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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου 

Μαραθώνα, η εξέλιξη του από κοινότητα σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές 

που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων και σύγκριση αυτών, μεταξύ των ετών 2010 και  2011, όπου το σχέδιο 

Καλλικράτης άλλαξε ριζικά την σύσταση του Δήμου. Προβάλλεται η οικολογική του 

δράση, οι κοινωνικές ενέργειες που γίνονται προς όφελος των δημοτών και 

γενικότερα γίνεται προσπάθεια για την γνωριμία του Μαραθώνα με τον κόσμο.   

Τέλος, παρατίθενται κάποιες προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού σε τομείς που 

υστερεί και που θα ήθελαν οι μόνιμοι κάτοικοι να δουν να επέρχονται.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: 

Δήμος,  Ανάπτυξη, Μαραθώνας, σχέδιο Καλλικράτης 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this degree thesis is to promote the Marathon Municipality’s 

development, the advancement from community to autonomous Municipality and the 

changes made over the years. The financial statements are analysed and compaired, 

especially between the years 2010-2011 where as Kallikratis program changed the 

composition of the Municipality radically. It displays the ecological action, the social 

actions, that benefit the people of Municipality, and there is general attempt to 

familiarize the world with Marathon. Lastly suggestions are listed that can improve 

and modernize in areas where it needs to be and the permanent residents await.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την προβολή και την εξέλιξη του Δήμου 

Μαραθώνα. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και το 

σήμερα, καθώς ο Μαραθώνας ήταν το επίκεντρο πολλών γεγονότων για όλη την 

ανθρωπότητα (όπως η Μάχη του Μαραθώνα, ο Μαραθώνιος δρόμος, κλπ.), καθώς 

και για τους δημότες του (όπως είναι η μετάβαση του από κοινότητα σε Δήμο, το 

σχέδιο Καλλικράτης κ.α.).  

 Άξιο προσοχής είναι και το γνωστό σε όλους νομοσχέδιο Καλλικράτης, καθότι από 

την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή έχει ανασυγκροτήσει ξανά τον Δήμο Μαραθώνα, 

με κύρια αλλαγή την συγχώνευση του με τον μέχρι τότε ανεξάρτητο Δήμο Νέας 

Μάκρης. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στις αλλαγές που επέφερε, με τον πλέον 

ισχύοντα νόμο 3852/2010, στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του Δήμου, αλλά 

και στην οικονομία του. 

Γίνεται η επίδειξη της οργανωτικής δομής του,  του επιχειρησιακού σχεδίου και της 

στρατηγικής που ακολουθεί, καθώς επίσης και οι δράσεις του για το κοινό καλό. 

Η οικονομική μελέτη και η σύγκριση  των ισολογισμών εστιάζεται περισσότερο  στα  

έτη  2010-2011 όπου ο Καλλικράτης κάνει την εμφάνιση του.  

 Προβάλλονται, τα ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι εις ένδειξη σεβασμού 

και προσοχής στην  ιστορία που περικλείει το όνομα «Μαραθώνας». Επίσης τα 

κατασκευαστικά μεγαθήρια και οι δομές του Δήμου (πχ. Φράγμα Μαραθώνα, οδικό 

δίκτυο κλπ.) όπως και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ακόμα γίνεται αναφορά στον 

τουρισμού, καθώς είναι μια πηγή οικονομίας που αποφέρει στον Δήμο πολλά έσοδα, 

κυρίως τους θερινούς μήνες.  

 Τέλος, παραθέτονται κάποια συμπεράσματα και προτάσεις για το πως μπορεί να 

οδηγηθεί προς το καλύτερο ο δήμος Μαραθώνα και κατά πόσο τελικά η ζωή σε μια 

κωμόπολη λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, μπορεί τελικά να υπερτερεί σε 

σχέση με αυτές των αστικών κέντρων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  

Σε αυτό το κεφάλαιο πρόκειται να γίνει η γνωριμία του αναγνωστικού κοινού με τον 

Δήμο Μαραθώνα. Θα γίνει μια μικρή ιστορική αναδρομή, θα εστιάσουμε στην 

ονομασία «Μαραθώνας» κι από πού τελικά προήλθε το όνομα του, τα 

χαρακτηριστικά του με ταυτόχρονη σύγκριση του Καλλικαρατικού Δήμου σε σχέση 

με τον Καποδιαστριακό, και πως άλλαξε τελικά μέσα από το πέρασμα των ετών από 

κοινότητα σε δήμο.  

1.1 Η ιστορία 

Η ιστορική αναδρομή ξεκινά κάπου στο 1500 π.Χ., συναντώντας τον Μαραθώνα μαζί 

με τις πόλεις Οινόη, Προβάλινθος και Τρικόρυθος να απαρτίζουν την Τετράπολις1 

της Αττικής. Ο οικισμός με την ονομασία ¨Μαραθών¨ ήταν ο πιο αξιόλογος κι από 

τους 4 της Τετράπολις, καθώς σε αυτόν άνηκε ο συνοικισμός της παραλίας που 

εκτεινόταν μέχρι τον σημερινό Βρανά. Η Τετράπολις συνεχίζει να υπάρχει υπό αυτή 

την μορφή μέχρι και την κλασική αρχαιότητα (500-323 π.Χ.) όπου ξεκινάει και το 

μαρτύριο των Ελλήνων κατά την περσική εισβολή το 492 π.Χ.. Δύο χρόνια αργότερα 

και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 490 π.Χ., οι Αθηναίοι μαζί με την βοήθεια των 

Πλαταιών θα δείξουν το ήθος τους και την γενναιότητα τους, απέναντι στους 

πολυάριθμους Πέρσες και με την εφευρετικότητα του στρατηγού Μιλτιάδη, θα 

καταφέρουν το ακατόρθωτο. Να νικήσουν! 

                                                                                

         Ο χάρτης μας δείχνει την θέση των Περσών και τον Ελλήνων κατά την διάρκεια της Μάχης. 

                                                           
1Τετράπολις: Μία από τις 12 πόλεις-μόνιμους οικισμούς  που δημιούργησε ο Κέκροπας (βασιλιάς της 
Αθήνας) το 1500π.Χ.  
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Να σημειωθεί πως ο εντοπισμός του Μαραθώνα απασχόλησε για αρκετά χρόνια 

ιστορικούς και αρχαιολόγους λόγω της υψίστης σημασίας του, για την περιγραφή και 

την αναπαράσταση της ιστορικής μάχης. Αυτή ήταν και η αρχή για ένα ένδοξο 

μέλλον για την Ελλάδα αλλά κυρίως για την εξέλιξη του Μαραθώνα. 

  Να ειπωθεί σε αυτό το σημείο ότι σίγουρα Ο Μαραθώνας, προϋπήρχε στο χάρτη 

από την Αιγυπτιακή εποχή μάλιστα, κι αυτό εικάζεται βάσει των αγαλμάτων, των 

αιγυπτιακών θεών που βρέθηκαν στα όρια Μάκρης-Μαραθώνα. Όμως, δεν υπάρχει 

κάποιο “χειροπιαστό” αποδεικτικό στοιχείο ώστε να το αποδεικνύει και γι αυτό το 

λόγο  παραμένουμε απλά σε εικασίες. Επίσης τα ευρήματα που βρέθηκαν στο 

πρωτοελλαδικό και μεσοελλαδικό νεκροταφείο στο Τσέπι, τοποθετούν το Δήμο 

χρονολογικά κάπου στο 3000 π.Χ. και ίσως και παλαιότερα.  

Αρκετά χρόνια μετά, και περνώντας στην σύγχρονη ιστορία του κόσμου, ο 

Μαραθώνας θα ξανά κάνει αισθητή την παρουσία του το 1896 και συγκεκριμένα στις 

29 Μαρτίου, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάχθηκαν στην 

Αθήνα. Για πρώτη φορά ο μαραθώνιος θεωρείται ολυμπιακό αγώνισμα κι αυτό χάρη 

στην επιθυμία του Michel Breal2 για την αναβίωση της διαδρομής που έκανε ο 

στρατιώτης Φειδιππίδης προς την Αθήνα, ,ώστε να αναγγείλει με θάρρος την λέξη 

«νενικήκαμεν», μετά από την ιστορική μάχη του Μαραθώνα. Η αφετηρία μέχρι και το 

2004 ήταν ο Τύμβος του Μαραθώνα και ο τερματισμός το Καλλιμάρμαρο.       

Ο πρώτος ολυμπιονίκης του Μαραθωνίου δρόμου είναι ο Σπύρος Λούης,  του οποίου 

όλα του τα αντικείμενα αλλά και η ενδυμασία που φορούσε εκείνη την χρυσή ημέρα 

του 1896, εκτίθενται στο μουσείο Μαραθωνίου δρόμου, που εδρεύει στον 

Μαραθώνα.      

Από το 2004 μέχρι και σήμερα η αφετηρία είναι στην αφετηρία του Μαραθώνα. Από 

το 1896 μετράμε τουλάχιστον 800 μαραθωνίους παγκοσμίως σε όλες τις χώρες, αλλά 

στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου. Φέτος μετρήσαμε τον 

42ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών, με συμμετοχή από όλες τις ηλικίες και 

εθνικότητες όπως συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.   

 

 

1.2  Η εξέλιξη από κοινότητα σε αυτοδύναμο δήμο 

Από  αρχαιότατων χρόνων, όταν ακόμα ο Μαραθώνας άνηκε στην Τετράπολις, 

επρόκειτο για έναν οικισμό  υψίστης σημασίας όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω. 

Τα στοιχεία που υπάρχουν από τότε είναι σχεδόν ανύπαρκτα, ώστε να ξέρουμε μέχρι 

πότε παρέμεινε αμετάβλητος ή να γνωρίζουμε κάτι για την εξέλιξη του.  

                                                           
2 Michel Breal: πρόκειται για Γάλλο γλωσσολόγο και ελληνιστή και φίλο του Πιέρ ντε Κυμπερτέν 
(ιδρυτής της Διεθνής ολυμπιακής επιτροπής και πατέρας των  σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων.)  
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Πολλά έτη αργότερα και ενώ έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή ο Μαραθώνας κάνει 

την εμφάνιση του σαν συνταγματικός Δήμος πια, το 1835. Ο επονομαζόμενος 

“Καποδιστριακός Δήμος Μαραθώνα”. Για πρώτη φορά δημοσιεύεται από το κράτος 

το ΦΕΚ3 17/11-11-1835, όπου η διοίκηση της Αττικής περιλαμβάνει 10 δήμους ένας 

εκ των οποίων ήταν και ο Μαραθώνας.  

Ο Καποδιστριακός Δήμος Μαραθώνα, παραμένει αμετάβλητος μέχρι και το 1912. 

Ήταν από του ελάχιστους δήμους που δεν είχε μεταβολές σε σχέση με τους νόμους 

που ψηφίστηκαν το 1840, όπου πολλοί δήμοι ,λόγω οικονομικών και διοικητικών 

ζητημάτων, μετατράπηκαν σε κοινότητες και συγχωνεύθηκαν με άλλους δήμους. Η 

μόνη μεταβολή που επέφερε ο Νόμος4 10/22-03-1840 ήταν να προστεθούν κι άλλες 

κοινότητες στον τότε Δήμο. 

Περνώντας στον Φεβρουάριο του 1912, δημοσιεύεται το ΦΕΚ 58/14-02-19125, κι 

έτσι ο Δήμος Μαραθώνα χάνει την αυτοδυναμία του δήμου, και μετατρέπεται σε 

κοινότητα, καθώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του νόμου, αυτοδύναμο δήμο 

μπορούσαν  να αποτελέσουν μόνες όσες περιοχές είχαν πάνω από 10000 κατοίκους. 

Ο Μαραθώνας σύμφωνα από την απογραφή που τελέσθηκε το 1907 είχε μόλις 6095 

κατοίκους. Μέχρι και το 1988 ο Μαραθώνας παραμένει κοινότητα.  

 Ο Μαραθώνας εξελίσσεται ξανά σε αυτοδύναμο Δήμο , καταχωρημένος και 

συνταγματικά, τον Δεκέμβριο του 19896, όπου εκείνη την περίοδο αρκετές 

κοινότητες της Ελλάδος αναγνωρίστηκαν σε δήμους, καθώς πολλές κοινότητες 

συνενώθηκαν. Αλλάζει εσωτερικά σε σχέση με το πρωτοσύστατο Δήμο του 1835, 

διότι οι τοπικές κοινότητες που περικλείει είναι πιο λίγες. (βλ. σχεδιάγραμμα 1.2.1). 

Η ομαλή του πορεία  συνεχίζει μέχρι το 2010. Το νομοσχέδιο Καλλικράτης  (που 

τέθηκε σε εφαρμογή από 1/1/2011) έρχεται να συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη 

του Δήμου, και να τον κάνει τον 5o  μεγαλύτερο δήμο της Αττικής. Η Νέα Μάκρη 

συγχωνεύεται με τον Μαραθώνα, τα όρια του και τα σύνορα του διευρύνονται καθώς 

υπάρχουν και αλλαγές τόσο σε πληθυσμιακό και γεωγραφικό επίπεδο όσο και σε  

οικονομικό.  

