νοείται ως 

συντελεστής και δείκτης της ανάπτυξης. 

Όσον αφορά το Αναπτυξιακό Όραμα του «ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020» αφορά στην 

κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αττικής, ως 

Περιφέρεια της Ευρώπης, με μοχλούς ανάπτυξης την πολιτιστική της ταυτότητα, τις 

τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, την τεχνολογία και καινοτομία. Κεντρικό σημείο 

αναφοράς αποτελεί η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και η ενθάρρυνση 

της συμμετοχής τους στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής. Οι 

επιμέρους στόχοι του ΕΠ Αττικής είναι οι εξής:  

 η αξιοποίηση και βελτίωση της ερευνητικής υποδομής και του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 

οικονομίας. 

 η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών (ειδικότερα των υποδομών 

προστασίας του περιβάλλοντος). 

 η μείωση των χωρικών ανισοτήτων εντός της Περιφέρειας. 

 η αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης των 

πληθυσμιακών ομάδων 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι όσον αφορά στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της 

Περιφέρειας Αττικής βασίζεται στην έννοια της καινοτομίας και υιοθετείται στο 

πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2019 - 2023. Αποτελεί μια στρατηγική η 

οποία προωθεί την καινοτομία, ενισχύοντας τους οικονομικούς τομείς μιας 

περιοχής που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα μέσα από μια στοχευμένη 

προσέγγιση.  Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 

συνοχή 2014-π, η έξυπνη εξειδίκευση έχει προταθεί ως ένας «εκ των προτέρων 

επιβαλλόμενος όρος (“ex-ante conditionality”)». Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

περιφέρεια πρέπει να έχει υιοθετήσει μια τέτοια στρατηγική πριν αρχίσει η 

εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου.  

Ο Δήμος Ζωγράφου λαμβάνοντας υπόψη αφενός την υφιστάμενη κατάσταση  του 

(πλεονεκτήματα, ευκαιρίες, προβλήματα και απειλές ανά τομέα προτεραιότητας) 

και τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους που θέτει και αφετέρου την 

Περιφερειακή και την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική θέτει ως βασική 
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προτεραιότητα του τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του, με την έννοια της 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου, με απόλυτο σεβασμό στο 

περιβάλλον και τους κατοίκους τους.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας και των κατοίκων αυτής, αλλά και την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή και 

προσαρμογή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το όραμα του Δήμου Ζωγράφου 

για την προγραμματική περίοδο 2019 - 2023 είναι:  

«δημιουργία ενός ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΕΞΥΠΝΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ, 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ & ΒΙΩΣΙΜΟΥ Δήμου, με ισχυρή ταυτότητα, που αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές, έκτακτες και 

απρόσμενες προκλήσεις, καθώς και τις συνέπειες αυτών, μέσα σε ένα ισχυρό και 

συνεκτικό κοινωνικό ιστό και που ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ίσες ευκαιρίες για όλους τους 

πολίτες,  ΠΡΟΑΓΕΙ τη Δημοκρατία, τη Διαφάνεια, την Ενεργό Συμμετοχή των 

πολιτών, τη Δια Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

βάσει ενός ολοκληρωμένου Μοντέλου Διαρκούς και Αειφόρου Ανάπτυξης» 

Οι αρχές και οι μέθοδοι πάνω στις οποίες θα στηρίξει ο Δήμος το όραμά του είναι:  

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του 

 Αστική Ανθεκτικότητα και ο Σχεδιασμός ενός Ανθεκτικού Δήμου  

 Βιώσιμη Ανάπτυξη και 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 Ανάπτυξη Πράσινης Οικονομίας, εφαρμογή της ανακύκλωσης, ήπιες 

μορφές μεταφοράς κ.λπ.  

 Στρατηγική έξυπνης πόλης με την αξιοποίηση των έξυπνων υπηρεσιών, 

ψηφιακών εργαλείων και σύγχρονων ΤΠΕ 

 Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα  

 Αστική προσβασιμότητα και αρχές Σχεδιασμού Για Όλους 

 Αρχές της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, μέσα από τη συνεργασία 

