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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           

  

ΔΗΜΟΣ  Φυλής 
           

           

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  Δυτικής Αττικής 
           

           

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Αττικής 
           

           

  

ΕΔΡΑ   Άνω Λιόσια 

           

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Η θέση του Δήμου Φυλής στη Δυτική Αττική, είναι αυτή που προσδιορίζει διαχρονικά και το ρόλο του Δήμου. 
Ο ρόλος του αποτυπώνεται μέσα από χωρικές ρυθμίσεις που θεσμοθετούνται στο επίπεδο της Περιφέρειας 
Αττικής και αναδεικνύουν ανάγλυφα τρία βασικά χαρακτηριστικά θέσης του Δήμου. Το πρώτο είναι η ένταξή 
του στην ενότητα του Θριάσιου με εξειδίκευση στη μεταποίηση, το δεύτερο ότι στα όριά του περιλαμβάνονται 
σημαντικά τμήματα του Ορεινού Όγκου της Πάρνηθας, του Όρους Αιγάλεω και μεγάλα ρέματα και το τρίτο η 
διέλευση της Αττικής Οδού, μέσα από τον Δήμο. Επίσης ανάγλυφα προκύπτει ο ιδιαίτερος ρόλος του Δήμου 
στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.  
Η  πρώτη  σημαντική  ρύθμιση  χωρικά  είναι  το  ΠΔ  84/1984  (ΦΕΚ  33Α/21.03.1984)  βάσει  του  οποίου 
οριοθετούνται  τα  δυο  πρώτα  ΒΙΟΠΑ  στα  όρια  της  ΔΕ  Άνω  Λιοσίων  &  Φυλής.  Το  ΡΣΑ  (Ν.1515/1985  ΦΕΚ 
18Α/18.02.1985) προβλέπει στην περιοχή τη δημιουργία ενός σημαντικού οδικού κόμβου όπου συναντώνται 
βασικός  οδικός  άξονας  (η  τότε  Ελεύθερη  Λεωφόρος  Σταυρού  –  Ελευσίνας  μετέπειτα  Αττική  Οδός)  με 
Υπεραστικό / Προαστιακό τρένο.        

        
Η τότε πρόβλεψη του ΡΣΑ αποτελεί σήμερα πραγματικότητα με την Αττικό Οδό, το Υπεραστικό σιδηροδρομικό 
δίκτυο και το Προαστιακό  
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Με  το  Γενικό Πολεοδομικό  Σχέδιο  (ΓΠΣ)  Ζεφυρίου  (ΦΕΚ 1213Δ/30.12.1986  όπως  τροποποιήθηκε με  το ΦΕΚ 
673Δ/15.071987)  προβλέπονται  κόμβοι  σύνδεσης  της  Ελεύθερης  Λεωφόρου  Σταυρού  –  Ελευσίνας  με  τον 
αστικό ιστό και η ανάγκη προστασίας και αναβάθμισης των ρεμάτων Εσχατιάς, Λιοσίων και Ευπειρίδων. 
Με το ΓΠΣ Άνω Λιοσίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 829Δ/31.08.1987 προστίθενται δυο επιπλέον ΒΙΟΠΑ ένα δυτικά 
της Πολεοδομικής Ζωφριά και ένα δυτικά της Πολεοδομικής Ενότητας Αγίου Νικολάου. Προβλέπονται επίσης 
η   Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω, η αποκατάσταση του ρέματος Γιαννούλα, η επαναφορά τοπίου στα παλιά 
λατομεία με δραστηριότητες πολιτισμού – αναψυχής, ζώνη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος γύρω από το τείχος 
Δέμα και το Πάρκο Πόλης  που προσφέρεται για ανάπτυξη ως θεματικό «Πάρκο μέσ’ στο Κλίμα». Αναφέρεται 
τέλος «Σταδιακή ελάφρυνση της χωματερής Άνω Λιοσίων με τελικό στόχο την απομάκρυνση της από το Δήμο. 
Αυτό θα υλοποιηθεί όταν λειτουργήσουν τρεις νέοι χώροι ελεγχόμενης διάθεσης που έχουν ήδη εντοπιστεί στο 
Νομό Αττικής.» 
Με  το  Ν.2742/1999  (ΦΕΚ  207Α/07.10.1999)  ορίζονται  οι  ζώνες  προστασίας  του  Όρους  Αιγάλεω,  οι  ειδικές 
χρήσεις  και  οι  όροι  δόμησης  εντός  των  ζωνών.  Μεταξύ  των  ζωνών  προστασίας  του  Όρους  Αιγάλεω  που 
καλύπτουν επιφάνεια 9,01τχλμ εντός των ορίων του Δήμου (8,04% επί της συνολικής επιφάνειας του Δήμου) 
προβλέπεται  και  ζώνη  1,76τχλμ  που  προορίζεται  ως  Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων  (ΧΥΤΑ), 
ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων.  
Με  το  άρθρο  33  του  Ν.3164/2003  (ΦΕΚ  176Α/02.07.2003)  ορίζεται  ότι  «Ολοκληρώνεται  ο  Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής με την έγκριση ως κατάλληλων, θέσεων 
για  εγκαταστάσεις  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  αποβλήτων,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τα  κριτήρια 
καταλληλότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ' αριθ. 114218/1997 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ  1016  Β‐),  ...  θέση  "Σκαλιστήρι"  Φυλής  ‐  Α.  Λιοσίων.  Η  θέση  του  "Λατομείου  Μουσαμά",  όπως 
αποτυπώνεται με διακεκομμένη γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση, 
εγκρίνεται ως κατάλληλη για την υποδοχή των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων της 
Δυτικής Αττικής...» 
Με το ΦΕΚ 647/2003 τεύχος Δ καθορίζεται ζώνη ελεγχόμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ) εκατέρωθεν της Αττικής Οδού 
και του Προαστιακού. 
Με το ΠΔ «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (N. Αττικής).» (ΦΕΚ 336Δ/24.07.2007 
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ΦΕΚ  619Δ/19.12.2008)  ορίζονται  οι  ζώνες  προστασίας  του  Ορεινού  Όγκου 
Πάρνηθας,  οι  ειδικές  χρήσεις  και  οι  όροι  δόμησης  εντός  των  ζωνών.  Εντός  των  ορίων  του  δήμου  οι  ζώνες 
προστασίας  καλύπτουν  επιφάνεια  77,98τχλμ  (70,13%  επί  της  συνολικής  επιφάνειας  του  Δήμου)  και 
δημιουργούν  σημαντικές  δυνατότητες  αναψυχής,  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  υπαίθριου αθλητισμού  και 
υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
Με  την  πρόσφατη  τροποποίηση  του  ΡΣΑ,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  δόθηκαν  σε  διαβούλευση, 
δημιουργούνται νέες δυνατότητες  για το Δήμο Φυλής με βάση ευρύτερες προβλέψεις που αφορούν :  

1. Δυνατότητα  ανάπτυξης  φυσιολατρικού  τουρισμού  στο  πλαίσιο  του  «Πράσινου  Τόξου  ανάδειξης  των 
Ορεινών Όγκων της Αττικής» και ενίσχυσης θυλάκων και ζωνών γεωργικής – κτηνοτροφικής παραγωγής 

2. Ανάδειξη δράσεων και δομών που συνδέονται με το ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον στο πλαίσιο των 
«ιστορικών – πολιτιστικών διαδρομών της Αττικής» 

3. Αναβάθμιση  των  ΒΙΟΠΑ  στο  πλαίσιο  της  οργάνωσης «ισχυρού  αναπτυξιακού/επιχειρηματικού  πόλου 
του δευτερογενούς τομέα, χονδρεμπορίου και διαμετακομιστικού εμπορίου στον Ασπρόπυργο»  

4. Δημιουργία νέων δραστηριοτήτων με ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας στο πλαίσιο «εφαρμογής 
του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση απορριμμάτων» 

5. Αξιοποίηση  του  Πάρκου  Πόλης  με  τη  δημιουργία  ενός  πάρκου  πιλοτικών  εφαρμογών  για  κτίρια 
μηδενικής  κατανάλωσης  και  βιοκλιματικές  παρεμβάσεις  στον  ελεύθερο  χώρο  στο  πλαίσιο  «της 
επιδίωξης  για  δημιουργία  οικο‐βιομηχανικών  πάρκων  με  έμφαση  στην  καινοτομία  και  στην  πράσινη 
ανάπτυξη »    
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Ανάδειξη των ορεινών όγκων (Γερανείων, Πατέρα, Πάστρας, ορεινών όγκων της Βόρειας Αττικής και κυρίως της 
Πάρνηθας)  ως  αδιάκοπης  συνέχειας  πρασίνου,  υπό  μορφή  «πράσινου  τόξου»,  το  οποίο  ξεκινά  από  το 
Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο και καταλήγει στον Ευβοϊκό. Με το τόξο πρασίνου αλλά και μεταξύ τους, 
συνδέονται οι λοιποί ορεινοί όγκοι και χώροι πρασίνου της Αττικής (Ποικίλο Όρος / Αιγάλεω, Πεντέλη, Υμηττός, 
ορεινοί όγκοι Λαυρεωτικής). 

 
 
 
 
 
 
 
Πηγή : Σχέδιο Νόμου Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα/Αττική 2021
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Για  τη  συγκρότηση,  προστασία  και  ανάδειξη  του  Ιστορικού  Τοπίου  της  Αττικής,  προωθείται  πρόγραμμα 
καταγραφής,  μελέτης  και  κήρυξης  όλων  των  ιστορικών  τοπίων,  στα  οποία  περιλαμβάνονται  ευρύτερες 
περιοχές  που  περιβάλλουν  τόπους  με  ιστορικό  ενδιαφέρον,  μνημεία,  αρχαιολογικούς  χώρους,  αρχαίες  ή 
μεσαιωνικές  διαδρομές,  καθώς  και  περιοχές  που  έχουν  διατηρήσει  τη  φυσιογνωμία  τους  αναλλοίωτη 
διαχρονικά.  Άμεσα  προωθείται  η  θεσμοθέτηση  δύο  μεγάλων  θεματικών  πολιτιστικών  πάρκων  εντός 
προστατευόμενων  περιοχών  ορεινών  όγκων Πάρνηθας  και  Λαυρεωτικής,  το  κτήμα  Τατοΐου  και  το  υπαίθριο 
Ιστορικό Μεταλλευτικό Πάρκο Λαυρεωτικής. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή : Σχέδιο Νόμου Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα/Αττική 2021
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Στην  Υποενότητα  Θριασίου  προωθείται  η  οργάνωση  ισχυρού  αναπτυξιακού  /  επιχειρηματικού  Πόλου  του 

δευτερογενούς  τομέα  παραγωγής,  χονδρεμπορίου  και  διαμετακομιστικού  εμπορίου.  Προάγεται  επίσης 

ισότιμα,  η  ταυτόχρονη  ανάταξη,  προστασία  ενίσχυση  και  ανάδειξη  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  των 

πολιτιστικών  πόρων,  σε  συνδυασμό  με  την  ενίσχυση  επιλεκτικών  μορφών  τουρισμού,  καθώς  και  με 

συμπληρωματικές  δράσεις  για  την  ενίσχυση  της  κοινωνικής  συνοχής  και  οικονομικής  ανάπτυξης.  Τέλος, 

ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι υφιστάμενες οικιστικές συγκεντρώσεις και διαφυλάσσεται ο περιαστικός 

χώρος Η φυσιογνωμία του Θριασίου διαφυλάσσεται, αναδεικνύεται και ενισχύεται ως εξής: αα) Διασφάλιση 

και ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα 

- Διαφυλάσσονται και ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι ζώνες και θύλακες αγροτικής γης (Ασπρόπυργος), 

όπως και κτηνοτροφικής παραγωγής (Ασπρόπυργος, Φυλή). 

αβ) Οργάνωση Δευτερογενούς και Τριτογενούς τομέα 
Οργάνωση  ισχυρού  αναπτυξιακού  /  επιχειρηματικού  πόλου  του  δευτερογενούς  τομέα  παραγωγής, 
χονδρεμπορίου  και  διαμετακομιστικού  εμπορίου.  Πολεοδομική  και  περιβαλλοντική  οργάνωση  των 
παραγωγικών ζωνών και συγκεντρώσεων (παραγωγικοί Υποδοχείς Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μαγούλας κλπ). 

 
 
 
Πηγή : Σχέδιο Νόμου Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα/Αττική 2021
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ: 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:    Ευρώ

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ   26.968
ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας)  131,4%

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:    %

ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ    0,3%

ΑΕΠ %  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ    14,9%

ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ    84,7%
  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:  %

ΖΩΝΗ     Α. ΖΩΝΗ
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις   15%
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις  20%
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις   25%

 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:    Πλήθος

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)   2

 Αττική Οδός, Περιφερειακή Αιγάλεω 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)   2

 Προαστιακός, Υπεραστικός 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (Περιγραφή ή Τίτλος): 

 Πάρκο Πόλης, με συνολική έκταση 250 στρ, εγκεκριμένο με το ΦΕΚ 223Δ/05.03.2004 που αναπτύσσεται ως 
«Ένα Πάρκο μεσ΄ το Κλίμα» με επιδεικτικές δράσεις και δραστηριότητες προβολής νέων τεχνολογιών για 
παθητικά κτίρια και βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον ελεύθερο χώρο    
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή Τίτλος): 

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:   Πλήθος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)    

 Στο πλαίσιο της ΖΟΕ Φυλής  (που δεν εγκρίθηκε) υπήρχε πρόβλεψη για δημιουργία ΒΙΠΕ συνολικής έκτασης 
2.242 στρ στα όρια της Δ.Ε. Φυλής. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στην υποεκπόνηση μελέτη του Γ.Π.Σ. της 
Δ.Ε. Φυλής που βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)  3

ΒΙΟΠΑ με συνολική έκταση 490 στρ. σε εντός σχεδίου περιοχή  (εγκεκριμένο σε εφαρμογή του Ν.2545/1997) 
στα όρια της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων(ΦΕΚ174/Δ/15‐03‐99). Στο πλαίσιο των ΖΟΕ Φυλής (που δεν εγκρίθηκαν) υπήρχε 
πρόβλεψη για επέκταση του σε όμορη έκταση 150 στρ στα όρια της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.   
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΕΜ) χαμηλής όχλησης, σε εκτός σχεδίου περιοχή (84/84 Ν.3105/03) συνολικής έκτασης 
335 στρ. στην θέση «ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΑ» 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:   Πλήθος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   2

Παράρτημα  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού στη  Δ.Ε.  Άνω  Λιοσίων  που  παρέχει  υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας 
υγείας 
Ιατροκοινωνικό κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας για τους κατοίκους με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά  στη 
Δ.Ε. Ζεφυρίου  
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

                          

Έκταση Δήμου 
(τ.χμ.):  

   109,200 

  

Έκταση 
Οικιστικού 
Ιστού 
(τ.χμ.):    

12,092 

     

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991  33.307  2001  38.230  2011  46.150       

Πυκνότητα Πληθυσμού επί της συνολικής έκτασης του Δήμου: 

1991  305  2001  350  2011  422       

Πυκνότητα Πληθυσμού επί του οικιστικού ιστού: 

1991  2.754  2001  3.162  2011  3.817     

  

 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο  0‐5  6‐14  15‐24  25‐39  40‐54  55‐64  65‐79  80 ετών και άνω 

39.137  2.693  5.501  6.769  9.699  7.413  3.580  2.935  547 

Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης  0,42 

Δείκτης Εξάρτησης  0,56 

Δείκτης Αντικατάστασης  2,29 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

α/α  Ονομασία 

1.  Άνω Λιοσίων 

2.  Ζεφυρίου 

3.  Φυλής 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

  

                          

Έκταση 
Δημοτικής 
Ενότητας 
(τ.χμ.):  

   38,450 

  

Έκταση 
Οικιστικού 
Ιστού 
(τ.χμ.):    

8,638 

     

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991  21.397  2001  26.423  2011  28.516       

Πυκνότητα Πληθυσμού επί της συνολικής έκτασης της Δημοτικής Ενότητας: 

1991  556  2001  687  2011  742       

Πυκνότητα Πληθυσμού επί του οικιστικού ιστού: 

1991  2.477  2001  3.059  2011  3.301       

  

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο  0‐5  6‐14  15‐24  25‐39  40‐54  55‐64  65‐79  80 ετών και άνω 

26.423  1.618  3.527  4.536  6.632  5.179  2.462  2.098  371 

Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης  0,48 

Δείκτης Εξάρτησης  0,47 

Δείκτης Αντικατάστασης  2,09 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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Η  Δημοτική  Ενότητα  Άνω  Λιοσίων  είναι  η  δεύτερη  σε  έκταση  ενότητα  του  Δήμου  Φυλής  με  επιφάνεια  που 
καλύπτει περίπου 38,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα (περίπου το 1/3 της συνολικής επιφάνειας του Δήμου Φυλής) με 
πυκνότητα περίπου 742 κάτοικοι/τετραγωνικό χιλιόμετρο επί της συνολικής επιφάνειας της Δημοτικής Ενότητας 
και  3.301  κατοίκους/  τετραγωνικό  χιλιόμετρο  επί  της  οικιστικής  επιφάνειας  (απογραφή  2011).  Είναι  η 
πολυπληθέστερη δημοτική ενότητα με πληθυσμό που αποτελεί το 72% του πληθυσμού του Δήμου (απογραφή 
2011). Είναι η μοναδική δημοτική ενότητα που από το 1991 εμφανίζει συνεχόμενη αύξηση του πληθυσμού της 
(+23% κατά τη δεκαετία 1991‐2001 και +8% τη δεκαετία 2001‐2011).  Τα άτομα ηλικίας κάτω των 15 αποτελούν 
το 19,5%  του συνολικού πληθυσμού  της δημοτικής  ενότητας,  ενώ  τα άτομα παραγωγική ηλικίας αντιστοιχούν 
στο 71%. Οι χαμηλοί δείκτες γήρανσης και εξάρτησης, καθώς και ο υψηλός δείκτης αντικατάστασης δείχνουν ότι 
πρόκειται για μια δημοτική ενότητα που παρουσιάζει υψηλή δυναμικότητα. 

                          

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

  

                          

Έκταση 
Δημοτικής 
Ενότητας 
(τ.χμ.):  

   1,500 

  

Έκταση 
Οικιστικού 
Ιστού 
(τ.χμ.):    

1,400 

 

 

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991  8.985  2001  8.860  2011  7.706       

Πυκνότητα Πληθυσμού επί της συνολικής έκτασης της Δημοτικής Ενότητας: 

1991  5990  2001  5907  2011  5137       

Πυκνότητα Πληθυσμού επί του οικιστικού ιστού: 

1991  6418  2001  6329  2011  5504       

  

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο  0‐5  6‐14  15‐24  25‐39  40‐54  55‐64  65‐79  80 ετών και άνω 

8.860  870  1.466  1.612  2.209  1.463  709  438  93 

Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης  0,61 

Δείκτης Εξάρτησης  0,47 

Δείκτης Αντικατάστασης  3,29 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου παρουσιάζει τη μικρότερη έκταση μεταξύ των τριών ενοτήτων που αποτελούν τον 
ενιαίο Δήμο Φυλής με επιφάνεια μόλις 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο. Επακόλουθο αυτού είναι να παρουσιάζει και 
εξαιρετικά  μεγάλες  τιμές  πυκνότητας  πληθυσμού  (5.137  κάτοικοι/τετραγωνικό  χιλιόμετρο  επί  της  συνολικής 
επιφάνειας της Δημοτικής Ενότητας και 5.504 κατοίκους/ τετραγωνικό χιλιόμετρο επί της οικιστικής επιφάνειας 
σύμφωνα με την απογραφή του 2011). Ο πληθυσμός του Ζεφυρίου αποτελεί το 19,5 του συνολικού πληθυσμού 
του Δήμου.  Κατά  τη δεκαετία 1991‐2001  παρουσιάζεται μια μικρή μείωση  της  τάξης  του 1,5%  περίπου ενώ η 
τάση  μείωσης  συνεχίζεται  και  τη  δεκαετία  2001‐2011  (μείωση  κατά  περίπου  15%).  Όσον  αφορά  την  ηλιακή 
κατανομή διαπιστώνεται ότι κυριαρχεί ο νέος πληθυσμός με τα άτομα ηλικίας έως 25 ετών να αποτελούν το 45% 
του συνολικού πληθυσμού της δημοτικής ενότητας. Αυτό φαίνεται και από την τιμή του δείκτη γήρανσης (0,61). 
Τα άτομα παραγωγικής ηλικίας αποτελούν περίπου το 67% του συνολικού πληθυσμού της δημοτικής ενότητας 
Ζεφυρίου. 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΦΥΛΗΣ 

  

                          

Έκταση 
Δημοτικής 
Ενότητας 
(τ.χμ.):  

   69,280 

  

Έκταση 
Οικιστικού 
Ιστού 
(τ.χμ.):    

2,054 

     

Πραγματικός Πληθυσμός: 
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1991  2.925  2001  2.947  2011  3.365       

Πυκνότητα Πληθυσμού επί της συνολικής έκτασης της Δημοτικής Ενότητας: 

1991  42  2001  43  2011  49       

Πυκνότητα Πληθυσμού επί του οικιστικού ιστού: 

1991  1.424  2001  1435  2011  1638       

  

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο  0‐5  6‐14  15‐24  25‐39  40‐54  55‐64  65‐79  80 ετών και άνω 

2.702  151  350  365  643  509  285  322  77 

Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης  0,80  

Δείκτης Εξάρτησης  0,50 

Δείκτης Αντικατάστασης  1,76 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η Δημοτική Ενότητα Φυλής είναι η μεγαλύτερη σε έκταση εκ των τριών που αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Φυλής 
και  καταλαμβάνει  έκταση μεγαλύτερη  του 63%  επί  του συνόλου. Παρόλα αυτά παρουσιάζει  και  τα μικρότερα 
ποσοστά  πληθυσμού  με  μόλις  το 8,5%  των  κατοίκων  του  Δήμου  να  κατοικεί  στη Φυλή  (απογραφή  2011).  Οι 
μεταβολές  του  πληθυσμού  τη  δεκαετία  1991‐2001  είναι  σχετικά  μικρή  (περίπου  ‐8%  )  ενώ  αρκετά  μεγάλη 
αύξηση  παρατηρείται  στη  δεκαετία  2001‐2011  (περίπου  20%).  Όπως  είναι  προφανές,  λόγω  της  μεγάλης  της 
έκτασης και του σχετικά μικρού πληθυσμού της, η δημοτική ενότητας Φυλής εμφανίζει χαμηλή πυκνότητα, μόλις 
49  κάτοικοι/τετραγωνικό  χιλιόμετρο  επί  της  συνολικής  επιφάνειας  της  Δημοτικής  Ενότητας  (λόγω  της 
εκτεταμένης  επιφάνειας  των  ζωνών  της  Πάρνηθας)  ενώ  η  πυκνότητα  είναι  1.638  κάτοικοι/  τετραγωνικό 
χιλιόμετρο επί  της οικιστικής επιφάνειας  (2001). Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού,  το 25% 
περίπου  αποτελείται  από  νεαρά  άτομα  ηλικίας  έως  18  ετών  (2001)  ενώ  οι  παραγωγικές  ηλικίες  αποτελούν 
περίπου  το   66,7%  του  πληθυσμού  (2001).  Ο  δείκτης  γήρανσης,  δηλαδή  η  αναλογία  γηρασμένου  πληθυσμού 
(άνω  των  65)  προς  τα  άτομα  κάτω  των  14  ετών  είναι  0,8,  δηλαδή  σε  κάθε  άτομο  ηλικίας  0‐14  αντιστοιχεί 
λιγότερο από  ένα άτομο άνω  των 65  ετών. Ο  δείκτης  εξάρτησης  είναι 0,5  ενώ ο δείκτης αντικατάστασης που 
εκφράζει την εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών που μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία είναι 1,76.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Οι  τρεις  Δημοτικές  Ενότητες  Άνω Λιοσίων,  Ζεφυρίου  και Φυλής  αποτελούν  τον  ενιαίο  Δήμο Φυλής,  ο  οποίος 
καλύπτει μια έκταση περίπου 110 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει η δημοτική 
ενότητα Φυλής (περίπου το 63% επί του συνόλου). Παρόλα αυτά, λόγω και της τοπογραφίας της περιοχής, στην 
περιοχή  εμφανίζεται  το  χαμηλότερο  ποσοστό  πληθυσμού  του  Δήμου  (8,5%  επί  του  συνόλου)  με  δεύτερη 
πληθυσμιακά  χαμηλότερη  τη  δημοτική  ενότητα  Ζεφυρίου  (19,5%  περίπου).  Από  τις  τρεις  δημοτικές  ενότητες, 
μόνο αυτή των Άνω Λιοσίων παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση του πληθυσμού της από το 1991 έως και σήμερα 
με το Ζεφύρι και τη Φυλή να παρουσιάζουν αυξομειώσεις (η δημοτική ενότητα Ζεφυρίου εμφανίζει συνεχόμενη 
μείωση  πληθυσμού  από  το  1991  έως  και  σήμερα).  Όσον  αφορά  διαφορές  στην  ηλικιακή  κατανομή  του 
πληθυσμού  διαπιστώνεται  ότι  ο  νεαρότερος  πληθυσμός,  ποσοστιαία,  εμφανίζεται  στη  δημοτική  ενότητα 
Ζεφυρίου  (26,3%  επί  του συνολικού πληθυσμού  της δ.ε.)  ενώ ακολουθεί η δημοτική  ενότητα Άνω Λιοσίων με 
ποσοστό περίπου 19,5%.  Το μικρότερο ποσοστό ατόμων νέας ηλικίας  (0‐14) όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό 
γηραιότερου  πληθυσμού  (65+)  εμφανίζεται  στη  δημοτική  ενότητα Φυλής  (18,5%  και 14,7%  αντίστοιχα).  Αυτό 
αποτυπώνεται και από τις τιμές του δείκτη γήρανσης, ο οποίος είναι μεγαλύτερος στη δημοτική ενότητα Φυλής 
(0,8). 
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Διάγραμμα: Μεταβολές του πληθυσμού των τριών Δ.Ε. ανά δεκαετία (πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Με βάση  τα  αποτελέσματα  της  απογραφής  του 2011,  ο  ενοποιημένος  Δήμος Φυλής,  αναδείχθηκε  πρώτος  σε 
πληθυσμό, μεταξύ των πέντε Δήμων της Δυτικής Αττικής. Με πληθυσμό 46.150 κατοίκους, παρουσίασε αύξηση 
17,16% σε σχέση με την απογραφή του 2001, κατά την οποία οι Δήμοι Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής, που 
συγκροτούν  τον  Καλλικρατικό  Δήμο  Φυλής,  είχαν  εμφανίσει  συνολικό  πληθυσμό  38.230  κατοίκους.  Ο  Δήμος 
παρουσιάζει  συνεχόμενα  ανοδική  τάση  στον  πληθυσμό  του,  τάση  που  ακολουθείται  και  από  το  συνολικό 
πληθυσμό της περιφέρειας Αττικής.  

 
Διάγραμμα : Μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου Φυλής τις τελευταίες δεκαετίες (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

 
Ο πληθυσμός του Δήμου Φυλής το 1991 αποτελούσε το 31% του συνολικού πληθυσμού της Νομαρχίας Δυτικής 
Αττικής και περίπου το 1% του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας Αττικής. Τα ποσοστά αυτά παραμένουν 
σχεδόν στάσιμα σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 (30% της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και 1,2% 
του  πληθυσμού  της  Αττικής).  Χαρακτηριστικό  γνώρισμα  του  Δήμου  Φυλής  είναι  ο  σχετικά  νέος  σε  ηλικία 
πληθυσμός. Ο δείκτης γήρανσης του Δήμου για το 2001 ήταν 0,42, με ουσιαστική διαφορά από τον αντίστοιχο 
δείκτη  για  το  σύνολο  της  Αττικής  το  ίδιο  έτος  (1,06)  αλλά  και  από  το  δείκτη  που  αντιστοιχεί  στο  σύνολο  της 
χώρας  (1,10).    Αντίστοιχες  διαφορές  δεν  παρουσιάζονται  στο  δείκτη  εξάρτησης,  παρόλα  αυτά  υπάρχει  μια 
απόκλιση του δείκτη του Δήμου με τον αντίστοιχο δείκτη της Ελλάδας κατά 0,07  (0,56  και 0,49 αντίστοιχα). Ο 
δείκτης εξάρτησης για  την Αττική  το 2001  ήταν 0,42.  Κύρια πληθυσμιακά χαρακτηριστικά  του Δήμου είναι:  το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ανήκει στις μικρές ηλικίες έως 14 ετών, ο μισός περίπου πληθυσμός (49,8%) 
συγκροτεί  το  παραγωγικό  τμήμα  (25‐64  ετών),  ενώ  οι  ηλικιωμένοι,  άνω  των  65  συμμετέχουν  μόνο  κατά  6%. 
Σημαντικό στοιχείο σε ότι αφορά την δημογραφική σύνθεση είναι η ύπαρξη σημαντικού αριθμού ατόμων που 
ανήκουν  σε  ανομοιογενείς  κοινωνικά  ομάδες  πληθυσμού.  Στα  όρια  του  Δήμου  Φυλής  καταγράφονται  6.000 
άτομα  με  ιδιαίτερα  κοινωνικά  χαρακτηριστικά  κυρίως  στις  Δημοτικές  Ενότητες  Άνω Λιοσίων  και  Ζεφυρίου,  οι 
οποίοι  συγκεντρώνονται  σε  εντοπισμένους  χωρικά  θύλακες  όπως απεικονίζεται  στο  συνημμένο  χάρτη.  Επίσης 
στα όρια του Δήμου Φυλής καταγράφονται 5.000 περίπου μετανάστες. Σημειώνετε ότι για το έτος 2001‐12 στο 
γραφείο  αλλοδαπών  του  Δήμου  κατατέθηκαν  4.500  αιτήσεις  μεταναστών.  Τέλος  λόγο  των  συνθηκών  που 



 11

διαμορφωθήκαν από την πρόσφατη οικονομική κρίση αυξάνεται ο αριθμός απόρων οικογενειών που σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία ανέρχονται σε 900 οικογένειες.      
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ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ‐ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ‐ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  
Φυσικοί 
Πόροι 

Μονάδες Μέτρησης 

  
Ονομασία     Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης 

στοιχείων 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Δάση (εκτός 
των ζωνών 
των ορεινών 

όγκων) 

1.Δάσος Κωνοφόρων  130  Corine 2000  1999‐2000 

2.Μεταβατικές θαμνώδεις δασώδεις 
εκτάσεις 

230  Corine 2000  1999‐2000 

Βοσκότοποι 
(εκτός των 
ζωνών των 
ορεινών 
όγκων) 

1.Φυσικοί βοσκότοποι  330  Corine 2000  1999‐2000 

Βιότοποι 

1. Τμήμα Όρους Πάρνηθα  210.000  A00060047  1993 

2. Άρμα και φαράγγι Γκούρας  5.000  AG0060048  1993 

3. Τμήμα  Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας   78.000  AG0020011  1986 

 Ορεινοί Όγκοι 

Ονομασία  Ποσοστό Κάλυψης 
% της έκτασης του 
Δήμου 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

1. Ορεινός Όγκος Πάρνηθας  70,13 

ΠΔ Καθορισμός 
Ζωνών 
προστασίας του 
ορεινού όγκου 
Πάρνηθας (N. 
Αττικής).  
ΦΕΚ 
336Δ/24.07.2007 
και τροποποίηση 
ΦΕΚ 
619Δ/19.12.2008 

2008 

1.1 Τμήμα της  Ζώνης Α1  απολύτου 
προστασίας, εντός της οποίας επιτρέπεται 
η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και 
η επίσκεψη ειδικών επιστημόνων και 
υπαλλήλων, που είναι επιφορτισμένοι με 
καθήκοντα φύλαξης, εποπτείας και 
διαχείρισης του Δρυμού. Επίσης 
επιτρέπεται η διέλευση κοινού μόνο από 
συγκεκριμένες διαδρομές − μονοπάτια 
πεζοπορίας και η αναψυχή μόνο σε 
συγκεκριμένα σημεία, κατανεμημένα στις 
ως άνω διαδρομές. Οι διαδρομές και τα 
σημεία αναψυχής ορίζονται από μελέτη 
που εγκρίνεται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και την 
Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού 
Αθήνας. 

2,5 

1.2 Τμήμα της  Ζώνη Α2 απολύτου 
προστασίας, εντός της οποίας επιτρέπεται 
μόνον η υπαίθρια αναψυχή, και 
διημέρευση του κοινού, η επιστημονική 
έρευνα και παρατήρηση και η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επίσης 
επιτρέπεται η κίνηση των πάσης φύσεως 
οχημάτων κατά μήκος του κυρίως οδικού 

20,9 
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δικτύου, με τους περιορισμούς που 
αναφέρονται σε ώρες, μέρες, εποχές και 
θέσεις και καθορίζονται από τον 
Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού 
Δρυμού. Όλες οι παραπάνω χρήσεις και 
δραστηριότητες είναι δυνατόν να 
περιορίζονται χρονικά και χωρικά, από τις 
ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού. 

1.3 Τμήμα της Ζώνης Β1 , αναψυχής, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπαίθριου 
αθλητισμού και υπαίθριων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, στην οποία επιτρέπεται η 
ανέγερση αναψυκτηρίων, εστιατορίων, 
υπαίθριων ή ημιϋπαίθριων καθιστικών 
και περιπτέρων ιστορικής και 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την 
περιοχή. 

27,0 

1.4 Τμήμα της Ζώνη Β2, υψηλής 
προστασίας και καθορίζεται σαν περιοχή 
υπαίθριας αναψυχής και γεωργικής 
χρήσης εξαιρουμένων των γεωργικών 
αποθηκών. Εντός της ζώνης αυτής 
επιτρέπεται η ανέγερση ενός μικρού 
Δημοτικού Καταφυγίου και μιας 
Δημοτικής εγκατάστασης πολιτιστικού – 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η χωροθέτηση 
των ως άνω δημοτικών εγκαταστάσεων, 
γίνεται ύστερα από ειδική μελέτη και 
εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή 
του Οργανισμού Αθήνας μετά από 
σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας 
δασικής υπηρεσίας. 

15,2 
 

1.5 Τμήμα της Ζώνης Β3,  αναψυχής, 
αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
ιππικών εγκαταστάσεων και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις οποίες 
επιτρέπεται η ανέγερση αναψυκτηρίων, 
εστιατορίων, μικρών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιππικών 
εγκαταστάσεων, υπαίθριων ή 
ημιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων 
ιστορικής, περιβαλλοντικής και 
πολιτιστικής ενημέρωσης. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται 
ύστερα από ειδική μελέτη για τις ζώνες Β3 
που εγκρίνεται από την Εκτελεστική 
Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας μετά 
από σύμφωνη γνωμοδότηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Η ειδική μελέτη πρέπει να 

3,9     
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αναφέρεται σε έκταση μεγαλύτερη των 
200στρ. 

1.6 Τμήμα της Ζώνης Γ1 αναψυχής, στην 
οποία επιτρέπεται η ανέγερση 
αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων 
και κτιρίων κατοικίας. Δεν είναι δυνατή η 
δόμηση περισσοτέρων του ενός κτιρίων 
ανά έκαστο γήπεδο. 

0,63 

2. Όρος Αιγάλεω   8,04 

Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 
207Α/07.10.1999) 

 
1999 

2.1 Τμήμα της Ζώνης Α, απόλυτης 
προστασίας και αποκατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος στη οποία 
επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση 
υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών 
(Περίπτερα αναψυχής). Εγκαταστάσεις 
που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα και 
υφίστανται στη ζώνη αυτή διέπονται από 
το δικό τους νομικό καθεστώς 

5,0 

2.3 Τμήμα της ζώνης Γ, γεωργικής χρήσης 
στην οποία επιτρέπεται μόνο η ανέγερση 
γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων   

0,1 
 

2.3 Τμήμα της Ζώνης Δ, περιαστικού 
πάρκου της ΒΔ πύλης της Αθήνας με 
λειτουργίες αναψυχής, παιδικής 
αναψυχής, αθλητισμού, ελεύθερου 
πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση 
αναψυκτηρίων, καφενείων, εστιατορίων, 
μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, 
κτιρίων πολιτιστικών χρήσεων και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και 
εγκαταστάσεις ζωολογικού κήπου. Επίσης 
επιτρέπονται οι διαμορφώσεις του χώρου 
με αισθητικές επεμβάσεις που 
διευκολύνουν την δημιουργία αδιάκοπης 
πορείας σύνδεσης του αστικού χώρου του 
Λεκανοπεδίου με το Ποικίλο Όρος και στη 
συνέχεια με την Πάρνηθα. Η χωροθέτηση 
των κτιρίων και εγκαταστάσεων γίνεται 
μετά από έγκριση του ΟΡΣΑ και 
γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Γεωργίας.     