                                                           
3 ΦΕΚ 17/11.11.1835, περιλαμβάνει τον πίνακα διοικήσεων και υποδιοικήσεων κατά δήμους και 
οικισμούς.  
4 Νόμος 10/22.03.1840, νόμος περί αναβολής εκλογής Δημοτικών Συμβούλων έτσι ώστε να γίνει η 
συγχώνευση των Δήμων.  
5 ΦΕΚ 58/14.02.1912, νόμος «Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων»  βλ. παράρτημα 
6 ΦΕΚ 251/29.12.1989, Αρ. 591 βλέπε παράρτημα για το απόσπασμα.  
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 
(Σχεδιάγραμμα 1.2.1) 

 

1500-323 π.Χ.                                                                  1835-1839 μ.Χ. 

  

 

 

 

        1840-1843 1912-1988   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1989-2010 2011-σήμερα 

                               

 

 

 

 

 

Ο πρώτος Δήμος Μαραθώνα 

ανήκει στην Τετράπολις 

Αττικής 

 

Καποδιστριακός Δήμος Μαραθώνα 

 → Μπέι, Μαραθώνας, Σεφέρι, Βρανά, Άνω & 

Κάτω Σούλι, Ξυλοκέριζα, Ραπεντώσα, Διόνυσος, 

Βαρνάβας, Γραμματικό, Βιλαξίκι, Σιράκο, Καλέντζι, 

Σταμάτα, Κανδρίτι, Σπατατσίκι. 

 

Ο Δήμος Μαραθώνας περιλαμβάνει  

 → Μαραθώνα, Μπέη, Σεφέρι, Βρανά,  

Άνω & Κάτω Σούλι, Βαρνάβας,  Γραμματικό,  

Ξυλοκέριζα, Ριπονίσσα, Διόνυσος, Βελιαντζίκι,  

Συράκο, Καλέντζι, Σταμάτα, Σπατζίκι, Βιλιώτι,  

Μάζι, Κεραμίδι, Κάλαμος, Μαρκόπουλο, 

 Μπούγα, Τζούρκα, Συκάμινον, Ωροπός, 

 Μηλιόσι, Κακοσάλεσι, Μονή Καλολιβαδιού 

→ Το 1943 προστίθενται και τα Κιούρκα μαζί 

με τα Λιόσια 

* Ο Δήμος Μαραθώνα παραμένει έτσι μέχρι 

το 1912. 

1912 

 

 

Ο Μαραθώνας μετατρέπεται σε 

κοινότητα και περιλαμβάνει τις 

παρακάτω τοπικές κοινότητες: 

 →  Μαραθώνα, Κάτω Σούλι, Βρανά, 

Μυγδαλέζα, Ξυλοκέριζα, Ραπεντόσα, 

Σταμάτα, Γεροτσακούλι, Καλέντζι, 

Μπέη, Πλεξίζα, Διόνυσος.  

 

Ο Δήμος Μαραθώνα ξανά γίνεται δήμος, και 

περιλαμβάνει τις εξής κοινότητες: 

→ Μαραθώνα, Γραμματικού, Άνω και κάτω 

Σουλίου, Βαρνάβα, Καλέντζι, και τον οικισμό  

της παραλίας του Μαραθώνα, ακτογραμμή του  

 Σχινιά, οικισμούς Δικαστικών Υπαλλήλων και 

Εισαγγελέων. 

 

Καλλικρατικός Δήμος πλέον  

περικλείει: Μαραθώνα, Άνω& Κάτω Σούλι,  

Βαρνάβα, Γραμματικό, Παραλία Μαραθώνα, 

Καλέτζι, τον οικισμό της Παραλίας, την  

ακτογραμμή του Σχινιά, τους οικισμούς  

Δικαστικών Υπαλλήλων και Εισαγγελέων, Νέα 

Μάκρη, Αγ. Μαρίνα, Ζούμπερι, Μάτι,  

Άγιος Ανδρέας, Ανατολή 
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1.3 Το όνομα 

Υπάρχουν τρείς εκδοχές για την προέλευση του ονόματος ‘’Μαραθώνα’’ 

Η πρώτη, υποστηρίζει ότι το όνομα του, ο δήμος το απέκτησε από τον ήρωα Μάραθο. 

Ο Μάραθος, με καταγωγή από την Αρκαδία, συνόδευσε τους Διόσκουρους7 σε μια 

εκστρατεία ενάντιας στον Θησέα, όπου ο τελευταίος άρπαξε την ωραία Ελένη και 

έφερε στον Μαραθώνα προκειμένου να την νυμφευτεί όταν εκείνη μεγαλώσει .  

Η δεύτερη εκδοχή, ισχυρίζεται πως η ονομασία προέρχεται από το φυτό μάραθο,  

καθώς ο Μαραθώνας ήταν μια πεδιάδα γεμάτη με αυτό το φυτό, ή όπως τον έλεγαν 

τότε ένας μαραθόκαμπος.  

Η τρίτη κάνει αναφορά στον Μάραθο ή αλλιώς Μαραθών, γιό του Εποπέα8. Ο 

Μαραθώνας ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Εποπέα, ο οποίος μετά τον θάνατο του 

πατέρα του, εγκατέλειψε την Σικυώνα και εγκαταστάθηκε μόνιμα σε μια περιοχή της 

Αττικής όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Μετά τον θάνατο του οι κάτοικοι 

ονόμασαν τον οικισμό τους και τον ευρύτερο κάμπο Μαραθώνα. 

 

1.4 Το σήμα  

Το σήμα του Δήμου ποτέ δεν καταχωρήθηκε σαν επίσημο έμβλημα, μέχρι και πέρσι, 

από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών και γενικότερα με κάποια προεδρική απόφαση ή 

κάποιο επίσημο έγγραφο. Ωστόσο, πάντα υπήρχε κάποιο διακριτικό σήμα. 

Το πρώτο κι αυτό που διέπει τον Μαραθώνα εδώ και πολλές δεκαετίες είναι εκείνο με 

τον στρατηγό Μιλτιάδη, ως τιμήν ένεκεν στον ηρωικό και πρωτοπόρο στρατηγό κατά 

την ιστορική Μάχη. 

                             Το πρώτο έμβλημα του Δήμου Μαραθώνα. 

                                                           
7 Διόσκουροι: Ήταν τα αδέρφια της ωραίας Ελένης. Τα ονόματα τους Κάστωρ και Πολυδεύκης, 
δίδυμα παιδιά του Δία και της Λήδας. Ήταν θεοί του φωτός και εκπροσωπούσαν την αρετή, την 
τόλμη και την ευγένεια, την εντιμότητα και την γενναιοψυχία. Ήταν προστάτες των καραβιών και των 
ναυτικών, και επρόκειτο για τους πιο αξιολάτρευτους θεούς καθώς οι Σπαρτιάτες τους είχαν πάντοτε 
σε περίοπτη θέση λατρείας. 
8 Ο Εποπέας ήταν γενάρχης Ελληνικών φύλων και ηρώων, καθώς και βασιλιάς της Σικυώνας 
(Κόρινθος).  
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Το συγκεκριμένο έμβλημα έμεινε αμετάβλητο, κατά το πέρασμα των ετών και των 

δημάρχων που εξελέγησαν, παρόλο που δεν διακατέχεται από κάποιο νόμιμο έγγραφο 

όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. Παρόλο αυτά ποτέ δεν υπήρξε κάποιο θέμα 

νομιμότητας ή αίτημα αλλαγής του, χάρις στην παράδοση και τους άγραφους νόμους 

που το διέπουν.  

Το 2015 και συγκεκριμένα, στις 23  Ιουνίου9, συγκαλείται Δημοτικό συμβούλιο με 

κυρίαρχο ζήτημα την αλλαγή του σήματος, και τελικά πραγματοποιείται η εξέλιξη 

του, πληρώντας όλα τα προβλεπόμενα του από τον νόμο10. 

                                            

                                        Το τωρινό σήμα του Δήμου Μαραθώνα.  

 

Πλέον στο νέο σήμα κυριαρχεί το στεφάνι ελιάς, κι ο λόγος είναι ότι ο κότινος 

συμβολίζει για την Ελλάδα την ανώτατη διάκριση ήθους και την συνέχεια της 

παράδοσης.  

Συγκρίνοντας κανείς τα δύο δηλωτικά σήματα, διαπιστώνει πως και στα δύο 

εξακολουθεί να υπάρχει η περικεφαλαία του Μιλτιάδη, και πως θα μπορούσε να 

λείπει άλλωστε, εφόσον είναι ο άνθρωπος που χάρισε στον Μαραθώνα αλλά και στον 

ελληνικό πολιτισμό μια ηρωική νίκη και την ελευθερία. 

 

 

                                                           
9 Αριθμός απόφασης 164/2015 ΔΣ 
10 Άρθρο 5, παρ.2 του Ν. 3852/2010 
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1.5   Χαρακτηριστικά  

 

         Καποδιστριακός Δήμος | Καλλικρατικός Δήμος11 

 

 Πληθυσμός12            12090 κάτοικοι  | 33423 κάτοικοι 

 

 Συν. Έκταση              97 τχλμ.  | 226,55 τχλμ. 

 

 Σύνορα-Όρια     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Οι διαφορές στις τιμές είναι τόσο μεγάλες, διότι στον Καλλικρατικό Δήμο έχουμε συνένωση με τον 
Δήμο της Νέας Μάκρης. Επίσης τα στοιχεία που αναφέρονται πριν το σχέδιο Καλλικράτη 
προέρχονται από την απογραφή που έγινε στον Μαραθώνα το έτος 2001. Τα στοιχεία από τον 
Καλλικρατικό Δήμο, προέρχονται από την απογραφή του πληθυσμού που διεξάχθηκε το 2011, από 
την Ε.Σ.Υ. (βλέπε παράρτημα) 
12 Βλέπε σχεδιάγραμμα 1.5.1  για την εξέλιξη του πληθυσμού κατά το πέρασμα των ετών.  

 

 

Μέχρι και το 2010, τα διοικητικά όρια 

του Δήμου Μαραθώνα, καθορίζονταν  

Βόρεια από τις κοινότητες Γραμμα- 

τικού, Βαρνάβα. Ανατολικά από την 

ακτογραμμή του Σχινιά και της 

παραλίας Μαραθώνα, Νότια από τον 

Δήμο της Νέας Μάκρης και Δυτικά 

από το όρος της Πεντέλης και τα όρια 

της Λίμνης Μαραθώνα και Καλετζίου. 

(Πρόγραμμα Καποδίστριας 1997) 

 

Από το 2011 ο δήμος Μαραθώνα 

συνενώνεται με τον μέχρι τότε 

αυτοδύναμο Νέας Μάκρης και τα όρια 

του διευρύνονται. Κατά βάση ισχύει ότι 

και μέχρι το 2010, ωστόσο έχουμε 

γειτνιάσεις με τον Δήμο Ωροπού από 

βορειοδυτικά Ωροπού, Νότια με τον 

δήμο Ραφήνας και τους οικισμούς του 

Βουτζά. Η ακτογραμμή επεκτείνεται και 

περιλαμβάνει και τις παραλίες Νέας 

Μάκρης, Ζούμπερι, Αγίας Μαρίνας, 

Μάτι, και Αγίου Ανδρέα και βρέχεται 

από τον νότιο Ευβοϊκό Κόλπο .  

(Πρόγραμμα Καλλικράτης 2011) 
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 Τοποθεσία 
Ο Μαραθώνας ανήκει στην ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στο 

βορειοανατολικό τμήμα της και μόλις 42 χιλιόμετρα έξω από το αστικό 

κέντρο της Αθήνας.  Η λεωφόρος Μαραθώνος είναι το κύριο  οδικό δίκτυο  

του Δήμου, καθώς συνδέεται και συνδέει τις γύρω κοινότητες με την Ραφήνα, 

την Αττική Οδό-Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αλλά και τον Άγιο Στέφανο που 

συναντάει την Εθνική οδό..  

 

 

 Το κλίμα 
Το κλίμα της περιοχής είναι αρκετά ευνοϊκό, καθώς είναι κατάλληλο για να 

ευδοκιμήσουν πολλών διαφορετικών  ειδών καλλιέργειες οπωροκηπευτικών.  

Όμως ποικίλει ανάλογα με την εποχή που κανείς επιλέγει να επισκεφθεί τον 

Μαραθώνα. Για παράδειγμα κατά τους θερινούς μήνες που ο υδράργυρος 

ανεβαίνει και η παρουσία του είναι πιο αισθητή στα αστικά κέντρα των 

μεγάλων πόλεων, πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν μια εξόρμηση 

σε κάποια από τις πανέμορφες παραλίες που διαθέτει ο Δήμος κάτι που 

συνδράμει πολύ και στην αύξηση του τοπικού τουρισμού. Τον χειμώνα επίσης 

είναι μια καλή επιλογή για εξόρμηση στη φύση, καθώς οι πυκνές 

βροχοπτώσεις και η παγωμένη ατμόσφαιρα είναι κάτι που μας διακρίνει. Οι 

χιονοπτώσεις είναι κι αυτό ένα φαινόμενο, όχι και τόσο συχνό βέβαια, που 

κάνει την εμφάνιση του κατά τους χειμερινούς μήνες.  

