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Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Α.1. Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 

    Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και περιλαμβάνει: 

 

 Τη συνοπτική περιγραφή – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της 

περιοχής του Δήμου Πετρούπολης και του Δήμου ως Οργανισμού έως και τις 

31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

 Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Πετρούπολης και τις 

οριζόντιες υπηρεσίες. 

 

 Τη διατύπωση του Στρατηγικού Στόχου του Δήμου Πετρούπολης. 

 

 Τους Άξονες, τα Μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου. 

 

 Τα έντυπα 1 έως 8 του Οδηγού Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Α.2.  Επιτροπή Έργου 
 

    Το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης συνέταξε Σχέδιο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες 

και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Πετρούπολης, συνεπικουρούμενο από 6μελή 

Ομάδα Έργου, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. 

 Η σύνταξη του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και στη συνέχεια η σύνταξη 

και ψήφιση του Επιχειρησιακού προγράμματος, αποτελεί αφορμή για την εισαγωγή 

διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο και τις υπηρεσίες του.  

 Οι διαδικασίες αυτές στηρίζονται πρωτίστως στη συμμετοχή του ανθρωπίνου 

δυναμικού του Δήμου, το οποίο πρέπει να συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό, όσο και 

στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κρίθηκε επομένως αναγκαία η 

ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 

μέσω των προϊσταμένων και των Προέδρων τους, για τις διαδικασίες σύνταξης του 

Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και το ρόλο των υπηρεσιών σε αυτό. 

 Με την υπ' αριθμό 301/2015-21.4.2015 απόφαση Δημάρχου και για την 

επικουρία του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου 

Πετρούπολης  κατά τη σύνταξη του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

συγκροτήθηκε επιτροπή υπό την άμεση εποπτεία του Δημάρχου κ. Ευάγγελου 

Σίμου, στην οποία συμμετείχαν οι εξής: 

 Ανθή Ζορμπά, Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 

 Νικόλαος Μαλαθρίτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. 

 Χαράλαμπος Μαρκόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 Βασίλειος Κατσιαδράμης, Προϊστάμενος Τμήματος χορήγησης αδειών εμπορικών-

γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής 

Δραστηριότητας. 

 Ιωάννης Αλεξόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου. 

 Νικόλαος Δεληγιάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 

και Οργάνωσης. 

 Παναγιώτα Ιωακείμ, υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και 

Οργάνωσης. 
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Α.3.  Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης και 

διαβούλευσης 

 
 Η δημοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και η συνεχής επικοινωνία με 

τους πολίτες του Δήμου Πετρούπολης, αποτελούν συστατικά στοιχεία της 

διαδικασίας προγραμματισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 185/2007 όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από το ΠΔ. 89/2011 και την Υπ. Απ. 41179/23-10-

2014(ΦΕΚ2970/4-11-14)του Υπουργείου Εσωτερικών. Για το σκοπό αυτό 

προβλέφθηκαν από το Δήμο ενέργειες, οι οποίες καθιστούν ουσιαστική τη 

συμμετοχή των πολιτών αρχικά κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και στη συνέχεια 

κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος. 

 Με έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

κλήθηκαν οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων, 

υπέβαλλαν τις προτάσεις τους, ανά τομέα δράσης, προκειμένου ο Δήμος να 

καταλήξει στο Στρατηγικό του Σχεδιασμό. 

 Η ως άνω αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή, αφού συγκέντρωσε και 

επεξεργάσθηκε, τις προτάσεις των προαναφερομένων Οργάνων, συνέταξε Σχέδιο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

 Οι διαδικασίες διαβούλευσης μετά τη έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

από το Δημοτικό Συμβούλιο συνοψίζονται ως εξής: 

 

 Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας 

 Δημόσιος Διάλογος  

 Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση 

των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής 

 

Α.4.  Μέσα και εργαλεία για την κατάρτιση του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 

 Η εκπόνηση του παρόντος σχεδίου στηρίχθηκε στην επικοινωνία του Δήμου 

Πετρούπολης, Προϊστάμενων Διευθύνσεων και τμημάτων, καθώς και των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου. 

 Σκοπός της επικοινωνίας αυτής ήταν η συλλογή και στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων (πληθυσμιακών, οικονομικών κλπ), ώστε να αποτυπωθεί με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που καλύπτεται 

διοικητικά από το Δήμο Πετρούπολης. 

 Επιπλέον, πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν και οι εξής: 

 

 ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 Ο.Α.Ε.Δ 

 To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής 2014 – 2019 

 Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας (ΕΑΠΔΑ), που  εκπονήθηκε  

από τον ΑΣΔΑ 

 Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Δυτικής Αθήνας, που εκπονήθηκε από τον  ΑΣΔΑ 

 Η έκδοση του Δήμου Πετρούπολης «Η πόλη της Πέτρας», του Ανδρέα Μηλιώνη 

 Οι πολιτικές θέσεις της Δημοτικής Αρχής 

 Οι προεκλογικές διακηρύξεις της Δημοτικής Αρχής  

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

1.1 Παρουσίαση της φυσιογνωμίας του Δήμου 

Πετρούπολης 

 

1.1.1 Περιγραφή Περιοχής Δήμου 

 
 Ο Δήμος Πετρούπολης βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας 

Πρωτευούσης, η οποία περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας και 

οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού, της Πεντέλης και του 

Αιγάλεω - Ποικίλου (Λεκανοπέδιο της Αθήνας).  

 Η Πετρούπολη είναι κτισμένη στις παρυφές του Ποικίλου. Βόρεια – 

βορειοδυτικά έχει όρια με το Δήμο Φυλής, ανατολικά με το Δήμο Αγίων 

Αναργύρων-Καματερού, ανατολικά-νοτιοανατολικά με το Δήμο Ιλίου, νότια με 

τους Δήμους Περιστερίου και Χαϊδαρίου και δυτικά με το Δήμο Ασπροπύργου. Με 

τους Δήμους Φυλής και Ασπροπύργου τα όρια είναι επί του Ποικίλου.   

 

                      Συγκεντρωτικά στοιχεία Δήμου Πετρούπολης 
 

Μόνιμος Πληθυσμός 58.979  (2011) 

Έκταση 7 τ. χλμ 

Υψόμετρο 140 (μέσο σταθμικό) 

Χαρακτηρισμός Οικισμού Αστικός 

Χαρακτηρισμός Εδάφους Ημιορεινό και Βραχώδες 

   

 Στις 24 Ιουλίου 1946 η Πετρούπολη «αναγνωρίζεται ως κοινότητα 

αποσπώμενη από τα Νέα Λιόσια». Τον Απρίλιο του 1972 προάγεται σε Δήμο. 

Διοικητικά ανήκει στην Πρώην Νομαρχία Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Το 

1989, από κοινού με τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, 

Ζεφυρίου, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου, ίδρυσε τον Αναπτυξιακό 

Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).   

 Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 770 εκτάρια (ha) και ο πληθυσμός του 

ανέρχεται στους 58.979 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2011).  

 Ο Δήμος Πετρούπολης είναι πέμπτος στη σειρά από πλευράς πληθυσμιακού 

μεγέθους μεταξύ των Δήμων της Δυτικής Αθήνας αλλά με πολύ υψηλά ποσοστά 

πληθυσμιακών μεταβολών. 
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1.1.2 . Ιστορικό  

 
 Το 1933, ο Αλέξανδρος Πέτρου Γιάνναρος, επέλεξε το τραχύ βοσκοτόπι της 

Ζαχαρίτσας στο Ποικίλο (τοπωνύμιο από την ονομασία της οικογένειας που είχε 

την ιδιοκτησία της έκτασης από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια), για να δώσει 

ζωή σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο με πολιτικές προεκτάσεις: τη διάθεση οικοπέδων 

με κουπόνια της εφημερίδας «Εσπερινή». Την «πόλη», που υπήρχε μόνο στα 

χαρτιά και είχε σχεδιαστεί με βάση τις πολεοδομικές αντιλήψεις του μεσοπολέμου, 

την ονόμασε Πετρούπολη προς τιμήν του πατέρα του. 

  Την ίδια χρονιά παρουσιάζεται το αρχικό σχεδιάγραμμα της Πετρούπολης, 

που περιλάμβανε το σημερινό κέντρο και άνω τμήμα της πόλης. Στις 21/5/1934 

γίνονται τα εγκαίνια της χάραξης του σχεδίου και λίγους μήνες αργότερα 

δημοσιεύεται νέο σχεδιάγραμμα, με 205 Ο.Τ., στα οποία περιλαμβάνεται και η 

σημερινή συνοικία «Νησάκι». Το 1935 ο εκδότης μεταβιβάζει την πώληση όσων 

οικοπέδων δεν είχαν διατεθεί μέσω κουπονιών, στην εταιρεία «Στέγη του Λαού». 

Την ίδια χρονιά κτίζονται τα πρώτα σπίτια γύρω από το σημερινό κέντρο της 

πόλης. 

 Λίγο πριν, το 1927, οι αυτοχρισθέντες ως κληρονόμοι του Κτήματος Βέρδη, 

το οποίο από το 1905 καταγράφεται ως «δάσος» στο Κτηματολόγιο Εθνικών 

Δασών, ιδρύουν την «Α.Ε. Κηπουπόλεων» και προχωρούν στην οικοπεδοποίηση 

έκτασης 300 στρ. Λίγο αργότερα, το 1929, ξεκινούν και οι εδαφικές διεκδικήσεις 

της Ι.Μ. Λαμίας. Οι αρχικοί πυρήνες της Κηπούπολης (1927) και της Πετρούπολης 

(1934), που εξελίχθηκαν παράλληλα, καλύπτουν σήμερα το μισό τμήμα της πόλης. 

Άλλα τμήματα, που αποτέλεσαν προεκτάσεις των δύο αρχικών διαγραμμάτων είναι 

οι περιοχές Οικοδομικός Συνεταιρισμός Συνταξιούχων ΙΚΑ «Αγία Τριάς», Πεύκα 

Βέρδη, Παναγίτσα. Η «άλλη Πετρούπολη», αυτή που αναπτύχθηκε μεταπολεμικά 

από την εγκατάσταση εσωτερικών μεταναστών, περιλαμβάνει τις περιοχές 

Πανόραμα, Βούτσαλη–Μιχελή και Κάτω Πετρούπολη.  

 Το 1946 η Πετρούπολη αναγνωρίσθηκε ως Κοινότητα και αποσπάσθηκε από 

τα Νέα Λιόσια. Στην απογραφή του 1971 ο πληθυσμός ανέρχεται σε 18.634 

κατοίκους. Το 1972 η Πετρούπολη προάχθηκε σε Δήμο. Το 1983 η Πετρούπολη 

αρχίζει να γίνεται γνωστή σε όλο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, καθώς το παλιό 

λατομείο μετατράπηκε στο  Θέατρο Πέτρας και οι εκδηλώσεις που φιλοξενεί από 

τότε το ανέδειξαν σε υπερτοπικό πολιτιστικό πόλο. Με βάση την απογραφή του 

2011 η Πετρούπολη έχει πραγματικό 

πληθυσμό 58.979 κατοίκους. 
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1.2.  Περιβαλλοντικά δεδομένα 

 

1.2.1. Φυσικό περιβάλλον  

 
 Από τα 770 εκτάρια που καταλαμβάνει η διοικητική περιφέρεια του Δήμου 

Πετρούπολης, τα 410, βρίσκονται εκτός του πολεοδομικού ιστού, στο Ποικίλο όρος 

της οροσειράς του Αιγάλεω.  

 Η οροσειρά του Αιγάλεω είναι μια επιμήκης οροσειρά ιδιαίτερα εκτεταμένη 

με έκταση της τάξης των 45.000 στρεμμάτων και με υψηλότερες οροσειρές τον 

Κορυδαλλό (468 μέτρα) και τη Ζαχαρίτσα (453 μέτρα). Εκτός από αυτές τις δύο  

κορυφές, υπάρχει αριθμός κορυφών με μικρότερα υψόμετρα με χαρακτηριστικές 

κορυφές το Δαφνί (418 μ.), τη Βέρδη (366 μ.), το Βορινό (371 μ.). 

 Παρά τις απότομες γενικά κλίσεις που παρατηρούνται, λόγω της φύσης του 

πετρώματος (καρστικός ασβεστόλιθος), υπάρχουν σχετικά λίγα ρέματα (περίπου 

20), που χαραδρώνουν την επιφάνεια του Αιγάλεω. Η μέση κλίση των φυσικών 

πρανών κυμαίνεται από 35% έως 75%. 

 Στην εδαφολογική σύνθεση του Ποικίλου αφθονούν τα κροκαλοπαγή, 

ασβεστολιθικά και συμπαγή πετρώματα. Παλιότερα, τις πλαγιές της Ζαχαρίτσας 

διέσχιζαν δεκάδες μικροί χείμαρροι, που έπεφταν στα δύο μεγάλα ρέματα της 

Πετρούπολης: το Βαθύρεμα (σημερινή Ανατολικής Ρωμυλίας) και τη Γιώργιζα 

(σημερινή οδό Ελαιών).  

 Τη μεταπολεμική περίοδο στην ανατολική πλαγιά της Ζαχαρίτσας 

λειτούργησαν επτά λατομεία και δύο ασβεστοκάμινα, που πλήγωσαν το βουνό και 

αλλοίωσαν το φυσικό ανάγλυφο. Κατά την περίοδο 1975-1979 κλείνουν, το ένα 

μετά το άλλο, τα λατομεία. 

 Με το ΦΕΚ 683/Β/76, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 2168/2-7-

2001 απόφαση Δασαρχείου Αιγάλεω, ορίστηκε κυνηγετικό καταφύγιο άγριας ζωής 

σε  έκταση 27.000 στρ. στο Δημόσιο Δάσος Αιγάλεω (Περιοχή: Καματερού – 

Πετρούπολης – Περιστερίου – Χαϊδαρίου – Κορυδαλλού, Αιγάλεω και 

Ασπροπύργου). 

 Από το 1978 και μετά, ξεκίνησαν προσπάθειες αναδάσωσης σε μεγάλη 

κλίμακα από το Υπ. Γεωργίας και σε μικρότερη κλίμακα από τους Δήμους της 

περιοχής, συλλόγους, κλπ., οι οποίες όμως είχαν περιορισμένη επιτυχία, κυρίως, 

λόγω των δυσμενών κλιματικών και εδαφικών  συνθηκών και της έλλειψης νερού. 

 Η πιο σημαντική χρονιά για το πληγωμένο Ποικίλο στα όρια του Δήμου 

Πετρούπολης, στάθηκε το 1983, όταν αποφασίζεται από την τότε υπουργό 

Πολιτισμού Μ. Μερκούρη  να δημιουργηθεί στη χοάνη του λατομείου «ΑΙΜΟΣ» το 

ένα από τα δύο Θέατρα των «Βράχων», το Θέατρο Πέτρας. 

 Το 1985, η οροσειρά του Αιγάλεω ως  ένας αξιοσημείωτος φυσικός και 

πολιτιστικός πόρος της Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας με μητροπολιτική σημασία, 

εντάσσεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας στις Ζώνες Προστασίας και Ανάδειξης 

Ορεινών Όγκων. 

  Το Δεκέμβρη του 1989 ανατίθεται από τον ΑΣΔΑ η μελέτη «Διαμόρφωσης 

του Ποικίλου Όρους και του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου» που αποτέλεσε το πρώτο 

συνολικό σχέδιο για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του Ποικίλου. Μεταξύ των 

άλλων προτάσεων, η μελέτη περιλάμβανε και πρόταση για τη «θεσμοθέτηση ΖΟΕ 

για το σύνολο του βουνού που να περιλαμβάνει απαγόρευση κατάτμησης και 

χαρακτηρισμό όλης της περιοχής ως δασικής έκτασης». 

 

 Αντίστοιχες προτάσεις για την προστασία του όρους και τη μετατροπή του 
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σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής περιλάμβαναν και μια σειρά άλλων 

μελετών που εκπονήθηκαν  έκτοτε όπως, το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

(1991), το Ρυθμιστικό Σχέδιο Δυτικής Αθήνας, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

της Δ.Α. (1994-1999), η πρόταση της Δυτ. Αθήνας για το ΣΠΑ 2000-2006, η  

Μελέτη προστασίας ορεινού όγκου Αιγάλεω του ΟΡΣΑ, το 1997.   

 Ορόσημο για την προστασία του βουνού αποτέλεσε το άρθρο 21 του  

Ν.2742/07-10-99, με βάση το οποίο καθορίζονται όρια ζωνών προστασίας καθώς 

και οι χρήσεις και οι όροι δόμησης σε αυτές τις ζώνες. Επίσης καθορίστηκαν ειδικές 

χρήσεις και όροι δόμησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού όγκου. 

 Με τον Ν. 2742/1999 (άρθρο 21) καθορίζονται για πρώτη φορά τα όρια, οι 

χρήσεις γης και οι όροι δόμησης του Όρους Αιγάλεω.  Ο χώρος του Αιγάλεω που 

ρυθμίζεται με αυτόν το νόμο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δήμων 

Περάματος, Κερατσινίου, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, 

Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου, Καματερού, Άνω Λιοσίων, Φυλής και 

Ασπροπύργου. 

 
 Το τμήμα του ορεινού όγκου, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Πετρούπολης, περιλαμβάνεται στις Ζώνες Προστασίας Α, Β, Δ και Ε, για τις 

οποίες ισχύουν τα εξής: 

 

Ζώνη Α: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας και 

αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπεται μόνο η 

εγκατάσταση υπαίθριων ή ημι -υπαίθριων καθιστικών (περίπτερα αναψυχής). 

 

Ζώνη Β: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου με 

λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, ελεύθερου και οργανωμένου πρασίνου και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

 

Ζώνη Δ: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου της 

Βορειοδυτικής Πύλης της Αθήνας, με λειτουργίες αναψυχής, παιδικής 

αναψυχής, αθλητισμού, ελεύθερου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Η παραπάνω ζώνη επίσης συνιστά ευκαιρία μητροπολιτικής παρέμβασης για τη ΒΔ 

Πύλη του ΠΣΠ και της Δυτικής Αθήνας και εντάσσεται εν δυνάμει στο Ενιαίο 

Δίκτυο.  

 

Ζώνη Ε1: επιτρέπεται το Νεκροταφείο Πετρούπολης. 