1,3 
 

2.4  Ζώνη Ε, Χώρος Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων, ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας απορριμμάτων, μέσα στην 
οποία επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που 
εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές   

1,6 
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2.5 Ζώνη Ε1, Νεκροταφείο μέσα στην 
οποία επιτρέπονται μόνο εγκαταστάσεις 
που εξυπηρετούν τη χρήση αυτή.     

0,04 

Καταφύγια 
Άγριας Ζωής/ 
Εκτροφεία 
Θηραμάτων 

Ονομασία  Έκταση (στρ.)

Καταφύγιο άγριας ζωής στο όρος Αιγάλεω  27.000 

Καταφύγιο άγριας ζωής στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας  106.700 

Εκτροφείο θηραμάτων στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας  1.140 
Τοπία 

ιδιαίτερου 
φυσικού 
κάλλους 

Ονομασία  κωδικός  Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Άρμα και φαράγγι Γκούρας  ΑΤ2011009  1998 

Περιοχές 
Natura 

Ονομασία  κωδικός  Έκταση (στρ.)

Περιλαμβάνει τμήματα των ζωνών προστασίας Α1, Α2, Β1, Β2, 
Β3 και Γ1 του Ορεινού Όγκου της Πάρνηθας 

GR3000001 
 

52.470 
 

Ρέματα 

Ονομασία     χλμ Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

1.Ρέμα Γιαννούλας  8  ΥΠΕΚΑ  2010 

2Ρέμα Κατερινέζας.  2,5  ΥΠΕΚΑ  2010 

3.Ρέμα Πικροδαφνέζας   2,79  ΥΠΕΚΑ 2010 
4.Ρέμα Εσχατιάς  1,9  ΥΠΕΚΑ 2010 
5. Ρέμα Ευπειρίδων  7,2  ΥΠΕΚΑ  2010 

Ορυκτοί 
Πόροι‐

Μεταλλεία 

Ονομασία  Έκταση (στρ.)

1. Λατομείο «Μουσαμάς» χαρακτηρισμένο ως ΧΥΤΥ  330 

2. Λατομείο «Σιακαντάρη» με διαμορφωμένους αθλητικούς χώρους που χρήζουν 
επισκευής 

60 

3. Λατομείο «Φράγκου» σε διαδικασία αποκατάστασης  300 

4. Λατομείο αδρανών στην ΔΕ Φυλής   
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Περιβαλλοντικές 

Πιέσεις 
Δημοτική Ενότητα  Περιγραφή 

1.  Άνω Λιοσίων ‐ 
Φυλής 

Σημαντική υποβάθμιση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος  
καθώς και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από άποψη θορύβου σκόνης 
και αερίων ρύπων από τη λειτουργία  του ΧΥΤΑ, σε ακτίνα μικρότερη 
των 500μ.     

2.   Άνω Λιοσίων  ‐ 
Ζεφυρίου 

Απειλή ρύπανσης από βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.   

3.   Άνω Λιοσίων  ‐ 
 Ζεφυρίου  

Πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της μη ολοκλήρωσης του δικτύου 
όμβριων στις περιοχές Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου. Η αδυναμία 
κατασκευής των έργων οφείλεται στην μη αποπεράτωση του ρέματος 
της «ΕΣΧΑΤΙΑΣ» 

4.   Άνω Λιοσίων  ‐
Φυλής 

Συγκέντρωση κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών 
αναμεταδοτών   

5.   Άνω Λιοσίων  ‐ 
 Ζεφυρίου ‐ Φυλής 

Αυθαίρετες κατασκευές και συσσώρευση δραστηριοτήτων συλλογής 
μεταλλικών τεμαχίων – υπολειμμάτων προς ανακύκλωση (σκραπ) 
στους συνοικισμούς με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά και 
δορυφορικά στην περιοχή ΧΥΤΑ    

6.    Άνω Λιοσίων  ‐ 
 Ζεφυρίου ‐ Φυλής 

Ανεξέλικτη απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων, πιθανά πλημμυρικά 
φαινόμενα   

 7.   Φυλής  Οι καταστροφές από την μεγάλη πυρκαγιά της Πάρνηθας τον Ιούλιο 
του 2007 

8.   Φυλής  Σημαντική επιβάρυνση από οργανικά απορρίμματα και υλικά 
συσκευασίας λόγω της προσέγγισης επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα   

9.  Άνω Λιοσίων  ‐ 
 Ζεφυρίου ‐ Φυλής 

Κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων . 

 10.   Άνω Λιοσίων   Μεγάλος φόρτος Βαρέων Αυτοκινήτων και Απορριμματοφόρων λόγω 
διαμπερούς κυκλοφορίας. 

11.  Άνω Λιοσίων  Λόγω της λειτουργίας του χώρου Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) 
(πρώην ΟΔΔΥ) , υπάρχει  έντονη δορυφορική λειτουργία υπολειμμάτων 
προς ανακύκλωση (σκραπ) 

12.  Άνω Λιοσίων  Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου σημαντική 
επιβάρυνση λόγω καθημερινής κυκλοφορίας 370 περίπου λεωφορείων 
με χρήση κίνησης  φυσικού αερίου, το οποίο έπρεπε να απομακρυνθεί 
από το 1996. 
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Υποδομές 
εξυπηρέτησης 

δικτύων 
Μονάδες Μέτρησης 

Ύδρευση 

Υδρόμετρα Ποσοστό 
ολοκλήρωσης 
Δικτύου 
Ύδρευσης % 

Μέση ετήσια 
κατανάλωση (μ3) 

Γεωτρήσεις 
Ύδρευσης 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο Δήμου 
  97% 

(κατασκευασμένα 
355χλ ) 

      

ΔΕ Άνω Λιοσίων  15.812    2.167.000  ‐  2012 

ΔΕ Ζεφυρίου  Υδροδοτείται από ΕΥΔΑΠ 

ΔΕ Φυλής  1.263    173.100  ‐  2012 
    

Υδατοφόρα 
Οχήματα 
(πλήθος) 

Πλήθος  Ημερομηνία Καταγραφής   

6  2012    

Αποχέτευση 

Ποσοστό 
ολοκλήρωσης % 

Ημερομηνία Καταγραφής   

90%  2012  κατασκευασμένα 
326  χλμ  

ΒΙΟΚΑ 
Πλήθος  Ημερομηνία Καταγραφής   

‐    

Οχήματα 
Μεταφοράς 

Λυμάτων 
(πλήθος) 

‐ 

  

Άρδευση 

Γεωτρήσεις 
Άρδευσης 

Ημερομηνία Καταγραφής   

‐    

Ενέργεια 
kwh  Ημερομηνία Καταγραφής   

‐    

ΑΠΕ 
Εγκατεστημένα kwh  Ημερομηνία Καταγραφής   

‐    

Διαχείριση 
Ομβρίων 

Δίκτυο (χλμ)  Ημερομηνία Καταγραφής Ποσοστό 
Ολοκλήρωσης % 

24  2012  13%   

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος)

α/α  Τίτλος 

1.  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» έχει  ενταχθεί η Πράξη "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ" της δημοτικής ενότητα Άνω Λιοσίων που αφορά παρεμβάσεις σε 
υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια & σε Κοινόχρηστους χώρους. Η δράση θα ολοκληρωθεί έως 
31/12/2015. 

2.  Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2 
(πρόσκληση 1.13 της ΕΥΔ του ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007‐2013) και στη 
θεματική προτεραιότητα "Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας" με την 
υποβολή της πρότασης με τίτλο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα 
δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Φυλής για τα κτίρια του 1ου και 2ου Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Ζεφυρίου."   

3.  Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2 
(πρόσκληση 1.13 της ΕΥΔ του ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007‐2013) και 
ειδικότερα στη δράση "Παρεμβάσεις Ενεργειακής αναβάθμισης ανοικτών αθλητικών χώρων" 
με την υποβολή πρότασης για το ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Φυλής.  

4.  Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2 
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(πρόσκληση 1.14 της ΕΥΔ του ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007‐2013) και 
ειδικότερα στην πράξη "Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια", με 
την υποβολή πρότασης για το σχολικό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου, του 2ου Δημοτικού 
και του 1ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.  

 
Καθαριότητα 

Όγκος 
Απορριμμάτων  

Τόνοι/μήνα 
Ημερομηνία 
καταγραφής  Απορριμματοφόρα 

(συμβατικά) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

2.000  2012  12  2012

Όγκος 
Ανακυκλώσιμων  

Τόνοι/μήνα 
Ημερομηνία 
καταγραφής  Απορριμματοφόρα 

(ανακύκλωσης) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

145  2012 5  2012

Διαχείριση 
Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ)  

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Οχήματα (πλύσιμο 
κάδων) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Ο ΧΥΤΑ Αττικής  
σχεδιασμένος για 
3.500 τόνους 
απορριμμάτων 

ημερησίως δέχεται 
σήμερα 9.000 τόνους 

2012  1  2012 

Κάδοι (συμβατικοί) 
πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής  Κάδοι 

(ανακύκλωσης) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

3000   2012 500  2012

Οχήματα ‐ Σκούπες 
πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

Φορτηγά ‐
Απορριμματοφόρα 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

5  2012 5  2012 

Όγκος Ογκωδών 
Αντικειμένων  

Κυβικά μέτρα 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Οχήματα Συλλογής 
Ογκωδών 

Αντικειμένων 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

100/ημέρα  2012 3  2012

Πολιτική 
Προστασία 

Πλήθος  Περιγραφή 

Υποδομές ‐ 
Εξοπλισμός 

1  Αλατ/μέας‐Λεπίδα απ/σμού  

10  Υδροδεξαμενές στην ΝΔ πλευρά της Πάρνηθας  

   
Δράσεις ‐ 
Ενέργειες ‐ 

Προγράμματα 

1  Γραφείο πολιτικής Προστασίας με τοπικό συντονιστικό όργανο που 
υλοποιεί σε ετήσια βάση το σχέδιο πυρασφάλειας σε συνεργασία με 
τους εμπλεκόμενους φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο, 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ΣΥΝΠΑ) 

1  Καθαρισμοί δρόμων περιμετρικά των δασικών περιοχών  

Δημοτική Συγκοινωνία 

Οχήματα (πλήθος)  χλμ 
Αριθμός 
Γραμμών 

Συχνότητα 
Δρομολογίων 

‐       

            
Υποδομές Μεταφορών 

Υποδομές              

Σιδηρόδρομοι 

Ονομασία Επιβατικών Σταθμών  Χλμ Δικτύου 

1.Άνω Λιόσια Προαστιακός  1.Προαστιακός  8,1 

‐  2. Υπεραστικός  7,3 

Υπερτοπικό Δίκτυο 
δρόμων 

Ονομασία    Χλμ Δικτύου

1. Αττική Οδός  7,6 

2. Περιφερειακή Αιγάλεω  5,3 
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Περιφερειακό 
Δίκτυο Δρόμων 

1. Λεωφόρος Φυλής  7  
2. Λεωφόρος Νάτο‐Ασπροπύργου‐Μεγ.Αλεξάνδρου  6,6 

       3. Μεγαρίτου – Κρητικού Πελάγους  1 

Τοπικές Οδοί 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  Χλμ Δικτύου 
Επιφάνεια 
(τχλμ) 

1 . Άνω Λιοσίων   280  2,4 

2.  Ζεφυρίου   40  0,422 

3.  Φυλής  40  0,35

Ποδηλατόδρομοι 

 
1.  Οδός Θεοφίλου Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων 

 Χλμ Δικτύου 
1 

2.  Περιοχή  ΒΙΟΠΑ  1 

Αστικές 
Μεταφορές 

Γραμμή  Δρομολόγιο    Χλμ Δικτύου  

709  ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)  4,26 

712 
ΑΧΑΡΝΑΙ ‐ ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ‐ Α.ΛΙΟΣΙΑ 

(ΠΑΝΟΡΑΜΑ)  6,81 

723  ΦΥΛΗ ‐ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑΚΥΚΛΙΚΟ)  8,67 

733  ΑΧΑΡΝΑΙ ‐ ΑΜΑΞ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)  4,3 

749  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ‐ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)  4,49 

878  ΑΧΑΡΝΑΙ ‐ ΕΛΕΥΣΙΝΑ  6,7 

879  ΑΧΑΡΝΑΙ ‐ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‐ ΕΛΕΥΣΙΝΑ  6,7 

Β12  ΜΑΡΝΗ ‐ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  5,21 

735  ΖΕΦΥΡΙ ‐ ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)  7,76 
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Πολεοδομική Πληροφορία 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

   στρ. % κάλυψης  Ημερομηνία Καταγραφής 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένου του ΒΙΟΠΑ) 

11.390  100  2012 

Οικοδομήσιμοι χώροι 7.260  63,7  2012 

Κοινόχρηστοι χώροι  3.720  32,6  2012 

Κοινωφελείς χώροι 410  3,6  2012 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

   στρ.  % κάλυψης  Ημερομηνία Καταγραφής 

Χώροι κυκλοφορίας 2.920  25,6  2012 
Χώροι αστικού πρασίνου – Πλατείες – Παιδικές Χαρές

(αφαιρουμένου του Θεματικού Πάρκου) 
550  4,8  2012 

Εκτάσεις σε κοινή χρηση για βοσκοτόπια, αγροτικά 
πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες κλπ  ‐  ‐  ‐ 

Οργανωμένοι Χώροι Εγκαταστάσεων Αναψυχής και 
Αθλητισμού  210  1,8  2012 

Θεματικά Πάρκα (συμπεριλαμβανομένων και των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του πάρκου) 

250  2,2  2012 

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία

Δημοτική Ενότητα  Περιγραφή 

Φυλής   Αρχαιολογικός χώρος «Φρούριο Φυλής, Σπλήλαιο Πανός και Νυμφών» 6518/2993/15.12.06 
Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού  (ΦΕΚ 221ΑΑΠ/29.12.2006) 

Φυλής   Αρχαιολογικός χώρος «Καλιστήρι ‐ Σπηλιές» 48335/2767/15.02.96 Απόφαση Υπουργού 
Πολιτισμού  (ΦΕΚ 272Β/23.04.1996) 

Άνω Λιοσίων  Αρχαίο τείχος «ΔΕΜΑ» (το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
συνεδρίασε την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012, για την έγκριση  κήρυξης ‐ οριοθέτησης του 
αρχαιολογικού χώρου Αρχαίου Τείχους «Δέμα» στα Άνω Λιόσια, Δήμου Φυλής, 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής). 

Φυλής   Βυζαντινό μνημείο προ του 1830 «Ναός του Αγίου Πέτρου» ΒΔ 26.10.1923 (ΦΕΚ 
328Α/14.11.1923) 

Φυλής   Διατηρητέο μνημείο μεταβυζαντινό «Ι.Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου» ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/7327/192/06.03.1986 (ΦΕΚ 183Β/14.04.1986) 

Μνημεία 
Δημοτική 
Ενότητα Φυλής  

1. Κορυφή Άρμα: Μαρτυρίες για την ύπαρξη βωμού αφιερωμένου στο Δία 
2. Σπήλαιο του Πανός 
3. Ανασκαφή στη θέση «Καλό πηγάδι» έφερε στο φως λείψανα αρχαίου οικισμού 
4. Μ. Κλειστών 
5. Αγία Παρασκευή 
6. Άγιος Νικόλαος 
7. Άγιος Νικόλαος ο Νέος 
8. Άγιος Αθανάσιος 
9. Αγία Άννα 
Μεταβυζαντινή Οικία γνωστή ως Καμαρόσπιτο 
 

Μνημεία 
Δημοτική 
Ενότητα Άνω 
Λιοσίων 

1. Περιοχή Λίμνη(οδός Μ. Αρκαδίου): Ανασκαφή έφερε στο φως αγροικία ρωμαϊκών 
χρόνων 
2. Περιοχή Τσουκλίδι (εντός του Δημοτικού Φυτωρίου που ενοικιάζει ο Δήμος από την κ. 
Δελημπελταδάκη Δάφνη), ανασκαφή έφερε στο φως υστερορωμαικό κτίριο και αρχαίους 
τάφους 
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3. Περιοχή γύρω από το ναό του Σωτήρα(Αλλιώς Αγ. Σωτήρα) οικοδομικά λείψανα 
αρχαίου ιερού 

 
        

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυλής έλαβε την υπ’αριθμ. 108/19‐04‐2011 απόφασή του για το θέμα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, με την  οποία αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα παρακάτω : 

 Να  μη  γίνει  κανένα  έργο  στην  περιοχή  πλέον,  εκτός  από  έργο  που  θα  αφορά  μόνο  την  δική  μας 
διαχείριση  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  με  ανακύκλωση,  χωρίς  καύση,  χωρίς 

αεροποίηση,  χωρίς  ξήρανση,  ενδεχόμενα  μόνο  με  αναερόβια  χώνευση,  δηλαδή  με  λιπασματοποίηση, 

κομποστοποίηση.  

 Να μπει  ένα  χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης με αιτήματα που θα γίνουν    επίσημα από  τις  υπηρεσίες 
(τεχνική υπηρεσία, Πολεοδομία) προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για να μας απαντήσουν πότε κλείνει ο ΧΥΤΑ.  

 Δημιουργία προτύπου διαχείρισης ανακύκλωσης .  
 Δεν θα γίνει κανένα έργο για κανέναν και ο ΧΥΤΑ θα κλείσει και θα χρησιμοποιείται ένα τμήμα του που 
δεν θα το αφήσουμε να κλείσει για δική μας χρήση.   

 

Πέρα των παραπάνω και σε συνέχεια της αποφάσεως, ο Δήμος παρενέβη  στη Διαβούλευση σχετικά με την 
προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών (GR‐Αθήνα: «Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες 
επεξεργασίας αποβλήτων) 2011/, 162‐267416, όπως παρατίθεται παρακάτω: 

Με την από 10 Απριλίου 2011, επιστολή του Δημάρχου Φυλής προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους 
Υπουργούς η οποία δημοσιοποιήθηκε, είχαν κατατεθεί οι απόψεις και οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής για το 
οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, με ιδιαίτερη έμφαση, φυσικά, στη διαρκώς 
επιδεινούμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου μας, λόγω της αποκλειστικής χρήσης του ΧΥΤΑ Φυλής ως 
του μοναδικού χώρου διάθεσης των απορριμμάτων που παράγουν τα 5 σχεδόν εκατομμύρια κατοίκων της 
Αττικής. 

Από τότε μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν υπήρξε καμία ουσιαστική απάντηση, αλλά αντίθετα, έχουν λάβει χώρα 
γεγονότα και επιλογές που ανατρέπουν τον ψηφισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων, Περιφερειακό Σχεδιασμό –
την μόνη υφιστάμενη ορθολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση, ακυρώνουν τις 
προγραμματισμένες χρηματοδοτήσεις και καταδικάζουν την περιοχή του Δήμου Φυλής να παραμείνει, μόνιμος 
αποδέκτης των απορριμμάτων. 

Το εντελώς απαράδεκτο όμως είναι ότι αυτή η καταδίκη δεν αφορά μόνο τα, προσεχή 3 χρόνια, που είναι ο 
χρόνος ζωής των υφιστάμενων χώρων διάθεσης, αλλά τα επόμενα 25 χρόνια, όπως έχει εξαγγελθεί με τη 
διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος κατασκευής μονάδων επεξεργασίας που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Για να υπάρχει πλήρης εικόνα είναι απαραίτητο να τεθούν υπόψη σας ορισμένα στοιχεία ταξινομημένα σε 
τρεις ενότητες: Α. Ιστορικό – Νομοθετικό πλαίσιο. Β. Ερωτήματα που γεννούνται σε σχέση με τον διεθνή 
διαγωνισμό. Γ. Θέσεις για την Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του 
Δήμου Φυλής. 
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Α. Ιστορικό – Νομοθετικό πλαίσιο  

Από το 1970, η περιοχή του Δήμου μας, καθορίσθηκε και επισήμως ως χώρος υποδοχής απορριμμάτων των 
μελών του ΕΣΔΚΝΑ. Ο χώρος αυτός λειτουργούσε χωρίς προδιαγραφές, ανήκε δηλαδή στην κατηγορία ΧΑΔΑ. 
Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήθηκε ένα πιο σύγχρονο και φιλικό προς το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, νομοθετικό πλαίσιο, που προσδιοριζόταν τόσο από τις οδηγίες της ΕΟΚ, όσο 
και από την Ελληνική Νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα, μέσω των διαρθρωτικών Ταμείων και ιδιαίτερα του Ταμείου 
Συνοχής, άρχισαν οι χρηματοδοτήσεις των έργων διαχείρισης. 

Από το 1996, ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην περιοχή του 
Δήμου μας, ενώ άρχισε και η κατασκευή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και το 
Εργοστάσιο διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων. Οι ως άνω εγκαταστάσεις λειτουργούσαν με όρους και 
προϋποθέσεις, που είχαν τεθεί από τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων. 

Στις αποφάσεις αυτές, ετίθετο πάντοτε η μέγιστη ποσότητα που επιτρεπόταν να δεχθεί ο ΧΥΤΑ, με μελλοντική 
μείωση αυτών των ποσοτήτων, ενόψει της λειτουργίας σε άλλες περιοχές αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Παρά το 
γεγονός ότι, τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας (Υπουργεία, Περιφέρεια, ΤΕΔΚΝΑ), είχαν αποφασίσει 
χωροθέτηση δύο (2) ακόμα περιοχών, αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα, το σύνολο των 
απορριμμάτων, το οποίο συνεχώς αυξανόταν, να το διαχειρίζεται ο ΧΥΤΑ του Δήμου μας. 

Λόγω των προβλημάτων χωροθέτησης, η τότε Κυβέρνηση, εψήφισε το Νόμο 3164/2003, όπου με το άρθ. 33 
«ολοκληρώθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός με την έγκριση ως κατάλληλων χώρων, τρεις περιοχές, Α. Βόρεια 
– Ανατολική Αττική, θέση «Μαυροβουνό» Γραμματικού – Β. Νότια – Ανατολική Αττική, θέση «Βραγόνι» 
Κερατέας Λαυρεωτικής και Γ. Δυτική Αττική, θέση «Σκαλιστήρι» Φυλής – Άνω Λιοσίων. 

Επίσης με τον ίδιο νόμο καθορίσθηκαν περιοχές λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης , στον Ελαιώνα, 
στο Σχιστό, στον Άλιμο, στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα, στο ΒΙΠΑ Κηφισιάς, στο ΒΙΠΑ Χαμομηλίου, στο Γουδί και 
στον κόμβο της Περιφερειακής Υμηττού. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Φυλής παραχώρησε δημοτική ιδιόκτητη 
έκταση χιλίων (1000) στρεμμάτων εντός της οποίας υπάρχουν και θύλακες ιδιωτικών εκτάσεων για τη 
δημιουργία ΧΥΤΑ, προς τον σκοπό επίλυσης του προβλήματος της Αττικής, η οποία δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εργοστασίων ή ΧΥΤΥ με βάση το νόμο. 

Με αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής, ενεκρίθησαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων, ενώ συγχρόνως, εκδόθηκαν 
όλες οι σχετικές Αποφάσεις για την υλοποίηση των έργων, οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες και ισχυρές από το Σ.τ.Ε., 
στο οποίο πολλάκις είχαν προσφυγές για την ακύρωσή τους, οι κάτοικοι οι Δήμοι και οι Νομαρχίες. 

Με την Υπ΄ αρ. Απόφαση 3190Φ ΠΕΡ Σ‐ Α06/22 Φεβ 2011, του Περιφερειακού Συμβουλίου, γίνεται 
επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού και ανατίθενται μελέτες για την επιλογή των Τεχνολογιών. 
Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και 
ΕΣΔΚΝΑ, προκειμένου να γίνει η ανάθεση των έργων. Η προγραμματική αυτή σύμβαση, ουδέποτε 
ολοκληρώθηκε διότι κρίθηκε παράνομη από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η ολιγωρία, η διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια καθώς και η αναποφασιστικότητα που επέδειξε η 
Πολιτεία για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων στις άλλες δύο περιοχές (Κερατέας και 
Γραμματικού) καθώς και των σταθμών μεταφόρτωσης, δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο την αργοπορία και την 
απώλεια κοινοτικών πόρων, αλλά και την ακατανόητη και αυτοκτονική αλλαγή της πολιτικής, που βασίζεται σε 
δύο κυρίως λόγους. 

Ο πρώτος λόγος αφορά στην υπαναχώρηση της επιλογής της περιοχής της Κερατέας, όπου αποφάσεις που 
πάρθηκαν με κόπο αγωνία και σκληρή δουλειά και κρίθηκαν νόμιμες από το ΣτΕ, ανατρέπονται και αρχίζουν 
νέες συζητήσεις, για άλλο χώρο και άλλες μεθόδους που σημαίνει ανακολουθία και καθυστερήσεις 
τουλάχιστον πέντε ετών. Αυτή η υπαναχώρηση, σήμανε ταυτόχρονα και τη ριζική αλλαγή πολιτικής, όχι από 
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ευαισθησία προς τις τοπικές κοινωνίες, αλλά με στόχο την υλοποίηση άλλων πολιτικών επιλογών, τόσο στην 
τεχνολογία και την οικονομία, όσο και στην υιοθέτηση ως μοναδικού χώρου υποδοχής της περιοχής του Δήμου 
μας, όπως αναλύεται παρακάτω. 

Ο άλλος λόγος που αποδεικνύει τη ριζική αυτή αλλαγή της πολιτικής, είναι η παρέμβαση του ΥΠΕΚΑ, μέσω της 
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην περιοχή του Γραμματικού (βλέπε έκθεση Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, 21‐10‐2010 και 4‐2‐2011, όπου διαπιστώνουν ότι από το χώρο, διέρχονται δύο (2) 
ρέματα και δεν έχουν γίνει υδρογεωλογικές μελέτες). Η εκ των υστέρων παρέμβαση και με όρους που κάθε 
άλλο παρά επιστημονικοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, εμφανίζουν την περιοχή να έχει προβλήματα 
χωροθέτησης. Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο το ΥΠΕΚΑ αυτοαναιρείται, όταν τις αποφάσεις χωροθέτησης έχει 
εγκρίνει και υπογράψει το ίδιο. 

Πρέπει να τονίσουμε, ότι οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, τόσο για την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, όσο 
όμως κυρίως για τις προγραμματισμένες εγκαταστάσεις, κρίνονται παράνομες, διότι δεν εφαρμόσθηκε η 
οδηγία 2001/42 και η ΚΥΑ 107017/28‐8‐06, οι οποίες καθορίζουν ξεκάθαρα, ότι για τις εγκαταστάσεις αυτού 
του είδους, απαιτείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με τις διαδικασίες της 
δημοσιοποίησης και έγκρισης. 

Β. Ερωτήματα που γεννούνται σε σχέση με τον διεθνή διαγωνισμό για τη Διαχείριση των απορριμμάτων στην 
Περιφέρεια Αττικής.  

1. Έχουν, σύμφωνα με το νόμο 3389/2005 (ΣΔΙΤ), προηγηθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις, μετά από μελέτη για την 
έγκριση ένταξης των έργων στο πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία; 

2. Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την αίτηση υπαγωγής αφού δεν έχει διευκρινισθεί ποιος είναι ο Φορέας 
που έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΙΑΒΑΘΜΗΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ); 

3. Χωρίς τεκμηρίωση με αναφορά σε στοιχεία, η προκήρυξη μιλά για εγκαταστάσεις για τη συνολική 
επεξεργασία 1.350.000 τόνων το έτος, χωρίς όμως δεσμευτικό χαρακτήρα. Επομένως, αν δεν υπάρξει αυτή η 
ποσότητα, θα έχει το δικαίωμα ο ιδιώτης, να φέρει απορρίμματα από άλλες, εκτός Αττικής περιοχές (διότι στην 
οικονομική μελέτη αναφέρεται πλαφόν της τάξης του 25% για τη συμπλήρωση των ποσοτήτων απορριμμάτων 
της προκήρυξης) ; 

4. Γιατί δεν υπάρχει δέσμευση για το σύνολο των εγκαταστάσεων, δηλαδή ΟΕΔΑ, σταθμών μεταφόρτωσης και 
νέων ΧΥΤΥ που δεν περιλαμβάνονται στον Περιφερειακό σχεδιασμό; Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα 
προωθηθούν οι εγκαταστάσεις, μόνο στην περιοχή Φυλής όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα; 

5. Δίνεται η αρμοδιότητα διαχείρισης του ΧΥΤΥ σε ιδιώτες, χωρίς να προσδιορίζεται που και πως έχει 
χωροθετηθεί και πως θα κατασκευασθεί;  

 

6. Δεν αναφέρεται τι θα γίνει με τη διαχείριση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ποια σχέση θα υπάρξει 
μεταξύ ιδιωτών και του Φορέα Διαχείρισης στον οποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις και δε λαμβάνεται υπόψη το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για αποκατάσταση και μεταφροντίδα της περιοχής. Γιατί; 

7. Σύμφωνα με τις οικονομικές μελέτες στήριξης του διαγωνισμού, το συνολικό κόστος διαχείρισης 
συμπεριλαμβανομένων τοκοχρεωλυσίων, λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης, ανέρχεται στο ποσό 
των 120 Ευρώ ανά τόνο περίπου, ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψη: α. Το κόστος για τη διαχείριση των 
υπολειμμάτων β. Το κόστος για τα συνοδευτικά έργα, γ. Το κόστος για τις αποκαταστάσεις δ. Το κόστος για τα 
αντισταθμιστικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Γιατί; 
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8. Δεν αναφέρει η προκήρυξη τους όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί από τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους, αλλά αναφέρεται σε νέες εγκρίσεις και αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι, είναι δυνατό 
να προκριθούν εγκαταστάσεις που θα απαιτήσουν νέες άδειες, χωρίς να προσδιορίζεται πόσο χρονικό 
διάστημα απαιτείται. Επιπλέον, εάν ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να εκπονηθούν και Στρατηγικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι οποίες έπρεπε να προηγηθούν (και όσον αφορά την περιοχή μας πιθανότατα 
θα ήταν αρνητικές), είναι αρκετό το διάστημα εγκρίσεων, δημοπρατήσεων και υλοποίησης των 
εγκαταστάσεων, ώστε να λειτουργήσουν αρχές του 2015 όπως προβλέπεται; 

9. Ως βασικό κριτήριο στο διαγωνισμό, αναφέρεται ότι το υπόλειμμα των διεργασιών πρέπει να είναι το 
ελάχιστο δυνατό και έως 25% της αρχικής ποσότητας. Μήπως επομένως, προκρίνεται η μέθοδος της καύσης, 
που μέχρι τώρα ως λύση, έχει αποκλεισθεί στη συνείδηση των κατοίκων, όχι μόνο της περιοχής μας αλλά, και 
όλων των περιοχών της Δυτικής Αττικής, Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά; 

10. Αναφέρεται ότι για 25 έτη, το συνολικό κόστος θα ανέλθει από ένα (1) έως ενάμισι (1,5) δισεκατομμύρια 
ΕΥΡΩ, ένα ποσό το οποίο, για την ποσότητα των απορριμμάτων που θα επεξεργασθούν στην 25ετία, θα 
αντιστοιχεί σε 40 ΕΥΡΩ/τόνο, πράγμα αδύνατο διότι έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία των δικών σας μελετών 
που προβλέπουν πολύ υψηλότερο κόστος (σχεδόν τριπλάσιο). Άρα, το συμπέρασμα που μπορεί κάποιος να 
βγάλει, είναι ότι, δε σχεδιάζεται το σύνολο των εργοστασίων, αλλά μόνο ένα και για μικρότερες ποσότητες, 
εκτός βέβαια αν ο ιδιώτης φέρει απορρίμματα και από περιοχές εκτός Αττικής. Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει 
δεκτό από τους κατοίκους του Δήμου Φυλής μετά το «λαμπρό» παράδειγμα της Κερατέας; 

11. Το Δημόσιο θα δεσμευθεί προς τους ιδιώτες για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των 
Δήμων, χωρίς τη γνώμη τους; Και κυρίως θα δεσμευθεί για το κόστος διαχείρισης; 

12. Έχει ληφθεί υπόψη ότι σε τρία έτη που προβλέπεται να λειτουργήσουν οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις, 
ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έχει κορεσθεί και θα κλείσει;  

Γ. Θέσεις για την Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του Δήμου Φυλής  

Ο χώρος Υγειονομικής Ταφής, άρχισε να λειτουργεί με την ΚΥΑ 76548/21‐3‐97, στην οποία καθορίσθηκε, ότι ο 
χώρος είναι ικανός να δεχθεί 3.500 τόνους/ημερησίως και για τα πρώτα τρία έτη, ενώ τα επόμενα δύο έτη 
(2000 – 2001), θα έπρεπε να δέχεται 2.900 τόνους/ημερησίως. Η ως άνω απόφαση, αντικαταστάθηκε 
παράνομα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., από άλλες αποφάσεις, που αύξησαν την ετήσια ποσότητα, 
αρχικά σε 4.500 τόνους/ημερησίως και 5.500 τόνους/ημερησίως. Σήμερα, ο χώρος δέχεται πλέον των 7.000 
τόνους/ημερησίως. 

Οι υπερβολικές αυτές ποσότητες, δημιούργησαν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα στην ευρύτερη 
περιοχή, με σημαντική ρύπανση αέρα, εδάφους και υδάτων, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι σήμερα τα αναγκαία 
συνοδευτικά έργα. Οι παραβιάσεις αυτές, έχουν διαπιστωθεί με σειρά αυτοψιών από τη Νομαρχία Δυτικής 
Αττικής που οδήγησε στην επιβολή προστίμων τα οποία υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500) εκατομμύρια Ευρώ. 
Ταυτόχρονα, ΧΥΤΑ και ΕΜΑΚ, λειτουργούσαν χωρίς άδεια λειτουργίας, αφού η Νομαρχία Δυτικής Αττικής, είχε 
αρνηθεί να χορηγήσει τις σχετικές άδειες. Το σύνολο των παραβάσεων, μετά από σχετική καταγγελία της 
Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, εκκρεμεί στην Ε.Ε. και αναμένεται παραπομπή στο ΔΕΚ. 

Σήμερα, ο ΧΥΤΑ, εξακολουθεί να λειτουργεί με σειρά παραβιάσεων των όρων των σχετικών αδειών, χωρίς την 
αναγκαία περιβαλλοντική παρακολούθηση και δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή των 
αποβλήτων, όπου ανεξέλεγκτα απορρίπτονται παντός είδους απορρίμματα, χωρίς έλεγχο και χωρίς τη γνώση 
του τόπου και του τύπου προέλευσης αυτών, ενώ προορίζεται μόνο για οικιακά απορρίμματα. Οι δυσμενείς 
επιπτώσεις από τη λειτουργία της μεγαλύτερης «χωματερής» στην Ευρώπη, είναι τεράστιες για το Δήμο και 
τους κατοίκους. Η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, είναι 
μεγάλη, ενώ πιθανόν εξαιρετικά επιβλαβείς μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. 
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Έχει πλέον γίνει συνείδηση στους κατοίκους της περιοχής μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής 
Αττικής, ότι υφίστανται έναν «περιθωριακό ρατσισμό» και έχουν στοχοποιηθεί ταξικά και αντί να έχει ένα 
τέλος η υποβάθμιση από την πολιτεία , γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που αν η 
Πολιτεία δεν τον διακόψει, θα υποχρεωθεί η τοπική κοινωνία να το πράξει με όποιο κόστος χρειαστεί να 
καταβάλλει. 

Ο Δήμος Φυλής, έχει ήδη καταθέσει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής, με την 
απομάκρυνση όλων των παράνομων, οχλουσών και ρυπαινουσών δραστηριοτήτων.  

Παράλληλα, έχει προγραμματίσει την προώθηση και ανάπτυξη δράσεων οικονομικής βελτίωσης των συνθηκών 
με την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και έχει προσδιορίσει την οικολογική αναβάθμιση των 
προστατευόμενων περιοχών. Ο Δήμος Φυλής, είναι αποφασισμένος να πραγματοποιήσει τα ως άνω έργα και 
να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναβάθμισή του. Ως εκ τούτου, είναι φανερό, ότι οι κυοφορούμενες 
λύσεις με βάση την προκήρυξη για εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων στην 
περιοχή του Δήμου μας, θα βρει αντίθετους όχι μόνο τον υποφαινόμενο και το δημοτικό συμβούλιο 
σύσσωμο, όπως αποφάσισε και το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής με την υπ΄ αρ. 108/19 Απρ 2011 απόφασή 
του αλλά ολόκληρο το λαό της περιοχής μας. 