 

Πίνακας 1.5.1 «Εξέλιξη Πληθυσμού/έτος»13 

ΈΤΟΣ 1835 1848* 1853 1855 1879 1889 1896 1907 2001 2011 

ΠΛΗΘ 1026 1796 1981 2080 2995 3600 5159 6095 12090 33423 

 

*Από το 1848 μέχρι και το 1852 υπάρχει μια σταδιακή πτώση του πληθυσμού η οποία 

αρχίζει να ανακάμπτει το 1853 με αποκορύφωμα το 1855 

 

                                                           
13 Τα στοιχεία του πληθυσμού για τα έτη 1835-1907 προέρχονται από το βιβλίο «Ο Μαραθώνας σε 
βάθος χρόνου» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Σε αυτό το κεφάλαιο πρόκειται να δούμε την οργανωτική δομή του Δήμου 

Μαραθώνα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Το επιχειρησιακό του και στρατηγικό 

του πλάνο, την ανάλυση SWOT που χρησιμοποιεί για να  μπορεί να αξιοποιεί τις 

ευκαιρίες και τις δυνατότητες του, καθώς επίσης και να προλαμβάνει τις απειλές και 

τα αδύνατα σημεία που υπάρχουν, την αποστολή του και πως επηρεάζεται από τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και τον χάρτη Λειψίας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ειπωθεί πως 

παρόλο που ο Μαραθώνας ανήκει στην περιφέρεια Αττικής, δεν διαφέρει στην 

οργανωτική του δομή και στις υπηρεσίες που προσφέρει, σε σχέση με αυτά των 

μεγάλων πόλεων και γι αυτό ακριβώς τον λόγο σε αυτά τα σημεία θα γίνει μια 

ονομαστική αναφορά. 

 

2.1 Οργανωτική Δομή  

Όπως κάθε Δήμος, έτσι κι ο Μαραθώνας διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την 

Οικονομική επιτροπή, την επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική επιτροπή και 

φυσικά ,κυρίαρχος των πάντων, τον Δήμαρχο. Οι παραπάνω τομείς είναι οι βασικοί 

πυρήνες για την Διοίκηση, την Εποπτεία και τον Συντονισμό κάθε Δημοτικής 

Οντότητας, ωστόσο στις περιοχές που ανήκουν στην περιφέρεια, υπάγονται και 

κάποιες κοινότητες που δεν συντελούν αυτοδύναμο Δήμο. Στην περίπτωση μας, οι 

κοινότητες που βρίσκονται υπό την αιγίδα του Δήμου Μαραθώνα είναι, το 

Γραμματικό κι  ο Βαρνάβας. 

 

2.1.1 Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου 

Οι υπηρεσίες του Δήμου κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την φύση τους και την 

διεύθυνση στην οποία υπάγονται. Έτσι έχουμε την πρώτη κατηγόρια με το όνομα 

Κεντρικές υπηρεσίες, και δεύτερον υπάρχει η κατηγορία με την επωνυμία 

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες. Στους πίνακες14 που ακολουθούν θα δούμε 

ονομαστικά τι είδους υπηρεσίες  

                                                           
14 Οι πίνακες 2.1.1 και 2.1.2 είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από 
το ΦΕΚ 3147/27.11.2012 «Έγκριση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος, 
Μέρος 1, αρ.1 ¨Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών¨, αρ. 2¨Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών 
Στο παράρτημα υπάρχει ακριβές αντίγραφο των άρθρων .  
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(Βλ. πίνακα 2.1.2 «Διάθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών15» και πίνακα 2.1.1 

«Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών»), περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία και 

ο λόγος είναι πως κάθε δήμος οφείλει και πρέπει να έχει τις ίδιες υπηρεσίες στο 

ενεργητικό του. Έτσι η διάρθρωση του δήμου δεν διαφέρει με αυτήν άλλων 

μεγαλύτερων ή και μικρότερων δήμων. Ωστόσο για κάθε ευκολία προς το 

αναγνωστικό κοινό θα υπάρχει σχετικό απόσπασμα στο παράρτημα.  

 

Πίνακας 2.1.1 «Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

 

 

Πίνακας 2.1.2 «Διάρθρωση Κεντρικών υπηρεσιών» 

 

 

                                                           
15 Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου. 

Γραφέιο
καθαριότητας
και
ανακύκλωσης

Γραφείο 
συντήρησης 
υποδομών

Γραφείο 
διοικητικών 
θεμάτων και 
εξυπηρέτησης  
του πολίτη

Γραφείο 
οικονομικών 
θεμάτων

Γραφείο 
ληξιαρχείου

Γραφείο 
διαχείρισης 
αγροτικών 
θεμάτων

Αποκεντρωμένες 
Υπηρεσίες

        Η βασική διαφορά των 
κεντρικών υπηρεσιών έναντι των 
αποκεντρωμένων είναι πως οι 
κεντρικές υπηρεσίες βρίσκονται 
στην έδρα του Δήμου και 
ομαδοποιούνται σε ενότητες 
συναφούς σκοπού κι αντικειμένου, 
ενώ οι αποκεντρωμένες είναι ναι 
μεν, εγκατεστημένες στην έδρα του 
Δήμου αλλά προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση των δημοτών των 
κοινοτήτων που υπάγονται στον 
εκάστοτε δήμο! 



 

 
 

- 12 - 

 

 

Υπηρεσίες Υπαγόμενες 
στον Δήμαρχο

•Γενικός Γραμματέας

•Ιδιαίτερο Γραφέιο 
Δημάρχου

•Αυτοτελές  γραφείο 
επικοινωνίας & 
δημοσίων σχέσων

•Αυτοτελές γραφείο 
διαφάνειας & 
διοικητικής βοήθειας

•Αυτοτελές γραφείο 
δημοτικού 
συμβουλίου & 
υποστήριξης 
πολιτικών οργάνων

•Νομική Υπηρεσία

•Διεύθυνση δημοτικής 
αστυνομίας  
►Τμήμα 
επιχειρησιακόυ 
σχεδιασμού
►Τμήμα 
Αστυνόμευσης

Επιτελικές Υπηεσίες

•Αυτοτελές  τμήμα 
προγραμματισμο
ύ, οργάνωσης & 
πληροφορικής 

► Γραφείο 
προγραμματισμο
ύ, ανάπτυξης, 
οργάνωσης & 
υλοποιήσης Ε.Π.

►Γραφείο 
τεχνολογιών 
πληροφορικής & 
επικοινωνίας 
(ΤΠΕ)

Υπηρεσίες 
περιβάλλοντος και 

ποιότητας ζωής

•1) Διεύθυνση 
πολεοδομίας
►Τμήμα έκδοσης 
οικοδομικών αδειών
►Τμήμα 
πολεοδομικών 
εφαρμογών
►Τμήμα ελέγχου 
κατασκευών

•2)Διεύθυνση 
καθαριότητας, 
ανακύκλωσης, 
περιβάλλοντος, 
πρασίνου & 
συντήρησης 
υποδομών
►Τμήμα αποκομιδής 
απορριμάτων, 
ανακυκλώσιμων 
υλικών & καθαρισμού 
κοινόχρηστων χώρων 
►Τμήμα διαχείρησης 
& συντήρησης 
οχημάτων
►Τμήμα 
περιβάλλοντος, 
πολιτικής προστασίας 
& συντήρησης 
πρασίνου.

Υπρεσίες υποστήριξης

•1) Διέυθυνση διοικητικών 
υπηρεσίων
►Τμήμα δημοτικής 
κατάστασης & ληξιαρχείου
► Τμήμα αλλοδαπών και 

μετανάστευσης 
►Τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού

•2)Αυτοτελές τμήμα 
κοινωνικής προστασίας, 
παιδείας, πολιτισμόυ και 
αθλητισμού
►Γραφείο κοινωνικής 
πολιτικης & πολιτικών 
ισότητας των φύλων
► Γραφείο προαστασίας & 

προαγωγής της δημόσιας 
υγείας
► Γραφείο παιδείας, δια 

βίου μάθησης, πολιτισμού 
και αθλητισμού

•3) Διεύθυνση κέντρων 
εξυπηρέτησης  πολιτών 
(Κ.Ε.Π)
► Τμήμα εξυπηρέτησης 
πολιτών
►Τμήμα εσωτερικής 

ανταπόκρισης

•4) Διεύθυνση οικονομικών 
υπηρεσίων
►Τμήμα προυπολογισμού 
& λογιστηρίου
►Τμήμα προμηθείων
►Τμήμα εσόδων & 

περιουσίας
►Τμήμα ταμείου 
►Τμήμα μισθοδοσίας

•5) Διευ/ση τοπικής 
ανάπτυξης
►Τμήμα αγροτικής 
παραγωγής & αλιείας

α)Γραφείο γεωργικής 
ανάπτυξης

β)Γραφείο αλιείας
►Τμήμα αδειοδοτήσεων, 

ρύθμισης εμπορικών 
δραστηριουήτών και 
τουρισμού

• 6)Διεύθυνση τεχνικών 
υπηρεσίων
► Τμήμα συγκοινωνιακών 

κ΄κτιριακών έργων
►τμήμα Ηλεκτρομ/κων 

έργων & σηματοδότησης
►Τμήμα υδραυλικών κα;ι 

εγγειοβελτιωτικών έργων
►Τμήμα συγκοινωνιών 

κ΄εγκαταστάσεων
►Τμήμα εξυπηρέτησης 

κοινού & διοικητικής 
υποστήριξης. 
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2.2 Η στρατηγική πολιτική 

Χάρις τον Καλλικράτη η στρατηγική που ακολουθεί ο Δήμος τείνει ολοένα και 

περισσότερα προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ειδικότερα ο σχεδιασμός της, βασίζεται 

στις αρχές και τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την βιώσιμη 

ανάπτυξη16 των πόλεων και των περιφερειών.  O κάθε δήμος διαμορφώνει την 

στρατηγική πολιτική που θα ακολουθήσει σύμφωνα με την κατάσταση που επικρατεί 

στο εσωτερικό του. Σε καμία περίπτωση δεν υιοθετείται το ίδιο μοντέλο στρατηγικής 

από όλες τις πόλεις καθώς σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί μια 

διαφορετική κατάσταση τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.   

 

2.2.1 Ορισμός17 

Ο όρος στρατηγική διοίκηση ή πολιτική συγκεντρώνει όλες τις διοικητικές λειτουργίες 

μιας οργάνωσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα καλά οργανωμένο που 

αποτελεσματικά προσδιορίζει, εφαρμόζει και αξιολογεί τις στρατηγικές επιλογές που θα 

εφαρμοσθούν.  

Η επίτευξη των επιδιωκόμενων επιπέδων οργανωτικής δομής, που έχουν τεθεί από 

την αρμόδια διοίκηση του κάθε οργανισμού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, η ικανοποίηση των πολιτών με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συντελέσουν 

αλληλένδετους στόχους μιας στρατηγικής για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

 Το κυρίαρχο στοιχείο που διέπει την στρατηγική του δήμου Μαραθώνα είναι η 

ανάπτυξη της εσωτερικής μετανάστευσης, κάτι που μας οδηγεί και μας υποχρεώνει 

όλους σαν πολιτεία, να αναμετρηθούμε με την ενσωμάτωση των νέων κατοίκων που 

εγκαθίστανται στον Μαραθώνα, μαζί με τα προβλήματα τους αλλά και τις ευκαιρίες 

τους.  

 2.2.2 Οι στόχοι 

Οι στόχοι που θα θέσει η κάθε διοίκηση κάθε οικονομικού οργανισμού, πρέπει πάνω 

από όλα να συμβαδίζουν με το όραμα, την φύση αλλά και τους κανόνες ηθικής που 

ακολουθεί. Ειδικότερα οι στόχοι που θα τεθούν θα πρέπει είναι η επέκταση της 

αποστολής της επιχείρησης και να αναφέρονται στο επιθυμητό αποτέλεσμα του 

οργανισμού. 

 Το να τεθούν οι στόχοι σε μια οικονομική μονάδα όπως ένας Δήμος, είναι 

πρωταρχική ενέργεια, καθώς παρέχουν προσανατολισμό για όλες τις αποφάσεις της 

                                                           
16 Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να θέτει 
σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να κορώσουν τις δικές τους ανάγκες μετέπειτα.   
17  Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Οργάνωση & Διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων και 
οργανισμών» από το http://eclass.teiion.gr/ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

http://eclass.teiion.gr/
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διοίκησης και καθορίζουν τα πρότυπα βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν τα τελικά 

αποτελέσματα. Αν μια οικονομική μονάδα δεν έχει στόχους δεν υπάρχει και λόγος 

ύπαρξης της.  Για να επιτευχτεί όμως αυτό πρέπει να διακρίνονται από 4 βασικές 

ιδιότητες (βλ. σχεδιάγραμμα 2.2.1 Ιδιότητες στόχων): 

1.Σαφήνεια:  Κάθε στόχος πρέπει να είναι διατυπωμένος με σαφήνεια τόσο 

ως προς το περιεχόμενο και την χρονική του διάρκεια όσο και ως προς τον 

τρόπο υλοποίησης. Αυτό συμβαίνει διότι το περιβάλλον εξελίσσεται με 

ταχύτατους ρυθμούς και μαζί με αυτό αλλάζουν οι ανάγκες των πολιτών, 

επέρχονται συνεχώς νέα μέτρα εξέλιξης από τους κρατικούς οργανισμούς κάτι 

που σημαίνει ότι δεν μπορούν να μένουν στάσιμοι και απαράλλακτοι οι 

στόχοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι δεν θα μπορούν να συμβαδίζουν 

με την εποχή της αλλαγής που βιώνουμε.  