της Δημοτικής Αρχής και των Υποδομών Εκπαίδευσης του Δήμου, 

συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου   

 Ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων τόσο στην 

καθημερινότητα τους, αλλά και από αιφνίδιους κινδύνους  

 Αξιοποίηση και ενίσχυση της πολιτιστικής πολιτικής  για τη δημιουργία 

μιας πόλης με ισχυρή πολιτιστική παρουσία, δράση και ταυτότητα 

 Ενίσχυση της Αθλητικής Ταυτότητας της πόλης 

 Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων  

 Εξωστρέφεια – Συμμαχίες & Συμμετοχή του Δήμου με φορείς, όμορους και 

απομακρυσμένους Δήμους της Π.Ε. Αττικής   

 Αναπτυξιακή Προοπτική με ιεράρχηση αναγκών, διαφάνεια και λογοδοσία 

 Καινοτομία, Έξυπνη και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση  

 Νομιμότητα και διαφάνεια στη λειτουργία και τις διαδικασίες του Δήμου 
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3.3 Καθορισμός Στρατηγικής 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Στρατηγική του Δήμου Ζωγράφου 

διαμορφώνεται σε τέσσερις (4) διακριτές ταυτότητες και τέσσερις (4) Άξονες 

Προτεραιότητας. Οι ταυτότητες του Δήμου Ζωγράφου παρουσιάζονται στην 

επόμενη εικόνα.  

Εικόνα 38:  Ταυτότητες Δήμου Ζωγράφου 

 

 

Η Στρατηγική του Δήμου Ζωγράφου αποσκοπεί στην εκπλήρωση της αποστολής και 

στην επίτευξη του οράματος του Δήμου για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων 

τα οποία τίθενται σε προτεραιότητα την επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Στρατηγικός Στόχος του Δήμου είναι η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

και των επισκεπτών του και η δημιουργία μιας πόλης – πρότυπο σε κρίσιμους 

τομείς ανάπτυξης όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η παιδεία, ενός καινοτόμου 

και Δημιουργικού Δήμου με ξεκάθαρο «πράσινο» προσανατολισμό ανάπτυξης και 

Δήμος 
Ζωγράφου

Ανθρωποκεντρικός

Ανθεκτικός

Βιώσιμος,& 
Πράσινος

Έξυπνος & 
Καινοτόμος 
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λειτουργίας, που θα αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, καθώς και τις 

συνεργασίες του με άλλους Δήμους και φορείς για να προσφέρει σε όλες τις 

κοινωνικές ομάδες ισόρροπη ανάπτυξη και ισότιμη πρόσβαση σε υψηλά επίπεδα 

ευημερίας και διαβίωσης.  

 Ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεων που προκύπτουν από την ανάλυση και 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Ζωγράφου που προηγήθηκε, 

στην επόμενη εικόνα αποτυπώνονται οι άξονες προτεραιότητας πάνω στους 

οποίους αρθρώνεται το σχέδιο του Δήμου με βάση τη φιλοσοφία της βιώσιμης, 

ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης.  

Εικόνα 39: Άξονες Προτεραιότητας Δήμου Ζωγράφου 

 

  

Δήμος 
Ζωγράφου

1ος Άξονας:

Περιβάλλον & 
Ποιότητα Ζωής

2ος Άξονας: 

Κοινωνική Πολιτική, 
Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισμός & 
Αθλητισμός  

3ος Άξονας: 

Τοπική Οικονομία, 
Επιχειρηματικότητα & 

Απασχόληση

4ος Άξονας:

Εσωτερική Λειτουργία, 
Διοικητική Ικανότητα 

&  Διακυβέρνηση
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3.4 Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και Γενικοί Στόχοι Προγράμματος 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζωγράφου, με στόχο την επίτευξη των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής, αναλύεται σε τέσσερις (4) 

επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει μια σειρά 

από μέτρα και γενικούς στόχους που διαμορφώνουν το Στρατηγικό Σχέδιο του  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ος Άξονας: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1: Διαφύλαξη – Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος

Μέτρο 1.2: Υποδομές & Αστικό Περιβάλλον - Εξοικονόμηση Ενέργειας,
Αξιοποίηση ΑΠΕ, Κυκλική Οικονομία

Μέτρο 1.3: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Μέτρο 1.4: Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία

2ος Άξονας: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & 
Αθλητισμός 

Μέτρο 2.1: Κοινωνική Πολιτική & Υγεία

Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

Μέτρο 2.3: Ενίσχυση του Τομέα του Πολιτισμού

Μέτρο 2.4: Αθλητισμός & Υποδομές Άθλησης
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Στους επόμενους πίνακες, εξειδικεύονται οι Άξονες Προτεραιότητας του Δήμου 

Ζωγράφου σε μέτρα και στόχους, καθώς και ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων.  