 

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις των χρήσεων γης στον Ορεινό Όγκο του 

Αιγάλεω:  
 

 Διασφαλίζεται το καθεστώς δόμησης και προστασίας μιας περιβαλλοντικά 

ευαίσθητης περιοχής, η οποία ταυτόχρονα προσφέρεται ως περιοχή διεξόδου των 

κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και συνολικά του ΠΣΠ προς τη φύση και το φυσικό 

περιβάλλον  

 Παρέχονται σχεδιασμένες δυνατότητες δημιουργίας ήπιων πόλων 

περιαστικής αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού και πρασίνου.  

 Αποδίδεται ειδική έμφαση στις Πύλες Εισόδου, που αποκτούν μητροπολιτικό 

χαρακτήρα για τη Δυτική Αθήνα και το ΠΣΠ, τέλος δε  

 Παρέχεται η δυνατότητα, με τις κατάλληλες διαμορφώσεις και διασυνδέσεις 

για την ενοποίηση της άμεσης περιαστικής ζώνης σε μια αδιάκοπη πορεία με τον 

αστικό ιστό. 

 Παράλληλα, ξεκίνησε η συστηματική προσπάθεια του ΑΣΔΑ με αναδασώσεις 
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και αναπλάσεις υποβαθμισμένων και εγκαταλειμμένων χώρων σε χώρους άθλησης, 

αναψυχής, πολιτισμού, κλπ.  

Σήμερα, έχουν ήδη διαμορφωθεί 8 είσοδοι με χώρους αναψυχής, άθλησης, 

περιπάτου: Πάρκο Νεολαίας στο Χαϊδάρι, Πάρκο Φοίνικα στο Περιστέρι, Άλσος 

Δαφνίου στο Χαϊδάρι, Είσοδος Καματερού, Πάρκο Προφήτη Ηλία στο Ίλιον, 

Είσοδος Αγ. Βαρβάρας, Πάρκο Αγ. Δημητρίου (Ηλεκτρογεννήτρια) στην 

Πετρούπολη, Αθλητικό Πάρκο Γρηγορίου στην Πετρούπολη.  

 Για την Πετρούπολη, το κρίσιμο ζήτημα έγκειται στην εξασφάλιση και 

θεσμική κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα όλων των εκτάσεων στις 

παρυφές και στον κύριο όγκο του Ποικίλου, με στόχο την απρόσκοπτη και έγκαιρη 

υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πρασίνου και τη δημιουργία χώρων 

κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και κοινωφελών λειτουργιών. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Οικιστικό – δομημένο περιβάλλον  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικιστικά η Πετρούπολη χαρακτηρίζεται από σωστά δομημένη ρυμοτομία, 

κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις πολιτικές επιλογές του, επί 

εικοσαετίας, Δημάρχου Νικολάου Παξιμαδά. 

 
α. Πλαίσιο Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

 

 Στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολεοδομικής πολιτικής με βάση το Ν. 

1337/1983, επιδιώχθηκε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων, σε 

αντίθεση με την προγενέστερη περίοδο κατά την οποία ο σχεδιασμός είχε βασιστεί 

στις διατάξεις του ΝΔ του 1923 και αφορούσε σε περιορισμένες οικιστικές 

επεκτάσεις, που με τυχαίο τρόπο επαύξαναν το εγκεκριμένο σχέδιο χωρίς γενική 

εκτίμηση των αναγκών και χωρίς ένα γενικότερο σχεδιασμό των χρήσεων στο 

σύνολο της έκτασης των ΟΤΑ. 
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 Με τις πολεοδομικές μελέτες επέκτασης που επακολούθησαν εντάχθηκαν 

στο σχέδιο πόλης όλες οι περιοχές των αυθαιρέτων ώστε σταδιακά να αποκτήσουν 

τους αναγκαίους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κοινωνικού εξοπλισμού, την 

τοπική τεχνική υποδομή και τους κοινόχρηστους χώρους. 

 Ο πολεοδομικός σχεδιασμός μέσω του ΓΠΣ του ΟΤΑ έχει προσδιορίσει ως 

Πολεοδομικό κέντρο τη βασική πυρηνική συγκέντρωση του δημοτικού κέντρου. 

Στα υπόλοιπα τμήματα χαρακτηρίζονται περιοχές Γενικής κατοικίας και Αμιγούς 

κατοικίας.  

 Τέλος, για την ολοκλήρωση, θεσμικά, του πολεοδομικού σχεδιασμού της 

πόλης, απαιτείται η άμεση ολοκλήρωση: 

 της Β΄ Φάσης της μελέτης Αναθεώρησης – Τροποποίησης εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Τριάδας   

 της Πράξης Εφαρμογής Άνω Πανοράματος.  

 

 

β. Ανάπτυξη – Οργάνωση Αστικού Ιστού  
 
 Η Πετρούπολη, και κυρίως ορισμένα τμήματά της έχουν αναπτυχθεί στα 

υψηλότερα σημεία της περιοχής, κυρίως λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

σε σημαντικά τμήματα του ρυμοτομικού της, της «θέας» και της άμεσης γειτνίασης 

με το Ποικίλο.  

 Αυτό το χαρακτηριστικό αντικατοπτρίζεται στις μεγάλες εμπορικές αξίες 

γης, στην έντονη οικοδομική δραστηριότητα, στην προσέλκυση νέων κατοίκων 

μικρότερων ηλικιών. 

 Η Πετρούπολη αποτελεί, βασικά, την πιο «αμιγή» περιοχή κατοικίας στη 

Δυτική Αθήνα, έχοντας το υψηλότερο ποσοστό κτιρίων με αποκλειστική χρήση την 

κατοικία : 95% έναντι 91,6% που είναι ο Μ.Ο. στη Δ. Αθήνα. 

 Ο Δήμος Πετρούπολης δεν έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο εμπόριο. Οι 

περισσότερες λειτουργίες εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, 

ενώ για μεγαλύτερου επιπέδου εξυπηρετήσεις οι κάτοικοι του Δήμου 

εξυπηρετούνται είτε από τους γειτονικούς Δήμους , είτε από το κέντρο της Αθήνας. 

 Η Πετρούπολη διαχωρίζεται οικιστικά σε 4 συνοικίες και δέκα γειτονιές. 

Παράλληλα, η Πετρούπολη αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την έλλειψη 

κοινόχρηστων χώρων, λόγω της αυξανόμενης πυκνότητας κατοίκησης, καθώς 

επίσης και έλλειψης χώρων για κοινωφελείς δραστηριότητες.  

 

Χαρακτηριστικά: 

 από τα 590 Ο.Τ. εντός σχεδίου, μόνο τα 11 Ο.Τ. έχουν διαμορφωθεί εξ 

ολοκλήρου σε Κοινόχρηστους Χώρους (K.X.).   

 στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού υπάρχουν 96,4 στρ. Κ.Χ. 

διαμορφωμένοι ή αδιαμόρφωτοι Κ.Χ. που αντιστοιχούν στο 2,7% της 

ρυμοτομημένης έκτασης όταν σύμφωνα με τα πολεοδομικά πρότυπα θα έπρεπε να 

ήταν 396 στρ. και  15,4%, αντίστοιχα 

 οι Κ.Χ. δεν είναι χωρικά κατανεμημένοι βάσει πολεοδομικών κριτηρίων, με 

αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να ασφυκτιούν περισσότερο 

 εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις στην υποδομή των εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών υπηρεσιών (πολλές στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους και ακατάλληλους 

χώρους)  

 έχει από τους υψηλότερους θεσμοθετημένους Συντελεστές Δόμησης στη Δ. 

Αθήνα (1,6) και παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό εξάντλησής του 

 έχει την υψηλότερη Μικτή Πυκνότητα Κατοίκησης από όλους τους Δήμους 
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της Δυτικής Αθήνας (180,1 κατ/ha έναντι 127,3 κατ/ha ) και τη δεύτερη 

υψηλότερη Καθαρή Πυκνότητα Κατοίκησης (255,70 κατ/ha έναντι 214,4 κατ/ha 

στη Δυτ. Αθήνα ) μετά την Αγία Βαρβάρα, ξεπερνώντας κατά πολύ τις 

προβλεπόμενες από το ΓΠΣ τιμές  

 έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων με 3-5 ορόφους, με 21,5% έναντι 

10,3% του Μ.Ο. στη Δ. Αθήνα. 

 η πόλη στερείται σύγχρονου Δημαρχείου, βασικής υποδομής κεντρικής 

λειτουργίας τοπικού επιπέδου εξυπηρέτησης 

 

 

Στη βάση των όσων αναπτύχθηκαν προηγούμενα, ως ζητήματα άμεσης 

προτεραιότητας καταγράφονται: 

 
 Η απόκτηση των χώρων για κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση, ως το 

μεγαλύτερο, πιο δύσκολο και επείγον ζήτημα λόγω και της συνεχούς μείωσης των 

αδόμητων χώρων, αλλά και της συνεχούς αύξησης των κατοίκων, κυρίως μάλιστα 

από νεαρά ζευγάρια με παιδιά. 

 Η βελτίωση της κατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους, η επαρκής 

συντήρηση του εξοπλισμού τους και η βελτίωση της ποιότητας του υψηλού και 

χαμηλού πράσινου (επέκταση, εκσυγχρονισμός του συστήματος άρδευσης, 

δημιουργία επαρκούς δημοτικού φυτωρίου).  

 Η άμεση προώθηση της εκπόνησης των τεχνικών μελετών για όλους τους 

χώρους που έχει εντάξει ο Δήμος στο πρόγραμμα απόκτησής τους είναι τα Ο.Τ. 

497, 972, 960. 

 Η εξέταση του υφιστάμενου Σ.Δ. και των υψών σε όλη την Πετρούπολη 

καθώς και των όρων Ανάπλασης της Κάτω Πετρούπολης μέσω της επικαιροποίησης 

του Γ.Π.Σ. του Δήμου στο πλαίσιο του νέου Οικιστικού Νόμου 4067/12. 

 Παράλληλα, απαιτείται ο μεγαλύτερος δυνατός συντονισμός και συνεργασία 

με τον ΑΣΔΑ για την υλοποίηση των σημαντικών δομικών παρεμβάσεων που 

προωθούνται στη Δυτική Αθήνα, όπως η Ενοποίηση του Δικτύου Πρασίνου & 

Κοινωφελών Χώρων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Πετρούπολη.  

 
 

 

 

1.3. Πολιτιστικά & Αθλητικά δεδομένα 

 
Στον τομέα του πολιτισμού ο Δήμος έχει να 

προβάλλει : 

 

1. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας που 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο παλιό λατομείο 

«Αίμος», το οποίο μετατράπηκε στο Θέατρο Πέτρας 

στις αρχές της δεκαετίας του '80 με δύο σκηνές 

Πίτερ Μπρουκ και Μίνως Βολανάκης. 

2. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τον 

Πολιτισμό: 

Πνευματικό κέντρο, Πολιτιστικό κέντρο, Στέγη πολιτισμού “Γιάννης Ρίτσος”. 

3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με πανελλήνιο κύρος:  Δημοτικό Ωδείο, Ανωτέρα 

Δραματική Σχολή. 



15 

 

4. Χειμερινό και Θερινό Κινηματογράφο. 

5. Δημοτική Βιβλιοθήκη με περίπου 12.000 τίτλους βιβλίων. 

6. Φιλαρμονική, η οποία ιδρύθηκε το 1964, & στη συνέχεια αποτέλεσε το 

πρώτο τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πετρούπολης, διδάσκει δωρεάν ένα 

μεγάλο μέρος μουσικών οργάνων. Σήμερα λειτουργεί ως μουσικό εργαστήρι 

δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της να έρθουν σε επαφή με την μουσική και να 

διδαχθούν κάποιο από τα όργανα μπάντας, χάλκινα μουσικά όργανα, ξύλινα 

πνευστά ή κρουστά, καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε ποικίλα μουσικά σύνολα. 

 
        Όλο το χρόνο 7.000 περίπου δημότες, παιδιά και ενήλικες, 

συμμετέχουν στις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου.   

 
 Στον τομέα του Πολιτισμού, υπάρχουν εργαστήρια εικαστικών, 

αγιογραφίας, φωτογραφίας, κεραμικής, θεάτρου (με ομάδες που ξεκινούν από τη 

νηπιακή ηλικία), παραδοσιακών χορών, σύγχρονου χορού, λατινοαμερικανικών και 

ευρωπαϊκών χορών.   

 Στον τομέα του Αθλητισμού, υπάρχουν προγράμματα μαζικού αθλητισμού, 

όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, γυμναστική, κολύμβηση.   

 
 Αθλητικές εγκαταστάσεις: 

 

Α. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ελαιών 

και Κ. Βάρναλη  

Β. Το Γυμναστήριο Ανδρών - Γυναικών βρίσκεται στην οδό Αγ. Λαύρας 68  

Γ. Το Κλειστό Γυμναστήριο "Νικόλαος Παξιμαδάς" βρίσκεται στην Κ. 

Βάρναλη  

Δ. Το Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Τριάδας βρίσκεται στην οδό Περικλέους και 

Λεωνίδου  

 

 
 Γήπεδα ποδοσφαίρου βρίσκονται: 

 

     Α.  Στην Αγία Τριάδα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο λατομείο Γρηγορίου      

     (Γ΄ Γήπεδο Γρηγορίου)  

     Β.  Κοντά στο Νεκροταφείο (Β΄Γήπεδο Αλκυών)  

 
 Ανοιχτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης βρίσκονται:  

 
          Α.  Στην πλατεία Αγ. Δημητρίου,  

          Β.  Στην πλατεία Αγ. Τριάδας στην Αγ. Τριάδα 

          Γ.  Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο λατομείο Γρηγορίου   

          Δ.  Στον πεζόδρομο επί των οδών Αγ. Ιωάννου και Δεληγιάννη  

          Ε.  Στην οδό Ολυμπίας  

 
 Γήπεδα αντισφαίρισης βρίσκονται:   

     Α.  Στο Άλσος Αγ. Δημητρίου  

     Β.  Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο λατομείο Γρηγορίου   

 
 Ανοιχτό γήπεδο βόλλευ βρίσκεται: 

     Α.  Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο λατομείο Γρηγορίου  
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 Όργανα γυμναστικής για υπαίθρια εκγύμναση βρίσκονται:  

     Α.  Στο Άλσος Αγ. Δημητρίου 

     Β.  Στην διασταύρωση των οδών Ελαιών & Θεσσαλίας 

     Γ.  Στην πλατεία Αγ. Τριάδας  

 
7. Σύλλογοι: Στην πόλη υπάρχουν δεκάδες εθνικοτοπικοί, πολιτιστικοί και 

αθλητικοί σύλλογοι που πολύ συχνά είναι φορείς εκδηλώσεων στην πόλη. Μερικοί 

από αυτούς είναι οι Σύλλογοι Ποντίων, Κρητών, Ρουμελιωτών, Ηπειρωτών, 

Πελοποννησίων, Μυτιληναίων, η Τερψιχόρη, Λογοτεχνική ομάδα το Ιδεόπνοον, η 

Χοροέκφραση, το Ποικίλο, ο Άρης Πετρούπολης, ο Γυμναστικός Σύλλογος 

Πετρούπολης, η Ίριδα, ο Οδυσσέας, η Αναγέννηση, ο Κεραυνός, η Ειρήνη, η 

Ολυμπιάδα, ο Αίολος, οι σκακιστικοί όμιλοι Δίας και Άναξ κ.α 

8. Σε ότι αφορά τις ετήσιες εκδηλώσεις, Ο Δήμος έχει θεσμοθετήσει το 

Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας, όπου παρουσιάζονται θεατρικές παραστάσεις 

σχολικών ομάδων, εκδηλώσεις των τμημάτων και εργαστηρίων Πολιτισμού και 

τουρνουά των Αθλητικών Τμημάτων, παραστάσεις Δραματικής Σχολής και 

Θεατρικού Εργαστηρίου, συναυλίες Δημοτικού Ωδείου, αλλά και εκδηλώσεις για όλη 

την πόλη.   

Επίσης, έχουν γίνει πλέον θεσμός στην πόλη κάθε χρόνο οι αποκριάτικες 

εκδηλώσεις, με παρέλαση καρναβαλιστών και τα γνωστά σε όλους Πετροκούλουμα. 

9. Υπηρεσίες προς νέους και ενήλικες με αναπηρίες: 

 Λειτουργεί Ειδικό Τμήμα με εξειδικευμένο προσωπικό και εξειδικευμένη 

γυμνάστρια. 

 Παρέχεται καθημερινή δημιουργική απασχόληση της ομάδας ΑμεΑ, με 

Αθλητικές, Πολιτιστικές και Κοινωνικές δράσεις.  Συγκεκριμένα, παρέχονται 

διάφορα είδη γυμναστικής και ασκήσεις σωματικής έκφρασης, Παραδοσιακοί Χοροί, 

λειτουργεί Χορωδία, οργανώνονται Πεζοπορίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

προωθείται η γνωριμία με Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα, όπως επίσης 

υπάρχει Δανειστική Βιβλιοθήκη και μουσικών cd. 

 

 Συγκεκριμένα κατά την περίοδο του 2015 από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούλιο ο 

Δήμος σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πραγματοποίησε 

πρόγραμμα με τίτλο “Προσαρμοσμένες Αθλητικές Δραστηριότητες ατόμων με  

αναπηρίες” στα πλαίσια του “Άθληση για όλους”. Στο πρόγραμμα 

απασχολήθηκαν δύο επιπλέον καθηγήτριες φυσικής αγωγής, ενώ δύναται να 

επαναληφθεί και έχει κατατεθεί προς χρηματοδότηση και για τα επόμενη έτη.   

Το πρόγραμμα καλύπτει δύο τμήματα: 

α) Παιδιά έως 18 ετών:  Όπου πραγματοποιούνται μαθήματα Κολύμβησης, Βασική 

Γυμναστική, Παραδοσιακοί χοροί. 

β) Ενήλικες:  Όπου πραγματοποιούνται μαθήματα Κολύμβησης, Προσαρμογές 

στίβου, Παραδοσιακοί χοροί, Γυμναστική με όργανα, Ομαδικά αθλήματα, Bocce-

Boccia, Bowling. 