2.Ρεαλισμός: Οι στόχοι που θα προταθούν από τα μέλη της διοίκησης θα 

είναι αρκετοί όμως αυτοί που τελικά θα επιλεχθούν θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες της επιχείρησης έτσι 

ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν με τα μέσα και τον ανθρώπινο δυναμικό 

που υπάρχει.  

3.Ιεράρχιση: Για να υπάρξει μια συνοχή και μια μεθοδικότητα ως προς τις 

δράσεις του Δήμου θα πρέπει οι στόχοι που θα τεθούν να εξετασθούν και να 

ιεραρχηθούν ανάλογα με την σπουδαιότητα και την σημαντικότητα του 

καθενός. Για παράδειγμα πρώτος στην ιεράρχηση θα έρθει ο στόχος που θα 

συμβάλλει στην καλυτέρευση  των υπηρεσιών προς στους πολίτες, όπως με το 

να παρέχονται κάποια έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή σε αντίθεση με την 

γραφειοκρατία που κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, 

τελευταίος στην ιεράρχηση έρχεται εκείνος για την αλλαγή της πρόσοψης του 

δημαρχείου. 

4.Συνέπεια: Οι στόχοι θα πρέπει να συμφωνούν με την αποστολή και τους 

γενικότερους στόχους, καθώς και με την πολιτική που ακολουθεί ο δήμος, που 

στην προκειμένη περίπτωση επηρεάζεται αρκετά από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Μερικούς από τους στόχους που έχει θέσει ο δήμος Μαραθώνα επηρεασμένος από τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι οι εξής: 

1. Η οικονομική ευημερία 

2. Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος 

3. Κοινωνική συνοχή 

4. Πολιτιστική ταυτότητα 

5. Ανάπτυξη κοινοτήτων 

6. Η κοινωνική ένταξη και η ενσωμάτωση νέων κατοίκων18 

 

                                                           
18 Βασικό στοιχείο του Δήμου είναι ο μεγάλος ρυθμός εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης 
κάτι που οδηγεί ολόκληρο τον Μαραθώνα σε μια μεγάλη προσπάθεια ενσωμάτωσης νέων κατοίκων 
που εγκαθίστανται, φέρνοντας μαζί τους προβλήματα αλλά και νέες δυνατότητες.  
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Σχεδιάγραμμα 2.2.1/ Ιδιότητες στόχων 

 

 

 2.2.3 Η αποστολή 

Η αποστολή ,είναι το Α και το Ω για την ύπαρξη ενός οργανισμού γενικότερα, μας 

αναφέρει ποιός είναι ο γενικός σκοπός μιας οικονομικής οντότητας, τόσο του 

ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, και μας παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί 

κανείς να αναπτύξει τους στόχους, τις πολιτικές, τις στρατηγικές αλλά και τα 

προγράμματα δράσης.  

Η αποστολή του δήμου Μαραθώνα ως σύγχρονος φορέας έκφρασης των 

αυτοδιοικητικών αξιών είναι: 1. Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων 

    2. Η παροχή δημόσιων αγαθών κι υπηρεσιών 

 για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με σκοπό 

τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.  

Η αποστολή  όμως πρέπει να συμμορφώνεται και να συμβαδίζει σύμφωνα με το 

Πλαίσιο δράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη όπως αυτό διαμορφώνεται από 

την Ε.Ε, έχοντας σαν πεπατημένη τις παρακάτω προτάσεις: 

 

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΑΦΗΝΕΕΙΑ

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ
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1. Ενδυνάμωση της οικονομικής ευημερίας και της απασχόλησης σε μικρά 

και μεγάλα αστικά κέντρα. 

2. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης 

των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών. 

3. Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

4. Συμβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην 

ενίσχυση του τοπικού δυναμικού.  

 

 

 

 

2.3 Analysis SWOT 

2.3.1 Ορισμός19 

Η  ανάλυση SWOT ή στα ελληνικά ανάλυση Δ.Α.Ε.Α20, αποτελεί μια μέθοδο 

ετοιμότητας για τον κάθε οικονομικό οργανισμό, κατά την οποία γίνεται η  διάγνωση 

και η εκτίμηση των δυνατών και των αδύναμων σημείων καθώς επίσης και ο 

εντοπισμός των ευκαιριών και των απειλών που υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον.  

Πίνακας 2.3.1 «SWOT Ανάλυση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ο ορισμός προέρχεται από το βιβλίο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ» συγγραφέων Γ.ΠΕΤΡΩΦ, Κ. 
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ, Α. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ, από τις εκδόσεις Rosili κι έτος κυκλοφορίας 2002. 
20SWOT: Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats, 
   Δ.Α.Ε.Α: Δυνάμεις/Αδυναμίες/Ευκαιρίες/Απειλές 
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 Να σημειωθεί πως η μέθοδος SWOT είναι απλή και παροδική καθώς 

χρησιμοποιείται για τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό του οργανισμού. Η 

απλότητα της είναι που την κάνει ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία της διοίκησης 

καθώς  απευθύνεται σε κάτι ειδικό αποφεύγοντας τις δυσκολίες ενός γενικευμένου 

και αόριστου περιβάλλοντος. 

 

2.3.2 Τα κύρια εργαλεία της επιτυχίας 

Για την επιτυχημένη και αποδοτική χρήση της ανάλυσης SWOT πρέπει να 

ακολουθούνται 4 βασικοί κανόνες: 

1. Εστίαση: Η ανάλυση ΔΑΕΑ, είναι αποτελεσματική-παραγωγική όταν 

λειτουργεί σε συγκεκριμένες περιοχές21, δηλαδή από το σύνολο του 

οργανισμού γίνεται εστίαση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του.   

2. Συλλογικό Όραμα: Η ομαδική εργασία προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα 

από όσο η ατομική. Έτσι η SWOT ανάλυση πρεσβεύει το ομαδικό πνεύμα 

κατά το οποίο συλλέγονται και αναλύονται πληροφορίες που διαφορετικά θα 

ήταν αδύνατον να υλοποιηθεί μια τέτοια ενέργεια αν κάθε στέλεχος δρούσε 

ανεξάρτητα και μοναχικά. Είναι κι ένας τρόπος για να για να διαπιστωθεί 

κατά πόσο ο οικονομικός οργανισμός πορεύεται σύμφωνα με το περιβάλλον, 

καθώς επέρχεται ομοφωνία μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. 

3. Προσανατολισμός προς τους πολίτες: Είναι το πιο σημαντικό κριτήριο 

καθώς με αυτό εντοπίζονται οι δυνάμεις και οι αδυναμίες της εξεταζόμενης 

περιοχής του οργανισμού. Να επισημανθεί πως μια δύναμη ή μια αδυναμία 

που δεν γίνεται αντιληπτή από τους πολίτες δεν πρέπει  να συμπεριληφθεί 

στην ανάλυση. 

4. Αντικειμενική ανάλυση περιβάλλοντος: Σε αυτό το κομμάτι η προσοχή 

εστιάζεται στο εξωτερικό περιβάλλον,  καθώς οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι 

πραγματικές εφόσον είναι πλήρως εξωτερικές από τον οργανισμό, δηλαδή να 

συνεχίζει η ύπαρξη τους με ή χωρίς την ύπαρξη του οργανισμού.  

Για μεγαλύτερη κατανόηση θα γίνει αναφορά στην swot ανάλυση του δήμου με το 

παρακάτω σχεδιάγραμμα 2.3.2 SWOT Ανάλυση Δήμου Μαραθώνα, το οποίο έχει 

βασιστεί αποκλειστικά στην εμπειρία των δημοτών. Δεν είναι προϊόν από την 

διοίκηση του δήμου. 

 

 

 

                                                           
21 Για να επέλθει μια γενική εικόνα της επικρατούσας κατάστασης του οργανισμού, γίνεται ανάλυση 
SWOT σε συγκεκριμένες περιοχές μεμονωμένα, έτσι ώστε να μπορούν να αποδώσουν την γενική 
εικόνα που αναζητείται από την διοίκηση. 
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Πίνακας 2.3.2 Swot Ανάλυση του Δήμου Μαραθώνα 

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ευκαιρίες Απειλές 

Τεχνικές και 

κοινωνικές 

υποδομές 

 

► Επαρκείς 

χώροι 

στάθμευσης 

► Δημιουργία 

αξιοθαύμαστων 

έργων στο 

πλαίσιο των 

Ολυμπιακών 

αγώνων 2004 

 ► Ύπαρξη 

δημοτικού 

θεάτρου 

► Λειτουργία 

κοινωνικού 

φροντιστηρίου, 

παντοπωλείου 

► Λειτουργία 

Μουσείων 

► Ελλιπές οδικό δίκτυο 

► Ελλείψεις στο σύστημα 

διαχείρισης απορριμμάτων 

και ανακύκλωσης 

► Μη αξιοποίηση του 

Κωπηλατοδρομίου 

► Ανύπαρκτο 

αποχετευτικό και 

αντιπλημμυρικό σύστημα. 

► Πρόβλημα στο 

σύστημα αυτόματης 

πυρόσβεσης στο εθνικό 

πάρκο Σχινιά 

► Ανύπαρκτη δημοτική 

συγκοινωνία 

► Ανάγκη για Κ.ΑΠ.Η 

και δημόσια κέντρα 

προσχολικής αγωγής 

► Δυνατότητα 

ύδρευσης και 

αποχέτευσης από 

την ΕΥΔΑΠ 

Μαραθώνα 

► Βελτίωση των 

υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων-

συντήρηση  

► Εκμετάλλευση 

του κωπηλατο-

δρομίου  Σχινιά 

ως πόλο έλξης για 

τουρίστες. 

► Εφαρμογή του 

δημοτικού 

προγράμματος 

«βοήθεια στο 

σπίτι22» 

► Κακή ποιότητας 

ζωής 

► Εγκατάλειψη 

και δυσλειτουργία 

ολυμπιακών 

υποδομών 

► Κίνδυνος 

πλημμύρας 

► Εσωτερική 

μετανάστευση προς 

τα αστικά κέντρα 

► Μείωση 

τουρισμού από 

ανύπαρκτες 

εγκαταστάσεις στις 

παραλίες 

► Αύξηση 

ποσοστού 

ρύπανσης από την 

χρήση οχημάτων 

ΙΧ από την έλλειψη 

δημοτικής 

συγκοινωνίας 

Αγροτικός 

Τομέας 

► Ευνοϊκό 

κλίμα  

► Κατάλληλη 

γεωμορφολογία 

του εδάφους για 

διάφορες 

καλλιέργειες                                  

                                                           

                             

► Εξάρτηση από τις 

καιρικέ συνθήκες  

► Αυξημένο κόστος 

παραγωγής 

► Χρήσεις 

φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων μη φιλικά 

προς το έδαφος.                                                       

                                                

► Κατάλληλες 

συνθήκες για την 

ύπαρξη 

αγροτουρισμού 

► Ανάπτυξη 

βιολογικών 

καλλιεργειών 

 

                                   

► Πλήρης 

εγκατάλειψη του 

αγροτικού τομέα 

► Μεγάλα ενοίκια  

                                                        

                                       

                                      

                                   

                                                           
22 Το δημοτικό πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» απευθύνεται κυρίως σε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά 
και σε άτομα με κινητικές και ειδικές ανάγκες Α.με.Α. Το πρόγραμμα παρέχει ψυχολογική 
υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή φροντίδα. Για περεταίρω πληροφορίες και 
ενημέρωση επισκεφτείτε το site: www.cityofathens.gr 
 

http://www.cityofathens.gr/
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► Ύπαρξη 

γεωτρήσεων για 

την υδροδότηση  

 

► Κατακερματισμός του 

καλλιεργήσιμου εδάφους 

σε μικροϊδιοκτησίες 

 

► Εκπαίδευση 

για σύγχρονα 

συστήματα 

παραγωγής 

 

► Μεγάλος 

ανταγωνισμός 

εισαγόμενων 

προϊόντων 

 

Οικονομικός 

Τομέας 

► Ύπαρξη 

ακόμα του 

πρωτογενούς 

τομέα 

► Μεγάλο 

εργατικό 

δυναμικό λόγω 

μετανάστευσης 

► Ανάπτυξη 

τριτογενούς 

τομέα 

 

► Αυξανόμενος 

πληθυσμός 

► Ύπαρξη 

τουρισμού 

 

► Συρρίκνωση του 

πρωτογενούς τομέα 

► Ανεργία στις νεαρές 

ηλικίες  

► Αναζήτηση εργασίας 

σε γειτονικούς δήμους 

► Οικονομικές 

ανισότητες  

 

 

► Μεγάλο 

μεταναστευτικό κίνημα με 

οικονομικά προβλήματα 

 

 

 

► Ευκαιρία 

απασχόλησης των 

μεταναστών στον 

αγροτικό τομέα. 