 

3ος Άξονας: Τοπική Οικονομία, Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση

Μέτρο 3.1: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

Μέτρο 3.2: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

4ος Άξονας: Εσωτερική Λειτουργία, Διοικητική Ικανότητα & 
Διακυβέρνηση

Μέτρο 4.1: Εσωτερική Διακυβέρνηση

Μέτρο 4.2: Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας 

Μέτρο 4.3: Ενεργός Συμμετοχή Πολιτών
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1ος Άξονας: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο Στόχος Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων 

1.1 Διαφύλαξη – 
Προστασία του 

Φυσικού 
Περιβάλλοντος  

1.1.1 Αναβάθμιση & 
επέκταση αστικού και 
περιαστικού πρασίνου 

 Προστασία & Ανάδειξη Χώρων πρασίνου  

 Ανανέωση εξοπλισμού φροντίδας πρασίνου  

 Οργάνωση εθελοντικών ομάδων με σκοπό δημιουργίας δράσεων 
προστασίας περιβάλλοντος    

 Πρόγραμμα νέων φυτεύσεων στο αστικό περιβάλλον του Δήμου - 
Ενιαίος σχεδιασμός διάταξης φυτεύσεων   

1.1.2 Ορθολογική 
Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

& Προστατευόμενων 
περιοχών  

 Στοχευμένες δράσεις για την προστασία και διαχείριση των 
υδατικών πόρων του δήμου       

 Εφαρμογή προγράμματος ολοκληρωμένης προστασίας των 
προστατευόμενων περιοχών που υπάγονται στα διοικητικά όρια 
του Δήμου     

 Αξιοποίηση ΤΠΕ για την παρακολούθηση &  ολοκληρωμένη 
διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων      

 ∆ράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για απόκτηση 
περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας      

 Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με ΑΕΙ/ΤΕΙ (πχ Πολυτεχνείο 
κα) για την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων διαφύλαξης του 
περιβαλλοντικού αποθέματος του Δήμου 
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1.2 Υποδομές & Αστικό 
Περιβάλλον - 
Εξοικονόμηση 

Ενέργειας - Κυκλική 
Οικονομία 

1.2.1 Δημόσιοι Χώροι, 
Υποδομές & Αστικό 

Περιβάλλον  

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης, 

 Επέκταση και Αναβάθμιση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 

 Υλοποίηση Στρατηγικής Έξυπνης Πόλης 

 Αναβάθμιση, εμπλουτισμός & εκσυγχρονισμός αστικού 
εξοπλισμού – Εγκατάσταση έξυπνου αστικού εξοπλισμού (Έξυπνα 
φανάρια, Έξυπνα παγκάκια, έξυπνες στάσεις και λοιπός έξυπνος 
αστικός εξοπλισμός) 

 Ενίσχυση προσβασιμότητας κτιρίων και δημόσιων χώρων 

 Συντήρηση κτιρίων αρχιτεκτονικής, ιστορικής και πολιτιστικής 
αξίας & Αξιοποίηση τους προς όφελος των πολιτών  

 Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
αναψυχής  

 Πράσινος σχεδιασμός κτιριακού αποθέματος Δήμου (π.χ. 
πράσινες ταράτσες)  

 Ανακατασκευή & εκσυγχρονισμός πλατειών και παιδικών χαρών 

 Μετασχηματισμός ακινήτων του Δήμου σε Έξυπνα κτίρια 

 Ενέργειες σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού 

 Ολοκληρωμένες αναπλάσεις αστικού χώρου 

 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση δημόσιων χώρων και 
ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου 

 Συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών 
προσβασιμότητας σε δημοτικά κτήρια, Πανεπιστήμια και 
Νοσοκομεία  
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1.2.2 Εξοικονόμηση 
Ενέργειας και Αξιοποίηση 

των ΑΠΕ 

 Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (πχ virtual net 
metering)  

 Ανάπτυξη ευφυών ηλεκτρικών δικτύων (Smart Grids)   

 Εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης και Αναβάθμισης – 
Εντοπισμός κρίσιμων παρεμβάσεων 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια ακίνητα, δίκτυα 
οδοφωτισμού, φωτισμού πλατειών και κοινόχρηστων χώρων (πχ 
θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, αντικατάσταση παλαιών 
συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας στα ακίνητα του 
Δήμου, αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με 
λαμπτήρες τεχνολογίας LED σε όλα τα δημοτικά ακίνητα και τα 
δίκτυα οδοφωτισμού, φωτισμού πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων)  