Είναι αναγκαίο και όρος εκ των ων ουκ άνευ, ο κάθε Δήμος ή σύνολα Δήμων, να επεξεργαστούν προγράμματα 
ανακύκλωσης και τελικής διαχείρισης, σε τοπικό επίπεδο, ώστε να απαλλάξουν την περιοχή μας, που επί 40 έτη 
υποβαθμίζεται, να εφαρμόσουν επιτέλους τη σχετική υπάρχουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Φυλής, 
θα είναι μια αυτόνομη διαχειριστική ενότητα, ενταγμένη βέβαια σε ένα περιφερειακό ή διαπεριφερειακό 
σχεδιασμό ο οποίος, θα είναι μέρος ενός εθνικού σχεδιασμού με τον οποίο θα καθορίζονται επακριβώς οι 
χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο τρόπος επεξεργασίας των αποβλήτων, για κάθε είδος και τύπο αποβλήτων 
ξεχωριστά (αστικά στερεά απόβλητα, βιομηχανικά, βιοτεχνικά, επικίνδυνα κα.) έτσι ώστε άπαντες να γνωρίζουν 
τους χώρους και τις διαδικασίας επεξεργασίας των αποβλήτων. 

Στο Δήμο Φυλής όμως, πρώτα έχουμε να επουλώσουμε τις πληγές που μας δημιούργησε η κεντρική διοίκηση 
διότι ποτέ δεν εκτέλεσε τα συνωδά έργα όλων των υπερτοπικών χρήσεων της περιοχής τα οποία απλά τα 
απέκρυψε πίσω από μια αντίληψη περιφερειακού ρατσισμού, μόνιμης υποβάθμισης και ιδιότυπων 
επιδοτήσεων που αντί να καταλήξουν σε έργα κατέληξαν στην καταστροφή της τοπικής οικονομίας αφού 
μετέτρεψαν τους πολίτες σε οιονεί υπαλλήλους του Δήμου. 

Οι κόκκινες γραμμές είναι σαφείς, τις έχουμε θέσει έγκαιρα, υπομείναμε επί δεκαετίες την διακριτική 
μεταχείριση του κράτους εις βάρος μας, πράξαμε το καθήκον μας απέναντι στο μέγιστο ζήτημα της 
διαχείρισης απορριμμάτων της πρωτεύουσας, αλλά η υπευθυνότητά μας θεωρήθηκε αδυναμία. 

Ο Δήμος Φυλής δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων ειδικά σε μια εποχή 
όπου κρίνεται το μέλλον της πατρίδας μας αφού η μάχη για την αποφυγή της χρεοκοπίας δεν έχει τελειώσει. 

Βρισκόμαστε στο μέσον του μεγάλου εθνικού αγώνα και κάθε τι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 
στην εκπλήρωση των όρων με τους οποίους η χώρα μας πέτυχε τη μείωση του χρέους της και την αύξηση της 
χρηματοδότησής της από την Ευρώπη, μας πηγαίνει μακριά από την σχεδόν ομόθυμη επιθυμία του λαού να 
μείνουμε στο ευρώ. 

Όμως δεν είναι δυνατόν σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η Πολιτεία να επιβραβεύει την αδικία, την 
ανευθυνότητα, τον τσαμπουκά, την θρασύτητα και την αδιαφορία για το κοινό καλό. 

Ζητάμε το αυτονόητο. Να τηρηθούν οι νόμοι, να υπάρξει δικαιοσύνη και να επιβραβευθούν εκείνοι που 
θυσιάστηκαν για το κοινό καλό. 

 Ο  Δήμος  Φυλής,  έχει  προγραμματίσει  την  προώθηση  και  ανάπτυξη  δράσεων  οικονομικής  βελτίωσης  των 
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συνθηκών  με  την  παραγωγή  ενέργειας  από  Ανανεώσιμες  Πηγές  και  έχει  προσδιορίσει  την  οικολογική 

αναβάθμιση των προστατευόμενων περιοχών, πρόταση η οποία έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ και στον ΟΡΣΑ και 

αναμένεται  απάντηση,  με  κατασκευή  φωτοβολταϊκών  &  αιολικών  πάρκων  καθώς  και  δημιουργία 

τηλεθέρμανσης & τηλεψύξης. Πέρα των παραπάνω προτείνει και ανάπτυξη νέων μορφών ΑΠΕ όπως γεωθερμία 

κ.α. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση 
και  την  αποχέτευση,  όπως  αυτές  περιλαμβάνονται  στην  εκάστοτε  κείμενη 
νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές 
αρχές 

(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και 
στις  τοπικές  κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές,  για 
τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και 
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 

(3) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους 
της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των 
κανόνων  που  προβλέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  τοπικές 
κανονιστικές  αποφάσεις  που  εκδίδουν  οι  δημοτικές  αρχές  για  την 
αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. 

(4) Ελέγχει  την  τήρηση  των  μέτρων  που  επιβάλλονται  για  την  πρόληψη 
πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. 

(5) Ελέγχει  την  τήρηση  των  διατάξεων  που  αφορούν  στην  κυκλοφορία  των 
πεζών,  τη  στάση  και  στάθμευση  των  οχημάτων,  στην  επιβολή  των 
διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την 
παράνομη στάθμευση οχημάτων,  καθώς  και  την  εφαρμογή  των διατάξεων, 
που  αναφέρονται  στην  κυκλοφορία  τροχοφόρων  στους  πεζόδρομους, 
πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια 
χρήση  και  στην  εκπομπή  θορύβων  από  αυτά.  Οι  αρμοδιότητες  αυτές 
ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία 
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η 
Δημοτική  Αστυνομία  και  η  Ελληνική  Αστυνομία  ή  το  Λιμενικό  Σώμα, 
ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, 
κατά περίπτωση. 

(6) Ελέγχει  την  τήρηση  των  διατάξεων,  που  αφορούν  τα  εγκαταλελειμμένα 
οχήματα. 

(7) Ελέγχει  την  τήρηση  των  διατάξεων,  που  αφορούν  στη  σήμανση  των 
εργασιών  που  εκτελούνται  στις  οδούς  και  στις  υποχρεώσεις  αυτών  που 
εκτελούν  έργα  και  εναποθέτουν  υλικά  και  εργαλεία  στο  δημοτικό  οδικό 
δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες 
που εκτελούνται. 

(8) Ελέγχει  την  τήρηση  των  διατάξεων  που  αφορούν  στη  λειτουργία 
παιδότοπων. 

(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και 
τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα. 

(10) Ελέγχει  την  τήρηση διατάξεων που αφορούν  τους οργανωμένους από  τους 
Δήμους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών 
ομάδων. 

(11)  Ελέγχει  την  εφαρμογή  των  μέτρων  που  λαμβάνονται  από  τις  δημοτικές 
αρχές για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη 
ζωή  και  την  περιουσία  των  κατοίκων  και  ειδικότερα  από  τις  επικίνδυνες 
οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται 
από  αυτές  για  την  προστασία  της  υγείας  των  κατοίκων  από  τις  οχλούσες 
δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές. 

(12) Ελέγχει  την  τήρηση  των  σχετικών  διατάξεων,  που  αφορούν  στο  Γενικό 
Οικοδομικό Κανονισμό. 
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(13)  Ελέγχει την τήρηση των μέτρων, που λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές 
αρχές,  για  την  προστασία  των  μουσείων,  μνημείων,  σπηλαίων, 
αρχαιολογικών  και  ιστορικών  χώρων  της  περιοχής  του  Δήμου  και  των 
εγκαταστάσεων αυτών. 

(14) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 
(15) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών με 
(α) Γραφείο ελέγχου Στατικών – Αρχιτεκτονικών 
(β) Γραφείο ελέγχου Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών 
(γ) Γραφείο ελέγχου Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Ενεργειακής απόδοσης 
(δ) Γραφείο ελέγχου Φορολογικών 
(ε) Γραφείο ελέγχου Τοπογραφικών & Όρων δόμησης 

(1) Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την 
έκδοση  οικοδομικών  αδειών,  ελέγχει  τις  υποβαλλόμενες  μελέτες 
(αρχιτεκτονική,  στατική,  ηλεκτρομηχανολογικές,  θερμομόνωση,  παθητική 
πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις  ισχύουσες 
διατάξεις  και  μετά  τον  έλεγχο  των  φορολογικών  εκδίδει  τις  οικοδομικές 
άδειες. 

(2) Ελέγχει  τις  αρχιτεκτονικές,  στατικές,  υδραυλικές  και  ηλεκτρομηχανολογικές 
μελέτες,  τη  μελέτη  θερμομόνωσης,  τη  μελέτη  παθητικής  πυροπροστασίας 
και  τα  σχετικά  φορολογικά  στοιχεία  για  την  έκδοση  ή  αναθεώρηση 
οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής 
νομοθεσίας. 

(3) Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής 
κλίμακας  και  τηρεί  όλα  τα  απαιτούμενα  σχετικά  στατιστικά  στοιχεία  και 
αρχεία των οικοδομικών αδειών. 

(4)  Ελέγχει το σύννομο των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε 
διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται. 

(5) Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, 
εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ 
έξι  έτη από  την έκδοση  της οικοδομικής άδειας ή  της ανωτέρω απόφασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄). 

(6) Χορηγεί  την  άδεια  εγκατάστασης  δομικής  ή  μηχανικής  κατασκευής  προς 
εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α’ του ν. 
2075/1992  (ΦΕΚ  129  Α΄),  όπως  ισχύει,  και  την  επιβολή  κυρώσεων  στους 
παραβάτες. 

 
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 
Γραφείο  ΓΠΣ  (Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο)  &  GIS  (Γεωγραφικό  Σύστημα 
Πληροφοριών). 

(1) Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών 
μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή 
του Δήμου. 

(2) Αναπτύσσει  γεωπληροφοριακά  δεδομένα  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση 
Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  τη  Δ/νση  Προγραμματισμού  Οργάνωσης  και 
Πληροφορικής. 

 
Γραφείο Πολεοδομικών μελετών. 

(1) Μελετά  και  εισηγείται  για  τις  ανάγκες  τροποποιήσεων/αναθεώρησης  των 
ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου. 

(2) Μελετά  και  εισηγείται  την  προκαταρκτική  πρόταση  ανάπλασης  ορισμένης 
περιοχής. 

Γραφείο Τοπογραφικών εφαρμογών. 
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(1) Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα 
με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις  ισχύουσες διατάξεις. Οι 
εφαρμογέςαυτές περιλαμβάνουν ιδίως: 

  Τον  έλεγχο  εφαρμογής  ρυμοτομικών  σχεδίων  στο  έδαφος  πριν  την 
έγκριση των πινακίδων εφαρμογής. 

  Την  σύνταξη  διαγραμμάτων  εφαρμογής  και  διαγραμμάτων 
διαμορφωμένης κατάστασης. 

  Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη 
πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής. 

  Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής 
Σ.Π. 

  Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής. 

  Την  εφαρμογή  πολεοδομικών  σχεδίων  και  συναφών  εκτελεστών 
πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα. 

  Τον  έλεγχο  εφαρμογής  ρυμοτομικών  σχεδίων  στο  έδαφος,  κατ’  άρθρο 
115 Κ.Β.Π.Ν. 

 Την  εφαρμογή  εγκεκριμένων  σχεδίων  επί  του  εδάφους  κατά  την 
πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν. 

(2) Γνωμοδοτεί  για  παρέκκλιση  από  τους  όρους  δόμησης  κατασκευής  κτιρίων 
που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
καθώς  και  για  εγκαταστάσεις  αποθήκευσης  λιπασμάτων,  φαρμάκων, 
γεωργικών  εφοδίων,  γεωργικών  προϊόντων,  στεγάστρων  σφαγής  ζώων  και 
δεξαμενών  από  οποιοδήποτε  υλικό,  με  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης. 
 

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 
 
Γραφείο  ελέγχου  Εγκεκριμένων  σχεδίων  Οικοδομικών  Αδειών  &  Επικίνδυνων. 
Αρμοδιότητες 
 

(1) Προβαίνει  σε  έλεγχο  των  κατασκευών  ώστε  να  διαπιστώνεται  η 
εφαρμογή  των  εγκεκριμένων  σχεδίων  των  αντίστοιχων  οικοδομικών 
αδειών. 

(2) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το γενικό οικοδομικό 
κανονισμό  και  τις  οικοδομές  που  χαρακτηρίζονται  επικίνδυνες,  σε 
συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία. 

 
Γραφείο Αρχείου χαρτών - Δηλώσεων ιδιοκτησίας. Αρμοδιότητες 

 
(1) Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, 

διαγραμμάτων  και  πράξεων  εφαρμογής,  πράξεων  τακτοποίησης  και 
αναλογισμού. 

(2) Τηρεί και ενημερώνει τους κτηματικούς χάρτες και τα κτηματικά βιβλία.
(3) Προβαίνει  στη  χορήγηση  αποσπασμάτων  κτηματικού  χάρτη  και 

κτηματικού βιβλίου σε ενδιαφερόμενους πολίτες. 
(4) Προβαίνει  στη  θεώρηση  οικοδομικών  αδειών  ως  προς  τον 

κτηματολογικό αριθμό των ακινήτων. 
 

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 
 

Γραφείο ελέγχου Εγκεκριμένων σχεδίων Οικοδομικών Αδειών & Επικίνδυνων.  
 

(1) Προβαίνει  σε  έλεγχο  των  κατασκευών  ώστε  να  διαπιστώνεται  η 
εφαρμογή  των  εγκεκριμένων  σχεδίων  των  αντίστοιχων  οικοδομικών 
αδειών. 
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(2) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το γενικό οικοδομικό 
κανονισμό  και  τις  οικοδομές  που  χαρακτηρίζονται  επικίνδυνες,  σε 
συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία. 

(3) Εισηγείται  την  αφαίρεση  άδειας  από  οικοδομές  για  μη  εξόφληση 
ασφαλιστικών  εισφορών  στο  ΙΚΑ,  σε  συνεργασία  με  τη  δημοτική 
αστυνομία. 

 
Γραφείο Αυθαιρέτων κατασκευών. 
 

(1) Προβαίνει  σε  έλεγχο  της  κατασκευής αυθαίρετων  κτισμάτων  και  στον 
χαρακτηρισμό  αυτών  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  πολεοδομική 
νομοθεσία. 

(2) Σε  περιπτώσεις  διαπίστωσης  κατά  τους  ανωτέρω  ελέγχους 
παραβάσεων,  προβαίνει  σε  επιβολή  προστίμων  ή  άλλων 
προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. 

 
Τμήμα Ελέγχου Περιβάλλοντος 
 
Γραφείο ελέγχου Αστικών χώρων & Χρήσεων γης. 
 

(1) Ελέγχει  σύμφωνα  με  το  ΓΠΣ,  τις  Πολεοδομικές  μελέτες  και  τις 
Τοπογραφικές  εφαρμογές  την  προστασία  των  Αστικών  χώρων  & 
Χρήσεων γης. 

(2) Προβαίνει σε προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 
124 Α'). 

 
Γραφείο ελέγχου Περιαστικών χώρων (Εκτός Σχεδίου) ζώνες προστασίας ‐ αρχεία & 
Χρήσεων γης. 

(1) Ελέγχει  σύμφωνα  με  το  ΓΠΣ  και  τις  Τοπογραφικές  εφαρμογές  την 
προστασία των Περιαστικών χώρων (Εκτός Σχεδίου) ζώνες προστασίας ‐ 
& Χρήσεων γης. 

Παρέχει  γνωμοδότηση  για  τον  καθορισμό  Βιομηχανικών  και  Επιχειρησιακών 
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ' άρθρο 5 του 
ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'), σε συνεργασία με Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων 
 
 

(1) Διαμορφώνει  τα  αναλυτικά  περιοδικά  προγράμματα  και  συγκροτεί  τα 
συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων. 

(2) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  της 
αποκομιδής  των αστικών απορριμμάτων  και  τη  μεταφορά  τους  στους 
ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

(3) Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση 
των  οχημάτων  και  τεχνικών  μέσων  που  χρησιμοποιούν  τα  συνεργεία 
καθαριότητας του Τμήματος. 

(4) Καταγράφει  και  συγκεντρώνει  καθημερινά  στοιχεία  για  την  εκτέλεση 
των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων. 

(5) Μεριμνά  για  το  πλύσιμο  και  την  διατήρηση  σε  καλή  κατάσταση  των 
κάδων  και  των  απορριμματοδοχείων  συγκέντρωσης  των 
απορριμμάτων. 

 
 
Τμήμα Ανακυκλώσιμων Υλικών. 
 

(1) Διαμορφώνει  τα  αναλυτικά  περιοδικά  προγράμματα  και  συγκροτεί  τα 
συνεργεία  για  την  αποκομιδή  των  ανακυκλούμενων  υλικών  και  την 
μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

(2) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  της 
αποκομιδής των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους 
ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

(3) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση 
των  οχημάτων  και  τεχνικών  μέσων  που  χρησιμοποιούν  τα  συνεργεία 
καθαριότητας του Τμήματος. 

(4) Καταγράφει  και  συγκεντρώνει  καθημερινά  στοιχεία  για  την  εκτέλεση 
των προγραμμάτων αποκομιδής των ανακυκλούμενων υλικών. 

(5) Προσδιορίζει  τα  σημεία  και  μεριμνά  για  την  τοποθέτηση  κάδων 
ανακύκλωσης. 

(6) Μεριμνά  για  το  πλύσιμο  και  την  διατήρηση  σε  καλή  κατάσταση  των 
κάδων  και  των  απορριμματοδοχείων  συγκέντρωσης  των 
ανακυκλούμενων υλικών. 

 
Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 
 

(1) Διαμορφώνει  τα  αναλυτικά  περιοδικά  προγράμματα  και  συγκροτεί  τα 
συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου και  τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους 
μεταφόρτωσης. 

(2) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  του 
καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 
και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης. 

(3) Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση 
των  τεχνικών  μέσων  που  χρησιμοποιούν  τα  συνεργεία  καθαριότητας 
του Τμήματος. 

(4) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως 
η  περισυλλογή  ογκωδών αντικειμένων,  ο  καθαρισμός από παράνομες 
αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών. 

(5) Καταγράφει  και  συγκεντρώνει  καθημερινά  στοιχεία  για  την  εκτέλεση 
των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος. 
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Αποκεντρωμένα τμήματα καθαριότητας & ανακύκλωσης με έδρα τις Δημοτικές Ενότητες 
Ζεφυρίου/Φυλής 

 
(1) Συνεργάζεται  με  τη  Διεύθυνση  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης 

λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες. 
(2) Διαμορφώνει  τα  αναλυτικά  περιοδικά  προγράμματα,  σύμφωνα  με  τις 

κατευθύνσεις  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  συγκροτεί  τα 
συνεργεία  για  την  αποκομιδή  των  αστικών  απορριμμάτων  και  των 
ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργο‐
στάσια επεξεργασίας τους. 

(3) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  της 
αποκομιδής  των  αστικών  απορριμμάτων  και  των  ανακυκλούμενων 
υλικών  και  την  μεταφορά  τους  στους  ΧΥΤΑ  ή  τα  εργοστάσια 
επεξεργασίας τους. 

(4) Προσδιορίζει  τα  σημεία  και  μεριμνά  για  την  τοποθέτηση  κάδων 
απορριμμάτων και κάδων ανακυκλώσιμων υλικών. 

(5) Παρακολουθεί  την  διαθεσιμότητα  των  τεχνικών  μέσων  που 
απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  των  εργασιών  καθαριότητας  στην 
περιοχή  της  δημοτικής  ενότητας  και  συνεργάζεται  με  τη  Διεύθυνση 
Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  για  την  καλύτερη  αξιοποίηση  των 
τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος. 

(6) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση 
των  οχημάτων  και  τεχνικών  μέσων  που  χρησιμοποιούν  τα  συνεργεία 
καθαριότητας του Τμήματος. 

(7) Μεριμνά  για  το  πλύσιμο  και  τη  διατήρηση  σε  καλή  κατάσταση  των 
κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων 
και των ανακυκλούμενων υλικών. 

(8) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως 
την  περισυλλογή  ογκωδών  αντικειμένων,  τον  καθαρισμό  από 
παράνομες  αφίσες  και  διαφημίσεις,  τον  καθαρισμός 
εγκαταλελειμμένων οικιών. 

(9) Καταγράφει  και  συγκεντρώνει  καθημερινά  στοιχεία  για  την  εκτέλεση 
των  προγραμμάτων  καθαριότητας  του  Τμήματος  και  ενημερώνει 
σχετικά την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

(10) Ενημερώνει  τη  Διεύθυνση  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  για  κάθε 
ζήτημα  που  αφορά  τη  διαχείριση  των  οχημάτων  και  κινητών 
μηχανημάτων  της  καθαριότητας,  παρέχοντας  τα  ζητούμενα  στοιχεία 
(όπως χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής) 

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 

Γραφείο περιβάλλοντος 
 

(1) Σχεδιάζει,  προγραμματίζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή 
πολιτικών,  προγραμμάτων,  δράσεων  και  μέτρων  για  την  προστασία  και 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου. 

(2) Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την 
καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου. 

(3) Παρακολουθεί  την  εφαρμογή  των  ρυθμίσεων  που  αφορούν  τις 
προστατευόμενες  περιοχές  στη  γεωγραφική  περιοχή  του  Δήμου,  σε 
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. 
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(4) Μεριμνά  για  τη  δημιουργία  και  καλή  λειτουργία  μηχανισμών  και 
συστημάτων  για  την  αποκομιδή  και  διαχείριση  των  αποβλήτων.  Στο 
πλαίσιο αυτό μεριμνά για: 
(α)  τη  διαχείριση,  σύμφωνα  με  τον  αντίστοιχο  σχεδιασμό  που 
καταρτίζεται  από  την  Περιφέρεια,  των  στερεών  αποβλήτων  σε  επίπεδο 
προσωρινής  αποθήκευσης,  μεταφόρτωσης,  επεξεργασίας,  ανακύκλωσης 
και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, 
κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, 
(β)  την  αποκατάσταση  υφισταμένων  χώρων  εναπόθεσης  (ΧΑΔΑ),  σε 
συνεργασία  με  τον  τομέα  εγγειοβελτιωτικών  έργων  της  τεχνικής 
υπηρεσίας. 

(5) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, 
σύμφωνα  με  τις  δικαιοδοσίες  που  δίδονται  στο  Δήμο  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως: 
(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 
 (β)  Τον  καθορισμό  των  χώρων  για  τη  δημιουργία  κοιμητηρίων  και  την 
παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. 
(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών. 
(δ)Την  παροχή  γνώμης  για  τον  καθορισμό  βιομηχανικών  και 
Επιχειρησιακών  Περιοχών  (Β.Ε.Π.Ε.)  και  για  τη  μελέτη  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, κατ' άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α'), σε συνεργασία με 
την υπηρεσία Πολεοδομίας. 
(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία 
των  κοινοχρήστων  χώρων  από  εκδήλωση  πυρκαγιάς.  Στο  πλαίσιο  αυτό 
μεριμνά  για  την  τήρηση  των  υποχρεώσεων από  τους  ιδιοκτήτες,  νομείς 
και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων 
που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση 
μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 
υπόχρεων,  προβαίνει  υποχρεωτικά  στον  αυτεπάγγελτο  καθαρισμό  των 
χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους το ποσό που ισχύει με βάση 
την κείμενη νομοθεσία. 
(ζ)  Την  καθαριότητα  όλων  των  κοινόχρηστων  χώρων  της  εδαφικής  τους 
περιφέρειας,  η  αποκομιδή  και  διαχείριση  των  αποβλήτων,  καθώς  και  η 
κατασκευή,  συντήρηση  και  διαχείριση  συστημάτων  αποχέτευσης  και 
βιολογικού  καθαρισμού  και  η  λήψη  προληπτικών  και  κατασταλτικών 
μέτρων  για  την  προστασία  των  κοινόχρηστων  χώρων  και  ιδιαίτερα  των 
χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με 

την κείμενη σχετική νομοθεσία. 
(6) Μελετά,  σχεδιάζει,  εισηγείται  και  παρακολουθεί  την  εφαρμογή 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων 
στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης). 

(7) Μεριμνά  για  τη  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  και  αναβάθμιση  της 
αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. 

(8) Μελετά, σχεδιάζει,  εισηγείται και παρακολουθεί  την εφαρμογή τοπικών 
προγραμμάτων  για  την  προστασία  και  αναβάθμιση  του  φυσικού, 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

(9) Εισηγείται και παρακολουθεί τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και 
ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου 
αναπτύσσεται  εκμετάλλευση  ορυκτού  πλούτου  και  εγκαθίστανται 
μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 
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Γραφείο ενεργειακής διαχείρισης 

 
(1) Μεριμνά  για  τη  μελέτη  και  σταδιακή  εφαρμογή  συστήματος 

ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, 
έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  συστηματική  και  συνεχής  βελτίωση  της 
ενεργειακής απόδοσης. 

(2) Μεριμνά για  την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και  των ελάχιστων 
απαιτήσεων  ενεργειακής  απόδοσης  για  τις  προμήθειες  του  Δήμου, 
σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας. 

(3) Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  των  μέτρων  μείωσης  της  ενεργειακής 
κατανάλωσης  των  κτιρίων  του  Δήμου,  καθώς  και  των  δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται 
από την Πολιτεία. 

(4) Μεριμνά  για  την  αξιοποίηση  των  ήπιων  μορφών  ενέργειας  και  τη 
χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο. 

 
Γραφείο πολιτικής προστασίας 
 

(1) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της 
περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και 
μεριμνά  για  την  εφαρμογή  των  σχετικών  προγραμμάτων,  μέτρων  και 
δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 

(2) Υποστηρίζει  το  συντονισμό  και  επιβλέπει  το  έργο  της  πολιτικής 
προστασίας  για  την  πρόληψη,  ετοιμότητα,  αντιμετώπιση  και 
αποκατάσταση  των  καταστροφών  που  συμβαίνουν  στην  περιοχή  του 
Δήμου. 

(3) Μεριμνά  για  τη  διάθεση  και  συντονίζει  τη  δράση  του  απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου 

(4) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
την  προστασία  των  δασικών  περιοχών  του  Δήμου,  συμμετέχει  στην 
οργάνωση  της πυροπροστασίας  των δασών και διατυπώνει προτάσεις 
για την αποκατάσταση των δασών. 

(5) Παρέχει  συνδρομή  στην  αρμόδια  πυροσβεστική  υπηρεσία,  με  κάθε 
πρόσφορο  μέσο  που  διαθέτουν,  για  την  αντιμετώπιση  πυρκαγιών, 
ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. 

(6) Μεριμνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την 
τήρηση  των  υποχρεώσεων  καθαρισμού,  από  τους  ιδιοκτήτες,  νομείς, 
και επικαρπωτές, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, καθώς 
και  η  υποχρέωση  αυτεπάγγελτου  καθαρισμού  από  τους  δήμους,  σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δε 
συμμορφώνονται  επιβάλλεται  πρόστιμο  σύμφωνα  με  τις  κείμενες 

διατάξεις, σε συνεργασία με Δ/νση Πολεοδομίας. 

 

 

 
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 

 
Γραφείο σχεδιασμού & εποπτείας 

 
(1) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και 

μέσων  που  είναι  κατάλληλα  για  τη  διασφάλιση  της  ικανοποιητικής 
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συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου. 
(2) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες 

ποσότητες  των  κάθε  είδους  τεχνικών  μέσων  και  υλικών  που 
απαιτούνται  για  την  αποτελεσματική  και  αποδοτική  εκτέλεση  των 
λειτουργιών  της  συντήρησης  των  χώρων  πρασίνου  του  Δήμου  (όπως 
τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα). 

(3) Μεριμνά  για  την αποδοτική  λειτουργία  του Φυτωρίου  του Δήμου  και 
των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών. 

(4) Συγκεντρώνει,  τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των 
εργασιών  συντήρησης  πρασίνου  και  διαμορφώνει  και  παρακολουθεί 
σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. 

(5) Διαμορφώνει  τα  κατάλληλα  προγράμματα  για  τη  διενέργεια  των 
εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (όπως φυτεύσεις, λίπανση, 
πότισμα, κλάδεμα). 

(6) Μελετά,  σχεδιάζει  και  εισηγείται  την  κατάλληλη  συγκρότηση  και 
στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης 
πρασίνου  και  εισηγείται  σχετικά  προγράμματα  αναγκών  ανθρώπινου 
δυναμικού. 

(7) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας 
των  εργασιών  συντήρησης  πρασίνου  και  εποπτεύει  την  ποιότητα  των 
αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών. 

(8) Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 
του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου. 

 
Γραφείο συντήρησης πρασίνου 
 

(1) Διαμορφώνει  τα  αναλυτικά  περιοδικά  προγράμματα  και  συγκροτεί  τα 
συνεργεία  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  συντήρησης  πρασίνου  και 
κηποτεχνίας. 

(2) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  του 
συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. 

(3) Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση 
των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος. 

(4) Καταγράφει  και  συγκεντρώνει  καθημερινά  στοιχεία  για  την  εκτέλεση 
των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος. 

 
Τμήμα συντήρησης Οδοποιίας και Υποδομών 
 

(1) Φροντίζει  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των  δημοτικών  κτιρίων, 
κοινόχρηστων χώρων και της Οδοποιίας. 

(2) Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών. 
(3) Εφαρμόζει  το  ωράριο  εργασίας,  των  σ'  αυτό  υπαγόμενων 

εργατοτεχνιτών. 
 
Αποκεντρωμένα γραφεία συντήρησης υποδομών με έδρα τις Δημοτικές Ενότητες 
Ζεφυρίου/Φυλής  
 
 
Τμήμα συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών-Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Υδρομέτρησης. 
 

(1) Μεριμνά  για  τη  συντήρηση  και  αποκατάσταση  βλαβών  των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

(2) Μεριμνά  για  τη  συντήρηση  και  αποκατάσταση  βλαβών  σε  ότι  αφορά 
τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και κοινόχρηστων χώρων. 

(3) Ενημερώνει  τον  πάροχο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  την  αποκατάσταση 
βλαβών στο δίκτυο. 
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(4) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε ότι αφορά 
τον δίκτυο ύδρευσης. 

(5) Ενεργεί  για  την  έγκαιρη  καταμέτρηση  κατανάλωσης  νερού  από  τους 
καταναλωτές δημότες ‐ κατοίκους 

(6) επαγγελματίες  του  Δήμου  και  παροχή  στοιχείων  στην  Δ/νση 
Οικονομικών του Δήμου. 

(7) Επισημάνει  τις  ελλείψεις  και  απαιτούμενες  επεκτάσεις  του  δικτύου 
αποχέτευσης σε όλο το φάσμα αυτής. 

(8) Αποτυπώνει  χαρτογραφικά  τις  μεταβολές  των  δικτύων  ύδρευσης  ‐ 
αποχέτευσης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. 

(9) Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών. 
(10) Εφαρμόζει  το  ωράριο  εργασίας,  των  σ'  αυτό  υπαγόμενων 

εργατοτεχνιτών. 
 
Αποκεντρωμένο τμήμα περιβάλλοντος και πρασίνου με έδρα τη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου 
 

(1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε 
είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας. 

(2) Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του 
Δήμου  (π.χ.  ηλεκτροφωτισμός)  και  ενημερώνει  σχετικά  τις  αρμόδιες 
κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου. 

(3) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών 
και  των  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  της  δημοτικής 
ενότητας. 

(4) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  του 
συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. 

 
Αποκεντρωμένο τμήμα περιβάλλοντος και πρασίνου με έδρα τη δημοτική ενότητα Φυλής 
 

(1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε 
είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας. 

(2) Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του 
Δήμου  (π.χ.  ηλεκτροφωτισμός)  και  ενημερώνει  σχετικά  τις  αρμόδιες 
κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου. 

(3) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών 
και  των  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  της  δημοτικής 
ενότητας. 

(4) Διενεργεί  με  τα  κατάλληλα  συνεργεία  και  τεχνικά  μέσα  το  έργο  του 
συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. 

 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γραφείο μελετών & έργων πρασίνου 
 

(1) Παρακολουθεί  κάθε  θέμα  σχετικό  με  την  υποβάθμιση/μόλυνση  του 
περιβάλλοντος  στην  περιοχή  του  Δήμου  και  εισηγείται  μέτρα  για  την 
προστασία  του  στα  πλαίσια  της  υπάρχουσας  νομοθεσίας,  σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

(2) Μεριμνά  για  τη  λήψη  κάθε  πρόσφορου  μέτρου  που  αποτρέπει  την 
μόλυνση  του  περιβάλλοντος.  Είναι  υπεύθυνο  για  την  άσκηση  κάθε 
πρόσφορου μέσου έως και ένδικων, για την προστασία του πράσινου, 
μέσα στα όρια του Δήμου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου. 

(3) Υλοποιεί  τις  αποφάσεις  ‐  πρωτοβουλίες,  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
που  έχουν  στόχο  την  ευαισθητοποίηση  των  Δημοτών  σε  θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος. Συντάσσει προγράμματα εκπαίδευσης, 
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κατάρτισης  και  διάδοσης  του  πράσινου  στους  Δημότες  και  ιδιαίτερα 
στη νεολαία, σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 
Γραφείο Η/Μ μελετών & έργων. 
 

(1) Την  επέκταση,  συντήρηση,  επισκευή  και  βελτίωση  του  δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού  των  οδών  και  γενικά  των  υπαιθρίων  χώρων  του 
Δήμου,  καθώς  και  του  φωτισμού  για  την  ανάδειξη  των  δημοτικών 
κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. 

(2) Τον  εξηλεκτρισμό,  την  επέκταση  ηλεκτρικών  δικτύων  και  γενικότερα 
δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς 
σκοπούς,,  καθώς  και  για  την  τόνωση  της  ανάπτυξης  της  τοπικής 
οικονομίας,  σε  συνεργασία  με  την  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  ‐ 
Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  και  τη  Διεύθυνση  Οικονομικής 
Ανάπτυξης. 

(3) Την  επέκταση,  συντήρηση  και  επισκευή  του  δικτύου  φωτεινής 
σηματοδότησης  για  τη  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  στην  περιοχή  του 
Δήμου. 

(4) Την εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια 
και τον δημοτικό φωτισμό. 

(5) Μελετά  και  προτείνει  προγράμματα  εξοικονόμησης  ενέργειας  και 
εφαρμογής Α.Π.Ε στο Δήμο. 

 
Γραφείο μελετών & έργων πρασίνου 
 

(1) Έχει  την ευθύνη για την εκτέλεση, συντήρηση και επέκταση όλων των 
έργων πράσινου δεντροφυτεύσεων, κήπων, σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

(2) Είναι  υπεύθυνο  για  την  εκπόνηση  μελετών,  την  συντήρηση  και 
εκτέλεση  έργων  ανάπτυξης  και  συντήρησης  πάρκων  και 
δεντροστοιχιών,  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Περιβάλλοντος  και 
Πρασίνου. 

(3) Συντάσσει πρόγραμμα για την ανάδειξη και προστασία του Περιαστικού 
Πρασίνου και  των δασικών περιοχών σε συνεργασία με  τα Δασαρχεία 
και  τους  άλλους  συναρμόδιους  φορείς,  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/  νση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
 

Γραφείο Τοπογραφικών μελετών 
(1) Σύνταξη  Τοπογραφικών  διαγραμμάτων  για  την  Έκδοση  Οικοδομικής 

Άδειας,  Συμβολαιογραφικής  Πράξης,  οριοθέτηση  αγροτεμαχίου  και 
οικοπέδου  (εντός  και  εκτός  σχεδίου)  για  υποθέσεις  ιδιοκτησιών  του 
Δήμου.  Τηρεί  το  αρχείο  ιδιοκτησιών  του  Δήμου  σε  συνεργασία  με  τη 
Νομική Υπηρεσία. 

(2) Σύνταξη  Πράξεων  Τακτοποίησης  και  Αναλογισμού  καθώς  και 
διορθωτικές  Πράξεων  Εφαρμογής  (Ν.  1337/83)  για  υποθέσεις 
ιδιοκτησιών του Δήμου. 

Τμήμα Υδραυλικών - Αποχέτευσης & Ομβρίων 
 
Γραφείο Ύδρευσης 
 

(1) Συνεργάζεται  με  την  ΕΥΔΑΠ  και  την  αυτεπιστασία  για  την 
αντικατάσταση  μετρητών  και  την  τοποθέτηση  νέων,  όπου  κρίνεται 
απαραίτητο. 

(2) Φροντίζει  για  την  έγκαιρη  ενημέρωση  της  ΕΥΔΑΠ  για  τις  βλάβες  του 
δικτύου που αφορά το Δήμο και είναι ευθύνη της ΕΥΔΑΠ. 
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Γραφείο Αποχέτευσης 
 

(1) Ευρίσκεται  σε  άμεση  επικοινωνία  και  συνεννόηση,  επαφή  και 
συνεργασία  με  την  ΕΥΔΑΠ  και  την  Υπηρεσία  Υδραυλικών  'Εργων  του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  για  την  προώθηση  των  προγραμμάτων  κατασκευής 
συλλεκτήρων αγωγών ακαθάρτων σε όλη την περιοχή του Δήμου. 