► Οι παραθε-

ριστές  δημιου-

ργούν μεγαλύτερα 

έσοδα για την 

οικονομία του 

Δήμου 

 

 

► Ένταξη 

οικονομικών 

προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ από τον 

δήμο 

 

 

 

► Μεγάλη εκροή 

χρημάτων από το 

εσωτερικού του 

δήμου προς 

διάφορες τρίτες 

χώρες, λόγω των 

μεταναστών 

► Αύξηση 

δημοτικών τελών 

λόγω κρατικών 

παρεμβάσεων 

     

                                       

► Κατάχρηση 

επιδομάτων ΕΣΠΑ 

προς προσωπικό 

όφελος 

 

Φυσικό 

Περιβάλλον 

► Μεγάλη 

ποικιλομορφία 

φυσικών 

χαρακτηριστικών 

► Εθνικό πάρκο 

Σχινιά 

► Ύπαρξη 

περιοχών Νatura  

 

 

► Αυθαίρετη οικιστική 

και τουριστική δομική 

ανάπτυξη εις βάρος του 

φυσικού περιβάλλοντος 

► Καταπάτηση 

προστατευόμενων χώρων 

► Περιβαλλοντολογικά 

προβλήματα στις παραλίες 

 

 

► Αξιοποίηση 

πάρκου Σχινιά 

► Φιλοξενία 

σπάνιων ειδών 

άγριας ζωής 

► Ανάδειξη 

τοπικού κάλλους 

μέσω εκδρομών 

και περιπάτων 

 

                           

► Μόλυνση 

εδάφους και 

υδάτων 

► Κλιματικές 

αλλαγές λόγω 

πυρκαγιών 

► Εξαφάνιση 

σπάνιων ζώων 

► Υποβάθμιση της 

ποιότητας της ζωής 

των πολιτών 
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► Τεράστια 

ακτογραμμή 

 

► Πρόβλημα στο 

σύστημα αυτόματης 

πυρόσβεσης στο πάρκο 

Σχινιά 

► Μεγάλες πυρκαγιές  

► Βαλτώδες περιοχές  

► Εθελοντική 

καθαριότητα 

πάρκου Σχινιά 

► Εθελοντική 

δενδροφύτευση  

 

► Απομάκρυνση 

τουρισμού 

► Ελονοσία 

 

 

Η SWOT ανάλυση του παραπάνω πίνακα εστιάζεται σε 4 τομείς από ολόκληρο το 

δήμο Μαραθώνα. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται ανάλυση των τεχνικών και 

κοινωνικών υποδομών, του αγροτικού τομέα καθώς ο Μαραθώνας ήταν ανέκαθεν 

αγροτική περιοχή, του οικονομικού τομέα και τέλος του φυσικού περιβάλλοντος. Οι 

τομείς που επιλέχθηκαν είναι ίσως οι 4 πιο βασικοί και αντιπροσωπευτικοί για 

ολόκληρο το Δήμο, καθώς εστιάζουν στα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  όπως 

επίσης και στα μειονεκτήματα και τις απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει ο 

Μαραθώνας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, θα μπορεί να αξιοποιηθεί σωστά κάθε 

δυνατό σημείο αλλά και να εξετασθούν πιο προσεκτικά μελλοντικές ευκαιρίες, 

παράλληλα όμως θα μπορέσει να αποφευχθεί ένα μεγάλο ποσοστό των επερχόμενων 

κινδύνων και απειλών που μπορούν να βλάψουν σοβαρά την βιωσιμότητα του δήμου 

αλλά και γενικότερα ολόκληρης της περιοχής του Μαραθώνα.   

 

2.3.3 Όραμα 

Το όραμα του Δήμου Μαραθώνα, με βάση τις ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές 

αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιδιώξεις και τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής 

αποτυπώνεται ως εξής:  

 «Δημιουργία μια σύγχρονης, λειτουργικής, φιλικής, συμμετοχικής και ανθρώπινης 

πόλης υπερτοπικής σημασίας, κέντρο ανάπτυξης και πολιτισμού στην Περιφέρεια 

Αττικής κι ευρύτερα» 

Μετά από την ανάλυση SWOT, κι έχοντας εντοπίσει πλέον τις αδυναμίες του 

εσωτερικού περιβάλλοντος και τις απειλές από το ευρύτερο περιβάλλον κι έχοντας 

αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής, η δημοτική Αρχή έχει 

ως αναπτυξιακό όραμα την ανάδειξη του Δήμου Μαραθώνα: 

 Σε περιοχή υψηλής ποιότητας διαβίωσης με πρωταγωνιστικό ρόλο στις 

κοινωνικές και πολιτικές δράσεις 
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 Σε πόλο συγκέντρωσης υποδομών επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

υπηρεσιών υψηλής αξίας και σημασίας για την ευρύτερη περιοχή του 

Μαραθώνα 

 Σε ανοικτή πόλη με ίσες ευκαιρίες για όλους. 

 

Πρέπει να τονισθεί εδώ πώς οι δυνατότητες του Δήμου προσδιορίζονται από την 

λειτουργική αποτελεσματικότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος του. Με 

κυρίαρχο στόχο την αποτελεσματικότητα, η Δημοτική Αρχή καταρτίζει το 

αναπτυξιακό όραμα για το εσωτερικό του Δήμου ως εξής: 

“O εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου (εισαγωγή 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, 

απλούστευση διαδικασιών, χρηστή και αποδοτική διαχείριση, επιμόρφωση και 

εξειδίκευση προσωπικού, διεύρυνση συνεργασιών τοπικών και υπερτοπικών) ως 

επίσης και η απόκτηση της απαραίτητης κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής 

(δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος) ώστε να συμβάλλει στη 

βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών και ταυτόχρονα να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες τους“ 
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2.4 Δημόσιο management 

Το επερχόμενο νομοσχέδιο Καλλικράτης εκτός από τα ευρωπαϊκά πρότυπα που 

επιβάλλει στον δήμο, μαζί με την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του κάνει την 

εμφάνιση του και στον τομέα του Δημοσίου management. Φιλοδοξία του λοιπόν είναι 

τόσο οι Δήμοι όσο και οι περιφέρειες να λειτουργήσουν με νέα μοντέλα δημοσίου 

management χρησιμοποιώντας εργαλεία μέτρησης αποδόσεως και συστήματα 

διοίκησης που να διέπονται από διαφάνεια.  

 

2.4.1 Ορισμός management 

Το management αποτελεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης των απαιτούμενων εργασιών, 

αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσω άλλων ανθρώπων και σε συνεργασία με αυτούς.  

Η ανάγκη για την ύπαρξη του management στην διοικητική ηγεσία ενός δημόσιου 

οργανισμού Τ.Α γιατί πλέον η δημόσια διοίκηση και οι δημόσιες οργανώσεις 

κρίνονται βάσει των προσφερόμενων αποτελεσμάτων με μοναδικούς αποδέκτες τους 

πολίτες. Πλέον επικρατεί μια τάση εξωστρέφειας προς την ικανοποίηση των αναγκών 

των πολιτών κι όχι προς το επιδιωκόμενο κέρδος. Στόχος πλέον δεν είναι η ποσότητα 

των υπηρεσιών που προσφέρει κάθε δημόσια αρχή αλλά η ποιότητα. Ο βασικός λόγος 

αυτής της εξωστρεφής συμπεριφοράς είναι η αλλαγή της κοινωνικής 

πραγματικότητας. 

 Οι τωρινές συνθήκες λειτουργίας τόσο του κράτους όσο και των δημοσίων 

υπηρεσιών επηρεάζονται στο έπακρο από τους εξής παράγοντες (σχήμα 2.4.1 Από τι 

επηρεάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες;): 
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Σχήμα 2.4.1 «Από τι επηρεάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες» 

 

 

Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω σχήμα,  η παγκοσμιοποίηση, η 

αμφισβήτηση της ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών και η προσέγγιση της 

δημόσιας γραφειοκρατίας με όρους πολιτικής οικονομίας, είναι μερικοί από τους 

λόγους που δρουν καταλυτικά σαν αλληλένδετα γρανάζια στον τρόπο λειτουργίας 

των δημοσίων υπηρεσιών ανοίγοντας δρόμο για το δημόσιο management.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Την 
αμφισβήτηση της 

ικανότητας του 
δημοσίου τομέα

3.Προσέγγιση της 
δημόσιας 

γραφειοκρατίας με 
όρους πολιτικής 

οικονομίας
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2.4.2 Δημόσιο Management 

Το Δημόσιο management έχει ως βασικό άξονα, τον εξωστρεφή προσανατολισμό 

προς τους πολίτες, οι οποίοι είναι και οι ¨πελάτες¨ των δημόσιων οργανώσεων. 

Πρωταρχικό ρόλο στην θέσπιση του δημοσίου management έχει η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα. Βασική πορεία πλεύσης του Δ.Μ είναι η ικανοποίηση των αναγκών 

και των απαιτήσεων των πολιτών. Η καινοτομία σε όλο αυτό είναι πως πλέον κάθε 

δήμος και γενικότερα κάθε δημόσιος οργανισμός θα συγκρίνει και θα μετράει τα την 

αποτελεσματικότητα του και την επιτυχία βάσει του βαθμού ικανοποίησης των 

πολιτών.  

  Οι λόγοι που εδραιώνεται το δημόσιο management: 

1. H  λειτουργική ανεπάρκεια της τεράστιας γραφειοκρατίας που δεσπόζει τις 

δημόσιες υπηρεσίες 

2. Ο πληροφοριακός κατακλυσμός  

3. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 

4. Η αναζήτηση από ενεργούς εργαζόμενους με θέληση για γνώση, φια μια δουλεία 

με δυνατότητες ανάπτυξης κι όχι απλώς μιας αμοιβής. 

5. Οι αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτικές υπηρεσίες 

 

2.4.3 Το Δημόσιο Management στην Ελλάδα  

Το Δημόσιο Management στις χώρες της Ευρώπης υπάρχει και λειτουργεί αρκετά 

χρόνια ωστόσο στην Ελλάδα κάνει τα πρώτα του βήματα το έτος 2012 μαζί με το 

νομοσχέδιο Καλλικράτης, που κατά την καθιέρωση του έχουν τεθεί σε εφαρμογή 

διάφορα προγράμματα για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

από τους δημόσιους φορείς.  Οι κυριότερες δράσεις των προγραμμάτων είναι: 

1. Οι τηλεφωνικές αιτήσεις 

2. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πχ 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίων υπηρεσιών) 

3. Η απλούστευση των διαδικασιών με κατάργηση δικαιολογητικών και 

φορέων 

4. Η ψηφιοποίηση των διοικητικών εντύπων 

5. Η δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης 

6. Η απογευματινή λειτουργία των υπηρεσιών 

7. Η έκδοση χαρτών δικαιωμάτων των πολιτών23  

                                                           
23 Ο χάρτης δικαιωμάτων καταγράφει τα ατομικά, τα πολιτικά , τα κοινωνικά και τα δικαιώματα των 
πολιτών. Έχει θεσπιστεί νομίμως από της Ε.Ε,  με σκοπό να ρυθμίζει τους κανονισμούς και τις 
οδηγίες τις ΕΕ, ώστε να μην προσκρούουν στην «Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου» η οποία είναι αποδεκτή κι επικυρωμένη από όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης. 
https://el.wikipedia.org/ 
 

https://el.wikipedia.org/
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8. Οι κωδικοποιήσεις και η βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων  

9. Η εισαγωγή συστημάτων μέτρησης της αποδοτικότητας δημοσιών 

υπηρεσιών και υπαλλήλων. 

 Η προσπάθεια του ελληνικού δημοσίου για πλήρη αφομοίωση και λειτουργία του 

δημοσίου management είναι μεγάλη και σεβαστή όμως ένα μεγάλο πλήγμα και που 

ίσως αναστέλλει την ολοκληρωτική και πλήρης εφαρμογή του είναι οι πελατειακές 

σχέσεις που έχει με τους πολίτες και η μη τήρηση όλων των θεσμικών και 

ρυθμιστικών κανονισμών. Η ελπίδα για εξέλιξη και αναδιοργάνωση είναι εκείνη που 

μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε την πορεία προς την απέλαση της 

γραφειοκρατίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πολιτών. 

 

 

 

 

 

2.5 Ευρωπαϊκά πρότυπα και χάρτης Λειψίας 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί και παραπάνω όλη η διοικητική λειτουργία του δήμου 

ενεργεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την βιώσιμη αστική Ανάπτυξη. Σε 

αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται ο Χάρτης Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές 

Πόλεις ώστε να βοηθήσει στην εφαρμογή του προγράμματος δίνοντας κάποιες κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές.  