 Αξιοποίηση ΑΠΕ σε δημοτικά ακίνητα και δίκτυα οδοφωτισμού, 
φωτισμού πλατειών και κοινόχρηστων χώρων (πχ τοποθέτηση 
Φ/Β συστημάτων για την ηλεκτροδότηση τους) 

1.2.3 Καθαριότητα & 
Κυκλική Οικονομία  

 Αύξηση της Ανακύκλωσης  

 Δημιουργία ενός σύγχρονου νόμιμου σταθμού μεταφόρτωσης 
(ΣΜΑ) 

 Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας με την ενεργό συμμετοχή 
πολιτών και επιχειρήσεων & Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων 
πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, με έμφαση σε 
συγκεκριμένα ρεύματα (βιοαπόβλητα, χαρτί γραφείου κλπ.), και 
μεγάλους παραγωγούς (πχ. περιοχές εστίασης, πανεπιστήμια 
κλπ) 

 Ανάπτυξη πράσινων σημείων γειτονιάς 

 Δημιουργία & ενίσχυση συστημάτων διαλογής στην πηγή – 
Ενίσχυση του δικτύου των μπλε κάδων και άλλων πρακτικών 
διαλογής στην πηγή (πχ. σακούλες, πολλαπλά ρεύματα με 
συνδυασμούς υλικών κλπ.) 
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 Εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης 
απορριμμάτων 

 Εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού καθαριότητας (πχ έξυπνων 
κάδων, υπόγειων και υπέργειων γωνιών ανακύκλωσης)  

 Βελτιστοποίηση του συστήματος αποκομιδής με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών 

 Βελτιστοποίηση του στόλου διαλογής απορριμμάτων στα 
διοικητικά όρια του Δήμου  

 Βελτιστοποίηση δικτύου προσωρινής αποθήκευσης 

 Αναβάθμιση του εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις νέες 
μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων π.χ. κομποστοποίηση 
Δημιουργία ανταποδοτικών ωφελειών για τους πολίτες που 
δραστηριοποιούνται ενεργά για την ανακύκλωση,  

  

1.3 Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα  

1.3.1 Μετακινήσεις 
οχημάτων, Δημοτική 

Συγκοινωνία & Στάθμευση 

 Ενίσχυση Λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας – Πλήρης κάλυψη 
του Δήμου σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ 

 Αναβάθμιση του στόλου της δημοτικής συγκοινωνίας 

 Αναδιοργάνωση του προγράμματος των δρομολογίων της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα 
προγράμματα των γειτονικών Δήμων 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας (ενίσχυση οδικής 
ασφάλειας, βελτίωση όρων κυκλοφορίας & στάθμευσης) 

 Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνθηκών αστικής 
κινητικότητας (πχ έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης κυκλοφορίας, 
ενημέρωσης επιβατών, έξυπνης στάθμευσης κα) 

 Εγκατάσταση Συστήματος Έξυπνης Στάθμευσης (εγκατάσταση 
Αισθητήρων / Εξοπλισμού και Λογισμικού Έξυπνης Στάθμευσης, 
ανάπτυξη εφαρμογών Έξυπνης Στάθμευσης 
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 Εκπόνηση σύγχρονης και ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης 
για την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς 
κυκλοφοριακούς άξονες του Δ. Ζωγράφου 

1.3.2 Ήπιας μορφής 
μετακινήσεις & βιώσιμη 

κινητικότητα, κυκλοφορία 
πεζών & διευκόλυνση 

προσβασιμότητα  

 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας 

 Εγκατάσταση εξοπλισμού & συστήματος ολοκληρωμένης 
ευφυούς αστικής κινητικότητας  

 Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης / παρακολούθησης 
κυκλοφορίας & βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

 Κίνητρα μείωσης χρήσης Ι.Χ. και αύξησης χρήσης εναλλακτικών 
μέσων μετακίνησης 

 Ενίσχυση της Ηλεκτροκίνησης – Πρόγραμμα Αγοράς 
Ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες των δημοτικών 
υπηρεσιών / Διαμόρφωση σταθμών φόρτισης για τα 
ηλεκτροκίνητα οχήματα 

 Προμήθεια πράσινων ηλεκτρινών mini buses και οχημάτων δήμου 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων  

 Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης δωρεάν ποδηλάτων   

 Ενίσχυση Δράσεων ‘μοιραζόμενης’ κινητικότητας (sharing 
mobility)   

 Ενίσχυση του δικτύου πεζοδρόμων του Δήμου - Ενέργειες για την 
απελευθέρωση των πεζοδρομίων και την άνετη κυκλοφορία των 
πεζών. 