Στόχοι του προγράμματος:   

 Ενίσχυση την κινητικής και πνευματικής εξέλιξης 

 Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων 

 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της αδρής και λεπτής κινητικότητας 

 Άσκηση αισθητηριακών λειτουργιών με στόχο τη βελτίωση της προσοχής, της 
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αντίληψης και της μνήμης,  

 Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 

 Κοινωνικοποίηση των αθλητών και προώθηση της κοινωνικής αποδοχής της 

διαφορετικότητας   

 

 

1.4. Τεχνικές υποδομές – Δίκτυα  

 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τεχνικές υποδομές 

που συνοπτικά περιλαμβάνουν: 

 Τις συγκοινωνιακές και μεταφορικές υποδομές  

 Ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις ρεμάτων 

 Διαχείριση απορριμμάτων 

 

 

α. Οδικό δίκτυο 

 

 Στον τομέα των υποδομών μεταφορών - συγκοινωνιών, κατά τα 

τελευταία χρόνια, η πολιτική της Ε.Ε και των εκάστοτε κυβερνήσεων, που 

υλοποιείται, έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (πχ συχνότητα δρομολογίων), όσο και στις εργασιακές σχέσεις των 

εργαζόμενων στα ΜΜΜ.  

 Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ έχουν ολοκληρωθεί  έργα  όπως Μετρό, ΗΣΑΠ, 

Τραμ, Προαστιακός, Αττική Οδός, δεν εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο όλες 

οι περιοχές της πρωτεύουσας, ενώ σημαντική εξακολουθεί να παραμένει η έλλειψη 

χώρων στάθμευσης. Συνεπώς η χρήση των νέων υποδομών  δεν αντικαθιστά στον 

αναγκαίο βαθμό τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου ως μέσου μετακίνησης.  

 Η κατάσταση επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου, λόγω της αυξανόμενης 

ζήτησης για μεταφορές και της μείωσης προσωπικού στα ΜΜΜ (απολύσεις, 

εργασιακή εφεδρεία). Ταυτόχρονα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση δημιουργεί 

αρνητικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των αστικών περιοχών και στην 

ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

 Η Πετρούπολη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, δε βρίσκεται σε άμεση 

σχέση με τους μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες που εξυπηρετούν την ευρύτερη 

περιοχή της Δυτικής Αθήνας (Λεωφ. Κηφισού, Αττική Οδός, Δυτική Περιφερειακή 

Αιγάλεω, Λεωφ. Θηβών και οδός Φυλής). Ωστόσο, τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή 

προγραμματίζονται σε αυτούς, επηρεάζουν θετικά και τη δική της σύνδεση με το 

κέντρο της Αθήνας, τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής και το Εθνικό Δίκτυο. 

 Για την πλήρη αξιοποίηση από την περιοχή του Δήμου, των πλεονεκτημάτων 

που δημιουργεί, κυρίως, η Αττική Οδός, ως ο σημαντικότερος περιφερειακός άξονας 

της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η βελτίωση των 

κυκλοφοριακών συνθηκών στην οδό Φυλής. Για τη Λ. Θηβών, σημαντική είναι  η 

διάνοιξή της  που πραγματοποιείται προς τα βόρεια, από την οδό Ιδομενέως έως την 

οδό Ερμιόνης, εντός του Δήμου Ιλίου, αφού συνδέεται μέσω των οδών Ερμιόνης – 

Καπετάν Βέρα  με την Λ. Χασιάς. 

β. Μέσα Μαζικών Μεταφορών 
 
 Η κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι με τη μεγάλη ανεργία, τη 
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μείωση των μισθών και των συντάξεων, τη φοροληστεία και τα άλλα αντεργατικά 

αντιλαϊκά μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα οι άνεργοι και μεγάλος αριθμός εργαζομένων 

να μην μπορούν να πληρώσουν εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

 Διεκδικούμε την άμεση μείωση των τιμών των εισιτηρίων στα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς στο 50%, καθώς και τη δωρεάν μετακίνηση σε 

άνεργους, φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές.  

 Η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταφορών θα λυθεί μόνο μέσα 

από τη δημιουργία ενός κρατικού φορέα μεταφορών, που θα μπορεί να 

εξασφαλίσει φθηνό εισιτήριο, με την προστασία των εργαζομένων και την κάλυψη 

όλων των αναγκών στις μεταφορές. 

 Η περιοχή του Δήμου Πετρούπολης εξυπηρετείται συγκοινωνιακά σήμερα, 

από Λεωφορεία της Ε.Θ.Ε.Λ., καθώς και από μία γραμμή ΗΣΑΠ. Η Δημοτική 

Αρχή, αξιοποιώντας την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου, έχει υποβάλει 

προτάσεις προς τον Ο.Α.Σ.Α. για τη βελτίωση της κατάστασης.  

 Η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί επικουρικά, συμπληρωματικά των 

λεωφορειακών γραμμών, είναι δωρεάν για όλους και είναι αποκλειστικά τοπικής 

εμβέλειας εξυπηρέτησης. 

 Με το ΜΕΤΡΟ, που σε συνδυασμό με τη Γραμμή 1 του Η.Σ.Α.Π., αποτελεί το 

βασικό άξονα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του Νομού Αττικής, συνδέεται με 

τρεις γραμμές με ανταπόκριση στο Σταθμό του Αγίου Αντωνίου: 

Α.  Τη λεωφορειακή γραμμή 700 (Πετρούπολη – Άγιος Αντώνιος), με ανταπόκριση 

στο Σταθμό Ανθούπολη. 

Β.  Την κυκλική λεωφορειακή γραμμή 747 (Πετρούπολη - Ανθούπολη)  

Γ.  Την κυκλική γραμμή τρόλεϊ 24 (Πετρούπολη – Ίλιον – Άγιος Αντώνιος). 

 
Παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής  

 Σε σχέση με την αξιοποίηση του Μετρό, ο Δήμαρχος Πετρούπολης κ. 

Ευάγγελος Σίμος πραγματοποίησε συναντήσεις με τον πρόεδρο του Δ.Σ. και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., προκειμένου να συζητηθεί η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για: 

 την τροποποίηση της γραμμής 2 (κόκκινη γραμμή: Ανθούπολη - Ελληνικό, 

κατά μήκος της Θηβών)  

 για την κατασκευή ενός εκ των σταθμών της εντός των χωρικών πλαισίων 

της Πετρούπολης, ως άμεσο και γειτνιάζον έργο  

 και μελλοντικά η επέκταση της γραμμής Γ4, από το Άλσος Βεΐκου προς τα 

Δυτικά προάστια, με στάση στο πάρκο Αντ. Τρίτση και με τερματικό σταθμό 

την πόλη μας.  

 

          Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει την αναγκαιότητα εφαρμογής του 

έργου, προκειμένου να υπάρξει αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 

του Δήμου, στα πλαίσια της επαρκέστερης συγκοινωνιακής κάλυψης των αναγκών 

τους. 

 Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ του Δημάρχου 

Πετρούπολης και του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου του ΟΑΣΑ, καθώς 

και του Δ/ντή Συγκ/κού Σχεδ/μού και Ανάπτυξης για την αλλαγή δρομολογίων, 

έτσι ώστε να υπάρξει επιπλέον ανταπόκριση με το σταθμό του μετρό της 

Ανθούπολης, να αυξηθεί η συχνότητά τους όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς και 

το να τοποθετηθούν νέες στάσεις και η ένταξη τηλεματικής σε αυτές.  

 Οι προτάσεις αυτές έχουν τεθεί στα πλαίσια της βελτίωσης των συγκοινωνιών 

στην πόλη μας, μέσω της αύξησης των παρεχομένων υπηρεσιών και της 

υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στις αστικές συγκοινωνίες, προς όφελος του 



19 

 

επιβατικού κοινού του Δήμου. 

 Από το κύριο αρτηριακό οδικό δίκτυο της Δυτικής Αθήνας, στο Δήμο 

Πετρούπολης ανήκει ένα τμήμα της οδού Πετρουπόλεως, η οποία ξεκινάει από την 

Λ. Θηβών, εντός του Δήμου Ιλίου, και διασχίζοντας την Πετρούπολη ως 25η 

Μαρτίου, καταλήγει στις ανατολικές παρυφές του Ποικίλου Όρους. 

 Τέλος, το 2006 εκπονήθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη από ιδιωτική Εταιρεία 

και υλοποιήθηκε το 75%. Κατά την εφαρμογή της παρουσιάστηκαν προβλήματα και 

ύστερα από αιτήματα κατοίκων, η Διοίκηση του Δήμου έχει προχωρήσει σε αλλαγές 

σε κατά τόπους τμήματα. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει σε επικαιροποιήσεις της 

μελέτης, ύστερα μάλιστα και από τον δημόσιο διάλογο που  προηγήθηκε με δημότες 

και εμπλεκόμενους φορείς.

 

  

 
γ. Αντιπλημμυρική προστασία – Ρέματα 
 
 Στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Ποικίλου σχηματίζονται γενικά μικρά 

ρέματα, τα οποία «χάνονται» όταν εισέρχονται στην αστική περιοχή αλλά και 

μεγάλα που συμβάλλουν καθοριστικά στο μόνιμο πλημμυρικό κίνδυνο σε τμήματα 

της πόλης. Το μεγαλύτερο ρέμα της πόλης, το ρέμα Νυμφαίο (αναφέρεται ως Βαθύ 

ρέμα ή Αλφειού κ.λ.π.), διευθετήθηκε παλαιότερα από την ΕΥΔΑΠ με κλειστό αγωγό 

και βρίσκεται σήμερα κάτω από την κεντρική οδό Αν. Ρωμυλίας (στο Ίλιον 

μετονομάστηκε σε λεωφόρο  Αν. Παπανδρέου). 

 Τα ζητήματα που εξακολουθούν να παραμένουν για τη διευθέτηση 

ρεμάτων και, κατ΄ επέκταση την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών 

κατοικίας και σημαντικών υποδομών, συνίστανται: 

 Στη διευθέτηση τμήματος του ρέματος Νυμφαίου (Βαθύ ρέματος ή αλλιώς) 

από το σημείο όπου έφθασε από τη Νομαρχία το έργο μέχρι και το Εθνικό Στάδιο 

Πετρούπολης (πρώην λατομεία Γρηγορίου) 

 Στη διευθέτηση του ρέματος «Γιώργιζα», από βόρεια και δυτικά του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου (δασικός χώρος Ποικίλου) και στο τμήμα του στον 

βορειοανατολικό ιστό της πόλης επί της οδού Κερασόβου (ανοικτό τμήμα), δίπλα 

στο Άλσος του Αγίου Δημητρίου με αναγκαιότητα υπογειοποίησης του κάτω από την 

οδό Ελαιών έως το Ίλιον (λεωφ. Θηβών).  

  Το ρέμα Γεώργιζα, την τελευταία κυρίως δεκαετία, έχει εξελιχθεί σε μόνιμο 

άγχος των κατοίκων της ανατολικής Πετρούπολης και βεβαίως των Υπηρεσιών του 

Δήμου μας.  Προκαλεί μεγάλες και απρόσμενες ζημιές σε περιουσίες τόσο με τη 

βίαιη υπερχείληση του όσο και με τον όγκο των φερτών του υλικών. Η υφιστάμενη 

σήμερα κατάληξη του είναι στο δίκτυο ομβρίων της πόλης με συνέπεια τη φθορά και 

την έμφραξή του χωρίς να μπορεί να παραληφθεί κατά τις καταιγίδες ούτε το 1% 

της παροχής του. 

 
Ενέργειες Δήμου: 

 Ο Δήμος κάθε χρόνο προβαίνει σε καθαρισμό του ρέματος, ενώ το 2012 

κατασκεύασε τοιχία για τη συγκράτηση των πρανών, στην οδό Κονδύλη από την 

οδό Περικλέους ως την οδό Οδ. Ανδρούτσου και στην οδό Υψηλάντου ως το τέλος 

της προς το βουνό.  

 Κρίνεται εντελώς αναγκαία και επείγουσα, η διευθέτηση και τακτοποίησή 

του, μέσω ενός Φορέα σαφώς μεγαλύτερου και με ευρύτερες θεσμικά αρμοδιότητες 

από αυτόν του επιπέδου ενός Δήμου. Για το λόγο αυτό ο Δήμος έχει απευθυνθεί 

στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και 
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Εγγειοβελτιωτικών Έργων του ΥΠΥΜΕΔΙ για εκπόνηση μελέτης του ευρύτερου 

υδρολογικού δικτύου της Δυτικής Αττικής, που θα προκρίνει λύσεις ασφαλούς 

στράγγισης, μέσω ορθών τεχνικών.  

 

 

δ. Αποχέτευση ομβρίων 
 
 Τα σημεία που κρίνονται ως πιο ευάλωτα για κατακράτηση επιφανειακών 

υδάτων με υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο είναι πολλά και αφορούν σε όλη την έκταση 

της πόλης. Η πόλη που από μόνη της έχει μια στεγανή αστική επιφάνεια περίπου 4 

τ. χλμ. λαμβάνει πέραν των δικών της ομβρίων και τις ορμητικές -μετά φερτών 

υλικών- παροχές της επιφάνειας 8 τ. χλμ. των πρανών του Ποικίλου όρους (30% 

κλίσης) που παροχετεύεται σε αυτήν.  

 Οι παροχές αυτές ενισχύουν τα μέρη που βρίσκονται στο τμήμα της πόλης με 

τις μεγάλες κλίσεις οδοποιίας (που συνθέτουν το 50% σχεδόν της πόλης), 

δημιουργώντας πλημμυρικό κύμα που δε μπορεί να αποσβεστεί ικανοποιητικά από 

το μικρό υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων.   

 Το γεγονός ότι κάθε νέο έργο του δήμου θα επιφόρτιζε επιπλέον τα ήδη 

κορεσμένα δίκτυα των υπολοίπων δήμων (Ίλιον, Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι), έχει 

οδηγήσει τις υπηρεσίες του δήμου να ζητήσουν τα τελευταία χρόνια, με 

αλλεπάλληλες εκκλήσεις προς την Περιφέρεια, τη συνολική αντιμετώπιση του 

προβλήματος από ευρύτερο εποπτικό, οργανωτικό και χρηματοδοτικό Φορέα.  

 Οι άμεσες αυτές αξιολογημένες ανάγκες αφορούν επιπλέον επέκταση στο 

δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων της τάξης των 15χλμ τουλάχιστον, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κι άλλες, που κάθε φορά αναδεικνύονται από το 

απρόσμενο μέγεθος των τελευταίων καταιγίδων. 

 Η Διοίκηση του Δήμου έχει προχωρήσει σε επαφή με την Περιφέρεια 

με σκοπό τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. 

 Το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων (εκτείνεται σε μήκος περίπου 18χλμ και 

καλύπτει μόλις το 12% της πόλης) έχει παρουσιάσει αρκετές βλάβες από θραύσεις, 

καθιζήσεις κι εμφράξεις και απαιτεί επιπλέον κόστος για την συντήρησή του. 

 

ε. Αποχέτευση λυμάτων 
 
 Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σε 

ολόκληρη την πόλη. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η επέκταση του δικτύου στην οδό 

Ακακίας, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, μήκους 200 μ. περίπου. 

 Το δίκτυο λυμάτων τα τελευταία χρόνια, λόγω παλαιότητας, καταπόνησης 

και υπερφόρτωσης, παρουσιάζει πολλές βλάβες, τις οποίες επιφορτίζεται ο 

προϋπολογισμός του Δήμου, αφού η εισπράττουσα τα Τέλη Συντήρησης και 

Αποχέτευσης, ΕΥΔΑΠ, αρνείται να επιφορτιστεί με το κόστος τους. Έτσι, ο Δήμος 

ακόμα και σε μεγάλα τμήματα οδών αναγκάζεται να αποκαθιστά αγωγούς λυμάτων, 

τους οποίους στην πράξη εκμεταλλεύεται η ΕΥΔΑΠ και αποτελούν εν δυνάμει 

ιδιοκτησία της. Εκκρεμεί η παράδοση από το Δήμο και η παραλαβή από την ΕΥΔΑΠ 

του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων. 

 

στ. Ύδρευση 
 
 Η Πετρούπολη διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης, αλλά το 

μεγαλύτερο τμήμα του είναι σωλήνες παλιάς ποιότητας υλικού. Ιδιοκτήτης του εν 

λόγω δικτύου είναι η  ΕΥΔΑΠ, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν ανάλογες πιέσεις προς 
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αυτήν για σταδιακή αντικατάσταση του.  

 Εκκρεμεί η αυτονομία ύδρευσης σε δημόσιους χώρους (πλατείες, δημοτικές 

εγκαταστάσεις, σχολεία κ.α) για λόγους που περιγράφονται πιο κάτω και οφείλονται 

κυρίως στη νομοθετική δυσκαμψία της ΕΥΔΑΠ. 

 

ζ.  Άρδευση 
 
 Στο Ποικίλο, στη θέση «Γρηγορίου», έχει γίνει ανόρυξη υδρογεώτρησης 

ιδιοκτησίας ΑΣΔΑ, από την οποία αρδεύεται μέρος του Γραμμικού Πάρκου καθώς και 

άλλοι διάσπαρτοι στην πόλη μικρότεροι χώροι πρασίνου (πλατείες, παρτέρια κ.λπ). 

Επίσης, έχει κατασκευαστεί δίκτυο που μεταφέρει νερό από τη γεώτρηση στο 

Αμαξοστάσιο του Δήμου. Η ποιότητα του νερού της γεώτρησης δεν είναι πολύ καλή, 

καθώς είναι υφάλμυρο.  

 Υπάρχουν, επίσης, ενεργές υδρογεωτρήσεις ιδιοκτησίας του Δήμου στις 

θέσεις: 1) Νησίδα Αν. Ρωμυλίας στον κόμβο με Κ. Βάρναλη, 2) έξω από το ΕΠΑΛ 

στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και 3) στην πλατεία Ηρώ. Η ποιότητα του νερού 

τους είναι υφάλμυρη με νιτρικά οξέα και νιτρώδη ιόντα, αλλά για χρήσεις άρδευσης 

και έκπλυσης οδών ή δασοπυρόσβεσης θεωρείται ικανοποιητική. 

 Το πράσινο στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους ποτίζεται από το 

δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. 

 Εκκρεμούν, ακόμη, να γίνουν νέες αυτόνομες συνδέσεις-παροχές από την 

ΕΥΔΑΠ σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους με σκοπό να μπορούν είτε να 

υδρευτούν, είτε να αρδευτούν. Σε αρκετές των περιπτώσεων αυτών, υπάρχουν 

μεγάλα έως ανυπέρβλητα κωλύματα στο να διεκπεραιωθούν, λόγω πολλών 

προαπαιτούμενων που θέτει η ΕΥΔΑΠ και του πλήθους των δικαιολογητικών που θα 

πρέπει να εκδοθούν από τρίτες Υπηρεσίες του Δημοσίου.  