  

 Ειδικότερα ο Χάρτης Λειψίας είναι ένα έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ των 

κρατών μελών με απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια. Το πρόγραμμα που καλείται να 

υπηρετήσει ο Χάρτης, θα έχει πεδίο εφαρμογής πολλές διαφορετικές χώρες και 

πόλεις της Ευρώπης, η καθεμία με διαφορετικά ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά 

αλλά και πολιτικά υπόβαθρα, κάτι που γεννά την ανάγκη για ένα κοινό πρόγραμμα 

πλεύσης και αρχών ‘ώστε να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς 

κάνει κι ο Χάρτης Λειψίας! Δίνει κοινές αρχές και στρατηγικές για την πολιτικής της 

αστικής ανάπτυξης, οδηγώντας του Υπουργούς των ενδιαφερόμενων χωρών να 

αναλάβουν τις παρακάτω δεσμεύσεις:  
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 Να προωθήσουν πολιτική δημόσια συζήτηση στις χώρες τους 

σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών και των 

στρατηγικών του στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

αναπτυξιακές πολιτικές 

 Να χρησιμοποιήσουν το μέσο της «ολοκληρωμένης αστικής 

ανάπτυξης» και τη σχετική διακυβέρνηση για την εφαρμογή 

του. 

 Να θεσπιστεί απαραίτητο πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο και να 

προωθηθεί η καθιέρωση μιας ισορροπημένης εδαφικής 

οργάνωσης. 

 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, ο Χάρτης Λειψίας χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω αρχές:  

 Προώθηση προσεγγίσεων πολιτικής «ολοκληρωμένης 

αστικής ανάπτυξης» 

 Δημιουργία και εξασφάλιση δημόσιων χώρων υψηλής 

ποιότητας. 

 Εκσυγχρονισμός δικτύων υποδομής και αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης 

 Εισαγωγή προορατικής πολιτικής καινοτομίας και 

εκπαίδευσης 

 Απόδοση της δέουσας σημασίας στις υποβαθμισμένες 

περιοχές, στο συνολικό πλαίσιο του κάθε αστικού 

συγκροτήματος. 

 

 Εν κατακλείδι λοιπόν, όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της 

αποστολής του Δήμου Μαραθώνα στις σύγχρονες συνθήκες και του ανοίγουν 

ορίζοντες προοπτικής και περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης. Πλέον μιλάμε για έναν 

από τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής και ήταν χρέος τόσο του κράτους όσο 

και της διοίκησης του Δήμου, να φέρουν το εκσυγχρονισμό και να τον συμβαδίσουν 

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ακολουθούν αρκετά χρόνια πριν, αρκετοί δήμοι της 

Ελλάδος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Μαραθώνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια πηγή αρχαιολογικού πλούτου, 

καθώς πλημμυρίζεται από ιστορικά μνημεία και μουσεία.  Η ιστορία που  τον 

διακατέχει, είναι και η αιτία που είναι ευρέως γνωστός στα απέραντα του κόσμου και 

που τον κάνει πόλο έλξης για τους τουρίστες και όχι μόνο. Παρά τα ευρήματα που 

υπάρχουν και είναι διαθέσιμα στο κοινό, είναι σίγουρο πως ο Δήμος έχει πολλούς 

κρυμμένους «θησαυρούς» να χαρίσει ακόμα στην ιστορία της Ελλάδος. 

Αν τελικά , κάποιος αποφασίσει να επισκεφθεί την μικρή μας κωμόπολη θα 

συναντήσει διαφόρων ειδών ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, από την 

προϊστορική εποχή μέχρι και τη σύγχρονη, κάτι που κινεί το ενδιαφέρον για 

περαιτέρω αναζήτηση και γνώση των γεγονότων. 

 

3.1 Αρχαιολογικοί Χώροι- Ευρήματα 

  Το ορόσημο όλων, είναι ο Τύμβος των Αθηναίων. 

 Πρόκειται για ένα λόφο διαμέτρου 50μ. καθ ύψους 9μ. που σκέπασε τα νεκρά 

σώματα των 192 Αθηναίων, που έπεσαν ηρωικά στην Μάχη του Μαραθώνα το 

Σεπτέμβριο του 490 π.Χ., εναντίον των Περσών. Παρακάτω υπάρχει διαγραμματική 

απεικόνιση των επισκέψεων που έχει δεχθεί ο εν λόγω χώρος.  

 

Ο Τύμβος των Αθηναίων από αεροφωτογραφία24 

 

                                                           
24Από το αρχείο του Δημαρχείου Μαραθώνα  
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   Σχεδιάγραμμα 3.1.1 « Προβολή επισκέψεων αριθμητικά» 

 

 

 

    Σχεδιάγραμμα 3.1.2 «Προβολή επισκέψεων σε ποσοστά» 

 

Το σύνολο των επισκεπτών για το έτος 2015, στο αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου Μαραθώνα ήταν 11818 

άτομα25 

 

Από τα στοιχεία των πινάκων, γίνεται εμφανές ότι μεγαλύτερη προσέλευση κοινού 

υφίσταται τους θερινούς μήνες με αποκορύφωση τον Μάιο, κάτι που σηματοδοτεί 

την έναρξη της τουριστικής περιόδου για τον Μαραθώνα, αλλά συνάμα και της 

φιλοξενίας εκπαιδευτικών  προγραμμάτων από τα σχολεία τόσο της περιοχής, όσο και 

των γύρω πόλεων. Μεγάλη εντύπωση κάνει ότι κατά τους χειμερινούς μήνες και 

συγκεκριμένα από Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο οι επισκέψεις και το τουριστικό 

                                                           
25Από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)  για το έτος 2015 
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ενδιαφέρον μηδενίζεται., κάτι που βλάπτει σοβαρά το Δήμο, καθότι ένα μεγάλο 

ποσοστό της οικονομίας του βασίζεται στον τουρισμό. 

 

 

 Ο στρατηγός Μιλτιάδης 

Θα μπορούσε να θεωρηθεί και η πηγή δύναμης των Αθηναίων πολεμιστών, στην 

ιστορική μάχη του 490 π.Χ., αφού χάρη στις ηγετικές του ικανότητες κατάφεραν να 

νικήσουν τους πολυάριθμους Πέρσες.   

 

 

Η ανδριάντα του στρατηγού Μιλτιάδη που βρίσκεται στον χώρο του Τύμβου των Αθηναίων26 

 

Στις ανασκαφές που έγιναν βρέθηκε και η περικεφαλαία του Μιλτιάδη. Πιθανότατα 

πρόκειται για το κράνος που φορούσε στη Μάχη, που έπειτα από την ηρωική νίκη το 

αφιέρωσε στον Δία, σύμφωνα με την επιγραφή που είχε χαράξει στην αριστερή 

πλευρά.  

                                                           
26Έργο του γλύπτη Αντώνη Νταγαδάκη, και ευγενική χορηγία του Ευάγγελου Σπύρου προς τον Δήμο.  
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Η περικεφαλαία του στρατηγού Μιλτιάδη, με χαραγμένη επιγραφή στην αριστερή πλευρά την αφιέρωση προς τον Δία27 

 

 

 

 Ο παις του Μαραθώνα 

Την περίοδο όπου βρισκόταν υπό κατασκευή το φράγμα (1925), τυχαία ψαράδες 

ανασύρουν με τα δίχτυα τους ένα άγαλμα με τη μορφή ενός εφήβου, το οποίο είχε 

ύψος 1.30μ. Χρονολογείται στο 340-320 π.Χ. και εικάζεται από τους αρχαιολόγους 

ότι ανήκει σε κάποιον από τους μαθητές του Πραξιτέλη, αρκετοί όμως υποστηρίζουν 

ότι μπορεί και να αναπαριστά τον Ερμή.  

 

Ο παις του Μαραθώνα28 

                                                           
27 Το συγκεκριμένο εύρημα βρίσκεται στο μουσείο Ολυμπίας, με ανεκτίμητη ιστορική αξία.   
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 Μυκηναϊκός θολωτός τάφος στον Βρανά 

Είναι από τα ελάχιστα ιστορικά μνημεία που βρέθηκε ολόκληρο χωρίς να έχει 

υποστεί μεγάλες καταστροφές. Πρόκειται για έναν θολωτό τάφο εσωτερικού ύψους  

7,20μ. αναστηλωμένος και στεγασμένος, όπου στο εσωτερικό του βρέθηκαν ένα 

χρυσό αγγείο και κύπελλο, καθώς επίσης και ένας τάφος με δύο σκελετούς αλόγων σε 

πλάγια στάση.  Σύμφωνα με τα πορίσματα των  ειδικών, πρόκειται για μια σπάνια 

ταφική κατασκευή και χρονολογείται στο 1450-1380 π.Χ. .  

 

 

Ο Μυκηναϊκός θολωτός τάφος29 

 

 

 

 

 Το τρόπαιο της Μάχης του Μαραθώνα 

 Δίπλα στο ναό της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας30, βρέθηκαν τα απομεινάρια του 

τροπαίου της μάχης του Μαραθώνα, χτισμένα μέσα σε έναν πύργο από την εποχή του 

Μεσαίωνα. Από πληροφορίες γίνεται γνωστό, πως εκεί ενταφιάστηκαν ομαδικά οι 

νεκροί Πέρσες, καθώς βρέθηκαν οστά στοιβαγμένα ακανόνιστα και από έρευνες 

φαίνεται πως ανήκουν σε εκατοντάδες νεκρούς.  

 

                                                                                                                                                                      
28 Σήμερα φυλάγεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Πιστό αντίγραφο του 
αγάλματος κοσμεί και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βρανά Μαραθώνα.  
29 Βρέθηκε από τον καθηγητή Γ. Σωτηριάδη το 1933-1935. Αναστηλώθηκε το 1958 
30  Ο ιερός ναός της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας βρίσκεται στη ΝΔ άκρη του Μεγάλου Έλους. 
Εορτάζεται στις 21/11, στα Εισόδια της Θεοτόκου.  
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Αν και  πρόκειται για αντίγραφο, το κάλος του παραμένει αξιοθαύμαστο. 

 

 Το Πύθιο της Οινόης  

Στην περιοχή της Οινόης υπήρχε το ιερό του Απόλλωνος Πυθίου, απ όπου ξεκινούσε 

η επίσημη αντιπροσωπεία για τους Δελφούς, επί εποχής Ηρώδου Αττικού. Το 1972 

κοντά στον πύργο της Οινόης, ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο οικοδόμημα αποτελούμενο 

από ορθογώνιο περιστύλιο με διαστάσεις 13,6*17,3 μ. Λόγω των συνθηκών του 

εδάφους η ανασκαφή έμεινε ατελής, κάτι που δυσκολεύει τους μελετητές και τους 

ιστορικούς να βγάλουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Να σημειωθεί σε αυτό το 

σημείο πως την ανακάλυψη του αναφερθέντος ευρήματος, την έκανε ο Σπ. 

Μαρινάτος.  

 

 

Το Πύθιο της Οινόης.  
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 Ο Μεσαιωνικός πύργος της Οινόης 

Πρόκειται για έναν μεσαιωνικό πύργο, με τον επιβλητικό του ΄΄χαρακτήρα΄΄ να τον 

κάνει να ξεχωρίζει από όλα τα ιερά-ευρήματα που βρίσκονται στην περιοχή της 

Οινόης. Φημίζεται πως ήταν εξοχική κατοικία της οικογένειας Δέλαρου. Χτίστηκε το 

1250 μΧ. από τον Όθωνα Δέλαρο31 

 

 

Ο Μεσαιωνικός Πύργος της Οινόης 

 

 

 

 Ιερό Αιγύπτιων θεών 

Στα όρια Μαραθώνα-Νέας Μάκρης δίπλα στη θάλασσα, στο έλος της Μπρεξίζας32, 

1500μ. από τον Τύμβο των Αθηναίων βρέθηκαν το 1968 τα λείψανα μεγάλου 

αιγυπτιακού ιερού, αφιερωμένο στη θεά Ίσιδας και 10 χρόνια αργότερα (1978) στην 

ανατολική πλευρά του περίβολου του Ισείου33 βρέθηκε ακόμα ένα ιερό προς την θεά 

Ίσιδα. 

                                                           
31Όθωνας Δέλαρος: Ιδρυτής του ελληνικού κλάδου του ομώνυμου οίκου των ευγενών της 
Βουργουνδίας, που κατήλθε στην Ελλάδα για να υποτάξει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έλαβε την 
Αττικοβοιωτία, με τον τίτλο «Κύριος των Αθηνών» 
32 Γνωστό ως «μικρό έλος» 
33  Ο Περίβολος του Ισείου είναι ένα συγκρότημα ρωμαϊκού λουτρού, βαλανείου που τοποθετείται 
χρονολογικά στο 2ο αιώνα  μΧ.   
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Ιερό Αιγύπτιων Θεών 34 

 

 Αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντος 

   Στα όρια Μαραθώνα-Γραμματικού εκτείνεται ο αρχαιολογικός χώρος του    

Ραμνόυντος, ο καλύτερα διατηρημένος αρχαίος δήμος της Αττικής. Έχουν βρεθεί δύο 

ιερά, το ιερό της αυστηρής θεάς Νέμεσης35 και το ιερό του ιαματικού θεού 

Αμφιάραου.  

 

 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάστηκαν όλα τα ευρήματα και οι αρχαιολογικοί 

χώροι που είναι συνδεδεμένα με μια πολύ παλιά εποχή ,και που η ανθρώπινη 

παρέμβαση έχει γίνει αισθητή μόνο για τις ανασκαφές και την διατήρηση αυτών.  