 Υλοποίηση προγράμματος εύκολης πρόσβασης και διέλευσης 
πλατειών, πάρκων, νησίδων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και 
διαβάσεων για την ενίσχυση της αστικής κινητικότητας όλων των 
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πολιτών 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση «Οδηγού Μετακινήσεων» για την 
πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και την ευκολότερη 
μετακίνησή τους μέσα στη πόλη. 

 Αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία 
νέων (πχ ράμπες, οδηγούς όδευσης τυφλών) για την ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία. 

1.4 Ασφάλεια & 
Πολιτική Προστασία  

1.4.1 Ορθολογική 
διαχείριση κρίσεων και 

κινδύνων  

 Κατάρτιση, επικαιροποίηση Σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και φυσ. καταστροφών (πυρκαγιές, σεισμοί) 

 Προσεισμικός έλεγχος όλων των δημοτικών κτιρίων και 
υλοποίηση παρεμβάσεων για την αποφυγή ζημιών και 
ατυχημάτων σε ενδεχόμενο σεισμό  

 Εξοπλισμός όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων δομών κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, 
εκπαίδευσης, αθλητισμού με μέσα πυροπροστασίας  

 Προώθηση & ενίσχυση του δικτύου των εθελοντών σε ζητήματα 
περιβάλλοντος & ασφάλειας 

1.4.2  Προστασία & 
Ασφάλεια στο Δήμο 

Ζωγράφου   

 Ολοκληρωμένη Διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς – αποφυγή μολύνσεων / επιθέσεων κτλ 

 Εκπόνηση Φιλοζωϊκού Προγράμματος Διαχείρισης Αστικής 
Πανίδας 

 Επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας 

 Ανάπτυξη εφαρμογής πολιτικής προστασίας & ασφάλειας 

 Διενέργεια περιπολιών στις γειτονιές του Ζωγράφου, σε 
συνεργασία με φορείς ιδιωτικού τομέα 
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2ος Άξονας: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός  

Μέτρο Στόχος Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων 

2.1 Κοινωνική Πολιτική 
και Υγεία   

2.1.1 Κοινωνικές Δομές & 
Υπηρεσίες  

 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για τη στέγαση κοινωνικών 
δομών  

 Υπηρεσίες και υποδομές φροντίδας παιδιών (πχ δημιουργία νέων 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ενίσχυση των δράσεων 
δημιουργικής απασχόλησης μέσω δομών ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠμΕΑ.) 

 Υπηρεσίες και υποδομές φροντίδας ατόμων Τρίτης Ηλικίας (πχ 
αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΚΗΦΗ και του ΚΑΠΗ) 

 Υπηρεσίες και υποδομές φροντίδας ευπαθών ομάδων (πχ των 
ανέργων, των τρίτεκνων, πολύτεκνων και μονογονεϊκών 
οικογενειών) 

 Προώθηση & ενίσχυση του δικτύου των εθελοντών σε κοινωνικά 
ζητήματα   

 Στήριξη συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών προγραμμάτων & 
υπηρεσιών (πχ Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρμακείο, Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ») 

2.1.2 Υποδομές & 
προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας  

 Υπηρεσίες προαγωγής & προστασίας της υγείας 

 Προστασία από τον COVID 19 & διαχείριση της πανδημίας σε 
τοπικό επίπεδο  

 Προώθηση & ενίσχυση του δικτύου των εθελοντών σε ζητήματα  
προαγωγής & διαφύλαξης της δημόσιας υγείας 

 Επαναφορά των επισκέψεων ιατρού στα ΚΑΠΗ για τη 
συνταγογράφηση φαρμάκων και την πραγματοποίηση 
προληπτικών μετρήσεων 

 City Health Dashboard 

 Ενσωμάτωση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου στον Δήμο 

 Προώθηση προγραμμάτων & δράσεων e-health 
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2.2: Εκπαίδευση & Δια 
Βίου Μάθηση 