(2) Εκδίδει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την έκδοση αδειών οικοδομής 
από την Πολεοδομία, σύμφωνα με τον Ν. 1068/80. 

(3) Χορηγεί  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τις  απαιτούμενες  βεβαιώσεις  για  τις 
υπάρχουσες εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων γνωρίζοντας και το 
βάθος ροής του αγωγού. 

 
Γραφείο Όμβριων 
 

(1) Ευρίσκεται  σε  άμεση  επικοινωνία  και  συνεννόηση,  επαφή  και 
συνεργασία  με  την  ΕΥΔΑΠ  και  την  Υπηρεσία  Υδραυλικών  'Εργων  του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  για  την  προώθηση  των  προγραμμάτων  κατασκευής 
συλλεκτήρων αγωγών Ομβρίων σε όλη την περιοχή του Δήμου. 

(2) Εκδίδει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την έκδοση αδειών οικοδομής 
από την Πολεοδομία, σύμφωνα με τον Ν. 1068/80. 

(3) Χορηγεί  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τις  απαιτούμενες  βεβαιώσεις  για  τις 
υπάρχουσες εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων γνωρίζοντας και το 
βάθος ροής του αγωγού. 

Γραφείο Γεωλογικών & περιβαλλοντικών μελετών 

 

(1) Έλεγχος  όλων  των  γεωτρήσεων  και  των  πηγαδιών  του  Δήμου Φυλής. 
Τηρεί αρχείο και εκδίδει τις σχετικές άδειες και βεβαιώσεις. 

 

 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  ΥΠΕΚΑ  

2.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3.  ΕΣΔΝΑ  

4.  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  

5.  ΕΥΔΑΠ  

6.  ΟΑΣΑ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)  

7.  Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) (ΠΡΩΗΝ ΟΔΔΥ) 

8.  ΕΡΓΟΣΕ
  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.  ΥΠΕΚΑ  

2.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3.  ΕΣΔΝΑ  

4.  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  

5.  ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ  
 
 
 



 39

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

          
ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1   
Φυσικό Περιβάλλον 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Αυξημένες ανάγκες προστασίας 
λόγω των ζωνών προστασίας των 
Ορεινών Όγκων της Πάρνηθας και 
του Αιγάλεω (πυρκαγιές στην 
Πάρνηθα και οι επακόλουθες 
επιπτώσεις.) 
 
Εικόνα περιβαλλοντικής και 
αισθητικής υποβάθμισης κυρίως 
περιμετρικά του ΧΥΤΑ 
 
Απειλή ρύπανσης των ρεμάτων  και 
υδροφόρου ορίζοντα . 
 
Κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων 
υδροφορέων ή και των 
επιφανειακών αποδεκτών.  

Δυνατότητες ανάπτυξης περιβαλλοντικών 
δράσεων και δραστηριοτήτων σε ζώνες 
προστασίας των Ορεινών Όγκων της 
Πάρνηθας και του Αιγάλεω σε συνδυασμό 
με στοιχεία της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς    
 
Πολεοδομημένος,  υπό διαμόρφωση χώρος 
(Πάρκο Πόλης) με δυνατότητες προβολής 
και ανάδειξης  βιοκλιματικών 
δραστηριοτήτων. 
 
Δυνατότητες προσέλκυσης επισκεπτών 
λόγω αυξημένης πρόσβασης μέσω 
υπερτοπικών οδικών αξόνων.  

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

Μη ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
προστασίας, ανάδειξης και 
διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος, λόγω 
αλληλοσυγκρουόμενων 
αρμοδιοτήτων των συναρμοδίων 
φορέων. 
 
Χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με 
την ανάδειξη – αξιοποίηση περιοχών 
που εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας 
των Ορεινών Όγκων της Πάρνηθας 
και του Αιγάλεω 

Νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
 
Υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου 
Πάρνηθας.  
 
Ολοκληρωμένη διαχείριση ρεμάτων στο 
πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων   

Τομέας 2 
Οικιστικό Περιβάλλον  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Αυξημένες απαιτήσεις για 
ολοκλήρωση των Πράξεων 
Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης και 
των τεχνικών υποδομών στον 
πολεοδομημένο χώρο 
 
Πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της μη 
ολοκλήρωσης του δικτύου ομβρίων 
 
Εντοπισμένοι χωρικά θύλακες του 
οικιστικού ιστού που χρήζουν 
ανάπλασης  
 
Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ στην περιοχή 
του Αγ. Γεωργίου σημαντική 

Σύνδεση του Πάρκου Πόλης με τις ζώνες 
προστασίας των Ορεινών Όγκων της 
Πάρνηθας και του Αιγάλεω μέσω του 
δικτύου των αστικών χώρων πρασίνου 
 
Οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη λόγω 
ολοκλήρωσης  πολεοδομικού σχεδιασμού 
με σημειακές μόνο εκτός σχεδίου  
συγκεντρώσεις δόμησης (και αυθαίρετης) 
 
Αξιοποίηση της γειτνίασης με του Ορεινούς 
Όγκους για δράσεις προσαρμογής  του 
οικιστικού ιστού στις κλιματικές αλλαγές, 
της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου  
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επιβάρυνση λόγω καθημερινής 
κυκλοφορίας 370 περίπου 
λεωφορείων με χρήση κίνησης  
φυσικού αερίου. 

Εφαρμογή της διάταξης του ΓΠΣ/96, για την 
άμεση απομάκρυνση του αμαξοστασίου 
ΟΑΣΑ.  

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

 Αυξημένοι χρόνοι ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών έγκρισης για 
πολεοδομικές παρεμβάσεις και 
περιορισμένες δυνατότητες 
χρηματοδότησης   

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης  
με στόχο την προσαρμογή στις κλιματικές 
αλλαγές ή και την κοινωνική συνοχή 
 
Αξιοποίηση της εμπειρίας του Δήμου, από 
τη συμμετοχή του σε σχετικά  προγράμματα 
για αξιοποίηση οικονομικών  πόρων σε 
δράσεις  εξοικονόμησης ενέργειας  και 
βιοκλιματικών παρεμβάσεων 

Τομέας 3  
Διαχείριση Απορριμμάτων  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Απειλή ρύπανσης του υδροφόρου 
ορίζοντα . 
 

Συσσώρευση δραστηριοτήτων 
συλλογής μεταλλικών τεμαχίων – 
υπολειμμάτων προς ανακύκλωση 
(σκραπ) στους συνοικισμούς 
δημοτών ρομκαι δορυφορικά στην 
περιοχή ΧΥΤΑ    
 

Σημαντική επιβάρυνση από 
οργανικά απορρίμματα και υλικά 
συσκευασίας λόγω της προσέγγισης 
επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα   
 

Λόγω της λειτουργίας του χώρου 
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) 
(πρώην ΟΔΔΥ) , υπάρχει  έντονη 
δορυφορική λειτουργία 
υπολειμμάτων προς ανακύκλωση 
(σκραπ) 
 

Ελλείψεις στη διεύθυνση 
καθαριότητας σε προσωπικό λόγο 
της μεγάλης έκτασης αστικού και 
ημιαστικού περιβάλλοντος. 

Μειωμένο κόστος διαχείρισης 
απορριμμάτων, ως αυτόνομη διαχειριστική 
ενότητα, σύμφωνα με τις θέσεις του Δήμου, 
που προαναφέρθηκαν και αφορούσαν στον 
προ‐συμβατικό διάλογο . 
 
Αξιοποίηση των ανταποδοτικών από την 
λειτουργία του ΧΥΤΑ  
 
 
 
 
Εντατικοποίηση της ανακύκλωσης  
 
 
 
 
Απομάκρυνση του Δ.Δ.Δ.Υ. 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

Το πλαίσιο διαχείρισης των 
απορριμμάτων και η εφαρμογή του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα 
Απορρίμματα γίνεται από τον ΕΣΔΝΑ  
 
 
Λειτουργία Μονάδας Αεροπορικών 
Κατασκευών (ΜΑΚ) 
  

Ενίσχυση της  απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας  στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδιασμού 
για τα Απορρίμματα και της αποκατάστασης 
εδαφών στο χώρο του ΧΥΤΑ 
 
Μεταβίβαση της έκτασης και των κτιρίων 
της ΜΑΚ στον Δήμο και μετατροπή του σε 
Εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα. 

 
 



 41

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Από  τη  σύνθεση  των  στοιχείων  που  αφορούν  στο  περιβάλλον  και  στην  ποιότητα  ζωής,  προκύπτει  ότι  κύριο 
χαρακτηριστικό του Δήμου Φυλής είναι η εκτεταμένη παρουσία των    ζωνών προστασίας των Ορεινών Όγκων 
της Πάρνηθας και του Αιγάλεω που καλύπτουν το 78% της συνολικής έκτασης του Δήμου Φυλής. Είναι ακριβώς 
η παρουσία  των  ειδικών αυτών  ζωνών που δημιουργεί  ευκαιρίες  για ανάπτυξη αλλά  ταυτόχρονα αυξημένες 
απαιτήσεις  για  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  περιορισμούς  λόγω  της  εμπλοκής  πολλών 
φορέων στην διαχείριση τους.  
Δεύτερο  γνώρισμα  του Δήμου Φυλής  είναι η  λειτουργία  του ΧΥΤΑ,  ο οποίος ας σημειωθεί ότι  οριοθετήθηκε 
επίσημα  ως  «Ζώνη  Ε,  Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων,  ανακύκλωσης  και  επεξεργασίας 
απορριμμάτων, μέσα στην οποία επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές»  με το Ν. 
2742/1999  (ΦΕΚ  207Α/07.10.1999)  Άρθρο  21  «Καθορισμός  ορίων  ζωνών  προστασίας  του  Όρους  Αιγάλεω, 
καθώς και των χρήσεων και όρων δόμησης σε αυτές – Καθορισμός ειδικών χρήσεων και όρων δόμησης ζωνών 
στην περιφέρεια του ορεινού όγκου». Η ύπαρξη και λειτουργία του ΧΥΤΑ από τη μία «βάρυνε τη λειτουργία και 
την  εικόνα  του  Δήμου»  ταυτόχρονα  όμως  ήταν  η  αιτία  για  την  εξασφάλιση  ανταποδοτικών  οικονομικών 
ωφελειών  στον  Δήμο.  Η  επικείμενη  εφαρμογή  του  Περιφερειακού  Σχεδιασμού  για  την  διαχείριση  των 
απορριμμάτων στην Αττική δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας – διαχείρισης 
του ΧΥΤΑ αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρίες για απασχόληση ή και επιχειρηματική δραστηριοποίηση.  
Τρίτο  γνώρισμα  του  Δήμου  Φυλής  είναι  η  συγκέντρωση  σημαντικού  πληθυσμού  με  ιδιαίτερα  κοινωνικά 
χαρακτηριστικά  σε  διακριτούς  χωρικούς  θύλακες  μέσα  στον  οικιστικό  ιστό,  με  άμεση  συνέπεια  αυξημένες 
ανάγκες  τόσο  για  κοινωνική  ενσωμάτωση  όσο  και  για  ανάπλαση  αυτών  των  περιοχών.  Το  γεγονός  ότι  στο 
μεγαλύτερο  τμήμα  του  ο  οικιστικός  ιστός  είναι  ήδη  ενταγμένος  σε  Σχέδιο  Πόλης  επιτρέπει  το  σχεδιασμό 
ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  αστικής  ανάπλασης  σε  υποβαθμισμένες  περιοχές  σε  συνδυασμό  με  την 
ανάδειξη «πράσινων διαδρομών» που συνδέουν τον οικιστικό ιστό με τους ορεινούς όγκους μέσω του δικτύου 
των  χώρων  αστικού  πρασίνου.  Ταυτόχρονα  η  μεγάλη  επιφάνεια  των  πολεοδομημένων  περιοχών  δημιουργεί 
αυξημένες απαιτήσεις για την ολοκλήρωση των δικτύων τεχνικής υποδομής και την ολοκλήρωση των Πράξεων 
εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης.  
Οι ανάγκες αυτές αποτυπώνονται ανάγλυφα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2013 που περιλαμβάνει 
έργα συνολικού ύψους 26.339.430,11 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από ίδιους πόρους 
του  Δήμου  είτε  από άλλους φορείς.  Από  αυτά  ποσοστό  περίπου 45,5 %  είναι  ποσά που  θα  πληρωθούν  για 
συνεχιζόμενα έργα από προηγούμενα έτη, ενώ αντίστοιχα ποσοστό 55,5 % περίπου είναι προγραμματιζόμενα 
νέα έργα. Τα σχεδιαζόμενα νέα έργα σε ποσοστό 83 % περίπου, θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους ενώ 
το  υπόλοιπο  17%  από  άλλες  πηγές,  όπως  το  ΕΣΠΑ,  η  Περιφέρεια  Αττικής,  το  ΕΠΕΡΑΑ,  το  πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» κ.λ.π. 
Το ποσοστό από το σύνολο του προϋπολογισμού  του Τεχνικού Προγράμματος (ίδιοι πόροι και άλλες πηγές) για 
το έτος 2013  ανά τομέα νέων έργων αναλύεται ως εξής: 

 Νέα έργα ύδρευσης σε ποσοστό : 1,045 % 

 Νέα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων σε ποσοστό : 0,514 % 

 Νέα έργα αποχέτευσης ομβρίων σε ποσοστό : 7,355 % 

 Νέα έργα οδοποιίας και συντήρησης οδικού δικτύου σε ποσοστό : 12,382 % 

 Νέα έργα κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό : 11,624 % 

 Νέα έργα αθλητικών σε ποσοστό : 3,576 % 

 Νέα έργα κτιριακών με έμφαση σε παιδικούς σταθμούς σε ποσοστό : 13,037 % 

 Νέα έργα πρασίνου σε ποσοστό : 3,483 % 

 Νέα έργα υπερτοπικής σημασίας σε ποσοστό : 1,846 % 

 Νέα έργα θρησκευτικού περιεχομένου σε ποσοστό : 2,717 % 

 Νέα  έργα  ανάπλασης  και  ανασυγκρότησης  περιοχών  με  ιδιαίτερα  κοινωνικά  χαρακτηριστικά  σε 
ποσοστό : 0,171 % 

 Νέα έργα Ηλεκτροφωτισμού  και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό : 4,582 % 

 Νέα έργα προγράμματος σχολικής στέγης  σε ποσοστό : 6,209 % 

 Νέα έργα πολιτισμού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε ποσοστό : 1,039 % 

 Νέα έργα μεταφορών‐συγκοινωνιών και κυκλοφορίας  σε ποσοστό : 2,090 % 

 Νέα έργα ειδικών παρεμβάσεων ανάπλασης περιοχών σε ποσοστό : 0,348 % 
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 Νέα έργα βελτίωσης περιβάλλοντος σε ποσοστό : 0,171 % 

 Νέα έργα πολιτικής προστασίας σε ποσοστό : 0,279 % 

 Μελέτες νέων έργων σε ποσοστό : 27,533 % 
Το μεγαλύτερο ποσοστό στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2013 καταλαμβάνουν οι μελέτες. Στο νέο πρόγραμμα 
προβλέπονται  μελέτες  για  έργα  απαραίτητα  για  την  ανάπτυξη  της  περιοχής,  την  βελτίωση  των  συνθηκών 
διαβίωσης  και  την  βελτίωση  του  περιβάλλοντος.  Οι  μελέτες  αυτές  εφόσον  είναι  ώριμες,  μπορούν  να 
υποβληθούν σε μελλοντικές προσκλήσεις χρηματοδότησης, για την αντίστοιχη χρηματοδότηση των έργων. 
Οι κυριότερες μελέτες είναι : 

 Μελέτη για την αντιμετώπιση συνολικά του πλημμυρικού  φαινομένου   στο Δήμο Φυλής. 

 Μελέτη Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

 Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γ.Π.Σ.  

 Μελέτη Σύνταξης Πράξης Εφαρμογής των περιοχών Τσουκλίδι,  Ζωφριά ΙΙΙ και ΙV 

 Μελέτη Αστικής Ανάπλασης της Λίμνης Ζεφυρίου  

 Μελέτη σύνταξης ενός σύνθετου αστικού πολεοδομικού προγράμματος 

 Μελέτη για την δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στην Δημοτική 
ενότητα Ζεφυρίου. 

 Μελέτη για την δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στην Δημοτική 
ενότητα Φυλής. 

 Μελέτη  προστασίας  και  Ανάδειξης  φαραγγιού  «Κελαϊδώνας»  και  διαμόρφωση  λίμνης  ανάσχεσης  – 
υγροβιότοπος. 

 Μελέτη  συμπλήρωσης  –προσαρμογής  και  επικαιροποίησης  δικτύου  ύδρευσης  χαμηλής  και  μεσαίας 
ζώνης στην Δημοτική ενότητα Φυλής. 

 Μελέτη δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση “Κιάφα” του Δήμου Φυλής. 

 Μελέτη αποκατάστασης Ιερού Τείχους “ΔΕΜΑ”          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Από τα βασικά ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που συνδέονται με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής είναι η 
αξιοποίηση  της  ύπαρξης  των  ζωνών  προστασίας  των  Ορεινών  Όγκων  της  Πάρνηθας  και  του  Αιγάλεω  που 
καλύπτουν σε ποσοστό 78% τη συνολική έκταση του Δήμου σε δυο κατευθύνσεις : 

 Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του περιβάλλοντος και της αναψυχής  

 Στην αξιοποίηση της άμεσης γειτνίασης του οικιστικού ιστού με τους Ορεινούς Όγκους για την άντληση 
οικονομικών πόρων για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και την πρόληψη διαχείρισης κίνδυνων. 
Στην ίδια κατεύθυνση συνηγορεί και η αξιοποίηση του Πάρκου Πόλης ως «Ένα Πάρκο μέσ΄ το Κλίμα»    

Βασικό ζήτημα τοπική ανάπτυξης είναι και η έγκαιρη προετοιμασία για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 
ευκαιριών  που  δημιουργούνται  από  την  εφαρμογή  του  Περιφερειακού  Σχεδιασμού  για  την  Διαχείριση  των 
Απορριμμάτων της Αττικής.  
Επίσης  σημαντικό  ζήτημα  είναι  ο  σχεδιασμός  και  η  προετοιμασία  Ολοκληρωμένων  Σχεδίων  Αστικών 
Παρεμβάσεων σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές καθώς και στο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και 
ελεύθερων  χώρων  που  θα  βελτιώσουν  την  ποιότητα  ζωής,  θα  ενισχύσουν  την  κοινωνική  συνοχή,  ενώ 
ταυτόχρονα  θα  ενδυναμώσουν  τη  σύνδεση  του  οικιστικού  ιστού  και  του  Πάρκου  Πόλης  με  τις  ζώνες 
προστασίας  των Ορεινών Όγκων  της Πάρνηθας  και  του Αιγάλεω  καθώς  και  με  ζώνες  ιστορικού πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος        
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΔΟΜΕΣ  ‐ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ‐ ΔΙΚΤΥΑ 

   ΣΥΝΟΛΟ  Δημοτικές Ενότητες 

   ΟΤΑ  Άνω Λιόσια Ζεφύρι  Φυλή

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης 

Υγεία – Πρόνοια 

Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος) 

Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας   

Παράρτημα του ΕΕΣ 
2011  Ιατροκοινωνικό Κέντρο   

Αριθμος ατόμων που 
έκαναν χρήση των 

υπηρεσιών    24.085  4.147   
Δευτεροβάθμια 
Φροντίδα Υγείας  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 
Τριτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Δημόσια Υγεία ‐ Αγωγή 
Υγείας  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Επωφελούμενοι         

          

ΚΑΠΗ (πλήθος δομών)  3  2  1  ‐ 

Αιτήσεις         

Αριθμός ατόμων που 
εξυπηρετούνται   2.820  2.100  720  ‐ 

Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ)   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Αιτήσεις         
Αριθμος ατόμων που 

έκαναν χρήση των 
υπηρεσιών         

 ΚΔΑΠ ‐ ΜΕΑ  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Αιτήσεις  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Αριθμος ατόμων που 

έκαναν χρήση των 
υπηρεσιών  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Βρεφονηπιακοί ‐ 
Παιδικοί Σταθμοί  9  6  2  1 

Αιτήσεις  929  729  130  70 

Αριθμός παιδιών που 
εξυπηρετούνται   650  487  100  58 

ΚΗΦΗ    ‐  ‐  ‐ 

Αιτήσεις         
Αριθμος ατόμων που 

έκαναν χρήση των 
υπηρεσιών         

Δομές Ανοιχτής 
Φροντίδας  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Αιτήσεις         
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Αριθμος ατόμων που 
έκαναν χρήση των 

υπηρεσιών         

Δομές Ψυχικής Υγείας  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Αιτήσεις         

Εντάξεις         
Δομές Υποστήριξης 
ΑμεΑ  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Αιτήσεις         
Αριθμος ατόμων που 

έκαναν χρήση των 
υπηρεσιών         

Κινητές Μονάδες         
Λοιπές Υπηρεσίες 
Πρόνοιας         

          
Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες) 

 1. Ερυθρός Σταυρός  
Τα έτη 2010‐2011 τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και η κίνηση που παρατηρήθηκε στο Σταθμό έχει  ως εξής: 
 

      Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Ιατρική εξέταση‐Νοσηλευτική υποστήριξη και 
Συμβουλευτική 

 
21.371 άτομα 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  48.171 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ   

Α) ατομικό δελτίο υγείας  2.085 μαθητές 

Β) εμβολιασμοί‐δερμοαντιδράσεις  2.643 

Γ) αγωγή υγείας (Μαθήματα Α’ Βοηθειών‐Διαλέξεις)  1.260 μαθητές 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ 
(Α.Π.‐Test Pap‐Αιμοληψίες‐Αντιγριππικός 
εμβολιασμός‐Καρδιολογικός έλεγχος‐Διαλέξεις)  

 
1.585 άτομα 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
(Επισκέψεις‐Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις) 

 
85 άτομα 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
399 άτομα 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  0 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ 
(Δημοσία Υγιεινή‐ Συνεργασία με Κιβωτό του Κόσμου‐ 
Πρόγραμμα Προλ. Υγιεινής στα Εξαμίλια Κορινθίας‐ 
Πρόγραμμα «Νοιάζομαι για την υγεία μου») 

3.520 άτομα 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  65 σπουδαστές 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  168 οικογένειες 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Μαθήματα Α’ Βοηθειών‐Διαλέξεις)  1.426 άτομα 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ‐ΔΕΡΜ/ΣΕΙΣ‐ΑΝΤΙΓΡ/ΚΟΣ ΕΜΒ/ΣΜΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΣΠ 

 
5.776 

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ  9 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
(ΣΣΜ‐ΣΣΠ) 

 
3.600 άτομα 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡ. – ΝΟΣΗΛ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  4.715 

EΜΒΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΣΠ  475 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ   

Α) Mantoux‐BCG στο σχολείο  310 

Β) Ατομικό Δελτίο Υγείας  
 

334 μαθητές 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 
 

85 οικογένειες 

 

2.Το Εργαστήρι 
Αποτελεί   φιλανθρωπικό  Σύλλογο  Γονέων  Κηδεμόνων  και Φίλων Ατόμων με  Ειδικές Ανάγκες &  αποτελεί  έναν από  τους 
παλαιότερους φορείς στην Ελλάδα που φροντίζει για την κοινωνική ένταξη και τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης 
για  ενήλικα  άτομα  με  ελαφρά  και  μέση  νοητική  υστέρηση  στην  Ελλάδα. 
Βασικό άξονα δραστηριοποίησης για «Το Εργαστήρι» αποτελεί η διά βίου μάθηση, η επαγγελματική κατάρτιση των νέων 
με  νοητική  υστέρηση  και  η  προστατευμένη  απασχόληση  των  μη  εντάξιμων  ατόμων  που  υλοποιείται  στα  πλαίσια  των 
έντεκα (11) προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου «Το Εργαστήρι 
Λίλιαν Βουδούρη» και υπό την καθοδήγηση ειδικού προσωπικού. Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου, έχοντας πλήρη 
επίγνωση του δύσκολου έργου της, αντιμετωπίζει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση στην ελληνική 
κοινωνία  ως  μια  πολυδιάστατη  και  δυναμική  διαδικασία.  Έτσι,  παράλληλα,  εφαρμόζεται  μια  ολιστική  προσέγγιση 
υποστηρικτικών  υπηρεσιών  που  αφορά  σε  όλους  τους  τομείς  ανάπτυξης  (σωματική  υγεία,  ψυχική  ευεξία, 
αυτοεξυπηρέτηση,  λόγος  και  επικοινωνία,  διαπαιδαγώγηση,  κοινωνικοποίηση,  ψυχαγωγία)  με  σκοπό  πέρα  από  την 
επαγγελματική ένταξή των ατόμων, την εξοικείωσή τους με τις επιταγές της σύγχρονης ζωής και την προετοιμασία για την 
κοινωνική τους ένταξη. 

3. Η "ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ"  
Αποτελεί Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων ιδρύθηκε το 1995 με τη συνεργασία 
των Δήμων Άνω Λιοσίων και Αχαρνών και με κύριο σκοπό την πληροφόρηση, την υποστήριξη και την προώθηση στην 
απασχόληση  κοινωνικά  αποκλεισμένων  ομάδων  (παλιννοστούντες,  πρόσφυγες,  μετανάστες,  Τσιγγάνοι, 
αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες κ.ο.κ.), ώστε να επιτευχθεί ομαλά και άμεσα η κοινωνική τους ένταξη. Το 1998 
πιστοποιήθηκε,  από  το  Εθνικό  Κέντρο  Πιστοποίησης  δομών,  ως  φορέας  παροχής  Συνοδευτικών  Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ). 

Οι κύριες δραστηριότητες της “ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” είναι οι εξής: 
‐Πληροφόρηση και συμβουλευτική για ζητήματα εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας, στέγασης, ασφάλισης, επιδομάτων, 
στρατολογίας και γενικά διοίκησης του Ελληνικού κράτους 
‐Νομική στήριξη 
‐Ψυχο ‐κοινωνική στήριξη 
‐Προώθηση  στην  απασχόληση  (μέσω  προγραμμάτων  επαγγελματικού  προσανατολισμού,  διαμεσολάβησης  μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας, εκπόνησης μελετών, δημιουργίας "λέσχης εργασίας") 
‐ Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
‐ Ενημέρωση ‐ ευαισθητοποίηση φορέων και ευρύτερης κοινότητας απέναντι στις ειδικές κοινωνικές ομάδες 
‐ Διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων 
‐ Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
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4.Κέντρο ημέρας Ζεφυρίου Μενιδίου (υπό την εποπτεία της ΜΚΟ “Κλίμακα”) 
Οι κυριότεροι στόχοι είναι :  
‐Παροχή ψυχολογικής‐ψυχιατρικής στήριξης. 
‐Συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην σχέση τους με το κράτος,  νομικής, αστικού 
δικαίου και κοινωνικής φύσης. 
‐Παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 
‐Λειτουργία προγράμματος αλφαβητισμού για ενήλικες. 
‐Λειτουργία προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά. 
‐Πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορους χώρους, όπως θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, παιδότοπους και χώρους όπου 
έχουν  τα  παιδιά  την  δυνατότητα  να  έρθουν  σε  επαφή  με  την  λειτουργία  διαφόρων  θεσμών  (Βουλή  των  Ελλήνων, 
ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες, υπουργεία). 
‐Πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
 

5. Σταθμός ΙΑΚ (πρώην ΠΙΚΠΑ) 
 Στο ΙΑΚ Ζεφυρίου  για το 2011 εξυπηρετήθηκαν  από το κέντρο 4.500 παιδιά αθιγγάνων και από την ευρύτερη περιοχή  της 
Αττικής.  
Από αυτά  :  εμβολιάστηκαν τα 1294 
    προληπτική οδοντιατρική 213 
    τακτικά περιστατικά  1445 
    ατομικά δελτία υγείας 385 
    έλεγχος βιβλιαρίων 810 
 
Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας 

1.Ιατροκοινωνικό κέντρο  
Σύσταση – σκοπός ‐ οργάνωση  
Στο  πλαίσιο  του  σχεδίου  «Απασχόληση  στη  Νομαρχία  Αθηνών»,  η  Δημοτική  Επιχείριση  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Αγίας 
Βαρβάρας επιχορηγήθηκε από το Π.Ε.Π. Αττικής (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) για να δημιουργηθεί ένα ίατρο‐κοινωνικό 
κέντρο για κατοίκους με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ζεφυρίου. Μέσω των κέντρων αυτών προωθείται 
η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία τους , με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση.  
Το κέντρο στελεχώνεται από μία κοινωνική λειτουργό,  μία επισκέπτρια υγείας,  μία μουσικοπαιδαγωγό και  ένα γιατρό – 
παθολόγο, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Δραστηριότητες – υπηρεσίες  
Η επιστημονική ομάδα παρέχει δωρεάν τις παρακάτω υπηρεσίες :  
‐Συμβουλευτική σε οικογενειακά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα.  
‐Διεκπεραίωση  θεμάτων  αστικής  ‐  δημοτικής  κατάστασης  π.χ.  καταγραφή,  πληροφόρηση,  παραπομπή  σε  αρμόδιους 
φορείς, διαμεσολάβηση για ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά από δημοτολόγια κ.α.  
‐Υγείας  όπως  καταγραφή  συνθηκών  υγιεινής,  πρόληψη,  ενημέρωση,  παροχή  πρωτοβάθμιας  ιατρικής  περίθαλψης  δύο 
φορές την εβδομάδα  
‐Ενημέρωση για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας, προώθηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων  
2.Λειτουργία Κέντρου « Παροχής Ολοκληρωμένων Τοπικών Υπηρεσιών Υποστήριξης και Φροντίδας Φτωχών Οικογενειών 
με Παιδιά» 
Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φτωχών παιδιών και των οικογενειών τους. 
Ειδικότερα στόχοι  του Κέντρου αποτελούν: 
Βασικές ανάγκες διαβίωσης (σίτιση, ένδυση) 
 Αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής 
 Προαγωγή της υγείας 
 Δημιουργική Απασχόληση 
 Ανάπτυξη της Κοινοτικής Δράσης 
 Υποστήριξη ενηλίκων στην απασχόληση 
 Στέγαση 
3.Χορήγηση διατακτικών για προμήθεια αγαθών στους απόρους την περίοδο των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 

4.Διοργάνωση και εκτέλεση αιμοδοσίας σε συνεργασία με το  Θριάσιο Νοσοκομείο & το Αττικό Νοσοκομείο 
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5. Εξέταση αιτήσεων και χορήγηση εκτάκτων οικονομικών ενισχύσεων  &ι εισηγήσεις για μείωση δημοτικών τελών (σε 
συνεργασία με Συλλόγους τριτέκνων, πολυτέκνων και  ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 

Δομή  Σύνολο  Άνω Λιόσια  Ζεφύρι  Φυλή 

Νηπιαγωγεία 

Πλήθος  Ωφελούμενοι  Πλήθος  Ωφελούμενοι  Πλήθος  Ωφελούμενοι  Πλήθος  Ωφελούμενοι

15 και 1 
Ειδικό  755  10  518 

4 και 1 
Ειδικό  169  1  68 

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

13 και 1 
Ειδικό  3.782  8  2.579 

4 και 1 
Ειδικό  1.019  1  184 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση  15  2.957  10  2.283  3  490  2  184 

Μεταδευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Κέντρα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Σχολές Γονέων  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Μουσικές Σχολές  1  120  1  120  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Κέντρα Εικαστικών 
Τεχνών  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Λοιπές Υποδομές 
Εκπαίδευσης (ΣΕΚ)  1    1           

                  

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες  

Πληθυσμός 

ΑμεΑ         

Άστεγοι         
ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ   6000       

Μετανάστες 

5000 (4.500 
καταγεγραμμένες 
αιτήσεις για το έτος 
2011‐2012 στο γρ. 

Αλλοδαπών του Δήμου)       
Άποροι   900 οικογένειες       

Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες  

Υποδομές ‐ Χώροι ‐ Δομές 

Πλήθος 

Αρχαιολογικοί Χώροι  9  5    4 
Μουσεία  3  2  1   

Πολιτιστικά Κέντρα         
Δημοτικές Βιβλιοθήκες  1  1     

Ωδείο  1  1     
Πινακοθήκη   1  1     

Λοιπές Πολιτιστικές 
Υποδομές             

  Πλήθος  Δραστηριότητα 
Αρ. Ωφελουμένων 

Δημοτών (μέσος όρος 
ημερησίως) 
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Πνευματικό Κέντρο 
Ζεφυρίου   

Φιλαρμονική – Ορχήστρα   

Σκάκι   

Αίθουσα εκδηλώσεων 
1ου Δημ. Σχολείου 

Ζεφυρίου   

Θεατρική Σκηνή Ενηλίκων  20‐30 άτομα 

Θεατρική Σκηνή παιδιών  60-80 άτομα  
Αίθουσα ΘΕΑ    Χοροθέατρο  50-80 άτομα 

Αίθουσα  Μπαλέτου    Μπαλέτο  50‐60 άτομα 

Αίθουσα  ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ      Αεροβική γυμναστική  150 άτομα 
Υπόγειο 

Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Ζωφριάς   

Παραδοσιακοί  χοροί ( παιδιά ενήλικες, ΚΑΠΗ)  300 άτομα 

Υπόγειο 8ου 
Νηπιαγωγείου 

Ζωφριάς    Εικαστικά – χειροτεχνία  100 άτομα 
Χώρος σε κτίριο 

οικισμού  Γεννηματά   

     

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

   Ονομασία 

Εκδηλώσεις 

20‐22 Μαΐου Εκδηλώσεις Εορτασμού Άγιου Κωνσταντίνου & Ελένης στα Άνω Λιόσια ,14‐15 
Αυγούστου Εκδηλώσεις Εορτασμού Παναγίας στην Φυλή, Ζεφύρεια 7‐9 Σεπτεμβρίου,   20‐21 
Σεπτεμβρίου Εκδηλώσεις Εορτασμού Παναγίας Κανάλας στα Άνω Λιόσια.  

     

Σύλλογοι 

1.  Άνω Λιόσια  ΠΟΝΤΙΩΝ « Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ»  
2.  Άνω Λιόσια   ΚΡΗΤΩΝ « Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» 

3.  Άνω Λιόσια   ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 
4.  Άνω Λιόσια   Η ΓΡΙΖΑ 
5.  Άνω Λιόσια   ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
6.  Άνω Λιόσια   ΑΡΚΑΔΩΝ «Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» 
7.  Άνω Λιόσια  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ‐ΘΡΑΚΩΝ 

8.  Άνω Λιόσια  ΘΕΣΣΑΛΩΝ «Ρ.ΦΕΡΑΙΟΣ» 
9.  Άνω Λιόσια  ΣΥΛΛ. ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤ. «ΑΙΓΕΑΣ» 
10.  Άνω Λιόσια  ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ 
11.  Άνω Λιόσια  Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζωφριάς 
12.  Άνω Λιόσια  ΣΚΟΛ. Τ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ ‐ ΣΚΑΚΙ 

13.  Άνω Λιόσια  ΔΗΚΕΠ ‐ ΣΚΑΚΙ 
14.  Ζεφύρι  Κρητών 
15.  Ζεφύρι  Πελοποννησίων  
16.  Ζεφύρι  Θεσσαλών  
17.  Ζεφύρι  Ηπειρωτών 

18.  Ζεφύρι  Κερκυραίων,  
19.  Ζεφύρι  Εξωραϊστικός σύλλογος «Άγιος Στυλιανός» 
20.  Ζεφύρι  Πολιτιστικός σύλλογος «Παναγιά Γρηγορούσα 
21.  Φυλή  Ελληνικός, Πολιτιστικός, Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής 
22.  Φυλή  Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση  

Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων 

1.  ‐           

2.             

3.             

Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες 

Αθλητικοί Χώροι 

   Πλήθος  Δραστηριότητα   Αρ. Ωφελουμένων 
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Δημοτών (μέσος όρος 
ημερησίως) 
  

Γήπεδα  2 

Ποδόσφαιρο  100 άτομα 

Τοξοβολία  20 άτομα 

Γήπεδα 5Χ5  3     

Γήπεδα 7Χ7  3     

Κλειστά 
Γυμναστήρια 

6 

Μπάσκετ  300 άτομα 

Εναλλακτική γυμναστική  50 άτομα 

ΤΑΕΚWO DO  100 άτομα 

Μυϊκή  ενδυνάμωση  50‐80 άτομα 

Ρυθμική  100άτομα 

Ενόργανη  50 άτομα 

Γυμναστική (ΚΑΠΗ)  60 άτομα 

Ελληνορωμαϊκή  Πάλη  ‐ 

Κολυμβητήρια  1  Κολύμβηση  700 άτομα 
Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία 

1.  Δημοτικός Αθλητικός Σύλλογος Ζεφυρίου  

2.  Α.Ο. Άνω Λιοσίων «Ευπυρίδαι» 

3.  ΕΠΟΣ ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΛΗΣ 

4.  ΓΑΣ ΦΛΟΓΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ‐ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΛΗΣ 

5.  ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ‐ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

6.  ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

7.  ΠΑΕ ‐ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

8. 
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – «ΕΥΝΙΚΟΣ» 

9. 
Α.Ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 

10. 
Α.Ο "ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ" – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

11. 
Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ‐– ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

12. 
ΑΠΌ "ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ" – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

13. 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ– ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

14. 
Α.Σ ΟΓΙΑΜΑ‐ΚΙΚΟΟΑ – ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

15. 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ «ΦΕΡΕΝΙΚΗ» ‐ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΡΥΘΜΙΚΗ, 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

16. 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

17. 
ΠΑΟΦ ΦΥΛΗΣ 

18. 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ ΦΥΛΗΣ Η ΠΑΡΝΗΘΑ 

 

Διοργανώσεις ‐ Εκδηλώσεις ‐ Αγώνες 

‐ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
1.  Ενταγμένη Πράξη  σε  λειτουργία  με  τίτλο «  Παροχή Ολοκληρωμένων  Τοπικών  Υπηρεσιών  Υποστήριξης  και Φροντίδας 
Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά» 
2.  Έγκριση  Πράξης  ,στην  Πρόσκληση  με  Α.Π.    2.1507/οικ.4.60/23‐01‐2012  για  την  υλοποίηση  προγραμμάτων  «Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» με θέμα Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο 
Δήμο Φυλής με τίτλο «Α.Σ. ΧΑΣΙΑ»                                                                                                                                                                     
3.  .  Έγκριση  Πράξης  στην  Πρόσκληση  με  Α.Π.  194/25‐01‐2012    της  Ε.Υ.Ε‐ΓΓΙΦ    Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  της  Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ‐ Υπουργείο Εσωτερικών, με τίτλο έργου «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας στο Δήμο Φυλής».          
4.   Έγκριση Πράξης στην Πρόσκληση με Α.Π. 335/4‐5‐2012 της  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Υπουργείο 
Εργασίας  &  Κοινωνικής  Ασφάλισης  ,  για  την  πράξη  Κοινωνικές    Δομές  Άμεσης  Αντιμετώπισης  της  Φτώχιας  με  τίτλο 
«Κοινωνικές  δομές  Αντιμετώπισης  της Φτώχειας  στους  δήμους  Αγ.  Αναργύρων‐Καματερού & Φυλής‐  Νόστος_Κοινωνικό 
Δίκτυο Αλληλεγγύης»                                                                                                                                                                                            
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 
1.  Έχει  υποβληθεί  πρόταση  στην  πρόσκληση  με  Α.Π.  244/    29‐3‐12  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ της ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με   τίτλο Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ  για    ΙΔΡΥΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  προς  εφαρμογή  προγράμματος  γενικής 
εκπαίδευσης  
2. Έχει  υποβληθεί  πρόταση στην πρόσκληση με Α.Π.. 1955/4‐9‐2011 Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού του ΕΦΔ  
ΕΕΤΑΑ, με τίτλο ««ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ».    
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων. 
 

Γραφείο σχεδιασμού /συντονισμού /παρακολούθησης κοινωνικών πολιτικών 
 

(1) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την 
εφαρμογή  κοινωνικών  πολιτικών  ή  συμμετέχει  σε  δράσεις  που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και 
παιδικής  ηλικίας  και  της  τρίτης  ηλικίας,  με  την  ίδρυση  και  λειτουργία 
νομικών  προσώπων,  ιδρυμάτων  και  επιχειρήσεων  (όπως  παιδικοί  και 
βρεφονηπιακοί  σταθμοί,  βρεφοκομεία,  ορφανοτροφεία,  κέντρα 
ανοικτής  περίθαλψης  και  ημερήσιας  φροντίδας,  ψυχαγωγίας  και 
αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων). 

(2) Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  ή 
συμμετέχει  σε  προγράμματα  και  δράσεις  για  την  ένταξη  ειδικών 
ομάδων  πληθυσμού  στην  κοινωνική,  οικονομική  και  πολιτιστική  ζωή 
της τοπικής κοινωνίας. 

(3) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την 
εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα 
της  οικογένειας,  του  παιδιού,  των  εφήβων,  των  ηλικιωμένων,  των 
ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

(4) Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  κοινωνικών 
πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και 
φροντίδα  της  υγείας  των  δημοτών  με  την  ίδρυση  και  λειτουργία 
εγκαταστάσεων  για  την  παροχή  υπηρεσιών  υγείας  και  την  προαγωγή 
της  ψυχικής  υγείας  (με  τη  δημιουργία  δημοτικών  και  κοινοτικών 
ιατρείων,  κέντρων  αγωγής  υγείας,  κέντρων  υποστήριξης  και 
αποκατάστασης  ατόμων  με  αναπηρία,  κέντρων  ψυχικής  υγείας, 
κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής 
βίας, βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά 
εξαρτησιογόνων ουσιών. 

(5) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών  που  στοχεύουν  στην  πρόληψη  της  παραβατικότητας 
στην  περιοχή  του  Δήμου,  με  τη  δημιουργία  Τοπικών  Συμβουλίων 
Πρόληψης Παραβατικότητας. 

(6) Μεριμνά  για  την  προώθηση  και  ανάπτυξη  του  εθελοντισμού  και  της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής 
αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. 

(7) Συντονίζει,  παρακολουθεί  και  αξιολογεί  την  άσκηση  Κοινωνικής 
Πολιτικής  σε  τοπικό  επίπεδο  (πχ  μέσω  της  εκπόνησης  και  περιοδικής 
αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής») 

(8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: 
 των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 
 των κοινωνικών υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
 των  υπηρεσιών  και  των  δομών  Κοινωνικής  προστασίας  της 

Περιφέρειας και του Κράτους 
 των αντιπροσωπευτικών σωμάτων των ομάδων‐ χρηστών. 

(9) Εκπονεί  και  εφαρμόζει  προγράμματα  ανάπτυξης  του  ανθρώπινου 
δυναμικού  της  περιοχής  τους,  σε  συνεργασία  με  τη  Διεύθυνση 
προγραμματισμού ‐ Οργάνωσης και πληροφορικής. 

 
Γραφείο εποπτείας & ελέγχου 
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(1) Χορηγεί  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας  δημοτικών  και  ιδιωτικών 
παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. 

(2) Ασκεί  έλεγχο  και  εποπτεία  στα  ιδρύματα  παιδικής  προστασίας 
ιδιωτικού  δικαίου  (ιδιωτικοί  παιδικοί  σταθμοί)  και  ευθύνεται  για  τη 
λειτουργία των παιδικών εξοχών. 

(3) Χορηγεί  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ιδρυμάτων παιδικής  πρόνοιας 
σε  ιδιώτες,  καθώς  και  σε  συλλόγους  ή  σωματεία  που  επιδιώκουν 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

(4) Ασκεί  εποπτεία  επί  των  φιλανθρωπικών  σωματείων  και  ιδρυμάτων, 
εγκρίνει  τον  προϋπολογισμό  τους  και  παρακολουθεί  και  ελέγχει  τις 
επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με 
κοινωφελείς σκοπούς. 

(5) Μεριμνά  για  το  διορισμό  των  μελών  διοικητικών  συμβουλίων  και 
εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και 
αγωγής  οικογένειας  του  παιδιού,  (όπως  Κέντρων  Παιδικής Μέριμνας, 
Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών). 

(6) Χορηγεί  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ιδιωτικών  επιχειρήσεων 
περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική 
αναπηρία. 

(7) Μεριμνά  για  τον  ορισμό  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  των 
Ταμείων  Πρόνοιας  και  Προστασίας  Πολυτέκνων,  όταν  η  έδρα  των 
Ταμείων είναι στο Δήμο. 

 
Γραφείο εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών 
 

(1) Διενεργεί  κοινωνικές  έρευνες  για  τη  χορήγηση  των  επιδομάτων 
πρόνοιας, 

(2) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. 
(3) Λειτουργεί  μονάδες  συμβουλευτικής,  ψυχολογικής  και  κοινωνικής 

υποστήριξης. 
(4) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά 

θέματα  (όπως  Α^,  ναρκωτικά)  και  σε  συνεργασία  με  τους  συλλόγους 
γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων. 

(5) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης  και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών 
και οικονομικών προβλημάτων. 

(6) Υλοποιεί  δράσεις  προστασίας  περιθαλπομένων  σε  ιδρύματα  κλειστής 
περίθαλψης. 

(7) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών. 
 
Γραφείο εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας Αρμοδιότητες 

 
(1) Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  Κοινωνικής  Πρόνοιας  που 

στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο 
πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο 
με τις ισχύουσες διατάξεις: 
(α)  Μεριμνά  για  την  παροχή  οικονομικής  ενίσχυσης  των 
αυτοστεγαζομένων,  για  τη  σχετική  μίσθωση  ακινήτων,  τη  ρύθμιση 
διαφόρων  θεμάτων  κοινωνικής  κατοικίας  και  την  επιβολή  κυρώσεων 
για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.  
(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας. 
(γ) Μεριμνά  για  την  καταβολή  επιδομάτων σε  τυφλούς,  κωφάλαλους, 
ανασφάλιστους  παραπληγικούς,  τετραπληγικούς  και 
ακρωτηριασμένους,  διανοητικά  καθυστερημένους,  ανίκανους  προς 
εργασία,  υποφέροντες  από  εγκεφαλική  παράλυση  (σπαστικούς), 
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απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και 
βαριά  ανάπηρους,  καθώς  και  σε  λοιπά  άτομα  δικαιούμενα  παροχής 
κοινωνικής  προστασίας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  σχετικής 
νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 
(δ)  Εισηγείται  τη  δωρεάν  παραχώρηση  της  χρήσης  οικημάτων  ένεκα 
απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους. 
(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. 
(στ)  Εισηγείται  την  έκδοση  αποφάσεων  παροχής  κοινωνικής 
προστασίας. 
(ζ)  Εισηγείται  τη  χορήγηση  αδειών  διενέργειας  λαχειοφόρων  αγορών, 
εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. 
(η)  Χορηγεί  κάρτες  αναπηρίας  έπειτα  από  γνωμάτευση  της  Επιτροπής 
Πιστοποίησης Αναπηρίας 
 

(2) Επιμελείται  των  θεμάτων  που  αφορούν  ασφαλισμένους  του  ΟΓΑ 
δημότες  και  εκδίδει  βιβλιάρια  και  βεβαιώσεις  σύμφωνα  με  την 
ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς. 

(3) Παρέχει  γραμματειακή  υποστήριξη  προς  τη  Διεύθυνση  Κοινωνικής 
Προστασίας,  Παιδείας  και  Πολιτισμού  και  τα  Τμήματα  της  (όπως 
τήρηση  πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωση  και  αρχειοθέτηση 
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού). 

 
Γραφείο πολιτικών ισότητας των φύλων  

 
(1) Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και των παιδιών. 
(2) Την  ανάπτυξη  δράσεων  για  την  καταπολέμηση  των  κοινωνικών 

στερεότυπων με βάση το φύλο. 
(3) Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών 
(4) Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 

στην απασχόληση. 
(5) Τη  λήψη  μέτρων  για  την  εναρμόνιση  επαγγελματικών  και 

οικογενειακών υποχρεώσεων 
(6) Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των 

γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
 
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Αρμοδιότητες 

 
(1) Σχεδιάζει,  προγραμματίζει  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  μέτρων  για 

την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με 
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 
(α)  Μεριμνά  για  τον  υγειονομικό  έλεγχο  των  δημοτικών  δεξαμενών 
νερού. 
(β)  Μεριμνά  για  τον  υγειονομικό  έλεγχο  των  καταστημάτων  και 
επιχειρήσεων. 
(γ) Μεριμνά  για  τον  έλεγχο  της  ηχορύπανσης,  της  κοινής  ησυχίας  και 
της  εκπομπής  ρύπων,  θορύβων  και  άλλων  επιβαρύνσεων  του 
περιβάλλοντος από τροχοφόρα. 
(δ)  Χορηγεί  βιβλιάρια  υγείας  στους  εκδοροσφαγείς.  (ε)  Παρέχει 
συνδρομή  στο  έργο  του  Ε.Φ.Ε.Τ.  και  διενεργεί  ελέγχους  ή  άλλες 
πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα 
με  τις  οδηγίες  τους,  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Οικονομικής 
Ανάπτυξης. 
(ζ)  Μεριμνά  για  την  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  στα  δημόσια  και 
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ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. 
 

(2) Σχεδιάζει,  προγραμματίζει  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή 
προγραμμάτων  μέτρων  για  την  προαγωγή  της  δημόσιας  υγείας.  Στο 
πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο 
με τις ισχύουσες διατάξεις: 
(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.  
(β) Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που 
οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή 
από  άλλα  Υπουργεία,  το  κόστος  των  οποίων  βαρύνει  απευθείας  τον 
προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου. Εκτάκτων προγραμμάτων 
δημόσιας  υγείας,  τα  οποία  εκτελούνται  με  έκτακτη  χρηματοδότηση. 
Προγραμμάτων  δημόσιας  υγείας  που  χρηματοδοτούνται  από  πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(γ)  Εκδίδει  τοπικές  υγειονομικές  διατάξεις  και  λαμβάνει  μέτρα  σε 
θέματα δημόσιας υγιεινής. 
(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας. 
(ε)  Οργανώνει  αυτοτελώς  ή  σε  συνεργασία  με  τις  αντίστοιχες 
περιφερειακές  υπηρεσίες  ειδικά  προγράμματα  για  την  προστασία  και 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

(3) Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια 
υγεία στην περιοχή  του Δήμου.  Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με  τις 
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 
(α)  Εισηγείται  τον  ορισμό  ιατρών  προς  εξέταση  επαγγελματιών  και 
εργαζομένων  σε  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  για  τη 
χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. 
(β)  Εισηγείται  την  επιβολή  κυρώσεων  σε  ιατρούς,  οι  οποίοι  πωλούν 
φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών 
για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων. 
(γ)  Εισηγείται  τον  ορισμό  ελεγκτή  γιατρού  ΟΓΑ  για  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  της 
περιοχής του Δήμου. 

 
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
 
Γραφείο για θέματα παιδείας & δια βίου μάθησης  
 

(1) Μεριμνά  για  την  εξασφάλιση  των  κατάλληλων  υλικοτεχνικών 
υποδομών  για  την  προσχολική  εκπαίδευση  και  για  τα  σχολεία  της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και 
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες 
διατάξεις: 
(α) Μεριμνά για την συντήρηση,  τη βελτίωση,  τη καθαριότητα και  την 
φύλαξη  των  υλικοτεχνικών  υποδομών  του  εθνικού  συστήματος  της 
πρωτοβάθμιας  και  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  με  επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία 
διοικητική υποστήριξη στις  Σχολικές  Επιτροπές  για  τη  λειτουργία  τους 
και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ). 
(β) Μεριμνά  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  καταλληλότητας,  επιλογής 
και  εκτίμησης  της  αξίας  οικοπέδου  για  την  ανέγερση  διδακτηρίου, 
καθώς  και  επιλογής  οικοπέδου  μετά  κτιρίου  κατάλληλου  να 
χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 
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(γ)  Συνεργάζεται  με  την  τεχνική  υπηρεσία,  για  την  απαλλοτρίωση 
οικοπέδων  για  τις  ανάγκες  της  σχολικής  στέγης,  καθώς  και  την 
ανέγερση σχολικών κτιρίων, 
(δ)  Μεριμνά  για  τη  μίσθωση  ακινήτων  για  τη  στέγαση  δημόσιων 
σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση 
συστέγασης  καθορίζει  την  αποκλειστική  χρήση  ορισμένων  χώρων  του 
διδακτηρίου,  από  κάθε  σχολική  μονάδα,  καθώς  και  την  κοινή  χρήση 
των  υπολοίπων  χώρων  και  τις  ώρες  λειτουργίας  της  κάθε 
συστεγαζόμενης  σχολικής  μονάδας,  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση 
Περιουσίας και Προμηθειών. 
(ε)  Συνεργάζεται  με  τη  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας,  την  ενημερώνει 
για  θέματα  της  αρμοδιότητας  της  και  της  παρέχει  κάθε  αναγκαία 
διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της. 

 
(2) Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και 

δράσεων για  την υποστήριξη  των μαθητών  της πρωτοβάθμιας και  της 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  αλλά  και  για  τη  γενική  παιδεία  των 
κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως: 
(α) Η  ίδρυση και  λειτουργία βιβλιοθηκών  (β) Η  ίδρυση και  λειτουργία 
κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 

 
(3) Μεριμνά  για  το  σχεδιασμό  και  την  εκτέλεση  προγραμμάτων  δια  βίου 

μάθησης  στο  πλαίσιο  του  αντίστοιχου  εθνικού  και  περιφερειακού 
προγραμματισμού,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Στο  πλαίσιο 
αυτό  και  σύμφωνα με  τις  δικαιοδοσίες  που  δίδονται  στο  Δήμο με  τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
(α)  Καταρτίζει,  στο  πλαίσιο  του  τοπικού  αναπτυξιακού  προγράμματος 
του,  το  τοπικό  πρόγραμμα  δια  βίου  μάθησης,  με  βάση  το  Εθνικό 
Πρόγραμμα  Δια  Βίου  Μάθησης  και  το  αντίστοιχο  περιφερειακό 
πρόγραμμα δια βίου μάθησης  (νόμος 3879/2010,  άρθρο 8).  Το  τοπικό 
πρόγραμμα  δια  βίου  μάθησης  περιλαμβάνει,  ιδίως,  επενδύσεις, 
προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και 
γενικότερα  δράσεις  εφαρμογής  της  δημόσιας  πολιτικής  δια  βίου 
μάθησης σε τοπικό επίπεδο. 
(β)  Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  του  τοπικού  προγράμματος  δια  βίου 
μάθησης  και  διαχειρίζεται  την  εφαρμογή  των  πολιτικών  και  των 
κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια 
του Δήμου. 
(γ)  Εισηγείται  την  ίδρυση  και  μεριμνά  για  τη  λειτουργία  Κέντρων  Δια 
Βίου Μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ.)  που  εφαρμόζουν  το  τοπικό  πρόγραμμα  δια 
βίου  μάθησης  και  τα  οποία  οργανώνονται  είτε  στο  πλαίσιο  του 
Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου. 
(δ)  Μεριμνά  για  τη  λειτουργία  και  διαχείριση  τοπικών  δομών  και  την 
εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 
στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη 
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. 
(ε)  Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  των  Κέντρων 
Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε.)  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια 
Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  στο  πλαίσιο  προγραμματικών 
συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο. 
(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με 
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την  αντίστοιχη  επιχειρησιακή  μονάδα  ή  αποκεντρωμένη  δομή  υπηρε‐
σιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010. 

(4) Μελετά  και  εισηγείται  για  τη  ρύθμιση  ζητημάτων  εύρυθμης 
λειτουργίας  της  προσχολικής  εκπαίδευσης  και  των  σχολείων  της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό 
και  σύμφωνα με  τις  δικαιοδοσίες  που  δίδονται  στο Δήμο με  τις  ισχύ‐
ουσες διατάξεις: 
(α)  Εισηγείται  τη  διάθεση  διδακτηρίου  για  άλλες  χρήσεις  κοινής 
ωφέλειας  ή  για  την  πραγματοποίηση  εκδηλώσεων  κοινού 
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή. 
(β)  Μεριμνά  για  τη  μεταφορά  μαθητών  από  τον  τόπο  διαμονής  στο 
σχολείο  φοίτησης,  περιλαμβανομένης  της  μεταφοράς  των  μαθητών 
σχολείων  ειδικής  αγωγής,  καθώς  και  της  μεταφοράς  και  σίτισης 
μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. 
(δ)  Εγκρίνει  την  εγκατάσταση,  μεταφορά  ή  επισκευή  τηλεφωνικών 
συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα 
σχολεία. 
(ε)  Οργανώνει  συναυλίες  ή  άλλες  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  για  τους 
μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 
(στ)  Μεριμνά  για  το  διορισμό  και  την  αντικατάσταση  διοικητών  των 
ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία. 
(ζ)  Εγκρίνει  οποιαδήποτε  μίσθωση  ιδιωτικού  αυτοκινήτου  δημόσιας 
χρήσης  για  μεταφορά  προσώπων  και  υλικών  προς  κάλυψη  σχολικών 
αναγκών. 
(η)  Εισηγείται  τον  καθορισμό  κοινωφελούς  χρήσης  των  σχολείων  σε 
περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους. 
(θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την 
επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 
(ι)  Εισηγείται  την  επιβολή  κυρώσεων,  κατά  τις  ισχύουσες  διατάξεις, 
στους  γονείς  και  κηδεμόνες  που  δεν  εγγράφουν  τα  παιδιά  τους  στο 
σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους. 
(ια)  Εισηγείται  τη  διακοπή  μαθημάτων,  λόγων  έκτακτων  συνθηκών  ή 
επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου. 

(5) Τηρεί  το  μητρώο  νέων  και  συνεργάζεται  με  το  Δημοτικό  συμβούλιο 
Νέων  για  τη  ανάληψη  πρωτοβουλιών  και  δραστηριοτήτων  για  την 
πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων. 

(6) Μεριμνά  για  την  οργάνωση  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  που 
απευθύνονται  στους  νέους  και  συμμετέχει  στους  σχεδιασμούς  και  τα 
προγράμματα της Γενικής Γραμματείας νέας Γενιάς. 

 
 
 
 
Γραφείο για θέματα πολιτισμού, αθλητισμού & νέας γενιάς  
 

(1) Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  πολιτικών, 
προγραμμάτων  και  δράσεων  στον  τομέα  του  πολιτισμού  για  την 
προστασία  του  τοπικού  πολιτισμού,  την  προβολή  των  πολιτιστικών 
αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 
Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: 
(α)  Δημιουργία  πολιτιστικών  και  πνευματικών  κέντρων,  μουσείων, 
πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών 
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διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής. 
(β) Διοργάνωση και  εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων  (θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις). 
(γ)  Προστασία  μουσείων,  μνημείων,  σπηλαίων  καθώς  και 
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. 
(δ)  Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και  ιστορικών 
σχολικών  κτιρίων  και  κτιρίων  που  παραχωρούνται  στο  Δήμο  από 
τρίτους. 
(ε)  Προώθηση  πολιτιστικών  ανταλλαγών  σε  εθνικό,  ευρωπαϊκό  και 
διεθνές επίπεδο. 
(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. 

(2) Μελετά  και  εισηγείται  για  τη  ρύθμιση  τοπικών πολιτιστικών  θεμάτων. 
Στο  πλαίσιο  αυτό  και  σύμφωνα  με  τις  δικαιοδοσίες  που  δίδονται  στο 
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 
(α)  Εισηγείται  για  τη  συμμετοχή  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην 
οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας. 
(β)  Εισηγείται  για  την  επιχορήγηση  ΝΠΙΔ  τα  οποία  αναπτύσσουν 
πολιτιστικού  χαρακτήρα  δραστηριότητες  στη  χωρική  αρμοδιότητα  του 
Δήμου, 
(γ)  Εισηγείται  για  τη  χορήγηση  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, 
συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου). 

(3) Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  πολιτικών, 
προγραμμάτων  και  δράσεων  για  την  προώθηση  του  τοπικού 
αθλητισμού  και  την  παροχή  δυνατοτήτων  άθλησης  στους  κατοίκους. 
Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: 
(α)  Κατασκευή,  συντήρηση  και  διαχείριση  αθλητικών  εγκαταστάσεων 
(δημοτικά  γυμναστήρια,  αθλητικά  κέντρα  και  δημοτικοί  χώροι 
άθλησης). 
(β)  Προώθηση  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  ενίσχυσης  του  μαζικού 
αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 
(γ)  Άσκηση  εποπτείας  επί  των  Εθνικών  Αθλητικών  Κέντρων,  που 
καθορίζονται με διυπουργική απόφαση. 

(4) Μεριμνά  για  την  οργάνωση  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  που 
απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα 
προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

(5) Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών 
προσώπων  που  εφαρμόζουν  προγράμματα  και  δράσεις  στους  τομείς 
του πολιτισμού και του αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 

(6) Υλοποιεί  δράσεις  και  προγράμματα  στους  τομείς  του  Πολιτισμού,  του 
Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα 
προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 

 
Τμήμα ΚΑΠΗ 
 

(1) Παρέχει  πληροφόρηση  στους  πολίτες  για  το  Κέντρο  Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου και τα παραρτήματά του με σκοπό 
την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή 
εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά 
μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής 
αλληλεγγύη και κοινωνικής συνοχής. 

(2) Υποδέχεται,  ενημερώνει,  συμβουλεύει  και  παρέχει  κοινωνική 
υποστήριξη  στα  μέλη  του  ΚΑΠΗ  και  στις  οι‐  κογένειές  τους.  Ιδιαίτερη 
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βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια: α)  για την παραμονή των ατόμων 
της  τρίτης  ηλικίας  στο  οικείο  οικογενειακό  και  κοινωνικό  τους  πε‐
ριβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και 
κοινωνικών  προβλημάτων,  την  εξασφάλιση  αξιοπρεπούς  διαβίωσης  β) 
για την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη 
διαδικασία κοινωνικής ένταξης. 

(3) Υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για 
τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ. 

(4) Συνεργάζεται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες 
εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους 
υποστήριξης  στους  επωφελούμενους  και  τις  οικογένειές  τους  και  την 
παραπομπή σε αυτές όταν απαιτείται. 

(5) Μεριμνά για την προσέλκυση εθελοντών, την εκ‐παίδευσή τους και την 
αξιοποίησή τους στις δομές και υπηρεσίες του ΚΑΠΗ. 

(6) Μεριμνά  για  την  εκπαίδευση  σπουδαστών  και  φοιτητών  σχετικών 
επιστημών  που  διενεργούν  την  πρακτική  τους  άσκηση  ή  των  ανέργων 
που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. 

(7) Μεριμνά για  την φύλαξη,  την καθαριότητα και  την ευπρεπή εμφάνιση 
των εγκαταστάσεων του Τμήματος και του εξοπλισμού του. 

 
Τμήμα ΩΔΕΙΟΥ 
 
 

(1)  Επιμελείται της λειτουργίας των Χορωδιών του Δήμου. 
(2) Συνεργάζεται με το ΝΠΔΔ του Δήμου «Η Πάρνηθα» για τη διοργάνωση 

μουσικών εκδηλώσεων. 
(3) Διοργανώνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προάγουν τη μουσική 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
 
Γραφείο για θέματα δημοτικής κατάστασης και Μητρώου Αρρένων 
 

(1) Τηρεί  και  ενημερώνει  τα  μητρώα  του  δημοτολογίου  και  τα  μητρώα 
αρρένων,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  θεσμοθετημένες  διαδικασίες  και 
τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου. 

(2) Μεριμνά  για  την  πρόσληψη  και  αλλαγή  επωνύμου,  καθώς  και  την 
πρόσληψη πατρώνυμου και μητρώνυμου από παιδιά, που γεννήθηκαν 
χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων. 

(3) Μεριμνά  για  τον  εξελληνισμό  του  ονοματεπωνύμου  Ελλήνων  του 
εξωτερικού,  ομογενών  αλλοδαπών,  που  αποκτούν  την  ελληνική 
ιθαγένεια  και  παλιννοστούντων  ομογενών,  που  έχουν  την  ελληνική 
ιθαγένεια. 

(4) Ενημερώνει  περιοδικά  τις  δημόσιες  υπηρεσίες  για  τις  μεταβολές 
προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία. 

(5) Εκδίδει  κάθε  είδους  πιστοποιητικά  ατομικής  και  οικογενειακής 
κατάστασης  καθώς  και  κάθε  είδους  βεβαιώσεις,  καταλόγους  και 
πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα. 

(6) Συνεργάζεται  με  άλλους  Δήμους  και  δημόσιες  υπηρεσίες  στις 
περιπτώσεις  μεταβολών  των  μητρώων  σε  αντιστοιχία  προς  ανάλογα 
αρχεία που τηρούνται εκεί. 

(7) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν 
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από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία. 
 
Γραφείο για θέματα Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων 
 

(1) Τηρεί  και  ενημερώνει  τα  ληξιαρχικά  βιβλία  και  αρχεία,  στα  οποία 
καταχωρούνται  τα  ληξιαρχικά  γεγονότα  που  συμβαίνουν  στην 
περιφέρεια  του  Δήμου  (γεννήσεις,  γάμοι,  θάνατοι)  καθώς  και  κάθε 
μεταγενέστερο  γεγονός  που  συνδέεται  με  αυτά  (π.χ.  διαζύγια), 
σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

(2) Τηρεί αρχεία επίσημων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων. 
(3) Εκδίδει  αποσπάσματα  των  ληξιαρχικών  πράξεων  ή  άλλα 

θεσμοθετημένα πιστοποιητικά. 
(4) Ενημερώνει  τα  αντίστοιχα  Τμήματα  άλλων  Δήμων  για  τα  ληξιαρχικά 

γεγονότα  που  επηρεάζουν  τα  στοιχεία  των  μητρώων/αρχείων  που 
τηρούνται στα Τμήματα αυτά. 

(5) Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή 
προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί. 

(6) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων 
αυτών. 

 
Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης 
 

(1) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών. 
(2) Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην 

αρμόδια  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  για  τη  χορήγηση  και  ανανέωση 
αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα. 

(3) Παραλαμβάνει  αιτήσεις  και  δικαιολογητικά  για  την  απόκτηση  της 
ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

(4) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς. 
 

Αποκεντρωμένο γραφείο διοικητικών θεμάτων & εξυπηρέτησης του πολίτη με έδρα τη 
Δημοτική ενότητα Ζεφυρίου 

 
(1) Παρέχει  γραμματειακή  και  διοικητική  υποστήριξη  προς  τον 

Αντιδήμαρχο που εποπτεύει  τις υπηρεσίες  της δημοτικής ενότητας και 
προς  τα  τμήματά  της  (όπως  τήρηση  πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωση  και 
αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού). 

(2) Παρέχει  γραμματειακή  και  διοικητική  υποστήριξη  προς  τα  πολιτικά 
όργανα της δημοτικής ενότητας. 

(3) Εισηγείται  βελτιώσεις  και  παρακολουθεί  την  εφαρμογή  όλων  των 
διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις 
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(όπως τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών). 

(4) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων 
των  εργαζομένων  στις  υπηρεσίες  της  δημοτικής  ενότητας  που 
επηρεάζουν  τις αμοιβές  τους  και  ενημερώνει  έγκαιρα  τις αρμόδιες οι‐
κονομικές  υπηρεσίες,  ώστε  να  προωθείται  έγκαιρα  η  πληρωμή  των 
εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

(5) Μεριμνά  για  τις  μετακινήσεις  και  μεταφορές  του  προσωπικού  των 
υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας. 

(6) Μεριμνά  για  τη  λειτουργία  του  τηλεφωνικού  κέντρου  της  δημοτικής 
ενότητας 

(7) Ενημερώνει  και  πληροφορεί  τους  πολίτες  για  τις  ενέργειες  που 
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με 
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τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες. 
(8) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους 

από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητα τους και διαβιβάζει 
πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεών των πολιτών στην αρμόδια για 
τη διεκπεραίωση τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο. 

(9) Παραλαμβάνει  από  τις  αρμόδιες  κεντρικές  υπηρεσίες  τα  τελικά 
έγγραφα  που  έχουν  ζητηθεί  από  τους  πολίτες  και  μεριμνά  για  την 
παράδοσή τους στους πολίτες. 

(10) Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν 
από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  ιθαγένειας,  αλλοδαπών  και 
μετανάστευσης. 

(11) Υποδέχεται  και  διαχειρίζεται  τα  παράπονα  και  τις  προτάσεις  των 
πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Γραφείου κυκλοφοριακών μελετών - συγκοινωνιακών έργων - μελετών & υποδομών 

(1) Τη  μέριμνα  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  πάρκων  κυκλοφοριακής 
αγωγής, σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού. 

(2) Τη  μέριμνα  για  την  εξασφάλιση  ικανοποιητικού  δικτύου  αστικών 
συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο 
αυτό: 
(α)  Μεριμνά  για  την  άσκηση,  με  δυνατότητα  επιβολής  κομίστρου, 
συγκοινωνιακού  έργου  για  την  εξυπηρέτηση  της  μετακίνησης  των 
κατοίκων  της  περιοχής,  εφόσον  το  έργο  αυτό  δεν  εξυπηρετείται  από 
υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να 
γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και 
υπηρεσιών. 
(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων 
που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες  (άτομα με αναπηρία,  ηλικιωμένοι, 
παιδιά),  είναι  εργαζόμενοι  στο  Δήμο  και  τα  νομικά  του  πρόσωπα,  ή 
είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. 

 
Τμήμα Κτιριακών έργων & Κοινοχρήστων χώρων 
 

(1) Τη μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων. 
(2) Την  μέριμνα  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  βιβλιοθηκών  και  κέντρων 

δημιουργικής  απασχόλησης  παιδιών,  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

(3) Τη  μέριμνα  για  την  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  πολιτιστικών  και  πνευματικών 
κέντρων,  μουσείων,  πινακοθηκών,  κινηματογράφων  και  θεάτρων, 
φιλαρμονικών  και  σχολών  διδασκαλίας  μουσικής,  σχολών  χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών 
προγραμμάτων,  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Κοινωνικής  Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού. 

(4) Τη μέριμνα  για  την προστασία μουσείων,  μνημείων,  σπηλαίων,  καθώς 
και  αρχαιολογικών  και  ιστορικών  χώρων  της  περιοχής  και  των 
εγκαταστάσεων  αυτών,  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

(5) Τη μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών 
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και  ιστορικών  σχολικών  κτιρίων  και  κτιρίων  που  παραχωρούνται  από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

(6) Τη  μέριμνα  για  την  κατασκευή,  συντήρηση  και  διαχείριση  αθλητικών 
εγκαταστάσεων,  όπως  δημοτικών  και  κοινοτικών  γυμναστηρίων, 
αθλητικών  κέντρων  και  δημοτικών  και  κοινοτικών  χώρων άθλησης,  σε 
συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και 
Πολιτισμού. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) 

 

Τμήμα ΚΕΠ Άνω Λιοσίων 
 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(1) Ενημερώνει  και  πληροφορεί  τους  πολίτες  για  τις  ενέργειες  που 
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με 
τις δημόσιες υπηρεσίες. 

(2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους 
από  τις  υπηρεσίες  του  Δημοσίου,  ελέγχει  την  πληρότητά  τους  και  σε 
περίπτωση  που  για  την  διεκπεραίωση  της  υπόθεσης  απαιτούνται 
δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά 
και  τα  παραλαμβάνει  με  οποιονδήποτε  πρόσφορο  τρόπο  από  τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 

(3) Διαβιβάζει  πλήρεις  τους  φακέλους  των  υποθέσεων  των  πολιτών  στην 
αρμόδια  για  την  διεκπεραίωσή  τους  υπηρεσία  με  οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο. 

(4) Παραλαμβάνει  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  τα  τελικά  έγγραφα  που 
έχουν  ζητηθεί  από  τους  πολίτες  και  μεριμνά  για  την  παράδοση  τους 
στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ. 

(5) Παρέχει  διάφορες  υπηρεσίες  στους  πολίτες  σύμφωνα  με  τον  γενικό 
σχεδιασμό των ΚΕΠ. 

(6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των 
ΚΕΠ του Δήμου. 

(7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e‐kep 
για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του 
Δήμου. 

 
 
Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Κατ' Οίκον εξυπηρέτησης Πολιτών 

(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 
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στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ. 
 