                                                           
34 Στις 2 φωτογραφίες απεικονίζονται 2 αγάλματα του Αντινόου, ευνοούμενου του αυτοκράτορα 
Αδριανού από τον ναό της Ίσιδος. Φυλάσσονται στο Μουσείο Μαραθώνα.  
35 Το ιερό της θεάς Νέμεσις είναι συνδεδεμένο με τα ονόματα του Φειδία και του Αγοράκριτου, 
αφού πρόκειται για τα μεγαλύτερα ονόματα της κλασικής τέχνης. 
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3.2 Μουσεία Μαραθώνα 

  Αν και παραπάνω είδαμε, μέσα από τα ευρήματα μια πολύ αρχαία και μακρινή 

εποχή από το σήμερα, σε αυτό το κομμάτι θα προβληθούν κτίσματα και οικίες που 

είναι πιο κοντά στην εποχή μας  χρονολογικά, καθώς επίσης και τα μουσεία που 

δημιουργήθηκαν.  

 

Περνώντας στον 20ο αιώνα πλέον, συναντάμε Το κτήμα Μπενάκη. 

Σε απόσταση 4 χλμ. από τον Μαραθώνα, πάνω στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου 

βρίσκουμε το κτήμα και την επιβλητική έπαυλη Μπενάκη.  

Το κτήμα αγοράστηκε το 1911 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Εμμανουήλ 

Μπενάκη και είχε έκταση 30000 στρ. Σήμερα έχει 2500 στρ. έκταση, και ανήκει στο 

Ίδρυμα του Μουσείου Μπενάκη από το 1962.   

Η χρήση του κτήματος πλέον είναι για λαογραφικό μουσείο και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που γίνονται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Μπενάκη.  

 

 

 

Το κτήμα και η έπαυλη Μπενάκη. 
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 Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα  

Το αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα βρίσκεται στην περιοχή του Βρανά και 

αποτελεί   κόσμημα  ιστορικής κληρονομιάς για ολόκληρο τον Δήμο. Στις 

εγκαταστάσεις του στεγάζεται το Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο στο Τσέπι, οι 

Μεσοελλαδικοί τύμβοι στο Βρανά, καθώς επίσης και το Τέμενος της Αθηνάς.  

Η αρχή της γέννησης του, τοποθετείται κάπου στο 1969, όπου ο Μαραθώνας ήταν 

ακόμα ένα μικρό χωριό με λιγοστούς κατοίκους και με κύρια απασχόληση την 

γεωργία. Τότε λοιπόν κάποιος κάτοικος της περιοχής του Βρανά, σκάβοντας για νερό 

προκειμένου να υδροδοτήσει τις καλλιέργειες του, ανακαλύπτει μια σπηλιά με 

διάφορα μαρμάρινα πετρώματα, αυτομάτως ειδοποιεί την αστυνομία και μαζί με τον 

καθηγητή-αρχαιολόγο Σπυρίδωνα Μαρινάτο, φέρνουν στο φως κάτι αναπάντεχο για 

την τότε εποχή. Οι ανασκαφές διήρκησαν 3 ολόκληρα έτη (1970-1973), και 

σηματοδότησαν την αρχή της αλλαγής για ολόκληρο τον Δήμο. Ξαφνικά ο 

Μαραθώνας αρχίζει να γίνεται το επίκεντρο της προσοχής από μεγάλα ονόματα 

πολιτικών, καθηγητών και αρχαιολόγων με αποκορύφωμα, την επίσκεψη του 

Ευγένιου Παναγόπουλου το 1973.  

Θα μπορούσε και να θεωρηθεί και ευεργέτης του Μουσείου, αφού διέθεσε μια μικρή 

περιουσία ώστε να κατασκευαστεί το μουσείο του Βρανά, προκειμένου όλα αυτά τα 

σπάνια και πολύτιμα αντικείμενα να μην ταξιδέψουν για διάφορα μουσεία της 

Αθήνας και του εξωτερικού.  

Τελικά το μουσείο πήρε σάρκα και οστά το 1975, όπου έγιναν και τα εγκαίνια του. 

Σήμερα εκτός από το Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο και τους Μεσοελλαδικούς 

τύμβους , διαθέτει 5 αίθουσες προβολής σπάνιων ευρημάτων από ανασκαφές της 

ευρύτερης περιοχής.  
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Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, στο Βρανά. 

 

 

                                       Το Τέμενος της Αθηνάς. (Αίθουσα Τεμένους)  
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Φωτογραφίες από τις 5 αίθουσες του Μουσείου. 

 

 

Το Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο στο Τσέπι.                           Οι Μεσοελλαδικοί Τύμβοι στο Βρανά.  
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 Το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου 

Το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου ή αλλιώς το Κέντρο Προβολής Μαραθωνίου 

Δρόμου, απέκτησε δική του ΄΄κατοικία΄΄ το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην 

Αθήνα, με την ευγενική χορηγία της τράπεζας Alpha Bank. Βρίσκεται στην συμβολή 

της Λεωφόρου Μαραθώνος και 25ης  Μαρτίου, στο Μαραθώνα.  Στεγάζεται στο 

νεοκλασικό κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μαραθώνα που ανακαινίστηκε 

την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.  

 

Το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου. 

 

 

Στο εσωτερικό του Κέντρου μπορεί κανείς να βρει την έκθεση «Ολυμπιακοί 

Μαραθώνιοι»36, ντοκουμέντα  και στιγμιότυπα από τους πρώτους Μαραθώνιους, τον 

εξοπλισμό των Μαραθωνοδρόμων καθώς επίσης υπάρχει στήλη όπου μέσα της 

βρίσκονται ο εξοπλισμός του πρώτου Μαραθωνοδρόμου Σπύρου Λούη.  

 

  Μπορεί ο Μαραθώνας να μην έχει στην κατοχή του περίτεχνα Μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους, αλλά σίγουρα αυτά που κατέχει φτάνουν για να τον κάνουν 

πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο.  

 

                                                           
36 Δωρεά του Ολυμπιακού Μουσείου της Λωζάννης προς τον Δήμο Μαραθώνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Αν και μιλάμε για μια κωμόπολη, τα δομικά έργα που έχουν γίνει με το πέρασμα του 

χρόνου είναι τεράστια τόσο σε έκταση και δαπάνη, όσο και στην αξία που έδωσαν σε 

ολόκληρο τον Μαραθώνα. Η δομική προσέγγιση που γίνεται σε αυτό το κεφάλαιο 

αφόρα τόσο τους δρόμους, την ηλεκτροδότηση σε τοπικό επίπεδο, όσο και  τα 

μεγαθήρια που εξυπηρετούν ανάγκες ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής, όπως το 

Φράγμα του Μαραθώνα και το Ολυμπιακό  Κωπηλατοδρόμιο. 

 

4.1 Δομές σε τοπικό επίπεδο 

 Ηλεκτροδότηση  

Ξεκινώντας με χρονολογική σειρά, μεταφερόμαστε στις 17 Μαρτίου του 1937, όπου 

σώζεται η πρώτη σύμβαση Ηλεκτροφωτισμού Μαραθώνα37 των οδών, πλατειών και 

των γύρω κοινοτήτων. Μέχρι τότε η ηλεκτροδότηση της περιοχής ήταν ανύπαρκτη 

και οι κάτοικοι βασίζονταν σε λάμπες πετρελαίου.  Μέχρι το 1957 γινόντουσαν 

τακτικά τροποποιήσεις στις συμβάσεις σχετικά με το ποιες περιοχές ήταν σε 

εκκρεμότητα ώστε να αποκτήσουν «ηλεκτρικό» όπως συνήθιζαν να το αποκαλούν 

τότε. Πλέον ο Δήμος Μαραθώνα έχει πλήρες δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αρκετούς 

υποσταθμούς και κολώνες της ΔΕΗ, να αλλάζονται και να ελέγχονται τακτικά. 

 

 

Ο υποσταθμός της ΔΕΗ, στην οδό Αγίας Βαρβάρας.  

 

                                                           
37 Από τα πρακτικά του ΔΣ εν έτη 1936, που βρίσκονται στο αρχείο του Δημαρχείου. Στις 23/5/1936 
ΦΕΚ 224,  δίδεται η άδεια «ηλεκτρικής εγκαταστάσεως» στον Δήμαρχο Χρ. Κάκαρη. 
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 Ύδρευση – Αποχέτευση 

Η ύδρευση με την έννοια που την γνωρίζουμε όλοι σήμερα απουσίαζε πλήρως εκείνα 

τα χρόνια. Η υδροδότηση των σπιτιών και των καλλιεργειών βασιζόταν αποκλειστικά 

και μόνο στα τοπικά Υδραγωγεία, σε πηγάδια και στα ρέματα που υπήρχαν και στην 

μετέπειτα  Λίμνη του Μαραθώνα. Την 1η Απριλίου 1951 γίνεται αναφορά για αλλαγή 

σωλήνων στο Υδραγωγείο38 και ουσιαστικά ξεκινάει να εμφανίζεται μια μικρή 

ανάπτυξη στο θέμα τις Ύδρευσης.  Ύστερα το κομμάτι της ύδρευσης το αναλαμβάνει 

η ΕΥΔΑΠ, με αφορμή τη δημιουργία του φράγματος. Ωστόσο σήμερα υπάρχει 

ολοκληρωμένο σύστημα υδροδότησης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου, με κατά 

τόπους κάποιες γεωτρήσεις για την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών. Να σημειωθεί 

ότι το σύστημα αποχέτευσης απουσιάζει πλήρως, καθώς η δόμηση δεν συνοδεύεται 

από πρόβλεψη για τέτοιες υποδομές, κι αντ΄ αυτού υπάρχουν συλλέκτες λυμάτων-

όμβριων  σε κάθε οικία ,  οι λεγόμενοι «βόθροι», με όλες τις βλαπτικές συνέπειες που 

μπορούν να υπάρξουν για τον υδροφόρο ορίζοντα. Παρόλα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη 

κάποια έργα για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος, με αρχή την παραλία του 

Μαραθώνα. 

 

 Τηλεπικοινωνία 

Μιας και η τηλεπικοινωνία δεν λείπει σήμερα από την ζωή μας , δεν θα μπορούσε να 

λείπει κι από τον Δήμο. Πλέον όλες οι περιοχές που ανήκουν στον Δήμο είναι 

πάροχοι γραμμών ΟΤΕ ή κάποιας άλλης εταιρείας. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

έχει βελτιωθεί αρκετά αφού, συνέχεια προστίθενται κολώνες για μεγαλύτερη 

εμβέλεια σήματος. Το internetπου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, 

έχει κάνει κι αυτό την εμφάνιση του και να σημειωθεί πως υπάρχει δωρεάν παροχή 

«free Wi-Fi» από τον Δήμο σε κεντρικά σημεία όπως πλατείες, Δημαρχείο κλπ. 

 

 Σιδηρόδρομοι 

Το 1905 γίνεται επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής από την Κηφισιά και φθάνει 

στο Διόνυσο,  ο οποίος επαγόταν στο τότε δήμο Μαραθώνα. Πλέον υπάρχουν  2 

σιδηροδρομικές γραμμές που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών, ο 

σιδηροδρομικός σταθμός του ΟΣΕ στον Άγιο Στέφανο, και ο προαστιακός 

σιδηρόδρομος της Παλλήνης που φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.  

                                                           
38 Πρακτικό αρ.49 «Περισυλλογής των σωλήνων του Υδραγωγείου» 1/4/1951. Αρχείο του Δήμου. 
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Ο προαστιακός σιδ/μος της Παλλήνης                                    Ο σιδηροδρομικός σταθμός ΟΣΕ στον Αγ. Στέφανο 

 

 

 

 Λιμάνι 

Το λιμάνι της Ραφήνας εξυπηρετεί την ταχεία πρόσβαση των κατοίκων σε 

επιβατηγά πλοία προς το Αιγαίο Πέλαγος. 

Η προβλήτα της Αγίας Μαρίνας είναι ο συνδετικός κρίκος του Μαραθώνα με τα 

Στύρα και την Εύβοια μέσω των ferryboats. 

 

Το λιμάνι της Ραφήνας 
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 Οδικό δίκτυο  

Υπάρχει ένα αρκετά αναπτυγμένο οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την περιοχή με αρκετά 

ευρύχωρους δρόμους. Οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ βρίσκονται παντού, όπως και οι 

φωτεινοί σηματοδότες, για τα οποία γίνεται τακτικά έλεγχος από τις τοπικές 

υπηρεσίες.  Παρόλα αυτά κάποιοι οικισμοί παρουσιάζουν έλλειψη ασφαλτόστρωσης, 

λόγω των δύσκολων υποδομών που διαθέτουν και τα μηχανήματα δυσκολεύονται να 

κινηθούν.  

 

 Ελικοδρόμιο  

Στη κορυφή του λόφου Κοτρώνι39 λειτουργεί από το 1986 το ελικοδρόμιο του 

πολεμικού Ναυτικού. Στις εγκαταστάσεις στεγάζονται και συντηρούνται τα πιο 

σύγχρονα ελικόπτερα του Ναυτικού. Εκτός από στρατιωτικούς σκοπούς, επιτελούν 

και μεγάλο κοινωνικό έργο. Είναι τα μόνα που έχουν την δυνατότητα νυχτερινής 

πτήσης κι έτσι πολύ συχνά, χρησιμοποιούνται για την άμεση μεταφορά ασθενών και 

για όποια τυχόν έκτακτη ανάγκη προκύψει.  