2.2.1 Αναβάθμιση / 
εκσυγχρονισμός Υποδομών 

Εκπαίδευσης  

 Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών σχολικών 
μονάδων 

 Ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των σχολείων, με 
αναβαθμισμένη πυρασφάλεια 

 Δημιουργία σύγχρονων νηπιαγωγείων, τα οποία θα καλύπτουν 
όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας 

2.2.2 Προαγωγή της Δια 
Βίου μάθησης & 

εκπαίδευσης  

 Προώθηση & ενίσχυση του δικτύου των εθελοντών σε 
εκπαιδευτικά ζητήματα   

 Προώθηση της συνεχούς λειτουργίας του κοινωνικού 
φροντιστηρίου 

2.2.3 Έξυπνη Εκπαίδευση 

 Ενέργειες μείωση του ψηφιακού χάσματος - Ανάπτυξη 
προγραμμάτων ψηφιακής κατάρτισης για τον περιορισμό του 
ψηφιακού αναλφαβητισμού 

 Ανάπτυξη πλατφόρμας εικονικής τηλε-εκπαίδευσης για παιδιά 
και ενήλικες 

 Δημιουργία Maker Space 

2.3 Ενίσχυση του 
Τομέα του Πολιτισμού  

2.3.1 Αναβάθμιση 
πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων  

 Δημιουργία Hub Πολιτισμού  

 Αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτιστικών εγκαταστάσεων και 
διεκδίκηση νέων (πχ Θέατρο Ποταμίτη) 

2.3.2 Εκδηλώσεις & 
πολιτιστικές διοργανώσεις  

 Προώθηση & ενίσχυση του δικτύου των εθελοντών σε 
πολιτιστικές δράσεις & εκδηλώσεις  

 Ενίσχυση των δράσεων των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων  

2.4: Αθλητισμός & 
Υποδομές Άθλησης  

2.4.1 Αναβάθμιση / 
εκσυγχρονισμός αθλητικών 

εγκαταστάσεων  

 Αναβάθμιση του Ιλίσιου Κολυμβητηρίου & των υποδομών του 

 Ανακαίνιση των κλειστών γηπέδων καλαθοσφαίρισης 

 Αναβάθμιση του Σταδίου «Πέτρουλα» και του γηπέδου 
ποδοσφαίρου με σύγχρονο εξοπλισμό 

2.4.2 Κίνητρα άθλησης για 
όλους 

 Υπαίθριες εγκαταστάσεις άθλησης (πχ υπαίθρια γυμναστήρια) – 
Εξοπλισμός με αθλητικό εξοπλισμό δημόσιων χώρων 

 Αναβάθμιση υποδομών άθλησης στα σχολεία  
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 Διοργάνωση προγραμμάτων άσκησης στους σχολικούς χώρους, 
εκτός εκπαιδευτικών ωρών & σχολικού προγράμματος 
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3ος Άξονας: Τοπική Οικονομία, Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση  

Μέτρο Στόχος Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων 

3.1 Τοπική Οικονομία 
& Απασχόληση 

3.1.1 Προώθηση της 
έξυπνης οικονομίας & της 

απασχόλησης 

 Προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης 

 Δημιουργία πλατφόρμας περιορισμού της ανεργίας & 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας  

 Διασύνδεση της τοπικής οικονομίας με τους Φορείς Ανώτατης 
εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο)  

 Εφαρμογή εργαλείων, δομών και υπηρεσιών, που ενισχύουν την 
κοινωνική οικονομία   

3.1.2 Προώθηση τουρισμού 
στο Δήμο Ζωγράφου  

 Προώθηση εναλλακτικών μορφών στο Δήμο Ζωγράφου (πχ 
τουρισμού νεολαίας, αστικού τουρισμού, φυσιολατρικού 
τουρισμού, εκπαιδευτικού τουρισμού)  

3.2: Καινοτομία & 
Επιχειρηματικότητα 

3.2.1  Προαγωγή της 
Καινοτομίας 

 Συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εδρεύουν στο 
δήμο για την ένταξη και προαγωγή της καινοτομίας στην 
οικονομία του Δήμου 

 Σχηματισμός επιχειρηματικών clusters, μέσω της προώθησης της 
δικτύωσης των επιχειρηματιών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και άλλων επιχειρηματικών φορέων, τα οποία θα κινητοποιήσουν 
και θα αναβαθμίσουν την νεοφυή αλλά και την πιο συμβατική 
επιχειρηματικότητα της πόλης 