 Για να ξεπεραστούν αυτά, θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλες ρυθμίσεις στη 

νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες αιτήσεων για νέες συνδέσεις των 

κοινόχρηστων χώρων των ΟΤΑ. 
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1.5. Διαχείριση απορριμμάτων  

 

 Το ζήτημα της αποκομιδής και επεξεργασίας των απορριμμάτων είναι αρκετά 

κρίσιμο. Τόσο διαχρονικά, όσο και σήμερα η διαχείριση τους, όπως έχει σχεδιαστεί 

και υλοποιείται στις συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, έχει την ακόλουθη εικόνα: 

 Αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και για την υγεία και ασφάλεια 

των εργαζομένων στην καθαριότητα (από πλευράς υποδομών και συνθηκών 

εργασίας) 

 Έχει αναδειχθεί σε παράγοντα συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος και 

της ποιότητας ζωής με τις εντεινόμενες μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων και των 

επιχειρηματικών ομίλων για την ολοκληρωτική εκχώρηση της επεξεργασίας των 

απορριμμάτων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου.  

 
 Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο 

με στόχους πάλης συνολικά για την Αττική για τα βασικά ζητήματα της 

διαχείρισης απορριμμάτων. 

 
Στόχοι που: 

 Θα εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

 Θα ενοποιούν τον αγώνα όλων των εργαζομένων και των λαϊκών 

στρωμάτων. 

 Θα αντιστρατεύονται τις επιλογές των μονοπωλίων, τόσο στις 

αντιεπιστημονικές, ταξικές χωροθετήσεις των περιοχών, όσο και για τους 

τρόπους διαχείρισης. 

 Θα αντιστρατεύονται κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης, δεν θα παγιδεύονται 

στους ανταγωνισμούς των διάφορων μονοπωλιακών ομίλων για το μοίρασμα 

της πίτας. 

  

Πλαίσιο στόχων της Δημοτικής Αρχής: 

 
1) Διαμόρφωση ενός νέου Εθνικού Σχεδιασμού, στον οποίο, με προοπτική 10ετίας 

ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων, θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 
 Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος πρόληψης (μείωσης ποσότητας και 

επικινδυνότητας) των παραγομένων απορριμμάτων. 

 Προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή χρήσιμων υλικών, μαζί 

και οργανικού κλάσματος. 

 Ορθολογική και ασφαλής αποκομιδή (συλλογή και τοπική μεταφορά) από τις 

υπηρεσίες του Δήμου των απορριμμάτων και  εξασφάλιση σύγχρονου 

εξοπλισμού και υποδομής. 

 Επιλογή, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, των κατάλληλων 

χώρων για τη δημιουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας των 

απορριμμάτων. 

 Ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου 

δυναμικού, άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου, με μόνιμη σχέση εργασίας 

στο δημόσιο. 

 Σχεδιασμένη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης για ορθολογική 

(περιβαλλοντική και οικονομική) αντιμετώπιση του παράγοντα της 

απόστασης. 
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Σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας των αποβλήτων 

είναι απαραίτητη: 

α) Η κατασκευή  ΧΥΤΥ -  βελτίωση της λειτουργίας τους  

β) Η επέκταση του προγράμματος των «μπλε κάδων. 

γ) Η γενίκευση  του προγράμματος Διαλογή στην Πηγή (Δ.σ.Π.) έντυπου χαρτιού. 

δ) Η κατασκευή στην Αττική μονάδων βιολογικής αερόβιας επεξεργασίας 

προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. 

ε) Η κατασκευή Μονάδων Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης για ένα 

μέρος του ρεύματος των σύμμεικτων απορριμμάτων, αποκλεισμός των μεθόδων της 

καρκινογόνου καύσης. 

 
2) Δημιουργία ενός δημόσιου φορέα για τη λειτουργία όλων των μονάδων και 

προγραμμάτων διαχείρισης των απορριμμάτων, με μόνιμη σχέση εργασίας όλων των 

εργαζομένων, αλλά και πρόσληψη νέου, μόνιμου  και επαρκούς προσωπικού 

(υπαγωγή των εκτεθειμένων σε απορρίμματα εργαζομένων στα βαρέα και 

ανθυγιεινά). 

 Η αποκομιδή να παραμείνει στις υπηρεσίες των δήμων χωρίς δυνατότητα 

εκχώρησής της σε ιδιώτες. 

 Δημιουργία Κρατικού Φορέα Κατασκευών, που θα κατασκευάζει τις 

απαιτούμενες εγκαταστάσεις. 

 Αποκλειστική χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 

 

 
α. Αποκομιδή απορριμμάτων 
 
 Για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων χρησιμοποιούνται 1600 

μεταλλικοί κάδοι με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1100 λίτρων και 50 κάδοι 

χωρητικότητας 1500 λίτρων. Ήδη, υλοποιείται η αντικατάσταση 150 χαλασμένων 

μεταλλικών κάδων από πλαστικούς χωρητικότητας 1100 λίτρων. Η μέση ετήσια 

ποσότητα οικιακών απορριμμάτων είναι 18.000 τόνοι. 

 Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται καθημερινά από τις 4 π.μ. και 4 

Κυριακές το μήνα, και είναι οργανωμένη σε 7 τομείς τις καθημερινές και σε 2 τις 

Κυριακές. Σε κάθε τομέα διατίθεται ένα απορριμματοφόρο, το οποίο κάνει ένα 

δρομολόγιο την ημέρα, εκτός από τη Δευτέρα και την επομένη των αργιών, που 

κάνει δυο.  

 Για την περίπτωση που σε κάποιους τομείς δεν επαρκούν τα αντίστοιχα 

απορριμματοφόρα να συλλέξουν το σύνολο των απορριμμάτων, διατίθενται επί 

πλέον ένα έως δυο εφεδρικά απορριμματοφόρα ημερησίως, τα οποία συλλέγουν τα 

υπόλοιπα απορρίμματα. Η συλλογή γίνεται τις πρωινές ώρες ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν καθυστερήσεις από την κυκλοφορία οχημάτων στους δρόμους. Εβδομαδιαία η 

Υπηρεσία καθαριότητας εκτελεί 45 δρομολόγια αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, 

14 δρομολόγια συλλογής ανακυκλούμενων υλικών και 15 δρομολόγια συλλογής 

ογκωδών.  

 Για τη μεταφορά των απορριμμάτων ο Δήμος διαθέτει 9 

απορριμματοφόρα τύπου πρέσας (εκ των οποίων 4 χωρητικότητας 16m3 και 2 

χωρητικότητας 14 m3, 3 για ανακυκλώσιμα) και 6 απορριμματοφόρα τύπου μύλου 

(εκ των οποίων 4 είναι χωρητικότητας 16m3 και 2 χωρητικότητας 12 m3). Από 

αυτά, όμως, και τα τα 15 έχουν ηλικία μεγαλύτερη της οκταετίας, ενώ κάποια από 

αυτά είναι παλαιότερα της εικοσαετίας.    

 Το σύστημα αποκομιδής προέκυψε εμπειρικά και όχι βάσει συγκεκριμένης 

μελέτης, αλλά εκτιμάται ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. Λόγω έλλειψης όμως 
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εφεδρικού προσωπικού για την αποκομιδή, σε περίπτωση αδειών και ασθενειών, τις 

ανάγκες καλύπτουν άτομα που εκτελούν άλλες εργασίες (αποκομιδή ογκωδών, 

οδοκαθαρισμό κλπ) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ελλείψεις αλλού. 

 Δεδομένης της παλαιότητας των απορριμματοφόρων, όπως προαναφέρθηκε, 

εκτιμάται ότι στο μέλλον θα χρειάζεται η προμήθεια ενός ακόμη απορριμματοφόρου 

τύπου πρέσας κάθε χρόνο, με αρχή υλοποίησης τη φετινή χρονιά.  

 Οι κάδοι πλένονται περίπου κάθε 2 εβδομάδες. Για το πλύσιμο των κάδων 

χρησιμοποιούνται 2 πλυντήρια, χωρητικότητας 4 m3, λόγω όμως έλλειψης 

προσωπικού, λειτουργεί μόνο το ένα. 

 

β. Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων 
 

 Η αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων γίνεται μετά από ειδοποίηση από τους 

κατοίκους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 2 φορτηγά και 2 φορτωτές. Ο 

Δήμος διαθέτει 2 επί πλέον μικρά φορτηγά για αυτόν τον σκοπό. Η μέση ετήσια 

ποσότητα σε ογκώδη-κλαριά-μπάζα είναι 2.500 τόνοι. 

 Η ανταπόκριση του Δήμου στην αποκομιδή ογκωδών δεν κρίνεται 

ικανοποιητική.  Ιδιαίτερα την εποχή των κλαδεμάτων, όπου υπάρχουν 

καθυστερήσεις στη συλλογή αν σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχουν περίπου 30.000 

δένδρα σε πεζοδρόμια και πλατείες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 

προσωπικό που ασχολείται στην αποκομιδή των ογκωδών, πολλές φορές, καλύπτει 

ανάγκες της αποκομιδής των υπολοίπων απορριμμάτων. 

 Εκτιμάται όμως, ότι αν υπήρχε επάρκεια στο προσωπικό, ώστε ο υφιστάμενος 

εξοπλισμός να χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση, θα υπήρχε σε μεγάλο βαθμό 

κάλυψη των αναγκών στο συγκεκριμένο τομέα.  

 Στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών, εκτιμάται ότι θα συμβάλει και η 

προμήθεια μίας αρπάγης, που θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχον φορτηγό για την 

αμεσότερη κάλυψη των αναγκών.  

 

γ. Ανακύκλωση συσκευασιών 
 

 Ο Δήμος, σε συνεργασία με την  Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) οργανώνει προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών. 

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος έχει προμηθευτεί από την ΕΕΑΑ 700 κάδους 

ανακύκλωσης και 26 κάδους για ανακύκλωση γυαλιού, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί 

σε διάφορα σημεία στην πόλη. Επίσης, για τις ανάγκες της ανακύκλωσης υπάρχουν 

2 απορριμματοφόρα, τα οποία είναι ήδη σε κυκλοφορία και ένα εφεδρικό, που 

ακόμη δε μπορεί να επανδρωθεί, λόγω έλλειψη προσωπικού. 

 Η συλλογή γίνεται καθημερινά με δύο προγράμματα και ένα την Κυριακή. 

Συλλέγονται από κοινού μέταλλα, χαρτί, γυαλί και πλαστικό και οδηγούνται σε 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

Με βάση υπολογισμούς του Δήμου εκτιμάται ότι ανακυκλώνεται το 25-30% των 

ανακυκλώσιμων υλικών (περίπου 2.200 τόνοι/έτος), ποσοστό που αναμένεται να 

αυξηθεί σημαντικά με την τοποθέτηση των επί πλέον κάδων και την κυκλοφορία 

του επιπλέον απορριμματοφόρου. Στόχος του Δήμου είναι το ποσοστό να ανέλθει 

στο 50%, γεγονός που θεωρείται απολύτως εφικτό, με την προϋπόθεση συχνότερης 

συλλογής των υλικών.  

 

δ. Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 
 

 Γίνεται καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων καθημερινά. Για τον καθαρισμό 
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των δρόμων χρησιμοποιείται 1 μηχανοκίνητη σκούπα, ενώ ο καθαρισμός των 

πλατειών, των υπολοίπων κοινοχρήστων χώρων και των άκρων των κεντρικών 

δρόμων γίνεται χειρωνακτικά.  

 Η υπηρεσία διαθέτει 2 επί πλέον μηχανοκίνητες σκούπες, οι οποίες δεν 

χρησιμοποιούνται λόγω έλλειψης προσωπικού. 

 

ε. Κομποστοποίηση 
 
    Ο Δήμος εφαρμόζει πρόγραμμα κομποστοποίησης, μοιράζοντας σε δημότες 

δωρεάν κάδους κομποστοποίησης, οικιακής χρήσης.  

Σύντομα θα πρέπει να επεκταθεί με την στήριξη της κρατικής χρηματοδότησης, 

προκειμένου να υλοποιηθεί σε μεγαλύτερο κομμάτι του Δήμου. 



 

26 

 

2.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

2.1.1. Κοινωνική πολιτική 

 Όλη η πολιτική της Λαϊκής Συσπείρωσης, ως Δημοτική Αρχή  διαπνέεται από 

το στόχο να απαλλάξει και ν’ ανακουφίσει οικονομικά το λαό της Πετρούπολης, 

παρέχοντας του δωρεάν υπηρεσίες και δράσεις πρόνοιας, εκπαίδευσης, αθλητισμού 

και πολιτισμού. 

  Το βάθεμα και η εξάπλωση της φτώχειας σε ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα 

των λαϊκών στρωμάτων καταγράφονται στην «Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών 

διαβίωσης των νοικοκυριών» που έδωσε στις 13-10-14 στη δημοσιότητα η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), που αφορά στα εισοδήματα του έτους 2012. 

   Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 

40% των φτωχών Ελλήνων στερείται ακόμη και βασικά διατροφικά αγαθά, ενώ το 

50% στερείται ακόμη και την θέρμανση. Στα όρια της φτώχειας ήταν πέρυσι το 

23,1% του πληθυσμού της χώρας, ή 2.529.000 άτομα, με την Ελλάδα να κατέχει 

την 1η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28». 

  Σ΄ αυτές τις συνθήκες, η Δημοτική Αρχή έχοντας ν’ αντιμετωπίσει τις 

επιπτώσεις που δημιουργούν οι αντιλαϊκές πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων, 

παλεύει σε αντίξοες συνθήκες, χωρίς κρατική στήριξη σε προσωπικό και 

χρηματοδότηση, με αντίποδα τη συνεργασία που έχει κατακτήσει με όλους τους 

φορείς της πόλης και μαζί τους προσπαθεί να προσφέρει στους δημότες, υπηρεσίες 

που θα ‘πρεπε να παρέχει το κράτος: 

1. Δωρεάν φοίτηση 480 περίπου νηπίων στους 7 δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς. Σε όλη την Ελλάδα μόνο η Δημοτική Αρχή της Πετρούπολης  από 

τη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου, αποφάσισε να παρέχει σε 

όλες τις οικογένειες που τα παιδιά τους φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς, 

παιδαγωγικές - κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς καταβολή τροφείων. 

2. Συμβουλευτικό σταθμό για δωρεάν ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των 

κατοίκων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση. 300 περίπου άτομα ετησίως 

λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη (ατομικά ή οικογενειακά), ενώ για 50 

περίπου περιστατικά, γίνεται έρευνα στο οικογενειακό περιβάλλον, κατόπιν 

εισαγγελικής εντολής, συνήθως για ζητήματα επιμέλειας των παιδιών ή για 

δυσκολίες στη μεταξύ των γονέων επικοινωνία  

3. Αποθήκη τροφίμων που παρέχει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα σε 400 οικογένειες  απόρων, από προσφορές 

απλών πολιτών, συλλόγων, εταιρειών και επιχειρήσεων. 

4. Προσφορά διατακτικών οικονομικής στήριξης για τους απόρους, είτε με 

την μορφή προϊόντων πρώτης ανάγκης, είτε πληρώνοντας λογαριασμούς 

ΔΕΚΟ. 

5. Απαλλαγή ή έκπτωση στα δημοτικά τέλη για τις ευπαθείς ομάδες 

(πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ, δικαιούχοι 

κοινωνικών τιμολογίων ΔΕΗ). 

6. Φαρμακευτική κάλυψη με την συνεισφορά των φαρμακείων της 

Πετρούπολης προς τους πιστοποιημένα ανασφάλιστους και χαμηλόμισθους 

δημότες. 

7. Ιατρική κάλυψη από γιατρούς της πόλης, όλων των ειδικοτήτων που 
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προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στα ιατρεία τους, στους 

πιστοποιημένα ανασφάλιστους δημότες. 

8. Αιμοδοσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα από δημότες μας, με αποτέλεσμα 

το απόθεμα που έχουμε στην τράπεζα αίματος της πόλης μας , να είναι 

διπλάσιο από τις ανάγκες μας. 

9. Εξυπηρέτηση από το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, 90 ανήμπορων 

δημοτών, ενταγμένων ή μη, στη δράση  αυτή . 

10. Συμμετοχή στη λειτουργία του Διαδημοτικού Κέντρου Πρόληψης της 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Δήμων Ιλίου – Πετρούπολης – 

Καματερού – Αγίων Αναργύρων «Φαέθων». Τα τελευταία 2 περίπου χρόνια, 

αυξάνεται ο αριθμός των δημοτών που καταφεύγουν για ενημέρωση στο 

παραπάνω κέντρο, ενδεικτικό της έκτασης που λαμβάνει το πρόβλημα της 

εξάρτησης, ιδιαίτερα σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. 

11. Ευκαιρία για καθημερινή συνάντηση 1500 περίπου ηλικιωμένων της πόλης, 

στους τέσσερις κατάλληλους  χώρους (ΚΑΠΗ), που προσφέρει ο Δήμος.  

12. Καθημερινή σίτιση απόρων κατοίκων, σε συνεργασία με φορείς της 

πόλης και παροχή κολατσιού σε άπορους μαθητές. 

13. Προσφορά από το Δημοτικό Ωδείο δωρεάν μαθημάτων μουσικής 

προπαιδείας στα νήπια των 17 δημόσιων Νηπιαγωγείων και με χαμηλά 

δίδακτρα για όλα τα παιδιά της πόλης που επιθυμούν να ασκηθούν σε  

κάποιο μουσικό όργανο. 

14. Καθημερινή δημιουργική απασχόληση της ομάδας ΑμεΑ, με αθλητικές 

και πολιτιστικές δράσεις. 

15. Δωρεάν σεμινάρια και σχολές γονέων για γονείς και εκπαιδευτικούς και 

συχνή παρουσία των ψυχολόγων μας στα σχολεία. 

16. Δωρεάν συμμετοχή όλων των παιδιών της πόλης στις πολλαπλές 

δράσεις αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου, και με χαμηλή 

συμμετοχή για όλους τους ενήλικες. 

17. Δωρεάν δημιουργική απασχόληση των παιδιών της πρώτης σχολικής 

ηλικίας κατά τη καλοκαιρινή περίοδο σε παιδότοπους, ή σε αθλητικά 

κέντρα με μικρή συμμετοχή.  

18. Δωρεάν είσοδο των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας, στις 

προβολές του  δημοτικού μας κινηματογράφου, και με χαμηλό εισιτήριο 

για όλους τους Πετρουπολιώτες. 