Τμήμα ΚΕΠ με έδρα τη Δημοτική ενότητα Ζεφυρίου 
 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
 
Γραφείο εσωτερικής ανταπόκρισης 
 
Τμήμα ΚΕΠ με έδρα τη Δημοτική ενότητα Φυλής 
 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
 
Γραφείο εσωτερικής ανταπόκρισης 
 

 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 

ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Φ.  
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ) συστάθηκε στις 16/6/2011 με τη 
συγχώνευση τριών κοινωφελών επιχειρήσεων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Άνω Λιοσίων, της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ζεφυρίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Φυλής 
Οι σκοποί της επιχείρησης όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ σύστασης της (ΦΕΚ 
1327,τΒ΄/16‐6/11)  Μερικές από τις δράσεις της είναι: 

Ομάδα Στόχου  Δράση  Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Παιδιά σχολικής ηλικίας 
Γονείς 
 
 

ΚΔΑΠ 6‐12 
 

� Θεατρικά Παιχνίδια 
� Μουσικοκινητικά , 
      Λογοτεχνικά παιχνίδια 
� Εικαστικές 
      δραστηριότητες 
� Εκδηλώσεις, 
      εκπαιδευτικές 
       επισκέψεις 
� Εξασφάλιση 
      ελεύθερου χρόνου 
      στους γονείς 
 

Παιδιά προσχολικής 
ηλικίας 
Γονείς 
 

Δημιουργική απασχόληση 
παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 

� Μουσικοκινητικά , 
      παιχνίδια 
� Εικαστικές 
      δραστηριότητες 
� Εξασφάλιση 
      ελεύθερου χρόνου 
       στους γονείς 
 

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες  
 

Ανάπτυξη προγραμμάτων και 
δράσεων κοινωνικής 
συνοχής 
προβλημάτων και 
αναζήτηση δράσεων για 
την άμβλυνση τους στα 
πλαίσια των 
δυνατοτήτων του Δήμου 
 

�Καταγραφή 
� Δημιουργία 
      προϋποθέσεων για την 
      κοινωνική ένταξη των 
       ομάδων αυτών 

Ηλικιωμένοι που ζουν  Βοήθεια στο σπίτι και  � Συμβουλευτική 
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μόνοι – ΑΜΕΑ  
 

Μονάδα Κοινωνικής 
Μέριμνας 

� Ψυχοσυναισθηματική 
     στήριξη 
� Νοσηλευτική φροντίδα 
� Οικογενειακή φροντίδα 
� Συντροφιά 
� Ατομική υγιεινή 
� Συνεργασία με  
      υγειονομικές και  
      κοινωνικές υπηρεσίες 
� Βοήθεια στο  
      οικογενειακό  
      περιβάλλον 
 

Άνεργοι  Γραφείο Υποστήριξης  � Καταγραφή ανέργων 
� Υποστήριξη στην 
       αναζήτηση 
       εργασίας, 
       συμπλήρωση 
       αιτήσεων κλπ 
 

    

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.  Συνεργασία με το ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Φ.  

2. 

Συνεργασία με τη ΜΚΟ “QUALITY Net Work” για τη δράση «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό  επίπεδο  μέσω  προγραμμάτων  κοινωφελούς  χαρακτήρα  στην  περιφέρεια  Αττική  στο 
Δήμου Φυλής Ν. Αττικής » .                                                                                                                                  

3. 

Συνεργασία  με  τη  ΕΕΤΑΑ  σε  προσκλήσεις‐προτάσεις  ,ως  Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή  της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007‐2013 

4. 

Συνεργασία  με  το  δήμο  Αγ.  Αναργύρων‐Καματερού &  με  το ΜΚΟ    «Νόστος»   στην  ενταγμένη 
πράξη «Κοινωνικές δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους δήμους Αγ. Αναργύρων‐Καματερού 
& Φυλής‐ Νόστος_Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης» 

5.  

Συνεργασία με τη Κοινωφελής Δημοτική επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας για την υλοποίηση του ΙΑΚ 
Ζεφυρίου 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

          
ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1  
Δημόσια Υγεία 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Αυξημένες απαιτήσεις για πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας για παιδιά και εφήβους 
λόγω της δυναμικής σύνθεσης του 
πληθυσμού 
 
Ανάγκη για ειδικά προγράμματα  στον 
τομέα της δημόσιας υγείας λόγω της 
σημαντικής παρουσίας κατοίκων με 
ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Ενδυνάμωση της λειτουργίας και 
συντονισμός  της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Φυλής 
(ΚΕΔΗΦ) και της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, παιδείας και Πολιτισμού 
στον τομέα της δημόσιας υγείας 
 
Ενδυνάμωση της λειτουργίας του 
παραρτήματος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 
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Η μη ύπαρξη οργανωμένων μονάδων 
παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας 
υγείας (νοσοκομεία) στα όρια του Δήμου 
 

Ανάπτυξη συνεργασιών και απόκτηση 
εμπειρίας στο πλαίσιο προγραμμάτων 
για τη δημόσια υγεία    

Τομέας 2  
Κοινωνική Μέριμνα 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Αυξημένες απαιτήσεις για παιδικούς – 
βρεφονηπιακούς σταθμούς λόγω της 
δυναμικής σύνθεσης του πληθυσμού  
 
 Αυξημένες απαιτήσεις για δράσεις που 
στοχεύουν στη κοινωνική συνοχή λόγω της 
σημαντικής παρουσίας κατοίκων με 
ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
  
Αυξημένες απαιτήσεις για δράσεις 
υποστήριξης των δημοτών, λόγω 
οικονομικής κρίσης 
 
 
Αυξημένες απαιτήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας από  φαινόμενα 
παραβατικότητας λόγω μειωμένης 
κοινωνικής συνοχής   
 

Ενδυνάμωση της λειτουργίας και 
συντονισμός  της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Φυλής 
(ΚΕΔΗΦ) και της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, παιδείας και Πολιτισμού 
στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας 
και ισότητας  
 
Κινητοποίηση τοπικών φορέων σε 
εθελοντική δράση  
 
Ενδυνάμωση της λειτουργίας του 
παραρτήματος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

 Μειωμένες δράσεις χορηγιών και 
Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης λόγω 
οικονομικής κρίσης    

Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για 
ίδρυση και λειτουργία δομών ενάντια 
στη φτώχεια και δράσεις κοινωνικής 
ενσωμάτωσης   
 
Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και 
χορηγιών για βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και σε 
ιδιωτικά κτίρια για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας   
   

Τομέας 3  
Πολιτισμός – 
Αθλητισμός  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

 Ανάγκες αναβάθμισης και εξοπλισμού των 
χώρων άθλησης  
 
Ανάγκη για ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων 
λόγω του σημαντικού αριθμού φορέων και 
συλλόγων    

Ενδυνάμωση της λειτουργίας του 
Ν.Π.Δ.Δ Αθλητισμού & Πολιτισμού 
Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» 
 
Αξιοποίηση του ιστορικού 
πολιτιστικού αποθέματος  

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

 Περιορισμένοι πόροι του Κεντρικού 
Κράτους  που διατίθενται σε αυτούς τους 
τομείς 
 
Μειωμένες δράσεις χορηγιών και 
Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης λόγω 
οικονομικής κρίσης    

 Αξιοποίηση πόρων για βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις στις υποδομές 
αθλητισμού και πολιτισμού.   
 
Συνεργασίες για συνδυασμένες 
δράσεις  αθλητισμού – πολιτισμού 
στον Ορεινό Όγκο της Πάρνηθας  
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Τομέας 4 
 Εκπαίδευση 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Αυξημένες απαιτήσεις για αναβάθμιση 
συμπλήρωση και συντήρηση των υποδομών 
εκπαίδευσης  
 
Υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής κυρίως 
από ειδικές ομάδες πληθυσμού  
 
 

Ενδυνάμωση της λειτουργίας και 
συντονισμός  της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Φυλής 
(ΚΕΔΗΦ) και της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, παιδείας και Πολιτισμού 
με σκοπό την υλοποίηση δράσεων 
κοινωνικής ενσωμάτωσης στους 
χώρους εκπαίδευσης  
 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

Μείωση των διαθέσιμων δημόσιων  
οικονομικών πόρων λόγω οικονομικής 
κρίσης  

Αξιοποίηση του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης με προγράμματα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του 
τοπικού πληθυσμού σε συνδυασμό με 
τις προοπτικές τοπικής ανάπτυξης   
 
Αξιοποίηση του Πάρκου Πόλης για 
ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης – 
εκπαίδευσης στον τομέα της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η  πολύ  θετική  εικόνα  του  Δήμου  σε  ότι  αφορά  τα  ποσοτικά  μεγέθη  της  πληθυσμιακής  του  σύνθεσης  
(αύξηση πληθυσμού και σημαντική παρουσία νέων και παραγωγικών ηλικιών) απομειώνεται από ποιοτικά 
χαρακτηριστικά  που  αφορούν  στο  χαμηλό  βαθμό  κοινωνικής  συνοχής  και  στο  βαθμό  εκπαίδευσης.  Η  μη 
αποτελεσματική κοινωνική ενσωμάτωση των κατοίκων με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά , δημιουργεί 
ιδιαίτερα  αυξημένες  απαιτήσεις  για  δράσεις  και  δομές  κοινωνικής  μέριμνας  και  ενσωμάτωσης,  ενώ  η 
οικονομική  κρίση  εντείνει  ακόμη  περισσότερο  το  πρόβλημα  της  κοινωνικής  συνοχής  και  αλληλεγγύης.  Το 
χαμηλό  επίπεδο  εκπαίδευσης  ειδικών  ομάδων  πληθυσμού,  οι  υψηλοί  δείκτες  σχολικής  διαρροής  και  ο 
μικρός  βαθμός  εξειδίκευσης  του  εργατικού  δυναμικού,  λειτουργεί  ανασταλτικά  στην  αξιοποίηση 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τοπική ανάπτυξη. Η ύπαρξη εξειδικευμένων δομών και διευθύνσεων του 
Δήμου σε συνδυασμό με σημαντικό αριθμό  τοπικών φορέων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον 
πολιτισμό αθλητισμό αποτελεί μία δυνατότητα για ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, 
άμβλυνση των  φαινομένων παραβατικότητας και δημιουργία αισθήματος ασφάλειας.       

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Πρωταρχικό  μέλημα  για  την  αξιοποίηση  των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  θέσης  του  Δήμου  είναι  η 
διασφάλιση  κοινωνικής  συνοχής,  η  δημιουργία  αισθήματος  ασφάλειας  και  η  βελτίωση  του  βαθμού 
εκπαίδευσης – κατάρτισης του τοπικού πληθυσμού σε επιλεγμένους τομείς της τοπικής οικονομίας. 



 68 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Οικονομικ
ώς μη 
ενεργοί      

Σύνολο         

Απασχολούμενοι      Άνεργοι 

Σύνολο 
Πρωτογενής 

Τομέας          
NACE A‐B 

Δευτερογενής 
Τομέας       
NACE C‐F 

Τριτογενής 
Τομέας        

NACE G‐Q 

Δε δήλωσαν κλάδο 
οικονομικής 

δραστηριότητας 
Σύνολο   

Από 
αυτούς 
Νέοι 

Άνεργοι 

19.845  16.333  1.118  5.096  8.869  1.250  3.512  1.510  26.305 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  Μονάδες Μέτρησης 

  Ημερομηνία Καταγραφής  Σύνολο  Άνω Λιόσια  Ζεφύρι  Φυλή 

Αγροτική Δραστηριότητα 

2000 (corine + ΕΣΥΕ) 
Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ. 

9.900 6.100 0 3.800 

2005 
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων 

3 2 0 1 

Κτηνοτροφική 
Δραστηριότητα 

2005 
Μονάδες Εκτροφής (πλήθος) 

20 3 0 17 

2005 
Ζωικός Πληθυσμός 

4277 1493 0 2784 

2005 
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων 

3 2 0 1 

Δραστηριότητες 
Μεταποίησης/Παραγωγής 

2005 
Επιχειρήσεις(Παραγωγή/Μεταποίηση) 

343 261 68 14 
2005  Κατασκευές
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509 354 132 23 

  
        

Δραστηριότητες 
Τουρισμού/Υπηρεσίες 

   Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες)

           

2005 + 2012 
Δραστηριότητες σχετικές με ψυχαγωγία/αθλητισμό

30 22 6 2 

2005 
Μεταφορές

154 112 33 9 

2005 

Εμπορικές 
Επιχειρήσεις 

1119 865 204 50 

2005 

Λοιπές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ/υπηρεσίες 
εστίασης) 

        

2005 
Δραστηριότητες Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνίες

57 41 14 2 

2005 + 2012 
Δραστηριότητες σχετικές με τουρισμό + υπηρεσίες εστίασης

347 273 37 37 

2005 
Λοιπές δραστηριότητες/υπηρεσίες

   440 315 79 46 

Παραγωγή Ενέργειας     

Θερμική Παραγωγή 
Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος)

        
Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος)

        
Σύνολο (Πλήθος)
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Αιολική 

Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος)

        
Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος)

        
Σύνολο (Πλήθος)

        

    

Ηλιακή 

Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος)

        
Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος)

        
Σύνολο (Πλήθος)

        

    

Άλλη ΑΠΕ (βιοαέριο)

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

        
Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

        
Ένας  από  τους  μεγαλύτερους  παγκοσμίως  και  πιο  σύγχρονους  σταθμούς  παραγωγής  ηλεκτρισμού‐
θερμότητας  από  βιοαέριο,    λειτουργεί  στον  Χώρο  Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων  του  Δήμου 
Φυλής.  Πρόκειται  για  σταθμό  ηλεκτροπαραγωγής,  o  οποίος  μετά  την  πρόσφατη  επέκταση  του 
δυναμικού του κατά 9,7MW απέκτησε συνολική ισχύ 23,5 MW, εξασφαλίζοντας παραγωγή ενέργειας 
και νερού για άρδευση με οικολογική διαχείριση των αποβλήτων.  
 
Σύνολο (Πλήθος)

        

Βιομηχανικές Μονάδες 
  

Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW 
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   Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

           

  

Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW 

        
Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

        
   Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)

   Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW 

           
   Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ο  Δήμος  δραστηριοποιείται  ήδη  για  την  αντιμετώπιση  της  ανεργίας  και  την  ενίσχυση  της 
επιχειρηματικότητας  αξιοποιώντας  πόρους  του  ΕΣΠΑ  για  δημιουργία  θέσεων  απασχόλησης  και 
κοινωφελών επιχειρήσεων. Ειδικότερα: 
  

1. Έχει εγκριθεί και υλοποιείται Πράξη στην πρόσκληση ,με Α.Π. 2.4995/οικ.6.1293 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  με  θέμα  «Δημιουργία  θέσεων  απασχόλησης  σε 
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Αττική στο 
Δήμου Φυλής Ν. Αττικής »,  τίτλος έργου « Ρέματα, πράσινες ζώνες απ’ την Πάρνηθα στην 
πόλη,  καθαρό  και  φροντισμένο  περιβάλλον  με  μείωση  απορριμμάτων‐
επαναχρησιμοποίηση‐ανακύκλωση».  Με  βάση  τη  ανακοίνωση  υπ’αριθμ.  ΚΟΧ 
73.908/01/2012 θα πραγματοποιηθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (5 μηνών)  
35 θέσεων. 

 
2. Το  Σχέδιο  Δράσης  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  ομάδες  στο  Δήμο 

Φυλής», υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες  ομάδες»  και  χρηματοδοτείται  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013» και αφορά στην προώθηση στην αγορά εργασίας 80 
ανέργων  της  περιοχής,  που  είναι  μακροχρόνια  άνεργοι  άνω  των  45  με  χαμηλά  τυπικά 
προσόντα,  παλιννοστούντες,  αρχηγοί  μονογονεϊκών  οικογενειών,  άτομα  σε  κατάσταση 
φτώχειας  ή  επαπειλούμενα  από  φτώχεια.  Η  τοποθέτηση  των ωφελουμένων  στην  αγορά 
εργασίας  θα  αξιοποιεί  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  νέες  ευκαιρίες  ανάπτυξης  που  θα 
δημιουργηθούν  στα  πλαίσια  λειτουργίας  του  Πάρκου  Πόλης  είτε  με  νέα 
επιχειρηματικότητα  (σύσταση  είτε  ατομικών  είτε  κοινωνικών  συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων), είτε με τοποθέτηση σε νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας 

 
3. Έχει  υποβληθεί  πρόταση  στην  πρόσκληση  με    Α.Π.  2399/03‐07‐2012  της  Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής  Αρχής  της  Περιφέρειας  Αττικής  για  την  δράση  «Τοπικά  Σχέδια  για  την 
Απασχόληση  (ΤοπΣΑ)  προσαρμοσμένα στις ανάγκες  των  τοπικών αγορών εργασίας  της 
Περιφέρειας  Αττικής»  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  προγράμματος  "Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου  Δυναμικού  2007‐2013"  σύμφωνα  με  το  Ν.4019/2011  (ΦΕΚ  216  Α΄‐ 
30.09.2011). Το  σχέδιο αποσκοπεί στην ένταξη στην αγορά εργασίας 80 ανέργων και νέων 
επιστημόνων της περιοχής του Δήμου Φυλής, με την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις της 
περιοχής,  αλλά  και  με  την  ανάπτυξη  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  (ατομικής  και 
κοινωνικής), με κεντρικό άξονα την ικανοποίηση της ζήτησης σε υπηρεσίες μεταφροντίδας 
λόγω της αποκατάστασης χώρων στο ΧΥΤΑ. 
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η  Διεύθυνση  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  είναι  αρμόδια  για  την 
παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην 
περιοχή  του  Δήμου,  την  προστασία  του  καταναλωτή,  την  προώθηση  της 
απασχόλησης  και  την  εφαρμογή  ενεργειών  τουριστικής  ανάπτυξης.  Επίσης  η 
Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής 
παραγωγής  στην  περιοχή  του  Δήμου,  την  υποστήριξη  του  αγροτικού  κόσμου  για 
την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και  την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της 
αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων.  Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων 
της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι οι εξής: 
 
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
 
Γραφείο ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  
 

(1) Μελετά  και  εισηγείται  τη  ρύθμιση  θεμάτων  εμπορικής 
δραστηριότητας  που  επηρεάζουν  τις  λειτουργίες  και  το  περιβάλλον 
της  πόλης  και  την  ποιότητα  ζωής  των  κατοίκων,  σύμφωνα  με  τις 
δικαιοδοσίες  που  δίδονται  στο  Δήμο  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Τα 
θέματα αυτά αφορούν ιδίως: 
(α)  Τον  καθορισμό  των  χώρων  και  των  όρων  λειτουργίας  των 
υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων  (λαϊκές  αγορές  και 
εμποροπανηγύρεις). 
(β)  Τον  καθορισμό  των  προδιαγραφών  και  των  όρων  της  υπαίθριας 
διαφήμισης. 
(γ)  Τον  προσδιορισμό  των  ειδικότερων όρων  και  προϋποθέσεων  για 
την  ίδρυση  και  εγκατάσταση  καταστημάτων  και  επιχειρήσεων,  στο 
βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης. 
(δ) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής 
σε καταστήματα. 
(ε)  Τον  καθορισμό  των  ωρών  έναρξης  και  λήξης  της  εργασίας  των 
αρτεργατών. 
(στ)  Τον  καθορισμό  των  χρονικών  ορίων  λειτουργίας  καταστημάτων 
και επιχειρήσεων. 
(ζ)  Τον  καθορισμό  των  ανώτατου  αριθμού  των  αδειών  υπαίθριου 
πλανόδιου  εμπορίου  και  τη  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Υπαίθριου 
Πλανόδιου Εμπορίου. 
(η) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών. 
(θ)  Την  συγκρότηση  Επιτροπών  για  τον  έλεγχο  των  πωλητών, 
παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών. 
(ι) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών 
εκμετάλλευσης περιπτέρων. 
(ια)  Τη  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  τον  καθορισμό  των  ωρών 
ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων 
και  φαρμακαποθηκών,  καθώς  και  τον  καθορισμό  για  κάθε  έτος  του 
αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν. 

(2) Παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  εφαρμογή  των  αποφάσεων  των 
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σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και 
εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

(3) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς 
και  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  τουριστικής  νομοθεσίας  από  τις 
επιχειρήσεις  τουριστικού  ενδιαφέροντος  κατά  τις  ειδικότερες 
προβλέψεις του νόμου. 

 
Γραφείο προστασίας του καταναλωτή 
 

(1) Η  προστασία  του  καταναλωτή  με  τη  δημιουργία  Γραφείων 
Ενημέρωσης  του  καταναλωτή  σχετικά  με  θέματα  που  αφορούν  τα 
δικαιώματά  του,  την  ποιότητα  των  προσφερόμενων  αγαθών  και 
υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 

(2) Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για 
την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε 
καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων 
της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών. 

 
Γραφείο χορήγησης αδειών εμπορικών & γενικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 

(1)  Εισηγείται  την  χορήγηση  αδειών  για  την  άσκηση  εμπορικών  και 
γενικών  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων,  σύμφωνα  με  τις 
δικαιοδοσίες  που  δίδονται  στο  Δήμο  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Οι 
άδειες αυτές αφορούν ιδίως: 
(α)  Την  ίδρυση,  λειτουργία  και  εγκατάσταση  των  καταστημάτων  και 
επιχειρήσεων  οι  όροι  λειτουργίας  και  εγκατάστασης  των  οποίων 
καθορίζονται  από  την  νομοθεσία  και  τους  αντίστοιχους 
υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις. 
(β)  Την  ίδρυση  και  λειτουργία  καταστημάτων  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (άρθρο 80 του ΚΔΚ). 
(γ)  Την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  κινηματογράφων,  θεάτρων  και 
παρεμφερών  επιχειρήσεων  και  τη  διενέργεια  των  προβλεπομένων 
επιθεωρήσεων. 
(δ)  Την  ίδρυση  και  λειτουργία  παιδότοπων,  καθώς    και  διαφόρων 
ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  (λούνα  πάρκ,  τσίρκο,  πίστες 
αυτοκινητιδίων,  μουσικών  συναυλιών  και  άλλων  καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων), που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
(ε)  Τα  τεχνικά  ψυχαγωγικά  παίγνια  και  την  παροχή  υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
(στ) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,  εμποροπανηγύρεων 
και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών. 
(ζ) Την άδεια χρήσης των ζωήλατων οχημάτων. 
(η)  Τη  διενέργεια  διαφήμισης,  την  τοποθέτηση  πλαισίων  υπαίθριας 
διαφήμισης,  την  τοποθέτηση  επιγραφών  προσδιορισμού 
επαγγελματικής  δραστηριότητας  σε  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα, 
καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων 
σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, 
(θ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, 
(ι) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου. 
(ια) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. 
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(ιβ) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές. 
(ιγ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης 
χεριών  και  ποδιών,  καθώς  και  τη  συγκρότηση  σχετικής  εξεταστικής 
επιτροπής  και  πειθαρχικού  Συμβουλίου,  σε  συνεργασία  με  την 
υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. 
(ιδ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου. 
(ιε)  Την  οργάνωση  εκθέσεων  (εκτός  των  Διεθνών),  τη  ρύθμιση 
θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών. 
(ιστ)  Την  καταλληλότητα  εκθεσιακών  χώρων  στεγασμένων  μόνιμα  ή 
προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών. 
(ιζ)  Την  παροχή  άδειας  σε  πρόσωπο  που  διατηρεί  κατάστημα 
πώλησης  σκύλων  ή  γάτων,  καθώς  και  σχετικής  άδειας  λειτουργίας 
καταστήματος. 
(ιη)  Την  εγκατάσταση  και  χρήση  του  οικήματος  για  την  άσκηση 
δραστηριότητας  από  εκδιδόμενα  πρόσωπα,  καθώς  και  ο  έλεγχος 
τήρησης  των  σχετικών  διατάξεων  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση 
κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού 
(ιθ) Τον προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής 
σε  καταστήματα,  τα  οποία  λειτουργούν στην  πόλη,  στο πλαίσιο  των 
υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης. 
(κ)  Των  καταστημάτων  εκμίσθωσης  μοτοποδηλάτων,  σε  συνεργασία 
με τη Δ/νση πολεοδομίας. 
(κα) Της εκμετάλλευσης περιπτέρων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
πολεοδομίας. 

(2) Παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  τήρηση  των  προϋποθέσεων  υπό  τις 
οποίες  χορηγούνται  οι  ανωτέρω  άδειες  και  εισηγείται  τη  λήψη 
μέτρων,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες διατάξεις  π.χ.  ανάκληση άδειας, 
αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων σε συνεργασία με τη Δ/νση της 
Δημοτικής Αστυνομίας και τη Δ/νση Πολεοδομίας. 

(3) Ελέγχει  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  περί  υπαίθριας  διαφήμισης, 
των  προδιαγραφών  των  διαφημιστικών  πλαισίων  και  επιγραφών, 
προβαίνει  στην  αφαίρεση  των  παράνομων  υπαίθριων  διαφημίσεων 
και  επιγραφών  και  εισηγείται  την  επιβολή  των  προβλεπόμενων 
προστίμων,  με  τις  προϋποθέσεις  και  όρους  που  προβλέπονται  από 
την κείμενη νομοθεσία. 

 
Τμήμα Απασχόλησης – Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
Γραφείο θεμάτων απασχόλησης 
 

(1) Σχεδιάζει,  εισηγείται  την  εφαρμογή  και  εφαρμόζει  τοπικά 
προγράμματα  δράσης  και  τοπικές  πρωτοβουλίες  ή  συμμετέχει  σε 
ανάλογες  δράσεις  και  πρωτοβουλίες,  για  την  προώθηση  και 
διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου. 

(2) Μεριμνά  για  την  ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας  και  της 
επαγγελματικής  κατάρτισης  προωθώντας  την  ίδρυση  και  λειτουργία 
Κέντρων  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  και  Κέντρων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Τμήμα Παιδείας, 
Δια  Βίου  Μάθησης  και  Πολιτισμού  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με  τη Διεύθυνση Δια Βίου 
Μάθησης  και  Απασχόλησης  της  αντίστοιχης  Περιφέρειας  και 
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λαμβάνοντας  υπόψη  τις  προγραμματικές  επιλογές  για  θέματα 
επαγγελματικής  κατάρτισης  του  περιφερειακού  προγράμματος  δια 
βίου μάθησης. 

(3) Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής 
του  Δήμου  με  την  ανάπτυξη  συμβουλευτικών  δράσεων  προς  τους 
ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας.  Μεριμνά  για  τη  δημιουργία  και  λειτουργία  μηχανισμών 
ενημέρωσης  των  ανέργων  για  τις  ευκαιρίες  απασχόλησης  στην 
περιοχή. 

 
Γραφείο θεμάτων τουρισμού 
 

(1) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση 
του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (όπως τουριστικά αξιοθέατα, 
τουριστικές  επιχειρήσεις,  τουριστικές  υποδομές,  στοιχεία 
απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία). 

(2) Σχεδιάζει  και  εισηγείται  προγράμματα  δράσεων  παρέμβασης  του 
Δήμου  για  την  ανάπτυξη  του  τουρισμού  στην  περιοχή  και  την 
αναβάθμιση  των  παρεχομένων  τουριστικών  υπηρεσιών,  σε 
συνεργασία  με  τους  τουριστικούς  επαγγελματικούς  φορείς  της 
περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

(3) Μεριμνά  για  το  σχεδιασμό  και  την  πραγματοποίηση  προγραμμάτων 
τουριστικής  προβολής  της  περιοχής  του  Δήμου  (όπως  παραγωγή 
τουριστικού  υλικού  και  εκδόσεις  πρακτικών  οδηγών  για  τους 
ταξιδιώτες,  συμμετοχή  σε  εκθέσεις  τουρισμού,  δημιουργία  δικτύων 
επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της 
χώρας). 

(4) Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης 
των επισκεπτών της περιοχής. 

(5) Ελέγχει την τήρηση της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις 
τουριστικού  ενδιαφέροντος,  κατά  τις  ειδικότερες  προβλέψεις  του 
νόμου. 

(6) Η  εκπόνηση,  υλοποίηση  και  η  συμμετοχή  σε  προγράμματα  για  την 
τουριστική  ανάπτυξη  των  περιοχών  τους  και  την  προώθηση 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων 
και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών, 
 

Γραφείο  αγροτικής  ανάπτυξης  και  λαϊκών  αγορών  Αρμοδιότητες  σε  θέματα 
γεωργίας και φυτικής παραγωγής 
 

(1) Συνεργάζεται  με  τους  αγρότες  και  τις  συνεταιριστικές  οργανώσεις 
τους για τη διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών 
προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  

(2) Παρέχει  τεχνική  βοήθεια  για  την  εφαρμογή  βελτιωμένων  μεθόδων 
εργασίας,  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  των  παραγομένων 
προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους. 

(3) Μεριμνά για  την οργάνωση  των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων και  την 
εν  γένει  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  στα  διάφορα  στάδια  της 
παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων 
προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης. 

(4) Διενεργεί  επιτόπιους  ελέγχους  με  σκοπό  την  υλοποίηση  κοινοτικών 
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προγραμμάτων  (οικονομικές  ενισχύσεις  στη  φυτική  και  ζωική 
παραγωγή)  και  μεριμνά  για  την  χορήγηση  βεβαιώσεων  (όπως 
αγροτικά  αυτοκίνητα,  αγροτικές  αποθήκες,  λαϊκές  αγορές,  εκτίμηση 
ζημιών). 

(5) Ενημερώνεται  για  τα  ζητήματα  της  περιοχής  που  αφορούν  τον 
αγροτικό  κόσμο  και  λαμβάνει  κατευθύνσεις  και  πρότυπα  για  την 
αντιμετώπιση τους. 

(6) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς 
και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του. 

(7) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση 
της φυτικής παραγωγής. 

(8) Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για 
τη  σύνδεση  αγροτικής  παραγωγής  και  τουριστικής  ανάπτυξης,  σε 
συνεργασία με την υπηρεσία Τουρισμού. 

(9) Μεριμνά για  την εκμετάλλευση δημοτικών και  κοινοτικών δασών σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών. 

(10) Μεριμνά  για  τη  διαχείριση  και  εκμετάλλευση  δημοτικών  και 
κοινοτικών  καλλιεργητικών  εκτάσεων  και  βοσκοτόπων,  καθώς  και 
αποκαλυπτόμενων  καλλιεργητικών  εκτάσεων  που  τους 
παραχωρούνται από το Δημόσιο. 

(11) Εκτιμά  και  παρακολουθεί  τη  γεωργική  παραγωγή,  τις 
απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων 
και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για 
τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων. 

(12) Συνεργάζεται  με  την  Τεχνική  υπηρεσία  για  τη  μελέτη  και  εκτέλεση 
έργων  τεχνικής  υποδομής,  τοπικής  σημασίας,  που  αφορούν  στη 
γεωργία και  ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, 
την κατασκευή  λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και 
τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

(13) Ασκεί  εποπτεία  επί  των  Τοπικών  Οργανισμών  Εγγείων  Βελτιώσεων 
(Τ.Ο.Ε.Β.),  των  Προσωρινών  Διοικουσών  Επιτροπών  (Π.Δ.Ε.)  και  των 
Τοπικών  Επιτροπών  Άρδευσης  (Τ.Ε.Α.)  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

(14) Συνεργάζεται  με  ιδρύματα  έρευνας  της  αγροτικής  παραγωγής, 
ενημερώνει  τον  αγροτικό  πληθυσμό  για  τις  βελτιωμένες  μεθόδους 
παραγωγής  και  οργάνωσης  των  εκμεταλλεύσεων  για  την 
αντιμετώπιση  τεχνικών,  οικονομικών  και  διαρθρωτικών 
προβλημάτων,  στο  πλαίσιο  των  προγραμμάτων  του  Υπουργείου 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  μεριμνά  για  την  ευρύτερη  διάδοση  στον 
αγροτικό  κόσμο,  μέσω  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  γνώσεων  για 
την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας. 

(15) Μεριμνά  για  την  καλύτερη  οργάνωση  των  γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης. 

(16) Μεριμνά  για  την  ίδρυση,  κατασκευή,  συντήρηση  και  διαχείριση 
δημοτικών αγορών. 

(17) Εισηγείται  για  την  χορήγηση,  ανανέωση,  ανάκληση  ή  μεταβίβαση 
αδειών  λειτουργίας  καταστημάτων  λιανικής  πώλησης  αγροτικών 
φαρμακευτικών προϊόντων. 
 

Αρμοδιότητες σε θέματα ζωικής παραγωγής 
(1) Ερευνά  και  μελετά  κάθε  θέμα  για  την  ανάπτυξη  της  κτηνοτροφίας, 
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καθώς  και  τη  διατήρηση  του  κτηνοτροφικού  πληθυσμού  στις  εστίες 
του. 

(2) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση 
της ζωικής παραγωγής. 

(3) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση 
έργων  τεχνικής  υποδομής,  τοπικής  σημασίας,  που  αφορούν  τη 
κτηνοτροφία όπως π.χ. τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. 

(4) Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. 
(5) Συνεργάζεται  με  ιδρύματα  έρευνας  της  κτηνοτροφικής  παραγωγής, 

ενημερώνει  τον  αγροτικό  πληθυσμό  για  τις  βελτιωμένες  μεθόδους 
παραγωγής  και  οργάνωσης  των  κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων  για 
την  αντιμετώπιση  τεχνικών,  οικονομικών  και  διαρθρωτικών 
προβλημάτων,  στο  πλαίσιο  των  προγραμμάτων  του  Υπουργείου 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  μεριμνά  για  την  ευρύτερη  διάδοση  στον 
αγροτικό  κόσμο,  μέσω  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  γνώσεων  για 
την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής. 

(6) Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  και  τον  έλεγχο  του  συστήματος 
αναγνώρισης  και  καταγραφής  του  ζωικού  κεφαλαίου  του  Δήμου 
(ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων). 

(7) Μεριμνά  για  τα  αδέσποτα  ζώα  (όπως  περισυλλογή,  δημιουργία  και 
λειτουργία καταφυγίων). 

(8) Εισηγείται  για  την  χορήγηση  αδειών  λειτουργίας  καταστημάτων  και 
εγκαταστάσεων  που  σχετίζονται  με  το  εμπόριο  ή  την  αξιοποίηση 
ζώων  (  καταστήματα  διατήρησης,  εμπορίας  και  διακίνησης  ζώων, 
καταστήματα  πώλησης  σκύλων  ή  γατών,  κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι). 

(9) Εισηγείται  για  τη  χορήγηση,  ανανέωση,  ανάκληση  ή  μεταβίβαση 
αδειών  λειτουργίας  καταστημάτων  λιανικής  πώλησης  κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων. 

(10) Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και 
τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων. 

(11) Γνωματεύει  για  την  υγειονομική  καταλληλότητα  των  ζώων,  όταν 
πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων. 

(12) Εισηγείται  για  τη  χορήγηση  άδειας  για  τη  λειτουργία  κτηνιατρικού 
γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση 
φαρμακευτικών  κτηνιατρικών  προϊόντων  και  αδειών  λειτουργίας 
ιδιωτικών  κτηνιατρείων  και  κτηνιατρικών  κλινικών  τα  οποία  και 
εποπτεύει. 

(13) Εφαρμόζει  προγράμματα  για  την  καταπολέμηση  λοιμωδών  και 
παρασιτικών  νοσημάτων  ζώων,  σε  συνεργασία  με  την  υπηρεσία 
Δημόσιας  Υγείας  για  τα  νοσήματα  που  μεταδίδονται  και  στον 
άνθρωπο. 

(14) Επιβάλλει  ή  αίρει  υγειονομικά  μέτρα,  λόγω  εμφάνισης  βαριάς 
επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων. 

(15) Εισηγείται  για  την  χορήγηση  αδειών  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία 
κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με  τις διατάξεις  του 
ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄). 

(16) Εισηγείται  για  την  άδεια  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  ζωολογικών 
κήπων,  τη  σύσταση  των  γνωμοδοτικών  επιτροπών  του  ΠΔ.  98/2004 
(ΦΕΚ 69  Α΄),  η διενέργεια  επιθεωρήσεων και  τον  έλεγχο  εφαρμογής 
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των διατάξεων του άρθρου 4 του ΠΔ. 98/2004. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τμήμα διαχείρισης περιουσίας και αποθηκών 
 

Γραφείο Διαχείρισης περιουσίας - Αξιοποίησης 
 

(1) Μεριμνά  για  την  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων  γης  για 
βιομηχανικούς  ή  βιοτεχνικούς  σκοπούς,  κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις. 

(2) Τηρεί  τις  διαδικασίες  που  σχετίζονται  με  την  αποδοχή  και  την 
αξιοποίηση  των  δωρεών  και  των  κληροδοτημάτων  προς  τον  Δήμο, 
σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους. 