 Δημιουργία hub καινοτομίας 

 Ανάπτυξη «έξυπνων» γειτονιών και εγκατάσταση «έξυπνων» 
υποδομών 

 Κέντρο Δημοκρατικού διαλόγου καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας 

3.2.2 Προαγωγή της Έξυπνης 
Επιχειρηματικότητας  

 Δημιουργία οργάνου διαβούλευσης, στο οποίο θα συμμετέχουν 
οι επιχειρηματίες του Ζωγράφου για όλα τα θέμα που τους 
αφορούν 
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 Εφαρμογή εργαλείων, δομών και υπηρεσιών, που ενισχύουν την 
κοινωνική οικονομία   

 Μελέτη αστικής επιχειρηματικότητας 

 Δημιουργία Living Lab 

 Υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων στο πρότυπο των 
Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου 

 Προώθηση της ψηφιακής ωρίμανσης των τοπικών επιχειρήσεων 
και ενσωμάτωση στη λειτουργία τους λύσεων ηλεκτρονικού 
εμπορίου  

 Δημιουργία οδηγών ψηφιακής επιχειρηματικότητας. 
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4ος Άξονας: Εσωτερική Λειτουργία, Διοικητική Ικανότητα & Διακυβέρνηση 

Μέτρο Στόχος Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων 

4.1 Εσωτερική 
Διακυβέρνηση   

4.1.1 Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 

 Ενίσχυση & Εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την 
διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να 
υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη 

 Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου 

 Δημιουργία ανοικτής & ψηφιακής πόλης 

 Ηλεκτρονικό Σύστημα παρακολούθησης έργων & συμβάσεων 

4.1.2 Λειτουργική  
Αναβάθμιση των υπηρεσιών 

του Δήμου 

 Αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις  

 Αξιοποίηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) 

 Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων του 
Δήμου  

 Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, 
Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου 

 Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού κέντρου και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  

 Εγκατάσταση enterprise resource planning (ERP) σε κρίσιμους 
τομείς της λειτουργίας του δήμου 

4.2: Εκσυγχρονισμός 
Λειτουργίας 

4.2.1  Εξοικονόμηση χρόνου 
& κόστους για το Δήμο 

 Αναβάθμιση & εμπλουτισμός του εξοπλισμού του Δήμου για την 
υποστήριξη των λειτουργιών του 

 Αναβάθμιση και εμπλουτισμός συστήματος ηλεκτρονικής 
διακίνησης / υποβολής αλληλογραφίας & αιτημάτων   

 Δημιουργία εφαρμογής e-Δημότης 

 Σύστημα δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του 
Δήμου μέσω Ίντερνετ (τεχνολογία VoIP) 
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4.2.2   Συνεχής εκπαίδευση 
& επιμόρφωση  

 Επιμορφωτικά σεμινάρια για την συνεχή εκπαίδευση και 
κατάρτιση του προσωπικού  

 Εξοπλισμός αιθουσών συνεδριάσεων και δημοτικών αιθουσών 
πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητες εκδηλώσεων 
τηλεδιάσκεψης και (τηλε)εκπαίδευσης   

4.3 Ενεργός Συμμετοχή 
πολιτών  

4.3.1 Συνδεσιμότητα με το 
Δήμο & συνεχής ενημέρωση 

πολιτών  

 Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS, για τη 
συλλογή, επεξεργασία και φιλική παρουσίαση του συνόλου των 
χωρικών δεδομένων της πόλης. 

 Εγκατάσταση σημείων ελεύθερης πρόσβασης σε WI-FI 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού portal επικοινωνίας και ανάπτυξης 
διαλόγου μεταξύ του Δήμου και των πολιτών 

 Σύστημα On-Line Παρακολούθησης Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου & σύνδεση με πλατφόρμα διαβούλευσης 

4.3.2   Κίνητρα συμμετοχής 
πολιτών σε διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων 

 Εισαγωγή διαδικασίας καταγραφής ζητημάτων που αφορούν 
στους πολίτες και στην πόλη, καθώς και της αξιολόγησής τους 
μέσα από ανοιχτή διαβούλευση 

 Δυνατότητα συμμετοχικού προϋπολογισμού  

 Διεξαγωγή ετήσιας έρευνας για την αξιολόγηση της ικανοποίησης 
των πολιτών από τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών 
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