 

 Παλεύουμε για την ανάπτυξη ενός ενιαίου, καθολικού, αποκλειστικά 

δημόσιου και δωρεάν σύγχρονου συστήματος υγείας – πρόνοιας και 

επείγουσας ιατρικής. Οι τομείς αυτοί οφείλουν να είναι στην αποκλειστική 

ευθύνη του κράτους.  

 

Συγκεκριμένα:  

 Σχεδιασμένη ανάπτυξη Δημόσιων Δωρεάν νοσοκομείων και κέντρων Υγείας. 

Πλήρης στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής 
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απασχόλησης, με επαρκή και σύγχρονο ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε 

να καλύπτονται όλες οι ανάγκες γρήγορα, με επάρκεια και κοντά στον τόπο 

κατοικίας.  

 Κρατικό δίκτυο υποδομών κοινωνικών εγκαταστάσεων με δωρεάν πλήρεις 

υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τα ΑμεΑ, 

χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.  

 Η χρηματοδότηση να γίνεται αποκλειστικά από το κράτος με κατάργηση κάθε 

επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία - Πρόνοια. Κατάργηση κάθε πληρωμής 

και συμμετοχής στις δαπάνες για υπηρεσίες Υγείας και δωρεάν φάρμακα για 

όλους.  

 Δωρεάν κρατικές παιδικές κατασκηνώσεις για όλα τα παιδιά των 

εργαζομένων, των ανέργων, και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.  

 Διακοπή της λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών με τα ευρωενωσιακά 

προγράμματα για λίγους, με υποβαθμισμένες και ανεπαρκείς παροχές. Για 

όσο διάστημα αυτά λειτουργούν, διεκδικούμε να παρέχονται πλήρεις 

υπηρεσίες σε όλους, με επαρκή ανάπτυξη και πλήρη στελέχωση των 

υποδομών.  

 Ένταξη όλων των μονάδων Υγείας - Πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα 

και των ΜΚΟ που πληρούν τις προϋποθέσεις, με όλο το προσωπικό 
τους, στο δημόσιο σύστημα Υγείας - Πρόνοιας. 

 

2.1.2.  Παιδεία 

 Το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, από άποψη αρχών, σκοπών και λειτουργίας 

είναι αντανάκλαση της οικονομικής βάσης της κοινωνίας που υπηρετεί. Η βαθιά και 

πολύπλευρη κρίση του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, είναι αποτέλεσμα της 

βαθιάς κρίσης όλου του καπιταλιστικού οικοδομήματος. Στόχος του ίδιου του  

συστήματος είναι να γίνει η Παιδεία υπηρέτης των συμφερόντων της άρχουσας 

τάξης στην πιο ακραία της μορφή.  

 Οι εκάστοτε «δομικές αναπροσαρμογές» επιτελούνται ώστε το σχολείο, να 

είναι πιο καλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Συνέπεια αυτών των 

πολιτικών είναι η όλο και αυξανόμενη υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

που απομακρύνει από το θεμιτό στόχο της ολόπλευρης ανάπτυξης των ατόμων και 

της καλλιέργειας και ανάπτυξης του κριτικού τους πνεύματος.  

 Στο χώρο της βασικής εκπαίδευσης – πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας –  

διαπιστώνεται πως τα εντονότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία και 

τα δημοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα, 17 νηπιαγωγεία με 31 οργανικές θέσεις 

νηπιαγωγών, εξυπηρετούν 800 παιδιά. Οριακά, δηλαδή, αντιστοιχούν τα 25 παιδιά 

σε μία αίθουσα με μία νηπιαγωγό, όπως προβλέπει το ΥΠΠΑΙΘ.  

 Προς τούτο, ο Δήμος έχει δρομολογήσει την διαχείριση χώρων, προκειμένου 

να στεγάσει 7 νηπιαγωγεία στα επόμενα έτη, τα 3 νηπιαγωγεία με δρομολογημένες 

απαλλοτριώσεις (5ο, 8ο, 16ο ) και τα άλλα 4 σε υπάρχοντα οικόπεδα (9ο, 13ο, 17ο, 

18ο), που αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε ακατάλληλους ενοικιαζόμενους χώρους ή 

συστεγάζονται σε άλλα νηπιαγωγεία. 

 Τα 11 δημοτικά σχολεία, όπου φοιτούν 3.250 μαθητές δεν επαρκούν για την 

φοίτηση όλων των παιδιών. Για τη λύση της έλλειψης αιθουσών ουσιαστικά 

απαιτείται η κατασκευή του 11ου δημοτικού. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται 

ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό μέρους μιας δασικής έκτασης, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η κατασκευή του, που θα μειώσει αρκετά το πρόβλημα.  

 Τα 6 γυμνάσια και τα 6 λύκεια της Πετρούπολης (5 Γενικά Λύκεια κι ένα 
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ΕΠΑΛ) έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα συντηρήσεων και επισκευών που 

απαντώνται σε όλες τις βαθμίδες. Τέλος, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα 

προαναφερθέντα γυμνάσια και λύκεια  ανέρχεται σε 4.000. 

 
Παλεύουμε για ολόπλευρη κατάρτιση και γνώση μέσα από το αποκλειστικά 

ενιαίο δημόσιο και δωρεάν σχολείο, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής 

δράσης, βασισμένο στη 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και το 

ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλους, χωρίς ταξικές και φυλετικές διακρίσεις. 

Παλεύουμε, επίσης,  για δημόσιες και δωρεάν επαγγελματικές σχολές μετά 

το 12χρονο και Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση.  

Λέμε ΟΧΙ στο «πλαίσιο προσόντων» και παλεύουμε ώστε το πτυχίο να είναι 

η μόνη προϋπόθεση για την εξάσκηση επαγγέλματος. 
 

Αντιπαλεύουμε: 

 την υλοποίηση του σχεδιασμού για τη «διά βίου» μάθηση, που στόχο της 

έχει να προετοιμάσει ένα ακόμα φτηνότερο, ευέλικτο και ισόβια ημιμαθές 

εργατικό δυναμικό με την άμεση παρέμβαση των επιχειρήσεων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 τον τεράστιο όγκο της διδακτέας ύλης, και τις διαρκείς εξετάσεις που 

οδηγούν νομοτελειακά στα φροντιστήρια.  

 την είσοδο επιχειρηματικών συμφερόντων, με το μανδύα της τοπικής 

κοινωνίας ή των ΜΚΟ, στο περιεχόμενο, στη διοίκηση και γενικά στη 

διαχείριση των σχολικών μονάδων. Να μην εφαρμοστεί καμιά αύξηση των 

δημοτικών τελών για τη λειτουργία των σχολείων ή την ίδρυση δημοτικών 

«πανεπιστημίων» και σχολών, κανένα πρόσθετο χαράτσι στους γονείς, 

κανένας «σπόνσορας» στην εκπαίδευση.  

 την «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών που δεν έχει στόχο τη λύση 

προβλημάτων, αλλά τη προσαρμογή των σχολείων -πιο γρήγορα και 

αποτελεσματικά- σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με εκπαιδευτικούς που θα 

πρέπει να αποδεικνύουν καθημερινά πόσο καλοί «μάνατζερ» είναι, ενώ θα 

αδειάζουν με γρηγορότερους ρυθμούς οι τσέπες των γονιών.  

 τη σημερινή πραγματικότητα όπου οι σχολικές χρονιές ξεκινούν χωρίς 

βιβλία, χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς διορισμούς, με απολύσεις, με αύξηση 

των  μαθητών ανά τμήμα, με κλείσιμο σχολείων, με έναν ΟΣΚ («Κτιριακές 

Υποδομές») νέας κοπής που περιθάλπει στους κόλπους του ιδιώτες με την 

μορφή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).  
  

 Παλεύουμε ώστε να γίνουν μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, 

με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι.  

 Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών και του κάθε είδους βοηθητικού προσωπικού 

να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Να δημιουργηθούν υποδομές για ιατρική πρόληψη 

και υγιεινή σε όλα τα σχολεία, με σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, εξοπλισμένα 

επαρκώς με εργαστήρια, γυμναστήρια, μουσικά όργανα, βιβλιοθήκες, τραπεζαρίες 

και σχετικό με την παιδαγωγική τους λειτουργία σχεδιασμό.  

Η μόρφωση και η παιδεία του λαού και της νεολαίας δεν μπορεί να είναι 

κερδοσκοπική επιχείρηση.  

 

Βασικοί άξονες που παλεύουμε ως Δημοτική Αρχή: 

 Επέκταση και αναβάθμιση φροντίδας βρεφών και εκπαίδευσης 
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νηπίων και μαθητών. Αφού ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε χρήση ο α΄ ιδιόκτητος 

παιδικός σταθμός στο Ο.Τ. 220, επί της οδού Αναπαύσεως 31, πρέπει να 

δρομολογηθούν οι κατασκευές των παιδικών σταθμών στους χώρους που έχουν 

οριστεί: στο Ο.Τ. 914, επί των οδών Θράκης και Κερασόβου, στα Ο.Τ. 370 και 67.  

 Να γίνει πρόσληψη του αντίστοιχου απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού. 

 Να προβλέπεται γενναία κρατική χρηματοδότηση για την καλή λειτουργία και 

συντήρηση των παιδικών σταθμών και των σχολικών μονάδων. 

 Τέλος οι «Κτιριακές Υποδομές» πρώην ΟΣΚ και το Υπουργείο Παιδείας να 

τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους προχωρώντας άμεσα στη κατασκευή του 11ου 

Δημοτικού, 9ου, 13ου, 17ου Νηπιαγωγείων, και να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες για 

την οριστική απόκτηση των οικοπέδων που έχουν υποδειχθεί για το 5ο , το 8ο και το 

16ο Νηπιαγωγεία . 

  Επέκταση υπηρεσιών προς νέους και ενήλικες με αναπηρίες 

Να γίνει συστηματική δουλειά με επιστημονική καθοδήγηση από δημόσιο 

εκπαιδευτικό φορέα. 

 
 
 

3.1. Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 

3.1.1. Πολιτισμός 

 
 Ο πολιτισμός πρέπει να αποτελεί δικαίωμα για τον λαό και η 

πρόσβαση σε αυτόν να είναι χωρίς ταξικούς διαχωρισμούς.  

Δεν πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα. 

 
Τι παρέχει ο Δήμος: 

 

 Ο Δήμος Πετρούπολης παρέχει ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών, είτε με 

μηδενική οικονομική συμμετοχή, είτε με πολύ χαμηλό αντίτιμο, που καλύπτουν 

πλήθος τομέων ενδιαφερόντων και αφορούν σε:  
 

α)  Ερασιτεχνικές Δραστηριότητες: 

 Θεατρικό Εργαστήρι 

 Παραδοσιακούς Χορούς, Λατινοαμερικάνικους Χορούς,    

 Σύγχρονους Χορούς, Κλασσικό Χορό 

 Ζωγραφική 

 Φωτογραφία 

 Αγιογραφία 

 Κεραμική 

 Φιλαρμονική  

  

Τα τμήματα και τα εργαστήρια Πολιτισμού πραγματοποιούν όλο το χρόνο 

εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, παραστάσεις και εκθέσεις. 

 

β)  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

 Δημοτικό Ωδείο με τεράστια συμμετοχή μαθητών, με μουσικά σύνολα, 

συμφωνική ορχήστρα και χορωδία, οργάνωση εκπαιδευτικών συναυλιών σε 

κοινόχρηστους χώρους και στο Θέατρο Πέτρας. 
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 Δραματική Σχολή αναγνωρισμένη από το Κράτος, με δράση στην πόλη, όπως: 

Θεατρικές Παραστάσεις, Αφηγήσεις Παραμυθιών για τα παιδιά κλπ. 

 Παροχή δωρεάν μουσικής προπαιδείας στα νήπια των 17 νηπιαγωγείων. 

 
γ)  Θεσμοθετημένες Δράσεις: 

 Καλοκαιρινοί Παιδότοποι 

 Κινηματογραφική Λέσχη με Προβολές Ταινιών και στους 2 κινηματογράφους 

 Διοργάνωση Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 

 Λειτουργία δύο κινηματογράφων (θερινού και χειμερινού) 

 Διοργάνωση του διεθνούς φεστιβάλ Πέτρας 

 Χορωδία ΚΑΠΗ 

 
δ)  Υπηρεσίες: 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη με περίπου 12.000 τίτλους βιβλίων και μεγάλη 

επισκεψιμότητα. 

 
 Τα τελευταία 32 χρόνια διοργανώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με 

συμμετοχή καλλιτεχνών από όλες τις μορφές τέχνης και πλήθος θεατών. Οι 

δραστηριότητες κάθε χρόνο αυξάνονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζονται 

σύγχρονες υποδομές και κρατική χρηματοδότηση. 

 
Οι υποδομές που κρίνονται απαραίτητες ή χρήζουν βελτίωσης είναι:   

 Η περίφραξη του Θεάτρου, ώστε να αποφεύγονται τυχόν βανδαλισμοί, που 

είναι άμεσα συνυφασμένοι με την ασφάλεια των θεατών, αλλά και να 

προστατεύεται από κλοπές ηλεκτρομηχανολογικού κυρίως υλικού.  

 Η διαμόρφωση της εισόδου, κατόπιν σχετικής τεχνικής και περιβαλλοντικής 

μελέτης και η προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού (εξέδρα - ηχητικά – φώτα). 

 Επίσης, θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση και διαμόρφωση του χώρου κάτω από 

τις κερκίδες της μεγάλης σκηνής “Μ. Βολανάκης”, ώστε να μπορεί να 

στεγάσει μία μόνιμη σκηνή, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο και τους 

χειμωνιάτικους μήνες ως εστία δημιουργίας πολιτισμού, ομοίως και το 

θεατρικό εργαστήρι του Δήμου, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί δημότες 

όλων των ηλικιών. 

 

 Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλες αυτές τις δραστηριότητες παρατηρείται 

αύξηση των συμμετεχόντων δημοτών κάθε χρόνο, και επιπλέον αυξάνεται το 

ενδιαφέρον από κατοίκους όμορων Δήμων. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες «γεννούν» νέες ανάγκες στο κομμάτι του πολιτισμού. 

 Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στις δράσεις του Πολιτισμού συμμετέχουν 

περίπου 3.500 πολίτες (συνολικά και με τις δράσεις του Αθλητισμού οι 

συμμετέχοντες ανέρχονται στους 7.000). 

 Τα μόνα παράπονα των ωφελουμένων, αφορούν σε θέματα 

υποδομής, όπως είναι ο περιορισμένος ενοικιαζόμενος χώρος του Ωδείου 

και κάποια ζητήματα συντήρησης των υποδομών, όπου πραγματοποιούνται 

οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται και των συμμετεχόντων, διαφαίνονται 

αυξημένες ανάγκες στελέχωσης του προσωπικού, κυρίως γραμματειακής, 

διοικητικής και λογιστικής στήριξης, καθώς επίσης και υπηρεσιών 

καθαρισμού.  

  

Γι’ αυτό, διεκδικούμε τα παρακάτω: 
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 Γενναία κρατική χρηματοδότηση για τις δράσεις του Πολιτισμού 

 Εξασφάλιση των μορφωτικών και υλικών προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη 

πρόσβαση του λαού στην Τέχνη και τον Πολιτισμό, για την ανάπτυξη της 

καλλιτεχνικής και λαϊκής ερασιτεχνικής δημιουργίας ως αντίδοτο στα αγοραία 

πρότυπα της μονοπωλιακής πολιτιστικής βιομηχανίας, στα μονοπώλια θεάματος - 

ακροάματος.  

 Δημιουργία ενιαίου και αποκλειστικά δημόσιου μηχανισμού παραγωγής και 

διανομής του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού έργου αποτελούμενου από κρατικούς 

οργανισμούς (θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφωνίας - τηλεόρασης κ.λπ.) που θα 

λειτουργούν με κοινωνικό προγραμματισμό και έλεγχο. 

 Ανάπτυξη τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας επιστημονικά σχεδιασμένης και 

οργανωμένης - σε συνεργασία με τις κεντρικές πολιτιστικές δομές - ώστε να 

υπηρετεί την πολιτιστική - μορφωτική ανάπτυξη του λαού. 

 Καταδικάζουμε την πολιτική της ραγδαίας εμπορευματοποίησης και 

κερδοσκοπικής λειτουργίας των θεσμών πολιτιστικής παρέμβασης των ΟΤΑ 

(Πολιτιστικοί Οργανισμοί, Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτισμού, Φεστιβάλ, Δημοτικά 

Περιφερειακά Θέατρα, Δημοτικά Μουσικά Σύνολα, Δημοτικές Πινακοθήκες, κ.λπ.), 

που υποβιβάζει διαρκώς το επίπεδο του καλλιτεχνικού έργου, καταργεί τη δωρεάν 

προσφορά του στο λαό και ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στους ιδιώτες -

μεγαλοεπιχειρηματίες του πολιτισμού.  

 
 Συγκρότηση πανελλαδικού δικτύου δημόσιων πολιτιστικών κέντρων σε κάθε 

συνοικία με βιβλιοθήκες, θεατρικές σκηνές, αίθουσες διαλέξεων, κινηματογραφικών 

προβολών, συναυλιών κ.α., που να αποτελούν κυψέλες πολιτιστικής ανάπτυξης και 

προαγωγής της ερασιτεχνικής δημιουργίας.  

 Δωρεάν πρόσβαση του λαού στους αρχαιολογικούς χώρους και στα κάθε είδους 

μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες που πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά κρατική 

ιδιοκτησία. Δωρεάν είσοδος των μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών στους 

δημοτικούς κινηματογράφους, θέατρα, κ.λπ. Δωρεάν διάθεση των δημοτικών 

υποδομών (δημοτικές πινακοθήκες, δημοτικά θέατρα, πνευματικά κέντρα κ.λπ.), με 

σκοπό να συμβάλλει στη στήριξη και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής ή 

ερασιτεχνικής δημιουργίας.  

 Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (κτιρίων, μνημείων, 

λαϊκής παράδοσης κ.λπ.) και κατάργηση της εμπλοκής στην προστασία των κάθε 

είδους «χορηγών», που με το προκάλυμμα δήθεν της «κοινωνίας των πολιτών» και 

του εθελοντισμού, απαιτούν από το λαό να ξαναπληρώσει το κόστος για τη διάσωσή 

της. 