(3) Μεριμνά  για  την  προστασία,  την  αξιοποίηση  και  την  εκμετάλλευση 
των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και 
των  ήπιων  ή  ανανεώσιμων  μορφών  ενέργειας,  καθώς  και  η 
κατασκευή,  συντήρηση  και  διαχείριση  των  σχετικών  έργων  και 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε συνεργασία 
για μελέτη σχεδίαση και εισήγηση από Διεύθυνση Προγραμματισμού 
‐  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  και  από  τη  Διεύθυνση  Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 

(4) Μεριμνά για την εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις 
ειδικές  βιοτεχνικές  και  βιομηχανικές  ζώνες  που  καθορίζονται  στο 
πλαίσιο  του  πολεοδομικού  και  του  χωροταξικού  σχεδιασμού,  σε 
συνεργασία  για  μελέτη  σχεδίαση  και  εισήγηση  από  Διεύθυνση 
Προγραμματισμού  ‐  Οργάνωσης  και  πληροφορικής  και  Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

(5) Μεριμνά  για  την  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων  γης  για 
βιομηχανικούς  ή  βιοτεχνικούς  σκοπούς,  κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις,  εγκαταστάσεις θερμοκηπίων,  σε  συνεργασία με  την 
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τη Δ/νση 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Γραφείο Αδειών Μεταφορών & Εγκαταστάσεων 

(1) Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον 
τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010: 
(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και 
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 
(β)  Χορηγεί  τις  άδειες  άσκησης  επαγγέλματος  οδικού  μεταφορέα 
επιβατών και εμπορευμάτων. 
(γ)  Χορηγεί,  ανανεώνει,  ανακαλεί  και  αφαιρεί  τις  άδειες 
εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. 
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής 
και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και 
λοιπών  συναφών  εγκαταστάσεων,  και  διενεργεί  επιθεωρήσεις  και 
ηλεκτρολογικούς ελέγχους. 
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων  για  διάθεση  Κάρτας  Ελέγχου  Καυσαερίων  (ΚΕΚ),  και 
παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων. 
(στ)  Χορηγεί  εξουσιοδοτήσεις  σε  συνεργεία  συντήρησης  και 
επισκευής  αυτοκινήτων  για  τοποθέτηση  συστημάτων  περιορισμού 
ταχυτήτων. 
(ζ)  Θεωρεί  τις  Κάρτες  Επιθεώρησης  και  Επισκευών  των 
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ενοικιαζόμενων οχημάτων. 
(2) Ρυθμίζει  κάθε  θέμα  το  οποίο  αφορά  στην  εγκατάσταση,  λειτουργία 

και  στη  συντήρηση  ανελκυστήρων,  καθώς  και  στη  χορήγηση  των 
σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας. 

(3) Χορηγεί  τις  άδειες  εγκατάστασης  και  τις  άδειες  λειτουργίας 
φωτοβόλων  σωλήνων,  φωτεινών  επιγραφών  και  ηλεκτροκίνητων 
ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους. 

(4) Χορηγεί  τις  άδειες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας 
στεγνοκαθαριστηρίων,  πλυντηρίων  ρούχων,  σιδηρωτηρίων  ρούχων 
και ταπητοκαθαριστηρίων. (Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010). 

(5) Μεριμνά  για  την  κατασκευή,  συντήρηση  και  διαχείριση 
αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων. 

 
Τμήμα Κτιριακών έργων & Κοινοχρήστων χώρων 

 
(1) Τη  μέριμνα  για  την  χορήγηση  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας 

ιδιωτικών  μουσικών  ιδρυμάτων  (ωδείων,  μουσικών  σχολών, 
χορωδιών,  συμφωνικών  ορχηστρών  και  συγκροτημάτων  μουσικής 
δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α'), σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολι‐
τισμού και Δ/νση Περιουσίας και προμηθειών. 

 
Γραφείο Αρχιτεκτονικών μελετών & έργων 
   

(1) Έγκριση διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων από ιδιώτες. 
 
Γραφείο Η/Μ μελετών & έργων. 
 

(1) Τη  ρύθμιση  κάθε  θέματος,  το  οποίο  αφορά  στην  εγκατάσταση, 
λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση 
των  σχετικών  τεχνικών  επαγγελματικών  αδειών,  σύμφωνα  με  τις 
ρυθμίσεις  του  άρθρου  4  του  Π.Δ.  78/2006  (ΦΕΚ  80  Α')  και  των 
σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων 

 
 

 
 

  

 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.    

2.    

3.    

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.    
2.    
3.    

 



 81

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1:  
Δευτερογενής 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Μικρής κλίμακας επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 
 
Περιορισμένη εξειδίκευση και έλλειψη 
δυναμικών ΜΜΕ. 
  

Αξιοποίηση του ΒΙΟΠΑ και προσέλκυση 
νέων  μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ). 
 
Χαμηλό κόστος κτήσης ακινήτων. 
  

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

Ισχυρός ανταγωνισμός από όμορους 
δήμους με καλύτερες υποδομές και 
μεγαλύτερη συγκέντρωση 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 
 
 

Η υλοποίηση του διαμετακομιστικού 
κέντρου του ΟΣΕ στο Θριάσιο ενισχύει 
την ελκυστικότητα της περιοχής.  

Τομέας 2:  
Τουρισμός/Αναψυχή 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

 
Έλλειψη εμπειρίας και κατάλληλα 
εκπαιδευμένου προσωπικού. 
 
Απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού, 
λόγο σύγκρουσης αρμοδιοτήτων 
μεταξύ συναρμόδιων φορέων.  

Αξιοποίηση των ζωνών προστασίας του 
Ορεινού Όγκου της Πάρνηθας όπου 
επιτρέπεται η ανάπτυξη επισκέψιμων 
αγροκτημάτων . 
 
Ύπαρξη  μη αξιοποιημένων ιστορικών 
πόρων ενταγμένων σε ζώνες με 
ενδιαφέροντα στοιχεία φυσικού 
περιβάλλοντος  . 
 
Πρόσβαση σε συγκοινωνιακούς άξονες. 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

 
Ανταγωνισμός από ήδη υπάρχοντες ή 
δημιουργούμενους πόλους στην 
Πάρνηθα  

Υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου 
Πάρνηθας. 
 
Καλύτερη αξιοποίηση πόρων για 
δημιουργία υποδομών .  

Τομέας 3:  
Απασχόληση 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Αυξητικές τάσεις στο ποσοστό 
ανεργίας, συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης. 
 
Χαμηλά εκπαιδευμένο προσωπικό σε 
δημότες με ιδιαίτερα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά. 
 
Περιορισμένες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.   

Νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες 
που βρίσκονται στο στάδιο του 
σχεδιασμού. 
 
Εμπειρία σε εφαρμογή καινοτόμων 
προγραμμάτων απασχόλησης. 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

 Η παρατεταμένη κρίση 
αποσταθεροποιεί τις επιχειρηματικές 
προσδοκίες και αποθαρρύνει τις 
επενδύσεις. 

Χρηματοδοτήσεις για νέα προγράμματα 
τοπικής απασχόλησης και κατάρτισης.   
 
Αξιοποίηση χορηγιών και ενίσχυση της 
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κοινωνικής οικονομίας. 
 

Τομέας 4.  
Τοπική Οικονομία και 

Ανάπτυξη  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Περιορισμένη παραγωγική βάση.  
Απουσία μεγάλων επιχειρηματικών 
μονάδων που θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως ισχυροί πόλοι 
ανάπτυξης. 
 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
παραδοσιακού προσανατολισμού. 
Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
ανθρώπινου δυναμικού. 
 
Χαμηλό επίπεδο καινοτομικότητας σε 
συνδυασμό με την απουσία ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  
 
Αυξητικές τάσεις στο ποσοστό 
ανεργίας, συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης. 
 

Γειτνίαση με υπερτοπικούς 
συγκοινωνιακούς άξονες. 
 
Γειτνίαση με το Εμπορευματικό Κέντρο 
Θριασίου ΟΣΕ. 
 
Ύπαρξη πολεοδομημένης γης με 
καθορισμένες χρήσεις ΒΙΟΠΑ για 
υποδοχή νέων επιχειρήσεων. 
 
Ύπαρξη ενιαίας μεγάλης έκτασης 
(ΟΔΔΥ) προς αξιοποίηση. 
Δράσεις του Δήμου στον τομέα της 
οικο‐ανάπτυξης (οικο‐τουρισμός κ.τ.λ.) 
 
Δυναμική ηλικιακή σύνθεση του 
πληθυσμού.  
 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

Ανταγωνισμός για την προσέλκυση 
επενδύσεων από όμορους δήμους με 
δυναμικότερα αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά. 
 
Η κρίση επιδεινώνει το επενδυτικό 
κλίμα γενικότερα. 
 
Συνεχιζόμενη εικόνα υποβάθμισης του 
δήμου αποθαρρύνει την εγκατάσταση 
νέων δραστηριοτήτων. 

Οι τάσεις ανάπτυξης της Δυτικής 
Αττικής με εξειδίκευση στα logistics και 
τις μεταφορές.  
 
Χαμηλές αντικειμενικές αξίες γης. 
 
Η εφαρμογή του διαχειριστικού 
σχεδίου για την Πάρνηθα δημιουργεί 
προϋποθέσεις ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας 
και οικοτουρισμού. 
 
Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας 
προγραμματικής περιόδου.  
 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Η  ευρύτερη  περιοχή  της  Δυτικής  Αττικής  εξασφαλίζει  πυκνές  και  γρήγορες  οδικές  και  σιδηροδρομικές 
συνδέσεις ενώ στο Θριάσιο προβλέπεται η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου του ΟΣΕ. Παράλληλα, 
υπάρχουν  ακόμα μεγάλες  και  σχετικά φθηνές  εκτάσεις  γης  με  χαμηλή αντικειμενική  αξία  ενώ  στο  Δήμο 
Φυλής  λειτουργεί  το  ΒΙΟΠΑ  με  δυνατότητες  υποδοχής  νέων  επιχειρήσεων.  Η  προσέλκυση  επιχειρήσεων 
στους κλάδους της μεταποίησης των κατασκευών και των  logistics είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις όταν η 
οικονομία  εισέλθει  σε  φάση  ανάκαμψης.    Στόχος  του  Δήμου  είναι  να  δημιουργήσει  τις  κατάλληλες 
συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. 
Ο Δήμος Φυλής λόγω της θέσης και των προσβάσεων σε μεγάλους συγκοινωνιακούς άξονες διαθέτει μεν 
σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά η υποβαθμισμένη περιβαλλοντική και αισθητική εικόνα σε συνδυασμό με 



 83

το  χαμηλό  επίπεδο  επιχειρηματικότητας  και  εκπαίδευσης  του  ανθρωπίνου  δυναμικού  λειτουργούν 
ανασχετικά  στην  οικονομική  ανάπτυξη.  Η  οικονομική  κρίση  αποσταθεροποίησε  ακόμα  περισσότερο  τη 
τοπική οικονομία και  έχει οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά ανεργίας  και σε σοβαρές πιέσεις στον κοινωνικό 
ιστό. Ο Δήμος δεν έχει επαρκώς αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες από την ύπαρξη πολεοδομημένης γης 
για  την  προσέλκυση  επιχειρήσεων  καθώς  και  την  γειτνίαση  με  την  Πάρνηθα  για  την  ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών και γεωργικών δραστηριοτήτων.  

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης είναι η ανάταξη της εικόνας του Δήμου, η 
αναβάθμιση  του  ανθρωπίνου  δυναμικού  με  την  στοχευόμενη  κατάρτιση,  η  καλύτερη  αξιοποίηση  του 
ΒΙΟΠΑ, η αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων όπως του ΟΔΔΥ, η προώθηση καινοτόμων δράσεων στο τομέα του 
περιβάλλοντος που θα προσελκύσουν νέες δραστηριότητες από ΜΜΕ και προγράμματα περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης όπως προαναφέρθηκαν. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

Η   Έγκριση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Φυλής,  έγινε  με  την  υπ    Αριθμ.  47657/44483  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και    δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  3161Β/30.12.2011.  Με  βάση  τον  εγκεκριμένο  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  οι  Κεντρικές 
Υπηρεσίες, του Δήμου Φυλής, είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς 
σκοπού και αντικειμένου. Ειδικότερα οργανώνονται Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο, Επιτελικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης,  Υπηρεσίες  Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  Υπηρεσίες  Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας  και  Πολιτισμού  και  Υπηρεσίες  Υποστήριξης.  Οι 
προαναφερόμενες Υπηρεσίες οργανώνονται σε 12 Διευθύνσεις, τη Νομική Υπηρεσία, 44 τμήματα και 99 γραφεία.  
Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου προβλέπονται ως 9 Γραφεία και 4 Τμήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων, 
εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή 
Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
Αναλυτική παρουσίαση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής γίνεται στο Οργανόγραμμα που ακολουθεί. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ‐ σύσταση και λειτουργία  σύμφωνα με το αρθρο 74 & 72 & 75 του Ν.3852/2010 

2.   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ‐ σύσταση και λειτουργία σύμφωνα με το αρθρο 62 του Ν.3852/2010 

3.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ‐ σύσταση και λειτουργία  σύμφωνα με το αρθρο 74 & 73 & 75 του  Ν.3852/2010 

4.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ‐ σύσταση και λειτουργία σύμφωνα με το αρθρο 76 του  Ν.3852/2010 

5. 

Α’ Βάθμια & Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή ‐ σύσταση και λειτουργία  σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3852/10, την παρ.1 του άρθρου 240 
του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός 
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»  

    

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής 

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 
Παιδεία, Πολιτισμός & 

Αθλητισμός  Τοπική Οικονομία & Απασχόληση 

Δ/νση Πολεοδομίας 
 

Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας & Πολιτισμού  Δ/νση τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

Τμήμα κοινωνικής πολιτικής 
και πολιτικών ισότητας των 
φύλων 

Τμήμα αδειοδοτήσεων & ρύθμισης 
εμπορικών δραστηριοτήτων 

Τμήμα υποστήριξης πολιτικών 
οργάνων & νομικών 
προσώπων 

Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών 

Τμήμα Προστασίας και 
προαγωγής της δημόσιας 
υγείας 

Τμήμα απασχόλησης τουρισμού και 
αγροτικής παραγωγής 

Τμήμα δημοτικής κατάστασης 
& Ληξιαρχείου 

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 
Τμήμα παιδείας, δια βίου 
μάθησης & πολιτισμού    Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Τμήμα Ελέγχου Περιβάλλοντος  Τμήμα ΚΑΠΗ 
 

Τμήμα μισθοδοσίας & 
εισφορών 

Τμήμα Υποστήριξης  Τμήμα Ωδείου 
 

Τμήμα διοικητικής μέριμνας‐
φυλάκων & κλητήρων 
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Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης      Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων      

Τμήμα προϋπολογισμού‐
οικονομικής πληροφόρησης & 
εξόδων 

Τμήμα Ανακυκλώσιμων υλικών        Τμήμα Ταμείου 

Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων 
Χώρων       

Τμήμα εσόδων 

Τμήμα Διαχείρισης οχημάτων        Δ/νση περιουσίας & Προμηθειών 

Αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας 
Δ.Ε. Ζεφυρίου     

Τμήμα διαχείρισης περιουσίας 
& προμηθειών 

Αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας 
Δ.Ε. Φυλής     

Τμήμα προμηθειών υλικών 
εξοπλισμού υπηρεσιών 

Δ/νση Περιβάλλοντος & πρασίνου      Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα περιβάλλοντος και πολιτικής 
προστασίας     

Τμήμα οδοποιίας‐
κυκλοφορίας & 
συγκοινωνιακών έργων 

Τμήμα συντήρησης πρασίνου     
Τμήμα κτιριακών έργων & 
κοινόχρηστων χώρων 

Τμήμα συντήρησης οδοποιίας & 
υποδομών     

Τμήμα υδραυλικών‐
αποχέτευσης  & ομβρίων 

Τμήμα συντήρησης Η/Μ‐ύδρευσης‐
αποχέτευσης     

Τμήμα προγραμματισμού & 
υποστήριξης 

Τμήμα κοιμητηρίων     
Τμήμα μεγάλων έργων & 
μελετών 

Αποκεντρωμένο Τμήμα περιβάλλοντος 
& πρασίνου Ζεφυρίου     

Δ/νση ΚΕΠ 

Αποκεντρωμένο Τμήμα περιβάλλοντος 
& πρασίνου Ζεφυρίου     

Τμήμα ΚΕΠ Άνω Λιοσίων 

      Τμήμα ΚΕΠ Ζεφυρίου 

      Τμήμα ΚΕΠ Φυλής 
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Δ/νση Προγραμματισμού, 

οργάνωσης & πλοροφορικής 

     
Τμήμα Προγραμματισμού, 
ανάπτυξης & οργάνωσης 

     

Τμήμα Τεχνολογιών 
πληροφορικής & 
τηλεπικοινωνιών 

      Κέντρο επικοινωνίας Δημοτών 

      Νομική Προστασία 

      Γραφείο Διαφάνειας 

     
Γραφείο Επικοινωνίας & 
Δημοσίων Σχέσεων 

     
Διεύθυνση Δημοτικής 
Αστυνομίας 

     
Τμήμα Επχειρησιακού 
Σχεδιασμού 

      Τμήμα Αστυνόμευσης 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας στο Δήμαρχο 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος 

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

Μόνιμοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

Σύνολο 

Ορισμένου 
χρόνου λόγω 
αναστολής 
πρόσληψης 

Σύνολο 
Διαφορά λόγω 
συνταξ/σεων ή 
μετατάξεων 
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(1)  (2)  (3)  (4)  (5=3+4)  (6)  (7=5+6)  (8=1‐7) 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1  ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  1    1 1 0

1    1   1 1 0

1  ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ   1  1 1 0

1  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  1   1 1 0

2    2  2 2 0

3    3 2  3 3 0

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

1  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  1     1    1  0 

1    1    1    1  0 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

2  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ  1  1  2    2  0 

2  ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    1  1  1  2  0 

4    1  2  3  1  4  0 

               

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

1  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    1  1    1  0 

1      1  1    1  0 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

1  ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    1  1    1  0 

1      1  1    1   

1  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     1  1    1  0 

4  ΔΕ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ   4  4    4  0 

5      5  5    5  0 

6     6  6    6  0 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος 

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

Μόνιμοι  Αορίστου  Σύνολο  Ορισμένου  Σύνολο  Διαφορά λόγω 
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Χρόνου  χρόνου λόγω 
αναστολής 
πρόσληψης 

συνταξ/σεων ή 
μετατάξεων 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5=3+4)  (6)  (7=5+6)  (8=1‐7) 

3  ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  3      3     3  0 

3    3    3    3  0 

2  ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  2    2    2  0 

2    2    2    2  0 

2  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  2    2    2  0 

21  ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  21    21    21  0 

23    23    23    23  0 

28    28    28    28  0 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος 

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

Μόνιμοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

Σύνολο 

Ορισμένου 
χρόνου λόγω 
αναστολής 
πρόσληψης 

Σύνολο 
Διαφορά λόγω 
συνταξ/σεων ή 
μετατάξεων 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5=3+4)  (6)  (7=5+6)  (8=1‐7) 

1  ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   1 
  
   1     1  0 

1  ΠΕ3  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     1  1    1  0 

1  ΠΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     1  1    1  0 

3    1  2  3    3  0 

2  ΤΕ17  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   1  1  2    2  0 

2    1  1  2    2  0 

12  ΔΕ38  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ   4    4    4  8 

1  ΔΕ6  ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ     1  1    1  0 

8  ΔΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     7  7  1  8  0 

1  ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    1  1    1  0 

1  ΔΕ3  ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ  1    1    1  0 
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2  ΔΕ24  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  1  1  2    2  0 

25    6  10  16  1  17  8 

30    8  13  21  1  22  8 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος 

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

Μόνιμοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

Σύνολο 

Ορισμένου 
χρόνου λόγω 
αναστολής 
πρόσληψης 

Σύνολο 
Διαφορά λόγω 
συνταξ/σεων ή 
μετατάξεων 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5=3+4)  (6)  (7=5+6)  (8=1‐7) 

1  ΠΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      1   1     1  0 

1  ΠΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ             1 

2      1  1    1  1 

1  ΤΕ22  ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ     1  1    1  0 

1      1  1    1  0 

5  ΔΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   1  3  4    4  1 

5    1  3  4    4  1 

8    1  5  6    6  2 

 

 

 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος 

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

Μόνιμοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

Σύνολο 

Ορισμένου 
χρόνου λόγω 
αναστολής 
πρόσληψης 

Σύνολο 
Διαφορά λόγω 
συνταξ/σεων ή 
μετατάξεων 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5=3+4)  (6)  (7=5+6)  (8=1‐7) 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
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5  ΠΕ4  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ    4  1   5     5   0 

3  ΠΕ3  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1  2  3    3  0 

2  ΠΕ5  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1  1  2    2  0 

4  ΠΕ6  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  3  1  4    4  0 

1  ΠΕ  ΓΕΩΛΟΓΩΝ    1  1    1  0 

1  ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΟΣ  1    1    1  0 

16    10  6  16    16  0 

3  ΤΕ3  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   3    3    3  0 

2  ΤΕ5  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  2    2    2  0 

1  ΤΕ  ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ    1  1    1  0 

6    5  1  6    6  0 

9  ΔΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  2  7  9    9  0 

1  ΔΕ6  ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ  1    1    1  0 

1  ΔΕ  ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ  1    1    1  0 

11    4  7  11    11  0 

3  ΥΕ1  ΚΛΗΤΗΡΩΝ‐ΘΥΡΩΡΩΝ  2  1  3    3  0 

3    2  1  3    3  0 

36    21  15  36    36  0 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

1  ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ   1    1      1  0 

2  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    2  2    2  0 

1  ΔΕ2 ΕΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ        1  1  0 

12  ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  2    2  1  3  9 

4  ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ    9  9    9  ‐5 

47  ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ  9  33  42    42  5 

1  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ    1  1    1  0 

2  ΔΕ30 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    2  2    2  0 

3  ΔΕ30 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    3  3    3  0 

5  ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ  3  2  5    5  0 

1  ΔΕ30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    1  1    1  0 
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79    15  53  68  2  70  9 

2  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ    2  2    2  0 

6  ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ    5  5    5  1 

67  ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  14  46  60  4  64  3 

5  ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    5  5    5  0 

80    14  58  72  4  76  4 

159    29  111  140  6  146  13 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1  ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   1      1     1  0 

1  ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1    1    1  0 

1  ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1    1    1  0 

3    3  0  3  0  3  0 

1  ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    1  1    1  0 

1  ΤΕ3  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  1    1    1  0 

2    1  1  2    2  0 

1  ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ    1  1    1  0 

5  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  1  3  4    4  1 

1  ΔΕ2  ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1    1    1  0 

10  ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  2  7  9    9  1 

1  ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ  1    1    1  0 

1  ΔΕ3 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ  1    1    1  0 

1  ΔΕ30  ΨΥΚΤΙΚΩΝ    1  1    1  0 

1  ΔΕ30 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ        1  1  0 

1  ΔΕ30 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ        1  1  0 

52  ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ  3  46  49    49  3 

34  ΔΕ30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  11  18  29    29  5 

30  ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ    28  28    28  2 

1  ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ    1  1    1  0 

139    20  105  125  2  127  12 

5  ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ    5  5    5  0 

4  ΥΕ16  ΕΡΓ.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ        4  4  0 
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7  ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ  1  2  3  4  7  0 

16    1  7  8  8  16  0 

160    25  113  138  10  148  12 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος 

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

Μόνιμοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

Σύνολο 

Ορισμένου 
χρόνου λόγω 
αναστολής 
πρόσληψης 

Σύνολο 
Διαφορά λόγω 
συνταξ/σεων ή 
μετατάξεων 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5=3+4)  (6)  (7=5+6)  (8=1‐7) 

11  ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ       11  11      11   0 

1  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ    1  1    1  0 

9  ΠΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    9  9    9  0 

  ΠΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1    1    1  ‐1 

21    1  21  22    22  ‐1 

3  ΤΕ2  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2  1  3    3  0 

2  ΤΕ6  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  2    2    2  0 

1  ΤΕ17  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    1  1    1  0 

3  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  2  1  3    3  0 

9    6  3  9    9  0 

1  ΔΕ  ΔΑΣΚΑΛΑ ΘΕΑΤΡΟΥ     1  1    1  0 

2  ΔΕ  ΗΘΟΠΟΙΩΝ ‐ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ     2  2    2  0 

11  ΔΕ  ΜΟΥΣΚΙΩΝ     11  11    11  0 

46  ΔΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  5  38  43    43  3 

1  ΔΕ29  ΟΔΗΓΩΝ    1  1    1  0 

1  ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ     1  1    1  0 

1  ΔΕ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ        1  1  0 

1  ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ     1  1    1  0 

64    5  55  60  1  61  3 

3  ΥΕ16  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  1  2  2    3  0 
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1  ΥΕ1  ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΘΥΡΩΡΩΝ    1  1    1  0 

4    1  3  4    4  0 

98    13  82  954  1  96  2 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Υποστήριξης 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος 

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

Μόνιμοι 
Αορίστου 
Χρόνου 

Σύνολο 

Ορισμένου 
χρόνου λόγω 
αναστολής 
πρόσληψης 

Σύνολο 
Διαφορά λόγω 
συνταξ/σεων ή 
μετατάξεων 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5=3+4)  (6)  (7=5+6)  (8=1‐7) 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6  ΠΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    2  3   5      5  1 

6    2  3  5    5  1 

1  ΤΕ17  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    1  1    1  0 

1  ΤΕ17  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ            1 

1 
ΤΕ22  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  1    1    1  0 

3    1  1  2    2  1 

18  ΔΕ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ     14  14  4  18  0 

34  ΔΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   12  23  35    35  ‐1 

2  ΔΕ3  ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ   1  1  2    2  0 

1  ΔΕ30  ΤΕΧΝΙΤΩΝ     1  1    1  0 

55    13  39  52  4  56  ‐1 

13  ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ    12  12    12  1 

29  ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ    28  28    28  27 

7  ΥΕ16 ΦΥΛΑΚΩΝ        7  7  0 

  ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ        4  4  ‐4 

26  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  2  19  21    21  ‐21 

75    2  59  61  11  72  3 

139    18  102  120  15  135  4 
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5  ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   1  3  4    4  1 

1  ΠΕ1 ΛΟΓΙΣΤΩΝ    1  1    1  0 

6    1  4  5    5  1 

7  ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1  6  7    7  0 

7    1  6  7    7  0 

16  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  3  14  17    17  ‐1 

1  ΔΕ14 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΤΑ  1    1    1  0 

4  ΔΕ15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ  3    3    3  1 

1  ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ            1 

1  ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ    1  1    1  0 

23    7  15  22    22  1 

36    9  25  34    34  2 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2  ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  1  1  2    2  0 

1  ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ‐ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1    1    1  0 

3    2  1  3    3  0 

2  ΤΕ17  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    2  2    2  0 

2      2  2    2  0 

9  ΔΕ1  ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  3  5  8    8  1 

9    3  5  8    8  1 

14    5  8  13    13  1 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1  ΠΕ ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΩΝ   1      1     1   0 

1  ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ  1    1    1  0 

1  ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ    1  1    1  0 

1  ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  1    1    1  0 

3  ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  1  2  3    3  0 

5  ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  5    5    5  0 

12    9  3  12    12  0 
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1  ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ    1  1    1  0 

1  ΤΕ0 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ            1 

1  ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    1  1    1  0 

5  ΤΕ3  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  3  1  4    4  1 

1  ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ    2  2    2  ‐1 

9    3  5  8    8  1 

5  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   1  4  5    5  0 

1  ΔΕ6 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ             1 

1  ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ     1  1    1  0 

7    1  5  6    6  1 

28    14  13  26    26  2 

Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Π.  

1  ΠΕ1  ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  1    1    1  0 

1    1    1    1  0 

7  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   3  4  7    7  0 

4  ΔΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ   4    4    4  0 

11    7  4  11    11  0 

12    8  4  12    12  0 

 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Πρότυπα ‐ Συστήματα ‐ Εργαλεία  ΝΑΙ/ΌΧΙ  Σχόλιο ‐ Παρατηρήσεις 

Διαχειριστική Επάρκεια  ΝΑΙ 

Υπηρεσιακές μονάδες για τις οποίες παρέχεται επιβεβαίωση είναι οι Διευθύνσεις, 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τεχνικών 

Υπηρεσιών και η Νομική Υπηρεσία και είναι τύπου Α για έργα με τεχνικό αντικείμενο και 
τύπου Β για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο    

Επιμορφώσεις – Κατάρτιση  ΝΑΙ 
Σε θέματα : Διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικής 

Διαχείρισης‐Διπλογραφικού, Ελέγχου Ποιότητας 

Σύστημα Προγραμματισμού &  ΝΑΙ  Χρήση εφαρμογής  PRIMAVERA 
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Παρακολούθησης Έργων 

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού  NAI  Χρήση  εφαρμογής   διαχείρισης  ανθρώπινων Πόρων (Singular –HRMS)  

Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικής 
Υπηρεσίας  ΝΑΙ 

Χρήση πιστοποιημένης εφαρμογής σε θέματα Οικονομικού (Singular :Εξοδα‐Εσοδα‐
Διπλογραφικό‐Απλογραφικό κ.α) 

Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικής  
Υπηρεσίας  ΝΑΙ 

Χρήση πιστοποιημένης εφαρμογής σε θέματα Διοικητικού (Singular :Δημοτολόγιο‐Μητρώο 
Αρρένων‐Ληξιαρχείο‐Πρωτόκολλο κ.α) 

Σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας 
  NAI  Χρήση  εφαρμογής   διαχείρισης  Μισθοδοσίας (Singular –HRMS) 

Σύστημα Διαχείρισης Γεωπληροφορίας 
(GIS)  ΝΑΙ  Χρήση Εφαρμογή ARC‐INFO 

Σύστημα Διαχείρισης Πολεοδομικών‐
Τεχνικών Έργων 

  ΝΑΙ  Χρήση εφαρμογών 4Μ‐Δομική Πληροφορική‐AutoCad 

Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων Νομικής‐
Διοικητικές Πληροφόρησης  NAI 

Χρήση WEB‐ Εφαρμογών (Δήμος‐Νet, Νομοτέλεια) 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

   ΝΑΙ/ΌΧΙ  Σχόλιο ‐ Παρατηρήσεις 

Διαδικτυακή Πύλη  ΝΑΙ 
http://www.fyli.gr 
Δήμου Φυλής 

http://www.psf.gr 
Παιδικών/Βρεφονηπιακών 

Σταθμών Δημ.Ενοτ.Ανω Λιοσίων 

www.culture‐dal.gr 
Πολιτιστικά Δημ.Ενοτ.Ανω 

Λιοσίων 
Διαβούλευση  OXI  Βρίσκεται σε εξέλιξη επιλεγμένο έργο μέσω της Ψηφιακής  Σύγκλισης 

Τοπικό δίκτυο (lan)  NAI  80 % των δημοτικών κτιρίων έχουν δομημένη καλωδίωση 

το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας 
Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

ΝΑΙ 
Υπάρχει Σύνδεση και Ευρυζωνικότητα με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
των τριών Δημοτικών κτηρίων των πρώην Δημαρχείων (Ανω Λιοσίων‐Φυλής‐Ζεφυρίου), του 

κτιρίου της Πολεοδομίας και των κτηρίων των ΚΕΠ. 

Ασύρματο δίκτυο (w‐lan)  NAI 

Ζεύξη  Δημοτικών Κτιρίων στη δημοτική ενότητα Άνω Λιοσίων   (εικ.1) Στη Δημοτική 
Ενότητα Άνω Λιοσίων έχει αναπτυχθεί  Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης με χρήση 

αμιγώς ασυρμάτων ζεύξεων με βασικό στόχο: τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα να 
συνδέουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου με το κεντρικό κτήριο του Δήμου 
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(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ), καθώς και το ΚΕΠ Άνω Λιοσίων, δηλαδή τα σημεία στα οποία θα καταλήγει 
το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

Αριθμός web servers  1       

Ελεύθερη Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
μέσω HotSpot στους πολίτες 

ΝΑΙ 

Δημοτική ενότητα Άνω Λιοσίων  έχουν  εγκατασταθεί σε συγκεκριμένα σημεία ασύρματη 
πρόσβαση (Hot Spot) εντός των ορίων, της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας, σύμφωνα με το 
σχεδιάγραμμα , έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση με συσκευές τύπου 

PDA, Laptop, netbook κτλπ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Α/Α  Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  Περιγραφή       

1.  ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ  Στάδιο 1 – Πληροφόρηση,  

2.  ΜΕΣΩ ΚΕΠ 

Στάδιο 1 – Πληροφόρηση, Στάδιο 2 – Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, 
Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση (μέσω ψηφιακής υπογραφής  του πολίτη με 
βάση το Ν. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3979 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. 

3.       

4.       

5.       

6.       

        

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 ‐ Πληροφόρηση, Στάδιο 2 ‐ Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 
Προσωποποίηση. 
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ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Ονομασία Κτιρίου 
Επιφάνεια κτιρίου 

(τ.μ.) 
Υπηρεσία 

Δυναμικότητα 
κτιρίου 

Αριθμός 
Εργαζομένων 

Προσβασιμότητα 
σε ΑΜΕΑ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ενότητας ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ (Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) 

1.436,40 
(3 όροφοι) 
657,44   

(Υπόγειο) 

Γραφείο Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα, 
Διαφάνειας, Επικοινωνίας ,Δ/νση 

Προγραμματισμού 
Διοικητικό/Οικονομικό/Προμηθειών / 

Δημοτική Αστυνομία (μέρος 
επιχειρησιακού τμήματος)/ Νομική 

υπηρεσία 

 
203 
 
 

ΝΑΙ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Δ/νση 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΜΠΟΛΗ 31, ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ) –Ενοικ.κτίριο 
320,60  Γραφείο Προσωπικού / Μισθοδοσίας    8   

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (Δ/νση ΚΡΗΤΙΚΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ 13 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) 

818,20  Πολεοδομία/Τμήμα Εσόδων    50   

ΚΕΝΕ (Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ, 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) 

1.046,55 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών     

Δ/νση Περιβάλλοντος 
 

26              
52 

ΝΑΙ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ (Προκάτ  Κατασκευή) 
(Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) 
2.990 

Δ/νση καθαριότητας                 
 Δ/νση Περιβάλλοντος 

 
90              
100 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ (Δ/νση 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 8, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) –

Ενοικ.κτίριο 
445,72       12  ΝΑΙ 

ΚΑΠΗ  (Δ/νση ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ & ΦΥΛΗΣ, ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ) –Ενοικ.κτίριο 
445,72      6  ΝΑΙ 

ΚΑΠΗ  (Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 23, ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ) –Ενοικ.κτίριο 

200      5  ΝΑΙ 

ΚΑΠΗ  (Δ/νση ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ & 
ΣΟΛΩΜΟΥ, ΖΕΦΥΡΙ) ) –

        ΝΑΙ 
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Ενοικ.κτίριο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  (Δ/νση  
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 11Β, Άνω Λιόσια) ) 

–Ενοικ.κτίριο 
241,42  

Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής (32 άτομα 
παρέχουν απογευματινή εργασία σε 
αθλητικές κ.λ.π. δραστηριότητες στην 

«ΠΑΡΝΗΘΑ») 

  67 (35+32)  ΝΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  (Δ/νση 
ΜΕΓ.Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & 

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) ) –
Ενοικ.κτίριο 

60  Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας    25   

ΚΤΗΡΙΟ Γεννηματα ΙΙ   (Δ/νση 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ) 

50 
Α’βάθμια εκπαίδευση              
Β’βάθμια Εκπαίδευση 

  6   

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ενότητας ΦΥΛΗΣ 
(Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΛΗΣ, ΦΥΛΗ) 

1.140 

Δημοτική ενότητα Φυλής         
 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

  7   

Δ/νση καθαριότητας    21   

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ενότητας ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
(Δ/νση ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 

63, ΖΕΦΥΡΙ) 

550 (3 όροφοι) 
185 (υπόγειο) 

Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου    
Δ/νση καθαριότητας / πρασίνου 

  34   

ΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (Δ/νση 
ΑΧΑΡΝΩΝ 31, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) ) –

Ενοικ.κτίριο 
108      6  ΝΑΙ 

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 71, ΖΕΦΥΡΙ ) ) –
Ενοικ.κτίριο 

100      3  ΝΑΙ 

ΚΕΠ ΦΥΛΗΣ  (Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΦΥΛΗ) ) –Ενοικ.κτίριο 

90      3  ΝΑΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πλήθος  Είδος 

20  Φορτηγά  

32   Επιβατικά 

7   Εκσκαφείς‐ Φορτωτές 

5   Καλαθοφόρα 

7 Λεωφορεία 

4 Δίκυκλα 

2 Φορτωτές 

1 Φορτωτές – Κομπρεσέρ  

1 Ισοπεδωτές  

2  Τοπογραφικά Μηχανήματα 

186 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

91 Laser Printer 

21 DeskJet Printer 

10 Μηχανήματα FAX 

10 Φωτοτυπικά 

  
 
             

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Συνεργασία με τα Ανώτερα και Ανωτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθηνών & Πειραιώς σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

1. Έγκριση Πράξης στην Πρόσκληση με το υπ’αριθμ πρωτ.154.282/ΨΣ 3823‐Α2/ 27‐7‐2011 της ΕΔΑ Ψηφιακή Σύγκλιση με τίτλο «Ενοποιημένο Περιβάλλον 
για την Ηλεκτρονική Πληροφόρηση, Εξυπηρέτηση και Κοινωνική Ένταξη του Δήμου Φυλής»  .  Έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του τεύχους διακήρυξης και η 
δημοπράτηση θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος    του 2012. Μέσω αυτού του έργου θα στηριχτεί ο θεσμός της Δημόσιας Διαβούλευσης  (πχ   ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες  για ζητήματα που αφορούν τους δημότες, κατοίκους και τις επιχειρήσεις του δήμου).                                                                                                          
 

 2.   Έγκριση Πράξης στην Πρόσκληση με το υπ’αριθμ πρωτ154.388/ΨΣ 4065‐Α2/ 5‐8‐2011 Ψηφιακή Σύγκλιση με τίτλο «Ανάπτυξη    Σύγχρονου    Πλαισίου  
Ευρείας        Διάθεσης          και    Ανοικτής    Πρόσβασης  των  Πολιτών  στις  Αθλητικές  Εγκαταστάσεις  και  Δρώμενα  του  Δήμου Φυλής».  Είναι  σε  εξέλιξη  στη 
διαχειριστική αρχή η έγκριση του τεύχους Διακήρυξης του έργου. Μέσω αυτού του έργου θα στηριχτεί   η ενημέρωση και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των 
πολιτών σχετικά με τα αθλητικά δρώμενα του Δήμου .                                                                                                                                                                                            

3. Θα  υποβληθεί πρόταση στην πρόσκληση «Καλλικράτης ΙΙ» ώστε να δημιουργηθεί η διαδικτυακή εφαρμογή αιτήματα δημοτών, όπου η παρεχόμενη 
υπηρεσία θα είναι επιπέδου5.  