  

Παράλληλα, παραμένουν τα αιτήματά μας για: 

 

 Να μονιμοποιηθούν οι υπάρχοντες εργαζόμενοι 

 Να προσληφθεί επιπλέον μόνιμο προσωπικό 

 

 

 

3.1.2  Αθλητισμός 

 

 Όπως ο πολιτισμός, έτσι και ο αθλητισμός, αποτελεί δικαίωμα για όλο 

το λαό. Με αυτό ως οδηγό, διεκδικούμε: 
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 Ενιαίο δημόσιο κρατικό φορέα φυσικής αγωγής, που θα έχει τη συνολική ευθύνη 

για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο της φυσικής αγωγής. 

 Χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για τη Φυσική 

Αγωγή και τον Αθλητισμό της νεολαίας.  

 Διαμόρφωση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου, που να κατοχυρώνει το 

δικαίωμα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό σε κάθε τους έκφανση.  

 Ανάπτυξη του λαϊκού, ερασιτεχνικού αθλητισμού.  

 

 Συγκεκριμένα και στο χώρο του αθλητισμού, όσο πληθαίνουν οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες, τόσο αυξάνονται και αιτήματα των πολιτών για συμμετοχή. Οι 

αθλούμενοι στις δράσεις αυτές ανέρχονται στους 4.000. 

 

 Η αρμόδια υπηρεσία Αθλητισμού, προσφέρει ένα μεγάλο εύρος 

δραστηριοτήτων που αφορούν σε: 

 κολύμβηση,  

 ποδόσφαιρο,  

 βόλεϊ,  

 μπάσκετ,  

 ενόργανη και ρυθμική γυμναστική,  

 γυμναστήριο ανδρών και γυναικών,  

 άθληση για άτομα τρίτης ηλικίας,  

 πρόγραμμα για ΑμεΑ, 

 καλοκαιρινό Αθλητικό Camp κλπ. 

 
 Τα κύρια παράπονα των δημοτών αφορούν στην έλλειψη αθλητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα υποδομής (καθαριότητα και συντήρηση των 

σχετικών χώρων).  

 
 Τα κρίσιμα ζητήματα  εντοπίζονται στα ακόλουθα:  

 

 Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δραστηριοτήτων  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο γενικός στόχος προκύπτουν: 

1. Ανάγκη επέκτασης και δημιουργίας νέων αθλητικών χώρων.  

2. Μονιμοποίηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, που εργάζεται με ελαστικές 

μορφές απασχόλησης.  

3. Πρόσληψη επιπλέον μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα. 

 

 Βελτίωση της καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει: 

 Να καταγραφούν και να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και  

συντήρησης των χώρων που δραστηριοποιείται η υπηρεσία Αθλητισμού. 

 Να προσληφθεί το απαιτούμενο, γι΄ αυτό το σκοπό, μόνιμο προσωπικό. 
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4.1. Υφιστάμενη κατάσταση - Εσωτερικό Περιβάλλον 

Δήμου Πετρούπολης 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών και των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου, τα δυνατά - αδύνατα σημεία τους, καθώς επίσης 

και οι ευκαιρίες - κίνδυνοι της ευρύτερης περιοχής (Ανάλυση SWOT). 

 

 

4.1.1  Οργανόγραμμα εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου 

Πετρούπολης (ΦΕΚ 2636/Β/3-10-2014) 

 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

• Γενικός Γραμματέας 

• Γραφείο Δημάρχου 

2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου − Αντιδημάρχων. 

3) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων. 

4) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Δι− 

αφάνειας. 

5) Αυτοτελές Γραφείο Ληξιαρχείου. 

6) Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών 

Συνεργατών. 

• Νομική Υπηρεσία 

• Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

• Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 

Οργάνωσης 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
    1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

 

α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 

β) Τμήμα μισθοδοσίας και ασφάλισης Προσωπικού 

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

δ) Τμήμα Διοικητικό 

ε) Τμήμα Δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 

 

    2.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 

β) Τμήμα Προμηθειών 

γ) Τμήμα Αποθηκών και Διαχείρισης Υλικών 
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δ) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

ε) Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας 

στ) Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου 

 

   3.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

 

α) Τμήμα Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού – συντηρήσεων δημοτικών κτιρίων, 

κοινόχρηστων χώρων & εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

β) Τμήμα Υδραυλικών έργων και Οδοποιίας − συγκοινωνιών και κυκλοφορίας. 

γ) Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών και υπηρεσιών δόμησης. 

δ)Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και έργων – έκδοσης αδειών μεταφορών 

και εγκατάστασης − κατάρτισης τεχνικού προγράμματος. 

ε) Τμήμα Ηλεκτρολογικό και δημοτικού φωτισμού. 

στ) Τμήμα Τεχνικών συνεργείων και εκτέλεσης έργων 

αυτεπιστασίας. 

 

   4.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

 

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

 

   5.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

 

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών. 

β) Τμήμα Καθαρισμού και Φύλαξης Κτιρίων, Κοινοχρήστων Χώρων. 

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. 

δ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

ε) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου. 

 

    6.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

 

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας. 

β) Τμήμα Παιδικών Σταθμών. 

γ) Τμήμα Παιδείας . 

 

    7.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

 

α) Τμήμα Διοικητικής μέριμνας. 

β) Τμήμα Πολιτισμού. 

γ) Τμήμα Αθλητισμού. 

 

    8.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
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α) Τμήμα ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και 

προστασίας του καταναλωτή 

β) Τμήμα χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

4.1.2.  Περιγραφή Νομικών Προσώπων  

 
 Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται η παρούσα κατάσταση στα Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου και παρουσιάζονται ο σκοπός, οι δραστηριότητες, η υποδομές, 

οι πόροι, τα κύρια προβλήματα και οι κατευθύνσεις βελτίωσης για κάθε Νομικό 

πρόσωπο. 

Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Πετρούπολης είναι τα εξής: 

 

  α.  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πετρούπολης 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ) 

 
Αρμοδιότητες: 
 

1.  Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

 Η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ. έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση, εξέλιξη 

και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ως εκ τούτου 

διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

2.   Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις  Παιδιών 

 Η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ. στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για την Κοινωνική 

Προστασία και Αλληλεγγύη παρέχει υπηρεσίες για τη φιλοξενία παιδιών του Δήμου 

σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις που γίνονται σε χώρους του Δήμου. 

 

3.   Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου Πέτρας 

  Το Θέατρο Πέτρας φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας στα 

πλαίσια του οποίου διοργανώνονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα 

δρώμενα. Επίσης στο χώρο του Θεάτρου, όπου υπάρχουν δύο σκηνές (Πίτερ 

Μπρουκ και Μίνως Βολανάκης) φιλοξενούνται εκδηλώσεις των Σχολείων και των 

πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου, εντελώς δωρεάν. 

 
4. Λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου (Θερινού και Χειμερινού) 

  Περιλαμβάνει τη λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου σε ειδικά 

διαμορφωμένη αίθουσα για το χειμώνα, η οποία αναβαθμίζεται σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα  και σε ένα παραδοσιακό θερινό κινηματογράφο για τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Οι κινηματογράφοι στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

του Δήμου. Οι  χώροι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.  

 
5. Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

  Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πλέον σημαντικά 

προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας, που 

δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και 
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ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν 

την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να 

εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

 Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων 

της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμΕΑ), 

η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του 

οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην 

απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού. 

 Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, 

νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια.  

 Οι τελευταίες κυβερνήσεις τάσσονται δήθεν υπέρ του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» τη στιγμή που προωθούν την παράδοση  τομέων και υπηρεσιών 

κοινωνικού χαρακτήρα στις «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» (ΚοινΣΕπ) 

και στις «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» (ΜΚΟ), προκειμένου να επιτευχθεί η 

ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

μπαίνουν συστηματικά εμπόδια στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στο πρόγραμμα 

και να τους κρατούν σε μόνιμη κατάσταση πολιτικής και εργασιακής ομηρίας. 

 

    β.  Σχολικές Επιτροπές  
 

Αρμοδιότητες: 
 Είναι νομικές οντότητες (ΝΠΔΔ) που έχουν ευθύνη σε συνεργασία και με τη 

Διεύθυνση Παιδείας για να: 

 Κατανέμουν τις επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ για τις λειτουργικές δαπάνες των 

Σχολείων.

 Μεριμνούν για την ισορροπημένη κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές των 

πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, καθώς και για τις 

αμοιβές των σχολικών τροχονόμων. 

 Εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο περί της έγκρισης των αποφάσεων των 

διοικητικών συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών, που αφορούν την οικονομική 

τους διαχείριση ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων. 

 Τηρούν αρχείο των οικονομικών στοιχείων διαχείρισης ανά σχολική Επιτροπή και 

οικονομικό έτος. 

 Εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση των Σχολικών Επιτροπών, την 

τροποποίηση των συστατικών τους πράξεων όταν αυτό απαιτείται, καθώς και την 

συγκρότηση των διοικητικών τους συμβουλίων. 

 Καταθέτουν τον απολογισμό του οικονομικού έτους στο Δ.Σ. 

 Παραπέμπουν για υλοποίηση στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου τις τυχόν αλλαγές που χρειάζονται τα σχολικά κτίρια, είτε σε επίπεδο 

συντήρησής τους, είτε στην κατεύθυνση προώθησης μελέτης και κατασκευής 

των νέων σχολικών κτιρίων. 

 Επιλαμβάνονται για όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών.

5.1. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα, Ισχυρά και 
Αδύνατα σημεία 

 
 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ για τον Δήμο 
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Πετρούπολης. 

 Αρχικά παρουσιάζονται τα Ισχυρά και Αδύνατα σημεία που έχουν σχέση με 

την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των 

Δημοτών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου που 

συμμετείχαν ενεργά στην διαδικασία της ανάλυσης SWOT. 

 Ακολουθούν τα Ισχυρά και Αδύνατα σημεία, καθώς και οι Ευκαιρίες και οι 

Κίνδυνοι, που έχουν σχέση με την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. 

 

 

 

5.1.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

144444444.3.1 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ Υ 

ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

1. ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Ύπαρξη έμπειρου προσωπικού σε συγκεκριμένες υπηρεσίες 

2 Καλές επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των εργαζόμενων 

3 Θετική διάθεση για επιμόρφωση και βελτίωση του προσωπικού 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό 

2 Άμεση χορήγηση πιστοποιητικών πολιτών 

3 Καλή συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων 

 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

1 Υλοποίηση συστήματος ανακύκλωσης 

2 Φιλοτιμία προσωπικού 

3 Ικανοποιητική αποκομιδή απορριμμάτων παρ' όλη την έλλειψη προσωπικού 

 

4. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Φιλικό πρόσωπο προς τους πολίτες 

2 Άμεση χορήγηση πιστοποιητικών 

 

4.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / Κ.Ε.Π. 

1 Ύπαρξη έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού 

2 Συνεχής ηλεκτρονική ενημέρωση από Δ.Ο.Λ. ΚΕΠ (νομοθεσίες κλπ) 

3 Άμεση ανταπόκριση στις online διαδικασίες 

4 Φιλικό πρόσωπο προς τους δημότες 

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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1 Χρηστή διαχείριση  

2 Διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης των προμηθειών 

3 Συστηματική παρακολούθηση των συμβάσεων από την οικονομική υπηρεσία 

 

6. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1 Ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας & βρεφανάπτυξης 

2 Έμπειρο επιστημονικό προσωπικό 

3 Άρτιες επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού της Δ/νσης 

4 Ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας σχολείων και παιδικών σταθμών και 

ικανοποιητικό επίπεδο συντήρησης αυτών 

 

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ 

1 Στελεχωμένη με εξειδικευμένο καλλιτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, 

καλύπτει με τις υπηρεσίες της κάθε χρόνο πάνω από επτά χιλιάδες δημότες, που 

συμμετέχουν στις δράσεις και τις δραστηριότητες της, ενώ διοργανώνει όλες τις 

εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη  

 

 

 

 

5.1.2. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

1. ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Αδυναμία πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού, λόγω αναστολής των προσλήψεων 

2 Έλλειψη προσωπικού και ιδιαίτερα εξειδικευμένου 

3 Ελλείψεις υποδομών / κατάλληλων χώρων εργασίας 

4 Απουσία γραμματειακής υποστήριξης υπηρεσιών 

5 Έλλειψη επαρκούς νομικής υποστήριξης 

6 Αδυναμία προσβασιμότητας ΑμΕΑ 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Αδυναμία πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού, λόγω αναστολής των προσλήψεων 

2 Έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης Έργων 

3 Μη επαρκής γραμματειακή υποστήριξη 

4 Έλλειψη προσωπικού (μη επαρκής αριθμός υπαλλήλων) 

5 Έλλειψη οχημάτων-δικύκλων για αυτοψίες και αυτεπιστασίες 
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3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

1 Ελλιπής υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης 

2 Μη εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων 

3 Ανεπάρκεια και ανάγκη ανανέωσης εξοπλισμού ( οχήματα και Μέσα Ατομικής 

Προστασίας) 

4 Αδυναμία διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

5 Έλλειψη χωροθέτησης κάδων (μπλε και μεταλλικοί) 

6 Απουσία επιτήρησης ρεμάτων 

7 Απουσία οριοθέτησης ρεμάτων 

8 Αδυναμία προστασίας – αξιοποίησης υδάτων 

9 Έλλειψη ενημέρωσης πολιτών για την διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και την 

ανακύκλωση 

10 Έλλειψη προσωπικού 

11 Έλλειψη επαρκούς τεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

12 Έλλειψη κατάρτισης - επιμόρφωσης προσωπικού σε νέες τεχνικές 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

1 Έλλειψη πόρων & υποδομών 

2 Εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης 

3 Ακατάλληλος χώρος εργασίας ( σε 2 ορόφους) 

4 Έλλειψη χώρων ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο 

5 Ελλιπής συνεργασία με άλλες Δ/νσεις 

6 Ελλιπής ενημέρωση και επιμόρφωση για νέους νόμους 

 

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / Κ.Ε.Π 

1 Ελλιπής διαχείριση παραπόνων 

 

6. ΔΡΟΜΟΙ– ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

1 Προβληματικά πεζοδρόμια, χωρίς υποδομές για ΑΜΕΑ – έλλειψη πεζοδρομίων 

2 Δέντρα πάνω σε στενά πεζοδρόμια 

3 Κατάληψη πεζοδρομίων από πολίτες, επιχειρηματίες και οδηγούς 

4 Έλλειψη συντήρησης υπαρχόντων χώρων αναψυχής 

5 Προβλήματα εξοπλισμού στις παιδικές χαρές 

 

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ 
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1 Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

2 Ανάγκη κατασκευής νέων χώρων άθλησης 

3 Έλλειψη χρηματικής υποστήριξης για την αναβάθμιση των υποδομών 

8. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

1. Οι υπάρχοντες Παιδικοί Σταθμοί δεν επαρκούν για όλη την πόλη, ανάγκη 

περαιτέρω αναβάθμισης των υπαρχόντων παιδικών σταθμών 

2. Έλλειψη νέων σύγχρονων σχολικών κτιρίων και νηπιαγωγείων και υστέρηση των 

ανάλογων υποδομών στους ακριτικούς οικισμούς του Δήμου 

3. Ανεπαρκής αριθμός εργαζομένων στην Δ/νση σε σχέση με τη ζήτηση 

4. Ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού στην εξυπηρέτηση ειδικού κοινού (ευάλωτες 

ομάδες) 

5. Ανάγκη αναβάθμισης των ΚΑΠΗ και δημιουργία νέων μονάδων σε κάθε συνοικία, 

δημιουργία ΚΗΦΗ 

 

5.1.3. ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

1 Τα πολλά δρώμενα (αθλητικά, πολιτιστικά, επαγγελματικά κλπ) 

2 Οι υπέροχοι ορεινοί όγκοι (Ποικίλο και Όρος Αιγάλεω) 

3 Οι πολλές ελκυστικές περιοχές για πεζοπορία, ποδήλατο 

4 Το πλήθος των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής 

5 Ο σχετικά νεανικός πληθυσμός, σε σχέση με τους περισσότερους Δήμους 

6 Οι μεγάλες δυνατότητες της περιοχής για μόνιμη κατοικία 

7 Η ανεπτυγμένη αίσθηση της εθελοντικής προσφοράς σε σημαντική μερίδα του 

πληθυσμού 
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5.1.4. ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

1 Η επικοινωνιακή εσωστρέφεια (έλλειψη συστηματικής και σταθερής προβολής της 

περιοχής) 

2 Η μέτρια εικόνα της περιοχής στους επισκέπτες  

3 Η μέτρια κυκλοφοριακή κατάσταση στην πόλη (ελλείψεις στην σήμανση, στενοί 

κεντρικοί δρόμοι κ.λπ) 

4 Οι μέτριες υποδομές και η προβληματική οδική πρόσβαση  

5  Η απομάκρυνση σημαντικών κρατικών υπηρεσιών και ΔΕΚΟ από την περιοχή του 

Δήμου 

 

 

5.1.5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

1 Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και της έκτασης του Δήμου  

2 Η δυνατότητα αξιοποίησης του ημερήσιου τουρισμού - αναψυχής 

3 Η αξιοποίηση των αναμενόμενων νέων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, 

με χρηματοδότηση για Δήμους 

 

 

5.1.6. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

1 Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση 

2 Η κακή ψυχολογία επιχειρηματιών και πολιτών 

3 Οι διαρκείς αλλαγές της νομοθεσίας, η πολυνομία και οι επικαλυπτόμενες 

αρμοδιότητες υπουργείων. 

4 Η ανταγωνιστική δράση άλλων περιοχών. 

5 Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στους Ο.Τ.Α. χωρίς την 

απαραίτητη μεταφορά πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι) 

6 Η καθυστέρηση αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου. 
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Ο Δήμος καλείται στην χρονική περίοδο εφαρμογής του  

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού: 

 

 

1. Να διεκδικήσει την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, το μόνιμο προσωπικό 

και ό,τι άλλο αφορά στις δωρεάν παροχές του Δήμου προς το λαό της πόλης. 

 

2. Να υποστηρίξει την ωρίμανση σημαντικών έργων για την διεκδίκηση και 

αξιοποίηση κάθε δυνατής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και τις Ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις αλλά και τους όποιους διαθέσιμους Εθνικούς Πόρους. 

 

3. Να αντιμετωπίσει δραστικά τις εσωτερικές αδυναμίες του Δήμου για την 

αποτελεσματική του λειτουργία. 

 

 

 

6.1.  Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου και των 

αναπτυξιακών του προτεραιοτήτων 

 

 

  Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό παρουσιάζονται οι θέσεις της Δημοτικής 

Αρχής για το Δήμο Πετρούπολης, οι οποίες επικεντρώνονται στην εξέλιξη 

του σε έναν σύγχρονο Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, ποιοτικό περιβάλλον 

και διαρκή μέριμνα για τον λαό της πόλης. 

 
 Η κατευθυντήρια πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου 

Πετρούπολης αφορά στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών της πόλης, μέσα από τις 

παροχές που προσφέρουν οι Υπηρεσίες του Δήμου. 

 
 Οι καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου – 

οράματος είναι: 

 η γενναία και επαρκής κρατική χρηματοδότηση 

 η κάλυψη των Δημοτικών Υπηρεσιών με μόνιμο και σταθερό προσωπικό 

 
 Αποστολή και σκοπός του Δήμου Πετρούπολης είναι η διαχείριση των 

τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών υψηλού 

επιπέδου, για την ικανοποίηση των αναγκών των λαού της πόλης και των τοπικών 

φορέων.  

 Ως Διοίκηση, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα στο ασφυκτικό κεντρικό 

νομοθετικό πλαίσιο, τα βασικά ζητήματα που ταλαιπωρούν τα λαϊκά σπίτια, την 

ανεργία, τις απολύσεις, την κακοπληρωμένη εργασία, στα πλαίσια αυτού του 

συστήματος, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Μέσα από τη διαχείριση που κάνουμε, 

προσπαθούμε για την όποια αναπροσαρμογή, προκειμένου η λαϊκή οικογένεια στην 

Πετρούπολη, σε μικρό ή σε πιο μεγάλο βαθμό, να ανακουφιστεί από τις επιπτώσεις 

της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης. Εντός του καπιταλιστικού δρόμου 

ανάπτυξης, όμως, η χώρα θα βρίσκεται σε καθεστώς μόνιμης επιτήρησης και 

αντιλαϊκών μνημονίων διάρκειας. 

 Για εμάς είναι καθαρό, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθαρό και στον 

λαό της πόλης, ότι τα λαϊκά στρώματα θα πληρώνουν κάθε φορά και την 
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καπιταλιστική κρίση και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Μέσα στην Ε.Ε., με τα 

μονοπώλια να κυριαρχούν, δεν υπάρχει διέξοδος για το λαό, παρά μόνο στην 

επιλογή της αποδέσμευσης, με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και την εξουσία 

στα χέρια του ίδιου του λαού, για να μπορεί να επιβάλλει τη δική του λαϊκή 

οικονομία. 

 
Αναλυτικότερα, στην αποστολή του Δήμου Πετρούπολης περιλαμβάνονται: 

 
• Η διαρκής βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Δήμου. 

•Η ταχεία και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των δημοτών, με την χρήση σύγχρονης 

τεχνολογίας, μέσα από την διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των Δημοτικών 

Υπηρεσιών. 

• Η υποστήριξη της παιδείας και των υποδομών των σχολικών μονάδων. 

• Η κοινωνική μέριμνα και φροντίδα προς όλους τους δημότες, με ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις ευπαθείς ομάδες, που θα συνδέεται με την αλληλεγγύη συνολικά του 

λαού της πόλης. 

• Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράλληλα των περιβαλλοντικών 

σημείων ενδιαφέροντος. 

      Για να υλοποιηθούν όσα αφορούν στο όραμα που έχουμε για τον Δήμο 

Πετρούπολης, θα πρέπει να εστιαστούν οι περισσότερες δράσεις και 

χρηματοδοτήσεις, σε βασικές κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές. 

 
Αυτές είναι οι εξής: 

 Η ιεράρχηση των απαραίτητων υποδομών που προσδιορίζουν το ευρύτερο 

περιβάλλον και επηρεάζουν  την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

 Η αξιολόγηση και εφαρμογή των δράσεων της κοινωνικής πολιτικής, της 

κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης μεταξύ του λαού. 

 Η κάλυψη της ανάγκης ακόμη μεγαλύτερου κομματιού του λαού για 

συμμετοχή στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού. 

 Η προσαρμογή του Δήμου ως μηχανισμού στήριξης όλων των δράσεων και 

αναγκών των πολιτών. 
 

 

 

7.1.  ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 
        Το σύνολο των Μέτρων, Στόχων και Δράσεων και Έργων που περιλαμβάνονται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως και οι προτεινόμενες πολιτικές, εντάσσονται σε 

τέσσερις βασικούς άξονες στρατηγικού σχεδιασμού, ακολουθώντας την 

μορφοποίηση που προτείνει η οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Οι άξονες αυτοί είναι: 

 

Άξονας 1ος: "Περιβάλλον και ποιότητα ζωής" 

 

Άξονας 2ος: "Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία" 

 

Άξονας 3ος: "Πολιτισμός και Αθλητισμός" 

 

Άξονας 4ος: "Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής 
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Κατάστασης του Δήμου". 

 

 8.1. Καθορισμός των Μέτρων του Στρατηγικού Σχεδίου 

 
        Οι ανωτέρω τέσσερις άξονες εξειδικεύονται, σύμφωνα με τον "Οδηγό 

Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων", σε Μέτρα που καθορίζουν 

πρακτικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανά ενότητα έργων, ώστε στη συνέχεια, με 

τον προσδιορισμό επιμέρους στόχων, να τεθούν οι προτεραιότητες και να 

προσδιοριστούν τα απαραίτητα έργα και ενέργειες. 

 

Τα μέτρα που προτείνονται ανά άξονα, είναι: 

 

8.1.2  ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

 

Άξονας    

     1   

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1  Φυσικό Περιβάλλον 

Μέτρο 1.2  Χωροταξία - Οικιστικό Περιβάλλον 

Μέτρο 1.3  Υποδομές Μεταφορών - Οδικού Δικτύου 

  

Μέτρο 1.4 Φιλοζωία 

Άξονας     
     2  

Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία 

Μέτρο 2.1  Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 

Μέτρο 2.2 Εκπαίδευση  

Μέτρο 2.3  Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη 

  

Άξονας    

     3 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 3.1  Πολιτισμός  

 

Μέτρο 3.2 Αθλητισμός και Αναψυχή 

  

Άξονας     
    4  

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της 
Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου 

 

Μέτρο 4.1 Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον Πολίτη 

Μέτρο 4.2  Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Βελτίωσης της 
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Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του 

Μέτρο 4.4  Διοικητικές Υποδομές Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

Μέτρο 4.5 Οικονομικά του Δήμου 
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8.1.3.  ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ 

 

Άξονας 
1   

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 
1.1  

Φυσικό Περιβάλλον 

   

Κωδ.  Στόχος   Αρμόδια Υπηρεσία 

1.1.1  Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.1.2  Αναβάθμιση και επέκταση της 

ανακύκλωσης με στόχο την 

ευαισθητοποίηση και τη  συμμετοχή των 

πολιτών 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και Πολ. 

Προστασίας 

1.1.3  Μέτρα για την αύξηση και την 

αναβάθμιση της κομποστοποίησης 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και Πολ. 

Προστασίας 

 Διαχείριση και ανάδειξη σημαντικών 

περιβαλλοντικών σημείων 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και Πολ. 

Προστασίας 

1.1.4  Ολοκλήρωση των Έργων ομβρίων Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.1.5 Αντιπλημμυρικά Έργα σε συνεργασία με 

Περιφέρεια & Υπουργείο Ανάπτυξης  

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.1.6 Αναβάθμιση και εμπλουτισμός πράσινου Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και Πολ. 

Προστασίας 

Μέτρο 

1.2  

Χωροταξία - Οικιστικό Περιβάλλον 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία 

1.2.1  Ολοκλήρωση Θεσμικού Χωροταξικού 

Σχεδιασμού - Πολεοδομικού 

Προγραμματισμού – (Γ.Π.Σ.) 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.2.2  Εφαρμογή Προγραμμάτων Αστικών 

Αναπλάσεων 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.2.3 Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

Προστασίας και Ανάδειξης Ορεινών 

Όγκων 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

,Πρασίνου και Πολ. 

Προστασίας 

1.2.4 Σύγχρονος εξοπλισμός στην υπηρεσία 

της Καθαριότητας  

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

,Πρασίνου και Πολ. 

Προστασίας 

1.2.5 Ασφαλής και σύγχρονες παιδικές χαρές Διεύθυνση Τεχνικών 
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και επέκτασή τους  Υπηρεσιών 

1.2.6 Ανάπλαση των πλατειών με οικολογικά 

υλικά 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.2.7 Εξοικονόμηση ενέργειας για εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους μέσω του 

προγράμματος ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'' 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.2.8 Αναπλάσεις όλων των πλατειών και 

χώρων πρασίνου 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.2.9 Κατασκευή νέων, σύγχρονων και 

ιδιόκτητων Παιδικών Σταθμών 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.2.10 Συνολική Ανάπλαση και Αναβάθμιση των 

κεντρικών δρόμων της πόλης: 25ης 

Μαρτίου, Ανατολικής Ρωμυλίας, Ελαιών 

και Περικλέους 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.2.11 Βελτίωση της πυρασφάλειας σε όλα τα 

Δημοτικά Κτίρια 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Μέτρο 
1.3  

Υποδομές Μεταφορών - Οδικού Δικτύου - Ενέργειας και 
Επικοινωνιών 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία 

1.3.1  Υλοποίηση υποδομών και βελτίωση της 

εσωτερικής οδοποιίας (Μεταφορές και 

Προσβασιμότητα, Συγκοινωνίες, 

Δημοτική Συγκοινωνία, Μετρό) 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.3.2 Βελτίωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

μέσω της διαβούλευσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.3.3 Υλοποίηση υποδομών αναβάθμισης και 

λειτουργικότητας Επικοινωνιακών 

Δικτύων 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.3.4  Ανάδειξη και εφαρμογή της "πράσινης 

ενέργειας" και υλοποίηση υποδομών ΑΠΕ 

στο σύνολο του Δήμου 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.3.5 Επέκταση δικτύων ποδηλατοδρόμων Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.3.6 Αναβάθμιση πεζοδρομίων-ελεύθερα από 

εμπόδια (π.χ πινακίδες)  

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.3.7 Εξασφάλιση της ασφάλειας στην 

πρόσβαση των μαθητών στα  σχολεία, με 

τη δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας, 

ή τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

1.3.8 Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

περιορισμένη χρήση του Ι.Χ. Και μέσω 

της βελτίωσης των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων 

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 
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Μέτρο 
1.4 

Φιλοζωία  

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία 

1.4.1 Έλεγχος των αδέσποτων ζώων  Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

,Πρασίνου και Πολ. 

Προστασίας 

1.4.2  Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα 

αδέσποτα ζώα 

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

,Πρασίνου και Πολ. 

Προστασίας 

1.4.3 Διεκδίκηση για κρατική – ευρωπαϊκή  

χρηματοδότηση 

Τμήμα Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

Άξονας 
2   

Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία 

Μέτρο 
2.1 

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 

Κωδ. Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία 

2.1.1.  Αναβάθμιση στις Υπηρεσίες Πρόνοιας και 

υποστήριξης της καθημερινότητας του 

πολίτη, του ηλικιωμένου και της 

οικογένειας 

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.1.2 Αναβάθμιση υποδομών και παροχή 

πρωτοβάθμιας υγείας και πρόληψης 

στους πολίτες του Δήμου  

 

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.1.3 Αύξηση  των προγραμμάτων  προνοιακής 

προστασίας κατοίκων και δημοτών του 

Δήμου Πετρούπολης.  

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.1.4 Αναβάθμιση στη Διοργάνωση 

Παιδότοπων δημιουργικής απασχόλησης 

μαθητών, κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες . 

 

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.1.5 Προώθηση προγραμμάτων οικολογικής 

ευαισθητοποίησης  

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.1.6 Υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με 

την φτώχεια και τη στέγαση αστέγων. 

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.1.7 Παροχή προνοιακών επιδομάτων Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.1.8 Ίδρυση ΚΗΦΗ και στέγης προσωρινής 

φιλοξενίας αστέγων 

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 
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Πολιτικής 

Μέτρο 
2.2  

Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία 

2.2.1 Συμβουλευτική υποστήριξη και 

προστασία των ανηλίκων, των νέων και 

της Οικογένειας 

Διεύθυνση 

Παιδείας,Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής 

2.2.2  Οργάνωση κοινωνικών, υγειονομικών & 

ψυχαγωγικών προγραμμάτων για 

ηλικιωμένους στα ΚΑΠΗ, για καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ατόμων της Γ΄ηλικίας.  

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής   

2.2.3 Υλοποίηση προγραμμάτων  πρόληψης 

και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων ή χρήσης ναρκωτικών 

ουσιών.      

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

  

Μέτρο 

2.3 

Εκπαίδευση 

Κωδ.  Στόχος  Αρμόδια Υπηρεσία 

2.3.1 Δημιουργία νέων σύγχρονων σχολικών 

υποδομών  

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Διεύθυνση 

Παιδείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής 

2.3.2 Αξιοποίηση, βελτίωση και συνεχή 

συντήρηση  των Σχολικών Υποδομών  

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

2.3.3 Διεκδίκηση για παροχή αναγκαίων 

οικονομικών πόρων για την εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων  

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.3.4 Ανάδειξη της δωρεάν ενιαίας 12χρονης, 

δημόσιας εκπαίδευσης  

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.3.5 Φροντίδα, αγωγή, μέριμνα και 

εκπαίδευση βρεφών και νηπίων 

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.3.6 Βελτίωση της στέγης υποδοχής των 

νηπίων, σε ιδιόκτητα κτίρια 

Διεύθυνση Παιδείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής 

2.3.7 Ένταξη σε χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα  

 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

Άξονας 

3    

Πολιτισμός - Αθλητισμός – Αναψυχή 

Μέτρο 3.1 Απασχόληση-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία 
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3.3.1  Βελτίωση πολιτιστικού υποβάθρου και 

δημιουργία 

επώνυμων πολιτιστικών εκδηλώσεων: 

α) Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας 

β) Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 

γ) Θερινό ΣΙΝΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ - 

λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης 

δ) Πολιτιστικές εκδηλώσεις με  

συμμετοχή εθνικοτοπικών και 

πολιτιστικών συλλόγων 

ε) Ανάδειξη της ερασιτεχνικής 

δημιουργίας του Δήμου:  Εκδηλώσεις 

Εικαστικών, Χορού, Θεάτρου, Δημοτικού 

Ωδείου, Βιβλιοθήκης, Δραματικής 

Σχολής. 

στ)  Αναβάθμιση υποδομών για τον 

Πολιτισμό και νέες κτιριακές 

εγκαταστάσεις.   

ζ)  Χειμερινός Δημοτικός 

Κινηματογράφος 

η)  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για όλη την 

πόλη (Θέατρο Σκιών, Κουκλοθέατρο, 

ανοιχτά εικαστικά εργαστήρια, 

συναυλίες, στις πλατείες). 

ΔΗΚΕΠΕ, 

Δ/νση Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νεολαίας 

 

3.3.2 Ανάδειξη αθλητικής ιδέας και αθλητικών 

εκδηλώσεων 

και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών: 

α) Αθλητικό camp παιδιών. 

β) Αθλητική άνοιξη (ευγενής άμιλλα 

μεταξύ σχολείων) 

γ) Συναντήσεις – ημερίδες μεταξύ 

αθλητικών τμημάτων 

δ) Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και 

νέες κτιριακές εγκαταστάσεις  

ΔΗΚΕΠΕ, 

Δ/νση Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νεολαίας 

 

3.3.3 Ανάδειξη μνημείων: 

α) Ανάδειξη Παλαιού ασβεστοκάμινου 

β) Ανάδειξη θεάτρου Πέτρας με 

συμμετοχή σχημάτων διεθνούς φήμης. 

 

3.3.4 Αδελφοποιήσεις με άλλες περιοχές  και 

Δήμους  

α) Ανταλλαγές και συμμετοχές σε 

φεστιβάλ άλλων φορέων 

ΔΗΚΕΠΕ, 

Δ/νση Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νεολαίας 

   

3.3.5 Αναψυχή: 

α) Ανάδειξη Ποικίλου Όρους και 

προστασία του με διοργάνωση 

περιπάτων και ποδηλατικού γύρου. 

β) Ανάδειξη και βελτίωση του Άλσους 

Πετρούπολης 

ΔΗΚΕΠΕ 

Δ/νση Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νεολαίας 

 

3.3.6 Συντήρηση και επέκταση των αθλητικών Διεύθυνση Τεχνικών 
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και πολιτιστικών υποδομών Υπηρεσιών 

Άξονας 
4   

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της 
Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου 

Μέτρο 4.1 

 

Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον Πολίτη 

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία 

4.1.1 Συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του 

Δήμου σε ένα σύγχρονων υποδομών 

Δημαρχείο 

Γραφείο Δημάρχου 

4.1.2  Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

Αυτοτελές Τμήμα 

Τεχνολογιών, 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

4.1.3 Διαβούλευση με τους δημότες Αυτοτελές Γραφείο 

Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων 

4.1.4 Στοχευμένη επιμόρφωση προσωπικού 

ΔΡΑΣΗ:  Οι υπηρεσίες να ενημερώσουν 

την αρμόδια υπηρεσία για τις ανάγκες 

επιμόρφωσης του προσωπικού τους 

Διοικητική Διεύθυνση 

Μέτρο 4.2 

 

Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Βελτίωσης της 

Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία 

4.2.1  Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο 

Δήμο 

Αυτοτελές Τμήμα 

Τεχνολογιών, 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

Μέτρο 4.3 Διοικητικές Υποδομές Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία 

4.3.1 Οργάνωση και Λειτουργία Υποδομών 

Εξυπηρέτησης  

Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

4.3.2 Επέκταση διοικητικών υποδομών σε 

ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την πόλη 

Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

Μέτρο 4.4 Οικονομικά του Δήμου 

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία 

4.4.1 Διεκδίκηση από κρατικούς πόρους  Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Υπηρεσία 

Δημάρχου 

4.4.2 Βελτίωση της Λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του Δήμου και εξαρτημένων 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, 
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ΝΠΔΔ, Οργανισμών και της ΔΗΚΕΠΕ Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

4.4.3 Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών 

Δεδομένων του Δήμου 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

4.4.4 Ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης 

έργων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

4.4.5 Βελτιστοποίηση εισπρακτικών 

μηχανισμών. 