4. Θα  υλοποιηθεί εκπαίδευση και χρήση του υπάρχοντος  λογισμικού GIS, ώστε να ενημερωθεί το δημοτικό Κτηματολόγιο,  και να ενημερωθεί το 
ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου με τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν την  πληρέστερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

5.  Περαιτέρω ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων, με χρήση της επέκτασης του Εθνικού Δικτύο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ  ΙΙ». 

6.Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής  των Υπηρεσιών του Δήμου  σύμφωνα με τον ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Ν. 3979 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. 

7. Αξιοποίηση του υπάρχοντος προγράμματος Πρωτοκόλλου για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου (paper‐less 
εποχή). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  
ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Απαίτηση για αυξημένες συνέργειες των νέων Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων     
 
Αυξημένες απαιτήσεις συντονισμού κεντρικών και 
αποκεντρωμένων Υπηρεσιών  
 
Νέες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν χωρίς πρόβλεψη για 
οικονομικούς πόρους και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό  

 Η Οργάνωση των Υπηρεσιών σε ενότητες συναφούς σκοπού και 
αντικειμένου και αναλυτική περιγραφή της δομής και των 
αρμοδιοτήτων των επιμέρους Υπηρεσιών 
 
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός παροχής υπηρεσιών με συντονισμό της 
λειτουργίας κεντρικών‐αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Νομικών 
Προσώπων του Δήμου 
 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

Μειωμένος ρυθμός εναρμόνισης και υποστήριξης της νέας 
οργανωτικής δομής από τα απαραίτητα συστήματα λειτουργίας 
και υποδομές   
 

Με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δημιουργούνται 
ευκαιρίες για προγραμματισμό ενεργειών που θα βελτιώσουν την 
οργανωτική δομή του Δήμου  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

 Δυσκολίες και μειωμένος ρυθμός προσαρμογής των στελεχών στη 
νέα οργανωτική δομή  
 
Περιορισμένες δυνατότητες μεταβολής – βελτίωσης των βασικών 
συστημάτων διοίκησης του προσωπικού  

 Έμπειρο στελεχιακό δυναμικό με μακρόχρονη προϋπηρεσία στις 
αντίστοιχες υπηρεσίες των τέως Δήμων νυν Δημοτικών Ενοτήτων   
Βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του μητρώου 
προσωπικού για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού  
Αξιοποίηση του γραφείου αποτελεσματικότητας και απόδοσης με τη 
σύνταξη εγχειριδίου εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν τις 
σχέσεις και τις ενέργειες του προσωπικού   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 



 107 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Αυξημένες απαιτήσεις για εφαρμογές που διευκολύνουν την 
επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών 
 
Τα εσωτερικά συστήματα λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου, δεν 
υποστηρίζονται στο σύνολό τους από τις σύγχρονες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 
Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφορικής,  
κανόνες και πρότυπα για όλες τις παρεχόμενες προς τους δημότες 
υπηρεσίες   
 
Ανάγκη αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής που ήδη 
λειτουργούν  
 
Ανάγκη αναβάθμισης  και επέκτασης του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού των Υπηρεσιών  

  Υπάρχει στελεχιακό δυναμικό που διαθέτει τεχνογνωσία για την 
αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης   
 
Συνολική ανασχεδίαση και απλοποίηση των εσωτερικών 
οργανωτικών συστημάτων και διαδικασιών με αξιοποίηση των 
σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο 
πλαίσιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών  
 
 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

 Καθυστερήσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης    

 Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη των συστημάτων 
πληροφορικής  που χρειάζεται ο Δήμος 
Αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών για κοινωνική διαμεσολάβηση και ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής  

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Σημαντικό ποσοστό ενοικιαζόμενων κτιρίων για την στέγαση των 
Υπηρεσιών  
 
Μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκ μέρους 
του προσωπικού   
 

 Δημιουργία νέων κατάλληλα σχεδιασμένων κτιριακών 
εγκαταστάσεων μέσα από την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
και την ολοκλήρωση των Πράξεων Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης   
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Ο υφιστάμενος τεχνικός εξοπλισμός δεν είναι πάντα σύγχρονος 
και δεν ανανεώνεται έγκαιρα με βάση το βαθμό χρησιμοποίησης 
του  
Πέραν των προβλημάτων ποσοτικής επάρκειας του τεχνικού 
εξοπλισμού υπάρχουν προβλήματα μειωμένης αξιοποίησης του 
λόγο καθυστερήσεων στην συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ  
 

Δυνατότητα αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
αξιοποιώντας προγράμματα του ΕΣΠΑ για βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες 

Η καθυστέρηση ενοποίησης των 3 δήμων (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ‐
ΖΕΦΥΡΙΟΥ‐ΦΥΛΗΣ) στον καλλικρατικό Δήμο Φυλής σύμφωνα με 
τον ν. 3852/10. 
 
Συντονισμός των υπηρεσιών 
 
Αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις των παρελθόντων 
οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) 
 
Η εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου που εκκρεμεί.  

Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων Δήμου από αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου και ορκωτούς Λογιστές 
 
Ενοποίηση προμηθειών Δήμου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 
 
Μηχανογραφική υποστήριξη διαχείριση παγίων 
 
Μηχανογραφική διαχείριση αποθήκης 
 
Επιμόρφωση υπαλλήλων 
 
Διαδικασία λήψης δανείου σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4038/2012 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες 

Γενική οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα. 
Μη υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης, που 
έλαβε έναντι του Δήμου. 
Προβλήματα με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α., λόγω αλλαγής της νομικής του 
μορφής, ως προς την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων  
του,έναντι του Δήμου. 

Υλοποίηση και αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ  για την οικονομική 
ανάπτυξη του Δήμου 
 
Διαδικασία λήψης δανείου με ευνοϊκούς όρους. 
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας δημιουργεί δυνατότητες για βελτιωμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη αλλά και δυνατότητες αναδιοργάνωσης της 
εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου. Ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες νέες υπηρεσίες και αρμοδιότητες δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις για βελτίωση των 
εσωτερικών διαδικασιών με στόχο  τη συνέργεια των Υπηρεσιών, τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού καθώς 
και την αναβάθμιση συμπλήρωση εφαρμογών σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  
Σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπει 906 θέσεις. Οι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αντιπροσωπεύουν 
το 10% των συνολικών θέσεων, οι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  το 6%, οι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 62% και οι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης το 22% .  
 

 
 
 
Η  προαναφερθείσα  ποσοστιαία  σύνθεση  μεταβάλλεται  ελαφρά  με  βάση  τα  χαρακτηριστικά  εκπαίδευσης  των  υπηρετούντων  μια  και  οι  υπηρετούντες 
Πανεπιστημιακής  και  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης αποκλίνουν από  τις  προβλεπόμενες  θέσεις  βάσει  του Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του Δήμου σε 
ποσοστό 14%, ενώ οι αντίστοιχη απόκλιση για τους υπηρετούντες Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  είναι της τάξης του 16%. 
Οι τοποθετημένοι στις Υπηρεσίες με Απόφαση Δημάρχου  σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου κατανέμονται στην 
πλειοψηφία  τους  (46%)  στις  Υπηρεσίες  Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής.  Ένα  30%  κατανέμεται  στις  Υπηρεσίες  Υποστήριξης,  το  13%  στις  Υπηρεσίες 
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Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 6% σε Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο, 4% σε Επιτελικές Υπηρεσίες και 1% στις Υπηρεσίες 
Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης.  Τα  προαναφερόμενα  ποσοστά  μεταβάλλονται  με  βάση  του  υπηρετούντες  σήμερα  κυρίως  λόγω  συνταξιοδοτήσεων  και 
μετατάξεων προσωπικού.     

  
Η αδυναμία προσλήψεων σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτήσεις αλλά και τις νέες υπηρεσίες καθιστούν επιτακτικό τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για 
προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης. Εξίσου επιτακτική είναι και η ανάγκη ενός συστήματος για τη βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του 
μητρώου προσωπικού για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τη συνολική ανασχεδίαση και απλοποίηση των εσωτερικών 
οργανωτικών συστημάτων και διαδικασιών με αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού 
Εσωτερικών Υπηρεσιών  
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στη  κατεύθυνση μιας στοχευόμενης  τοπικής ανάπτυξης σε  επιλεγμένους  τομείς,  απαραίτητη  είναι η  κατάλληλα σχεδιασμένη συνεχιζόμενη  κατάρτιση  του 
στελεχιακού  δυναμικού  του Δήμου.  Ιδιαίτερα  κρίσιμη  είναι  επίσης  η  ενίσχυση  των  Υπηρεσιών που στηρίζουν  την  προσπάθεια  του Δήμου  για  διεκδίκηση 
οικονομικών πόρων από το ΕΣΠΑ.  Συστηματική προσπάθεια πρέπει επίσης να καταβληθεί για την ενίσχυση των Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας. Οι αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να διασφαλίσει τόσο την 
βελτίωση  της  εσωτερικής  λειτουργίας  του  Δήμου  όσο  και  την  κοινωνική  συναίνεση  μέσα  από  συστηματικές  δράσεις  διαβούλευσης  και  ενημέρωσης  στο 
τοπικό επίπεδο.    

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΑ 

Α/Α   Οδός  Περιοχή  Επιφάνεια (τ.μ.)  Κατάσταση 
Κτίσματα Ιστορικής / 
Αρχιτεκτονικής αξίας 

Περιγραφή 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2011 
 

 

Έσοδα  01/01/11 έως 31/12/11 έχουν ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1

ΕΙΔΟΣ  ΕΣΟΔΟΥ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΕΔΣΝΑ 32.950.000,00 6.886.656,40 26.063.343,60

ΚΑΠ 6.124.619,64 5.624.184,67 500.434,97

ΔΕΗ 4.305.883,34 1.857.109,04 2.448.774,30

Έισπράξεις  Ελλην. Δημοσίου 7.901.834,02 7.901.834,02 0,00

ΤΑΠ 152.774,47 0,00 152.774,47

Τέλη διαφήμισης 103.135,14 0,00 103.135,14

Τέλη νεκροταφείου 31.360,00 0,00 31.360,00

Εισφορά σε χρήμα 153.725,91 0,00 153.725,91

Φόρος Ζύθου 55.698,32 0,00 55.698,32

Διάφοροι φόροι 13.434,45 0,00 13.434,45

Τέλη αποχέτευσης 121.839,18 0,00 121.839,18

Τέλη ύδρευσης 897.886,07 0,00 897.886,07

Τέλη άρδευσης 122.730,04 0,00 122.730,04

Λοιπά τέλη 64.684,93 0,00 64.684,93

Λοιπά έσοδα 53.690,05 0,00 53.690,05

Πρόστιμα  ΚΟΚ 491.603,69 0,00 491.603,69

Μισθώματα 83.203,25 0,00 83.203,25

Αναδρομικα έσοδα 341.187,26 0,00 341.187,26

Χρηματικό υπόλοιπο 2010 398.252,82 0,00 398.252,82

Λαϊκές αγορές 70.347,42 0,00 70.347,42

ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 54.437.890,00 22.269.784,13 32.168.105,87

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΣΠΑ 2.262.057,93 0,00 2.262.057,93

ΟΣΚ 751.973,00 0,00 751.973,00

ΘΗΣΕΑΣ 109.992,32 0,00 109.992,32

Έσοδα για έργα από ΥΠΕΣΔΑ 230.771,73 0,00 230.771,73

Μερική απασχόληση 68.071,74 0,00 68.071,74

Πολιτική προστασία 95.057,20 0,00 95.057,20

Ευρωπαικό πρόγραμμα lifelon 27.050,66 0,00 27.050,66

ΚΕΠ 98.270,21 0,00 98.270,21

ΣΑΤΑ 1.838.643,81 0,00 1.838.643,81

Σχολεία 530.050,74 0,00 530.050,74

Παράβολα αλλοδαπών 18.450,13 0,00 18.450,13

ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 6.030.389,47 0,00 6.030.389,47
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Τα σύνολα του πίνακα 2 αφορούν ειδικευμένα έσοδα για πληρωμή τρίτων και δεν είναι διαθέσιμα για 
τις ανάγκες του δήμου μας. 

Το καθαρό σύνολο του πίνακα 1 ποσού 32.168.105,87€ είναι το διαθέσιμο  από το δήμο για τη 
πληρωμή των πάσης φύσεως εξόδων. 

Οι δεσμεύσεις και οι κρατήσεις του πίνακα 1 ποσού 22.269.784,13€ αφορούν την πληρωμή των 
κρατήσεων και δεσμεύσεων του δήμου. 

 

Έξοδα  01/01/11 έως 31/12/11 έχουν ως εξής: 

 

ΕΙΔΟΣ  ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικου 26.444.699,92

Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2009‐2010 13.194.921,08

Διάφορες πληρωμές ΕΣΠΑ ‐ ΕΡΓΑ ‐ ΑΓΟΡΕΣ 

και άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα 15.126.895,11

ΣΥΝΟΛΑ 54.766.516,11

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ 60.468.279,77

ΕΞΟΔΑ 54.766.516,11

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.701.763,66

 

Σημείωση 

Η διαφορά που υπάρχει ύψους 61.580,38€ στο χρηματικό υπόλοιπο 
για το 2012  5.763.344,04 αντί του ορθού 5.701.736,66 οφείλετε σε 
πρόβλημα του προγράμματος και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες 
για τη διόρθωσή του.  

Ανάλυση χρηματικού υπολοίπου 

Από το Χρηματικό υπόλοιπο για το 2012 ποσό 2.545.636,42€ 
αφορά κρατήσεις ΙΚΑ ποσό 783.703,47€ στην Τράπεζα Ελλάδος 
για χρηματοδοτούμενα έργα και ποσό  2.372.423,77€ στην Εθνική 
τράπεζα και στο Τ.Π.Δ για πληρωμή της μισθοδοσίας Ιανουαρίου 
2012 και των κρατήσεων των ταμείων του προσωπικού. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

«Ο Δήμος Φυλής μετατρέπεται σε μια περιοχή με μια βιώσιμη δυναμική και διαφοροποιημένη τοπική 
οικονομία.  Οι  ανισότητες  μεταξύ  των  κοινωνικών  ομάδων  θα  ελαχιστοποιηθούν  υιοθετώντας 
στοχευμένες πολιτικές ενσωμάτωσης, ενώ θα αναβαθμιστεί   η πρόσβαση σε υπηρεσίες και κυρίως 
στην  εκπαίδευση  και  στη  δια  βίου  μάθηση.  Οι  γειτονιές  θα  αισθάνονται  ασφαλείς  και  η 
παραβατικότητα  θα  μειωθεί  δραστικά.    Αναβαθμίζουμε  την  εικόνα  της  πόλης  με  καινοτόμες 
παρεμβάσεις  στους  ελεύθερους  χώρους  και  άνοιγμα  στην  Πάρνηθα.  Δημιουργούμε  μια  πράσινη 
βιοκλιματική πόλη. Ενισχύουμε τις πολιτιστικές αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες. Στηρίζουμε 
τη δημιουργικότητα και την καινοτομικότητα της νέας γενιάς.»   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Το  όραμα  του  Δήμου  διατυπώνεται  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  και  στοχεύει 

στην  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  των  αδυναμιών  και  στην  ενίσχυση  των  ισχυρών  σημείων  της 

περιφερειακής οικονομίας,  αξιοποιώντας  την μέχρι  σήμερα  εμπειρία,  στο πλαίσιο όμως μιας  νέας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής για το σύνολο των τριών Δημοτικών Ενοτήτων.  

Το  όραμα  του  Δήμου  διατυπώνεται  σε  μία  χρονική  στιγμή  που  ολοκληρώνεται  η  τρέχουσα 

Προγραμματική  Περίοδος  (ΕΣΠΑ)  και  έχει  ήδη  προσδιοριστεί    η  Στρατηγική  της  Ευρώπης  2020,  η 

οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδο 

από την κρίση και την ένταξη σε πορεία «έξυπνης» ανάπτυξης. 

Οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές για την υλοποίηση του οράματος διατυπώνονται λαμβάνοντας 

υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Φυλής καθώς και τη  Στρατηγική της Ευρώπης 2020 

και επικεντρώνονται:  

 Στην  αναβάθμιση  του  περιβάλλοντος,  στην  ανάπτυξη  οικονομικών  δραστηριοτήτων,  με 

περιβαλλοντική  ευαισθησία,  που  συνδέονται  με  τον  Ορεινό Όγκο  της  Πάρνηθας,  και  στην 

προσαρμογή του οικιστικού περιβάλλοντος της Φυλής στην κλιματική αλλαγή.     

 Στην αντιμετώπιση της ανεργίας με την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων 

και  των  επιχειρήσεων  με  την  διευκόλυνση  της  πρόσβασης  στην  απασχόληση  και  την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.     

 Στη  διαμόρφωση  ελκυστικού  επενδυτικού  περιβάλλοντος  με  την  ανάδειξη  οργανωμένων 

παραγωγικών  χώρων,  τη  δημιουργία  κατάλληλων υποδομών  και  την ανάδειξη  της  εικόνας 

της Φυλής  και των ευκαιριών που προσφέρει. 

 Στην  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας  του  Δήμου  μέσα  από  την  εφαρμογή  νέων 

συστημάτων  οργάνωσης  διοίκησης,  την  βελτίωση  των  ικανοτήτων  και  την  καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου καθώς και στη δημιουργία ενός Δήμου 

φιλικού προς τον πολίτη με πλήρη διαφάνεια και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών  

Σε αυτή  τη λογική οι    κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές    επιχειρούν να αναδείξουν  το συγκριτικό 

πλεονέκτημα θέσης του Δήμου (κοντά σε κέντρο διαμετακόμισης ‐ με την Πάρνηθα να καλύπτει το 

70%  της επιφάνειας  του Δήμου  ‐  την Αττική Οδό  ‐  την υπεραστική σιδηροδρομική γραμμή και  τον 

Προαστιακό να διασχίζουν το Δήμο) 

Σε αυτή τη λογική οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές  αφορούν σε 4 βασικούς πυλώνες.  
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ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. 

Η περιβαλλοντική πολιτική διαμορφώνεται με βάση τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού,  

(τομεακά χωροταξικά, πρόσφατη νομοθεσία για το περιβάλλον και επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού 

Σχεδίου Αττικής). Επίσης λαμβάνεται υπόψη ότι στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής έχει ξεκινήσει 

η  εφαρμογή  του  περιφερειακού  σχεδιασμού  για  τη  διαχείριση  των  απορριμμάτων  (ιδιαίτερα 

σημαντικό για το Δήμο Φυλής που φιλοξενεί τον ΧΥΤΑ)  ενώ έχει δρομολογηθεί και ο σχεδιασμός για 

την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  υδάτων  και  τις  ΑΠΕ  με  στόχο  την  επίτευξη  της  αειφόρου 

ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές είναι : 

1. Ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. 

2. Ορθολογική  διαχείριση  των  υδατικών  πόρων,  με  την  ανάληψη  έργων  και  δράσεων 

προστασίας ρεμάτων βέλτιστης αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και μείωσης των 

απωλειών στα δίκτυα. 

3. Προώθηση  της  παραγωγής  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές  με  σεβασμό  στο  φυσικό 

περιβάλλον. 

4. Στήριξη  της  ενεργειακής  απόδοσης  και  της  χρήσης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στις 

δημόσιες  υποδομές,  συμπεριλαμβανομένων  των  δημόσιων  κτιρίων,  και  στον  τομέα  της 

στέγασης. 

5. Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και δημιουργία μηχανισμών 

αντιμετώπισης κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.   

6. Υποστήριξη επενδύσεων αποκλειστικά για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσα από 

την αξιοποίηση του Πάρκου Πόλης ως θεματικού πάρκου «Ένα Πάρκο μεσ’ το Κλίμα» . 

7. Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 

8. Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ, Πολεοδομικές Μελέτες, Πράξεις Εφαρμογής ). 

9. Ολοκλήρωση  και  αναβάθμιση  του  οδικού  δικτύου  με  στόχο  τη  βελτίωση  των  συνθηκών 

ασφάλειας, μείωσης των ατυχημάτων και των εκπομπών CO2. 

10. Παρεμβάσεις  βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης  σε  αστικές  περιοχές  που  μπορούν  να 

λειτουργήσουν ως κινητήρες ανάπτυξης ή και σε περιοχές όπου η επίπτωση της κρίσης είναι 

εντονότερη. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

Οι  κοινωνική  πολιτική  διαμορφώνεται  με  βάση  τα  κοινωνικοοικονομικά    χαρακτηριστικά  και 

αποσκοπεί  στην  κοινωνική  ενσωμάτωση  ειδικών  ομάδων  πληθυσμού,  στην  αντιμετώπιση  των 

προβλημάτων  της  οικονομικής  κρίσης  και  στη  διασφάλιση  της  ισότητας  των  δυο  φύλων.  Οι 

κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές είναι : 

1. Βελτίωση  της  πρόσβασης,  σε  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσίες,  υγειονομικής  περίθαλψης  και 

των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.  

2. Αντιμετώπιση των προβλημάτων  σε περιοχές και θύλακες που δέχονται ισχυρές πιέσεις από 
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την παρατεταμένη κρίση. 

3. Βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και αντιμετώπιση του φαινομένου σχολικής διαρροής. 

4. Εδραίωση  του  ψηφιακού  αλφαβητισμού  ανάπτυξη  της  ηλεκτρονικής  μάθησης  και  των 

ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.   

5. Προώθηση  της  κοινωνικής  οικονομίας  και  των  κοινωνικών  επιχειρήσεων  στους  τομείς  του 

περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της αναψυχής. 

6. Υλοποίηση  προγραμμάτων  κοινωφελούς  εργασίας  στα  οποία  θα  συμμετέχουν  κατά 

προτεραιότητα επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. 

7. Ενίσχυση  της  κινητικότητας  των  εργαζομένων  μεταξύ  κλάδων  και  χωρικά  με  κατάλληλα 

προγράμματα κατάρτισης και υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

8. Στην προσαρμογή δεξιοτήτων επαγγελματικών προσόντων σε  τομείς που σχετίζονται με  το 

περιβάλλον και την ενέργεια. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3:  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματικότητας και καινοτομικότητας  

Η  επιδιωκόμενη  ανασυγκρότηση  της  τοπικής  οικονομίας  απαιτεί  ισχυρή  παρέμβαση  για  την 

αναβάθμιση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  με  την  ανάπτυξη  νέων  δεξιοτήτων  και  την  ενίσχυση  της 

κινητικότητας  του  μεταξύ  τομέων.  Επίσης,  απαιτείται  η  προώθηση  της  προσαρμοστικότητας  των 

επιχειρήσεων  καθώς  και  η  διευκόλυνση  της  διευρυμένης  πρόσβασης  στην  απασχόληση  για  τους 

αναζητούντες εργασία και οικονομικά μη ενεργά άτομα. Οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές είναι : 

1. Ψηφιακή σύγκλιση με ενσωμάτωση και συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς 

κοινωνικής  και οικονομικής δραστηριοποίησης  και  ειδικότερα στον  τουρισμό/αναψυχή και 

στον πολιτισμό. 

2. Διαφοροποίηση του προσφερόμενου προϊόντος αθλητισμού – αναψυχής στον Ορεινό Όγκο 

της Πάρνηθας στη βάση συγκροτημένου σχεδίου για κάθε θεματικό πεδίο με την ενίσχυση 

των συνοδευτικών δραστηριοτήτων της αναγκαίας υποδομής και της συγκρότησης δικτύων 

συνεργασίας για την προώθηση και προβολή.   

3. Υποστήριξη της δικτύωσης μεταξύ εξειδικευμένων φορέων, θεματικού πάρκου, βιοτεχνικών 

πάρκων  και επιχειρήσεων.  

4. Στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και 

υποστήριξη επιχειρήσεων που υιοθετούν καινοτομίες. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4:  Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

Η  εσωτερική  ανάπτυξη  και  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας  του  Δήμου,  στηρίζεται  στην 

βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας,  της  αποδοτικότητας,  της  άσκησης  ανοικτής,  διαφανούς, 

συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης. Οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές είναι : 

1. Η  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  με  συστήματα  λειτουργίας  που 

αξιοποιούν τις σύγχρονες Τεχνολογίες, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
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2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με συμμετοχικές διαδικασίες 

3. Βελτίωση των ικανοτήτων και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

4. Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής και τεχνικού εξοπλισμού 

5. Βελτιστοποίηση των οικονομικών του Δήμου  και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. 
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Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1.  Φυσικό Περιβάλλον 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.1.1 
Ανάδειξη και προστασία του 
Ορεινού Όγκου της Πάρνηθας 

 Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (τμήμα Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας ) 

 Δ/νση Πολεοδομίας (γραφείο Έλεγχου Περιαστικών Χώρων) 

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Απασχόλησης 
Τουρισμού και Αγροτικής Παραγωγής) 

 ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού ¨Πάρνηθα¨ 

 Σήμανση περιπατητικών ‐  ορειβατικών 
διαδρομών και κέντρα ενημέρωσης 

 Διαμόρφωση χώρων αναψυχής ‐  αθλητισμού 

 Διαμόρφωση επισκέψιμων αγροκτημάτων 

 Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων για 
ξεναγήσεις στον Ορεινό Όγκο και λειτουργία 
κιλικίων με ανάδειξη τοπικής κουζίνας 

 Έργα πολιτικής προστασίας 

1.1.2 
Σύνδεση του οικιστικού ιστού 
με τους Ορεινούς Όγκους 
Πάρνηθας και Αιγάλεω  

 Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (τμήμα Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας και Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου) 

 Δ/νση Πολεοδομίας (γραφείο Έλεγχου Αστικών Χώρων και 
Χρήσεων Γης) 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Μελετών και Έργων 
Πρασίνου) 

 Διαμόρφωση πράσινων διαδρομών μέσα από 
τη σύνδεση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με 
παρόδιες και παραρεμάτιες φυτεύσεις  

 Δημιουργία νέων και αναβάθμιση 
υφισταμένων χώρων με εικαστικές 
παρεμβάσεις  

 Ανάπτυξη του Πάρκου Πόλης ως θεματικού 
πάρκου «Ένα Πάρκο μεσ΄ το Κλίμα»   

1.1.3 
Ολοκληρωμένη διαχείριση 

υδάτινου δυναμικού  
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Ομβρίων) 

 Διευθετήσεις ρεμάτων  

 Συνολική αντιμετώπιση του πλημμυρικού 
φαινομένου  

 Δίκτυα ομβρίων  

1.1.4 
Μείωση του παραγόμενου 
όγκου απορριμμάτων  

 Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Τμήμα Ανακυκλώσιμων 
Υλικών) 

 Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Τμήμα Συντήρησης 
Πρασίνου) 

 
 

 Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων συλλογής 
οργανικών απορριμμάτων σε επιλεγμένους 
χώρους πρασίνου 

 Πιλοτικές δράσεις ανακύκλωσης  

 Δράσεις ευαισθητοποίησης ενημέρωσης  
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Μέτρο 1.2.  Οικιστικό Περιβάλλον 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.2.1 

Ολοκλήρωση του 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

 Δ/νση Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών)  

 Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου 

 Ολοκλήρωση των Πράξεων Εφαρμογής  

 Μελέτες Αστικών Αναπλάσεων 

1.2.2 

Ολοκλήρωση ‐ αναβάθμιση 
τεχνικών υποδομών  

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας – Κυκλοφορίας και 
Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Υδραυλικών Αποχέτευσης και 
Ομβρίων και Τμήμα Μεγάλων Έργων και Μελετών) 

 Συμπλήρωση και αναβάθμιση των δικτύων 
ύδρευσης  

 Συμπλήρωση και αναβάθμιση των δικτύων 
ακαθάρτων  

 Νέα έργα οδοποιίας και συντήρησης οδικού 
δικτύου  

 Νέα έργα υπερτοπικής σημασίας  

1.2.3 

Εξοικονόμηση ενέργειας  
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κτιριακών Έργων και 

Κοινοχρήστων Χώρων) 

 Νέα έργα ηλεκτροφωτισμού με παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας  

 Στήριξη ενεργειακής απόδοσης και χρήσης 
ΑΠΕ στα δημοτικά κτίρια και στους 
κοινόχρηστους χώρους 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική‐Παιδεία‐Πολιτισμός και Αθλητισμός

Μέτρο 2.1.  Κοινωνική Συνοχή και Ισότητα   

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.1.1. 

Διευκόλυνση γυναικών για την 
πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας   

 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ) 

 ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Φ.  
 ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Ζεφυρίου» 

 ΝΠΔΔ «Α’ Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» 

 ΝΠΔΔ Παιδικοί «Άνω Λιοσίων» Δήμου Φυλής 
 
 

 Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθμών  

 Δημιουργία νέων και ενίσχυση λειτουργίας 
υφιστάμενων δομών φροντίδας για ΑμεΑ, 
ηλικιωμένους και άλλες ειδικές ομάδες     

2.1.2  Κοινωνική ενσωμάτωση 
ειδικών ομάδων πληθυσμού 

 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων  και 

 Δράσεις ενημέρωσης για τη δημόσια υγεία 

 Δομές ενημέρωσης και συμβουλευτική για την 
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Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας )

 ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Φ.  
κοινωνική ενσωμάτωση

Μέτρο 2.2.  Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.2.1 

Βελτίωση των συνθηκών 
εκπαίδευσης 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κτιριακών Έργων και 
Κοινοχρήστων Χώρων) 

 Νέα έργα προγράμματος σχολικής στέγης 

 Συντήρηση αναβάθμιση υφιστάμενων 
εκπαιδευτικών κτιρίων 
 

2.2.2 

Βελτίωση του επιπέδου 
εκπαίδευσης 

 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Τμήμα 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού) 

  Προγράμματα δια βίου μάθησης 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τοπικού 
πληθυσμού, σε συνδυασμό με τους 
επιλεγμένους τομείς τοπικής ανάπτυξης  

 Ειδικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της 
σχολικής διαρροής 

Μέτρο 2.3.  Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.3.1 

Ανάδειξη πολιτιστικής 
ταυτότητας  

 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Γραφείο 
Θεμάτων πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ) 

 

 ΝΠΔΔ Αθλητισμού και Πολιτισμού «Πάρνηθα» 
 

 

 Δράσεις αναδείξεις πολιτιστικών – ιστορικών 
μνημείων και χώρων  

 Ανάδειξη λαογραφικών στοιχείων (μουσεία, 
καθιέρωση ετήσιων  εκδηλώσεων) 

2.3.2  

Προώθηση μαζικού 
αθλητισμού  

 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Γραφείο 
Θεμάτων πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ) 

 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κτιριακών Έργων και 
Κοινοχρήστων Χώρων) 

 
 

 ΝΠΔΔ Αθλητισμού και Πολιτισμού «Πάρνηθα» 
 
 

 Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων  

 Αναβάθμιση συντήρηση υφιστάμενων 
αθλητικών εγκαταστάσεων  

Καθιέρωση αθλητικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων που συνδέονται με αθλητικές 
δραστηριότητες στον Ορεινό Όγκο της Πάρνηθας 
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Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία‐Απασχόληση

Μέτρο 3.1.  Απασχόληση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

3.1.1 

Ενίσχυση δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού 

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Απασχόλησης – 
Τουρισμού και Αγροτικής Παραγωγής) 

 

 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Τμήμα 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού) 

 Τοπικό γραφείο διαμεσολάβησης για την 
ενίσχυση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου 

 Προγράμματα δια βίου μάθησης 
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και τις 
ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού 

3.1.2 
Αντιμετώπιση της ανεργίας ‐ 

ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

  Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Απασχόλησης – 
Τουρισμού και Αγροτικής Παραγωγής) 

 
 
 

 Δράσεις προώθησης κοινωφελούς 
απασχόλησης  

 Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε 
επιλεγμένους τομείς  

Μέτρο 3.2.:   Βελτίωση της Ελκυστικότητας για Επιχειρήσεις  

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

3.2.1 

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και 

καινοτομίες   

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Απασχόλησης – 
Τουρισμού και Αγροτικής Παραγωγής) 

 Δ/νση Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών) 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κτιριακών Έργων και 
Κοινοχρήστων Χώρων) 
 

 Ολοκληρωμένες δράσεις ανάπλασης 
κεντρικών περιοχών  με συνδυασμένες 
παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και στον 
ιδιωτικό με ταυτόχρονη ανάδειξη και 
λειτουργία δικτύου καταστημάτων   

 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο σε 
οργανωμένες παραγωγικές ζώνες  

Ανάδειξη του Πάρκου Πόλης ως χώρου προβολής 
πιλοτικών βιοκλιματικών παρεμβάσεων και 
καινοτομιών για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή 
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Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου

Μέτρο 4.1.  Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.1.1 
Ποιοτική και ποσοτική 

βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών  

 Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής (Τμήμα 
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Κέντρο 
Επικοινωνίας Δημοτών) 

 Δ/νση ΚΕΠ 

 Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων με 
στοιχεία και πληροφορίες για το Δήμο με 
λειτουργία διαδραστικής πύλης    

4.1.2 

Εδραίωση ψηφιακού 
αλφαβητισμού  

 Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής (Τμήμα 
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 

 Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλες τις 
Δημοτικές Ενότητας μέσω HotSpot στους 
πολίτες 

 
 
 

Μέτρο 4.2.  Συστήματα Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.2.1 

Ενίσχυση συνεργειών μεταξύ 
Υπηρεσιών  

και Νομικών Προσώπων 
 

 Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής (Τμήμα 
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κτιριακών Έργων και 
Κοινοχρήστων Χώρων) 

 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) 

 Δ/νση Περιουσίας και Προμηθειών  

 Βελτίωση αναβάθμιση κτιριακών υποδομών  
και συμπλήρωση εξοπλισμού 

 Νέες ιδιόκτητες κτιριακές υποδομές με 
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και 
αναδιάταξη των Υπηρεσιών και Νομικών 
Προσώπων  

 Αξιοποίηση σύγχρονων Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη 
λειτουργική διασύνδεση των Υπηρεσιών και 
Νομικών Προσώπων    

Μέτρο 4.3.  Ανθρώπινο Δυναμικό 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.3.1 

Βελτίωση ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού 

  Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) 

 Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης  

 Διαδημοτικές – διακρατικές δράσεις για 
μεταφορά εμπειρίας από καλές πρακτικές  
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Μέτρο 4.4.  Οικονομικά του Δήμου

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία  Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.4.1  Αξιοποίηση της περιουσίας του 
Δήμου Φυλής 

 Δ/νση Περιουσίας και Προμηθειών  
 Πλήρης καταγραφή και τεκμηρίωση της 

περιουσίας του Δήμου Φυλής 

4.4.2  Μείωση δαπανών   Δ/νση Περιουσίας και Προμηθειών   Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) 

4.4.3  Αύξηση εσόδων,  
Είσπραξη βεβαιωμένων 

εσόδων 
 Μείωση δαπανών 
Εξόφληση Π.Ο.Ε. 

Περαίωση απογραφής έναρξης 
Καλλικρατικού Δήμου Φυλής 

Περαίωση Ισολογισμού 
έναρξης Καλλικρατικού Δήμου 

Φυλής 
Περαίωση απογραφής 

αποθεμάτων 
 Έλεγχος της απογραφής 

έναρξης παγίων 

 Δ.νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

 Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων Δήμου 
από αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και 
ορκωτούς Λογιστές 

 Ενοποίηση προμηθειών Δήμου , Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ. 

 Μηχανογραφική υποστήριξη διαχείριση 
παγίων 

 Μηχανογραφική διαχείριση αποθήκης 

 Επιμόρφωση υπαλλήλων 

 Διαδικασία λήψης δανείου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του ν.4038/2012 
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
          19/10/2012 

Έλαβα γνώση και παρέλαβα το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΣΗ Α’ 

& συμφωνώ στο περιεχόμενο του σε ότι αφορά τις δικές μου αρμοδιότητες  
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ   
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΚΛΗΜΠΟΣΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΡΑΛΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΛΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΤΡΙΒΕΛΛΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 
 
 

ΤΣΟΥΜΠΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ  

ΥΠΟΛΟΓΟΣ  

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ  

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ  

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΥΛΗΣ 
 

ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΠΙΝΗ 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ  

ΝΠΙΔ ΚΕΔΗΦ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΣ  

 