ΔΡΑΣΗ:  1)  Ενεργοποίηση των 

Επιτροπών Ελέγχου  2)  Εξάντληση όλων 

των προβλεπόμενων από το νόμο 

διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης των 

εσόδων 

Υπηρεσία Δημάρχου 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 2013/2012 2014/2013

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.093.598,71 11.189.588,11 11.696.097,03 100,87% 104,53%

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 433.916,93 448.859,32 461.376,09

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 115.428,58 80.464,09 2.960.855,32

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.121.345,30 3.042.560,22 2.960.855,32

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.218.664,57 1.058.337,36 1.118.799,54

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 275.957,24 330.556,64 252.240,06

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.743.987,59 5.919.759,68 6.558.004,35

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 184.298,50 309.050,80 302.033,29

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.383.634,11 2.975.406,08 2.313.528,64 124,83% 77,76%

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.013,50 2.113,50 16.779,83

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.532.696,29 1.212.542,35 720.334,04

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 626.558,04 1.698.300,00 1.379.513,58

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 74,54 381,29 3.724,03

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00

2 1.812.393,09 1.331.221,70 1.014.298,51 73,45% 76,19%

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 986.509,16 1.294.647,23 939.428,74

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 825.883,93 36.574,47 74.869,77

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.372.025,28 125.375,92 130.401,59 9,14% 104,01%

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.320.000,00 0,00 0,00

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 52.025,28 125.375,92 130.401,59

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.011.094,04 3.303.553,83 3.072.470,14 82,36% 93,00%

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.400.084,93 3.218.660,56 3.059.467,73

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 611.009,11 84.893,27 13.002,41

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.613.644,20 2.752.392,63 2.277.714,09 76,17% 82,75%

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
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ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 2013/2012 2014/2013

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.331.356,09 3.841.209,65 3.243.984,67 88,68% 84,45%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.331.356,09 3.841.209,65 3.243.984,67 88,68% 84,45%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 537.481,80 578.999,66 502.689,96

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 532.523,56 382.593,51 246.220,13

62 Παροχές τρίτων 81.297,84 66.993,93 58.558,00

63 Φόροι - Τέλη 15.786,06 15.082,48 335.539,53

64 Λοιπά γενικά έξοδα 252.337,21 484.131,02 114.881,72

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.001.194,24 483.278,08 482.970,00

67 1.890.069,38 1.830.130,97 1.503.125,33

68 Λοιπά έξοδα 20.666,00 0,00 0,00

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.954.770,75 1.865.971,51 1.929.260,91 95,46% 103,39%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.933.599,84 1.820.187,54 1.898.726,10 94,13% 104,31%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.237.128,30 1.230.301,32 1.349.980,30

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 19.926,00 4.305,00 0,00

62 Παροχές τρίτων 619.815,33 504.398,35 474.934,84

63 Φόροι - Τέλη 1.375,00 1.640,00 1.640,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.270,70 3.494,87 8.786,78

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 50.084,51 76.048,00 63.384,18

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21.170,91 45.783,97 30.534,81 216,26% 66,69%

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 21.170,91 45.783,97 30.534,81

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.637.112,08 3.146.011,49 3.133.282,25 86,50% 99,60%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.572.293,17 3.128.303,69 3.109.317,03 87,57% 99,39%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.054.936,87 2.059.201,65 1.984.271,64

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 547.524,20 385.961,87 491.057,63

62 Παροχές τρίτων 394.865,85 306.541,02 297.083,27

64 Λοιπά γενικά έξοδα 169.282,41 131.769,90 134.438,53

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 405.683,84 244.829,25 202.465,96

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - 
Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)
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60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.054.936,87 2.059.201,65 1.984.271,64

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 547.524,20 385.961,87 491.057,63

62 Παροχές τρίτων 394.865,85 306.541,02 297.083,27

64 Λοιπά γενικά έξοδα 169.282,41 131.769,90 134.438,53

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 405.683,84 244.829,25 202.465,96

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 64.818,91 17.707,80 23.965,22 27,32% 135,34%

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 64.818,91 17.707,80 23.965,22

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.606.109,50 2.389.717,41 2.409.472,57 91,70% 100,83%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.577.699,83 2.386.794,96 2.401.718,62 92,59% 100,63%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.503.841,99 1.538.669,15 1.455.005,44

62 Παροχές τρίτων 684.809,41 584.317,04 716.483,64

63 Φόροι - Τέλη 7.483,22 7.638,69 8.287,69

64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.100,00 2.410,70 2.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 378.465,21 253.759,38 219.941,85

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 28.409,67 2.922,45 7.753,95 10,29% 265,32%

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 28.409,67 2.922,45 7.753,95

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 46.242,52 7.084,32 4.223,72 15,32% 59,62%

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 46.242,52 7.084,32 4.223,72 15,32% 59,62%

73 Έργα 46.242,52 7.084,32 4.223,72

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.406.585,67 1.240.585,88 1.829.031,18 88,20% 147,43%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 903.195,33 857.270,25 749.539,56 94,92% 87,43%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 844.716,40 787.787,88 688.286,75

62 Παροχές τρίτων 28.040,98 52.402,89 49.038,67

63 Φόροι - Τέλη 575,40 420,00 420,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 1.000,00 1.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 29.862,55 15.659,48 10.794,14
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7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 46.242,52 7.084,32 4.223,72 15,32% 59,62%

73 Έργα 46.242,52 7.084,32 4.223,72

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.406.585,67 1.240.585,88 1.829.031,18 88,20% 147,43%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 903.195,33 857.270,25 749.539,56 94,92% 87,43%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 844.716,40 787.787,88 688.286,75

62 Παροχές τρίτων 28.040,98 52.402,89 49.038,67

63 Φόροι - Τέλη 575,40 420,00 420,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 1.000,00 1.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 29.862,55 15.659,48 10.794,14

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 503.390,34 383.315,63 1.079.491,62 76,15% 281,62%

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 93.589,47 10.466,07 8.936,93

73 Έργα 382.159,87 318.139,15 1.055.302,69

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 27.641,00 54.710,41 15.252,00

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 463.782,10 411.945,31 383.175,53 88,82% 93,02%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 444.072,27 409.219,96 357.115,84 92,15% 87,27%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 308.814,63 277.877,94 267.238,49

62 Παροχές τρίτων 75.431,27 86.621,99 53.491,46

63 Φόροι - Τέλη 930,00 930,00 930,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 180,00 700,00 433,50

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 58.716,37 43.090,03 35.022,39

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 19.709,83 2.725,35 26.059,69 13,83% 956,20%
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45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 97.292,64 137.622,20 218.128,70 141,15% 158,50%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 43.474,19 101.306,32 165.743,65 233,03% 163,61%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 37.401,26 61.473,79 88.080,23

62 Παροχές τρίτων 1.476,00 28.717,28 73.048,49

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.596,93 11.115,25 4.614,93

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 53.818,45 36.315,88 52.385,05 67,48% 144,25%

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 24.383,98 11.528,37 8.461,52

73 Έργα 29.434,47 24.787,51 43.923,53

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 242.597,05 183.887,45 57.572,30 75,80% 31,31%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 241.163,85 183.887,45 57.572,30 76,25% 31,31%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 235.568,57 179.745,13 57.572,30

62 Παροχές τρίτων 1.184,87 1.886,83 22.232,25

63 Φόροι - Τέλη 574,00 574,00 0,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 0,00 0,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.836,41 1.681,49 85.681,03

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.433,20 0,00 0,00 0,00% -

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.433,20 0,00 0,00

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.567.542,35 1.834.675,06 1.665.962,35 71,46% 90,80%

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.003.360,61 811.154,05 778.236,23 80,84% 95,94%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 923.651,38 733.623,95 652.299,95

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 0,00 18.023,00

62 Παροχές τρίτων 0,00 8.758,22 22.232,25

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 79.709,23 68.771,88 85.681,03

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.564.181,74 1.023.521,01 887.726,12 65,43% 86,73%

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.336.072,54 24.135,44 725.609,87

73 Έργα 228.109,20 990.476,43 162.116,25
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014

1 Επιχορηγήσεις 227.461,46 186.899,76 195.679,70

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014

1 Συντηρήσεις επισκευές 16.286,40 18.174,40 15.540,55

2 Σύνολα εξόδων 388,877,26 277.157,44 290.134,04

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014

1 Επιχορηγήσεις 259.185,90 192.188,86 247.362,68

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014

1 Συντηρήσεις επισκευές 33.468,13 26.066,51 22.292,85

2 Σύνολα εξόδων 316.251,02 292.868,44 311.218,80
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014

1 32 10 20

2 Θεατρικές παραστάσεις 45 24 25

3 Συναυλίες 11 7 9

4 513 642 606

5 Καλοκαιρινοί Παιδότοποι (άτομα) 322 275 275

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014

1 18.063,60 21.259,95 21.682,71

2 Καλοκαιρινοί Παιδότοποι

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014

1 31.900,86 28.920,77 30.238,39

2 Καλοκαιρινοί Παιδότοποι 25.832,82 28.557,50 30.839,65

Μαθητικό Φεστιβάλ (π αραστάσεις) 

Καλοκαιρινές Αθλητικές 

Δραστηριότητες “Camp” (άτομα)

Καλοκαιρινές Αθλητικές 

Δραστηριότητες “Camp”

Καλοκαιρινές Αθλητικές 

Δραστηριότητες “Camp”
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2019  

Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.167.348,64 11.729.297,24 11.729.297,24 11.729.297,24

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 539.000,00 512.050,00 512.050,00 512.050,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.406.320,67 3.406.320,67 3.406.320,67 3.406.320,67

04 945.200,00 897.940,00 897.940,00 897.940,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 251.000,00 238.450,00 238.450,00 238.450,00

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.848.827,97 6.506.386,57 6.506.386,57 6.506.386,57

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 162.000,00 153.900,00 153.900,00 153.900,00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.549.906,52 1.472.411,19 1.472.411,19 1.472.411,19

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

12 976.952,00 928.104,40 928.104,40 928.104,40

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 506.882,00 481.537,90 481.537,90 481.537,90

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 54.000,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.072,52 1.968,89 1.968,89 1.968,89

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2019

Κωδικός Περιγραφή ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.706.569,31 3.552.982,61 3.552.982,61 3.552.982,61

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.706.569,31 3.552.982,61 3.552.982,61 3.552.982,61

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 512.145,31 512.145,31 512.145,31 512.145,31

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 295.190,00 295.190,00 295.190,00 295.190,00

62 Παροχές τρίτων 52.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

63 Φόροι - Τέλη 25.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 378.420,00 359.499,00 359.499,00 359.499,00

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 656.000,00 623.200,00 623.200,00 623.200,00

67 1.787.314,00 1.697.948,30 1.697.948,30 1.697.948,30

68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.315.073,30 2.207.383,23 2.207.383,23 2.207.383,23

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.270.073,30 2.172.383,23 2.172.383,23 2.172.383,23

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.546.383,23 1.546.383,23 1.546.383,23 1.546.383,23

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Παροχές τρίτων 582.334,30 505.000,00 505.000,00 505.000,00

63 Φόροι - Τέλη 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.550,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 131.805,77 112.000,00 112.000,00 112.000,00

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 
(Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 
Δωρεές)
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7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

15 3.581.800,36 3.411.033,49 3.411.033,49 3.411.033,49

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.547.300,36 3.381.033,49 3.381.033,49 3.381.033,49

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.176.033,49 2.176.033,49 2.176.033,49 2.176.033,49

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 558.970,00 522.000,00 522.000,00 522.000,00

62 Παροχές τρίτων 347.364,87 310.000,00 310.000,00 310.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 173.032,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 291.900,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 34.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 34.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.819.056,26 2.626.078,27 2.626.078,27 2.626.078,27

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.724.056,26 2.561.078,27 2.561.078,27 2.561.078,27

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.503.578,27 1.503.578,27 1.503.578,27 1.503.578,27

62 Παροχές τρίτων 885.577,99 745.000,00 745.000,00 745.000,00

63 Φόροι - Τέλη 10.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 320.400,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 95.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 17.628,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 17.628,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00

73 Έργα 17.628,24 12.000,00 12.000,00 12.000,00

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.290.469,17 1.153.699,89 1.153.699,89 1.153.699,89

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 805.014,89 791.699,89 791.699,89 791.699,89

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 718.999,89 718.999,89 718.999,89 718.999,89

62 Παροχές τρίτων 62.560,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

63 Φόροι - Τέλη 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 19.755,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 485.454,28 362.000,00 362.000,00 362.000,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

73 Έργα 449.770,05 340.000,00 340.000,00 340.000,00

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 31.384,23 18.000,00 18.000,00 18.000,00

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 440.745,17 417.152,17 417.152,17 417.152,17

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 434.745,17 412.152,17 412.152,17 412.152,17

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 300.452,17 300.452,17 300.452,17 300.452,17

62 Παροχές τρίτων 70.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

63 Φόροι - Τέλη 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 60.593,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00
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7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 485.454,28 362.000,00 362.000,00 362.000,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

73 Έργα 449.770,05 340.000,00 340.000,00 340.000,00

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 31.384,23 18.000,00 18.000,00 18.000,00

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 440.745,17 417.152,17 417.152,17 417.152,17

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 434.745,17 412.152,17 412.152,17 412.152,17

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 300.452,17 300.452,17 300.452,17 300.452,17

62 Παροχές τρίτων 70.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

63 Φόροι - Τέλη 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 60.593,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 245.019,97 217.202,97 217.202,97 217.202,97

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 194.419,97 179.202,97 179.202,97 179.202,97

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 112.702,97 112.702,97 112.702,97 112.702,97

62 Παροχές τρίτων 73.917,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 7.800,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 50.600,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 20.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

73 Έργα 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 0,00



9.1 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.193.139,28 961.963,26 961.963,26 961.963,26

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 857.663,26 801.963,26 801.963,26 801.963,26

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 679.463,26 679.463,26 679.463,26 679.463,26

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

62 Παροχές τρίτων 43.630,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 128.070,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 335.476,02 160.000,00 160.000,00 160.000,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 108.103,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

73 Έργα 213.721,02 85.000,00 85.000,00 85.000,00

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 13.652,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

15.609.501,06 14.559.495,89 14.559.495,89 14.559.495,89
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

2014 / 2015 

 

Α/Α ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

2014 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

2015 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ 

% 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ    

1. Αριθμός παιδιών/εφήβων που παίρνουν 

μέρος στα τμήματα πολιτισμού 

1090 1103 101,19 

2. Αριθμός ενηλίκων που παίρνουν μέρος στα 

τμήματα πολιτισμού 

1350 1380 102,22 

3. Αριθμός παιδικών τμημάτων 47 47 100 

4. Αριθμός τμημάτων ενηλίκων 60 60 100 

5. Αριθμός δρώμενων ανά έτος  70 70 100 

6. Μέση ηλικία κτισμάτων (έτη) 25 25 100 

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ    

1. Αριθμός επισκεπτών  490 500 102,04 

2. Αριθμός περιοδικών 1006 1006 100 

3. Αριθμός βιβλίων 11200 11500 102,68 

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ    

1. Αριθμός παιδιών/ενηλίκων που παίρνουν 

μέρος στα αθλητικά τμήματα 

3950 4000 101,26 

2. Αριθμός τμημάτων / καθηγητών μαζικού 

αθλητισμού 

200 200 100 

3. Αριθμός τμημάτων κολύμβησης 176 176 100 

4. Αριθμός καθηγητών 17 17 100 

Α/Α ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ 
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ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

2014 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

2015 

% 

5. Αριθμός Αθλητικών αγώνων αθλητικές 

αναμετρήσεις, τουρνουά, αγώνες 

250 450 180 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

1. Αριθμός παιδιών που εξυπηρετούνται από 

βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς 

460 450 97,83 

2. Αριθμός ΚΑΠΗ 4 4 100 

3. Αριθμός εξυπηρετούμενων πολιτών από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες 

1960 2.000 102,04 

     

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

   

1. 1 Κάδος ανακύκλωσης ανά αριθμό κατοίκων   42  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

 
Παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι σημαντικές συντομογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί 

στο κείμενο.  
 

ΑμεΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΑΣΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΓΠΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΔΟΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΕΕΤΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΘΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  

ΕΠΑΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΥΔΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΣΥΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΖΟΕ ΖΩΝΕΣ  ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

μ ΜΕΤΡΑ 

ΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΜΜΜ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΟΑΕΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΟΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΔ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

στρ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

τχλμ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

ΥΠΠΑΙΘ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ha ΕΚΤΑΡΙΑ 

ΜΚΟ  ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΣΔ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΚΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 

ΝΠΔΔ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΣΠ  

ΥΠΙΜΕΔΙ  

ΧΥΤΥ  
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ΠΗΓΕΣ  
 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πετρούπολης 2012 -2014 

 Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στο πλαίσιο της 

νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΕΕΤΑΑ 2013 

 2η Εγκύκλιος Σχεδιασμός και Κατάρτισης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιόδου 2014- 2020 (Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Ματαφορών και Δικτύων, Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Μάρτιος 2013) 

 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014-2020 

 Καθοδήγηση για Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε. 

 “Η πόλη της Πέτρας”  Ανδρέας Μηλιώνης 2005 έκδοση Δήμου 

Πετρούπολης 

 

INTERNET 

 

 www.pepattikis.gr 

 www.eetaa.gr  

 www.asda.gr  

 www.ydmed.med.gr  

 http://patt.gov.gr  

 www.ypeka.gr  

 

 

 

 

 

http://www.pepattikis.gr/
http://www.eetaa.gr/
http://www.asda.gr/
http://www.ydmed.med.gr/
http://patt.gov.gr/
http://www.ypeka.gr/
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 Άρθρα 63, 266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

 Άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 

 Άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 4 του ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ 213 Α΄) 

 Οδηγός Κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ 

(ΥΠΕΣΔΔΑ-ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) 

 Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 45/2006 

 Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 66/2007 

 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΣΔΔΑ) 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534 Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε με την 5694/03.02.2011 (ΦΕΚ 382 Β΄) Υπουργική 

Απόφαση (ΥΠΕΣΑΗΔ) 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΣΑΗΔ-Οικονομικών) 3966/2011 
(ΦΕΚ141/Β΄/09.02.2011) 

 Άρθρα 77 και 78 του Ν.4172/2013 

 Εγκύκλιος 5 ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 14065/09.04.2013 

 ΚΥΑ (ΥΠΕΣ-Οικονομικών) 7261/22.02.2013 όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 41308/31.10.2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ 

 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΣ) 41179 Πενταετή Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και Ετήσια Προγράμματα Δράσης (ΟΤΑ α' βαθμού) για 
την δημοτική περίοδο 2014-2019 (ΦΕΚ 2970/Β' 04.11.2014) 

 Αρ. 8586/31.3.2015 έγγραφο (ΥΠΕΣ) Επιχειρησιακά Προγράμματα 
(ΟΤΑ α' βαθμού)  

 

 