Το ελικοδρόμιο Μαραθώνα είναι μοναδικό στο είδος του, στον Ελλαδικό χώρο, 

έχοντας πρωταρχικό ρόλο στην άμυνα των Ανατολικών μας συνόρων.  

 

Το Ελικοδρόμιο στο λόφο Κοτρώνι.40 

                                                           
39 Το Κοτρώνι βρίσκεται στην περιοχή του Μαραθώνα και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή του 
Βρανά.   
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4.2 Κατασκευές Μεγαθήρια  

 Το Φράγμα του Μαραθώνα  

Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και την απότομη αύξηση του 

πληθυσμού της Αθήνας λόγω των χιλιάδων προσφύγων, το πρόβλημα της ύδρευσης 

ήταν ιδιαίτερα έντονο. Ύστερα από διάφορες μελέτες, πέφτει στο τραπέζι η ιδέα για 

τη δημιουργία μιας τεχνητής λίμνης που σχηματιζόταν με την κατασκευή  ενός 

φράγματος στο Χάραδρο ποταμό.  

 

Το φράγμα υπό κατασκευή (δεξιά  φωτ/για), και η ολοκλήρωση του (αριστερή φωτ/φια) 

 

Οι πρώτες εργασίες ξεκινούν τον Οκτώβρη του 1926, μετά τη σύναψη συνεργασίας 

της αμερικάνικης εταιρείαςULEN, του Ελληνικού Δημόσιου και της Τράπεζας της 

Ελλάδος το 1925.  

Η ιδέα γίνεται πραγματικότητα,  το φράγμα κατασκευάζεται στη συμβολή του 

ρεμάτων του Χάραδρου ποταμού και του Βαρνάβα και η τεχνητή λίμνη κάνει την 

εμφάνιση της με επιφάνεια 2,4 χλμ2 και μέγιστο βάθος 54 μ. και χωρητικότητα 

42.000.000μ3  

                                                                                                                                                                      
40 Η φωτογραφία είναι από το googlemaps 
https://www.google.gr/maps/@38.1250158,23.9534407,1835a,20y,41.15t/data=!3m1!1e3 
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Τα εγκαίνια γίνονται τρία χρόνια μετά, στις 20 Οκτώβρη 1929 υπό την παρουσία του 

προέδρου της Δημοκρατίας Παύλου (Ναύαρχου) Κουντουριώτη41 και του 

Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου42.   

Συνολική Δαπάνη: Hσυνολική δαπάνη των έργων, που ανατέθηκαν από το Ελληνικό 

Κράτος στην εταιρεία ULEN,ανήλθε στο ποσό των 11.300.000$ και αποδείχθηκε 

αρκετά συμφέρουσα.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Το φράγμα έχει μήκος 285μ. Ύψος 54μ. πλάτος στη 

βάση του 48μ και στη  στέψη 4,5μ  

   

Η κατασκευή του φράγματος έδωσε την ευκαιρία στον Μαραθώνα να αναπτυχθεί 

οικονομικά. Από οικονομικής άποψης, στο φράγμα εργάστηκαν περίπου 9000 άτομα, 

τα οποία κατοικούσαν στο εργοτάξιο του Μαραθώνα και σε ειδικούς καταυλισμούς 

μέρος των οποίων υπάρχει ακόμα και σήμερα, εκ των οποίων πολλοί ήταν και 

κάτοικοι του Δήμου, το τοπικό εμπόριο ΄΄άνοιξε΄΄  καθώς οι ανάγκες όλων αυτών 

εξυπηρετούνταν αποκλειστικά από την τοπική αγορά. 

Μέχρι το 1946 το νερό ύδρευσης προερχόταν αποκλειστικά από τη λίμνη του 

Μαραθώνα, ενισχυμένο ελάχιστα από τα νερά των πηγαδιών και του Αδριάνειου 

Υδραγωγείου. Από τον Αύγουστο του 1946 αρχίζει να λειτουργεί το αντλιοστάσιο 

του Σουλίου μέχρι το 1981 που διακόπηκε η λειτουργία του λόγω της ανάμειξης του 

θαλασσινού νερού.  

 Την εκμετάλλευση του έργου σήμερα την έχει αποκλειστικά η Εταιρεία Υδάτων της 

οποίας οι εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά στη λίμνη.  Εκεί έχει τεθεί και σε 

λειτουργία το τουριστικό περίπτερο και έχει δημιουργηθεί και οικισμός με ονομασία 

«Λίμνη Μαραθώνα» όπου κατοικείται από υπαλλήλους της ΕΥΔΑΠ. 

 

                                                           
41Ο Παύλος Κουντουριώτης ή όπως ήταν γνωστός Ναύαρχος Κουντουριώτης, ήταν ναύαρχος του βασιλικού ναυτικού, 

αρχηγός του γενικού επιτελείου Ναυτικού και αρχηγός του β’ στόλου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Επιτέλεσε δύο φορές 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ήτα μέλος της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη.  
42Ο Ελευθέριος Βενιζέλος διετέλεσε πρωθυπουργός της Κριτικής πολιτείας και 7 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. 
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       Το φράγμα του Μαραθώνα σήμερα 

 

 

 

 

 

 Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο 

Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο βρίσκεται στην περιοχή του Σχινιά.  

Κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, φιλοξενώντας 

τα αγωνίσματα της Κωπηλασίας καγιάκ και του κανόε σπριντ, αποτελώντας ένα 

κόσμημα αθλητικού και κατασκευαστικού ενδιαφέροντος.    

 

      

αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων του Κωπηλατοδρομίου. 
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Ειδικότερα, Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά ξεκίνησε να κατασκευάζεται 

στις αρχές της χιλιετίας του 2000, και ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2004. Να 

αναφερθεί πως παρόλο την ημιτελή κατασκευή του μέχρι τον Αύγουστο του 2003, 

κατάφερε με μεγάλη επιτυχία και φιλοξένησε την πρώτη του διοργάνωση 

¨Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων/Νεανίδων¨. Το Σεπτέμβριο 2008, μετά την 

ανακαίνιση και ολική ανακατασκευή που δέχθηκε  στο τέλος της Ολυμπιάδας από 

την γερμανική εταιρία Hochtief, υποδέχθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

κωπηλασίας 2008.  

Ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ακινήτου είναι η Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ43  

Φορέας Εκμετάλλευσης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Κωπηλασίας  

Έκταση: έχει 2250 μέτρα μήκος και  μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 14000 θεατές. 

Τοποθεσία: Είναι η βορειότερη αθλητική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, και βρίσκεται ανατολικά του Μαραθώνα και 

συγκεκριμένα δίπλα στην παραλία του Σχοινιά εφόσον αποτελεί και κομμάτι του 

εθνικού Πάρκου. 

 

  Να υπογραμμίσουμε πως είναι ένα από τα τρία αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα 

προπονητικά κέντρα, από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κωπηλασίας, ενώ τα άλλα δύο 

βρίσκονται στο Μόναχο και στη Σεβίλλη. 

 

Η χρήση του σήμερα 

 12 χρόνια μετά την Ολυμπιάδα, το Ολυμπιακό  Κωπηλατοδρόμιο  Σχινιά  συνεχίζει 

να χρησιμοποιείται για αθλητικούς σκοπούς, αφού από τον Μάρτιο του 2011 

ξεκίνησε την λειτουργία της η Μαραθώνια Ακαδημία Κωπηλασίας Καγιάκ44. 

Η Μ.Α.Κ.Κ πρόκειται για ένα αθλητικό σωματείο, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε 

νέους αλλά και μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, να έρθουν σε επαφή με το 

άθλημα με την μέγιστη προσοχή και ασφάλεια που παρέχεται από τους εκπαιδευτές, 

που σε συνδυασμό με τις άρτιες  υποδομές του χώρου, χαρίζουν στον επισκέπτη μια 

φανταστική εμπειρία. 

                                                           
43 Άρθρο 35, Νόμου 3342/2005  
44 Η επίσημη ιστοσελίδα της Μ.Α.Κ.Κ είναι  http://www.marathonacademy.gr. Εκεί υπάρχουν όλα τα 
στοιχεία επικοινωνίας της ακαδημίας, αλλά και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις εκδηλώσεις που 
διοργανώνει. Η εικόνα παραπάνω είναι το επίσημο λογότυπο της ακαδημίας.  

http://www.marathonacademy.gr/
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Επίσης, διαθέτει εστιατόριο και ξενοδοχειακή εγκατάσταση με ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους γυμναστικής, αφού αρκετά συχνά φιλοξενεί ομάδες 

εξωτερικού, που επισκέπτονται την Ελλάδα για την προετοιμασία των αγώνων τους. 

Να αναφερθεί πως στο χώρο διοργανώνονται επίσης πολλά events ποδηλασίας, 

τριάθλου και κολύμβησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η αφετηρία Μαραθωνίου δρόμου 

Η αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου βρίσκεται στην είσοδο της κωμόπολης του 

Μαραθώνα. Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας καθότι  πρόκειται όπως 

δηλώνει και το όνομα της, για την αφετηρία του πασίγνωστου αθλήματος, δηλαδή 

τον Μαραθώνιο Δρόμο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου.  

Επίσης, πλέον την αφετηρία την κοσμεί ένα πολύ προσεγμένο και με ιδιαίτερη 

σημασία, μπρούτζινο άγαλμα. Το άγαλμα της Νίκης45.  Η κατασκευή του έργου 

                                                           
45 Πρόκειται για ένα μπρούτζινο άγαλμα, δημιουργίας του γλύπτη Νικόλαου Γεωργίου. 
Τοποθετήθηκε στην αφετηρία του Μαραθώνα, στις 06/11/2014 μετά από τη δωρεά μιας ελληνίδας 
που μετακόμισε μόνιμα στην Γερμανία.  
http://www.greek-sculptor.eu/  

http://www.greek-sculptor.eu/
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ξεκίνησε το 2000 και τελείωσε το 2004, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας. 

 

 

 

 Το άγαλμα της Νίκης, έργο του Νικόλαου Γεωργίου  

 

 

Προϋπολογισμός:  Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης κατασκευής έφθασε το 

ύψος των 1.428.868€ 

 

Κύριος του Έργου: Το έργο ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον δήμο, καθώς η 

κατασκευή του ήταν προτροπή των τότε Δημάρχων. 

 

Η χρήση του σήμερα: Εκτός της εκκίνησης του Μαραθωνίου Δρόμου, στην 

αφετηρία λειτουργεί και εδρεύει το στάδιο του Μαραθώνα και συνάμα και οι 

εγκαταστάσεις της ποδοσφαιρικής ακαδημίας «Α.Π.Ο ΜΑΧΗ Μαραθώνα», το 

πολιτιστικό κέντρο καθώς και το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης «ΜΕΣΜΑ». 
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 Η αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου, λίγο πριν την εκκίνηση. Στα αριστερά της φωτογραφίας μπορείτε να 

διακρίνετε και το στάδιο στίβου και ποδοσφαίρου.  

 

 

 

 

Το λογότυπο της ποδοσφαιρικής ακαδημίας «Α.Π.Ο ΜΑΧΗ Μαραθώνα»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί με λίγα λόγια η οικονομία του Δήμου 

Μαραθώνα. Θα γίνει μια μελέτη σχετικά με την οικονομία του Δήμου, πού βασίζεται, 

ποιές είναι οι κύριες πηγές εσόδων του, θα εξετασθούν και θα γίνει σύγκριση μεταξύ 

των ισολογισμών από το έτος 2010 μέχρι και το 2014. Τέλος θα σημειωθούν κάποιες 

αλλαγές στον τρόπο της οικονομικής λειτουργίας που εφαρμόστηκαν κατά το 

Νομοσχέδιο Καλλικράτης. 

 

 

5.1 Πηγές Εσόδων 

Όπως είναι ευρέως γνωστό όλες οι δημόσιες και δημοτικές οργανώσεις και 

οργανισμοί εξαρτούν μέρος την χρηματοδότηση τους από πολιτικές και κρατικές 

αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζονται πολύ λιγότερο από τις συνθήκες που 

επικρατούν στο ευρύ περιβάλλον της αγοράς, κι έτσι οι πηγές εσόδων τους πρέπει να 

συγκλίνουν προς μια κοινή πορεία κι έπειτα ανάλογα με τις δυνατότητες και τις 

ευκαιρίες που έχει ο  κάθε οργανισμός διαφοροποιεί και τροποποιεί την οικονομική 

του πορεία. 

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με το Ν. 1828 « Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος 

κι άλλες διατάξεις»46  τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων-Κοινοτήτων) 

είναι:  

 Τακτικά τα οποία προέρχονται από:  

1. Φόρους, Τέλη, Δικαιώματα και εισφορές 

2. Εισοδήματα από εκμετάλλευση της κινητής κι ακίνητης περιουσίας 

3. Θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρων  

4. Τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές 

5. Τέλη δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα 

 

 

                                                           
46 ΦΕΚ 2/Α/03-01-1989, Ν.1828 «Αναμόρφωση της φορολογίας Εισοδήματος κι άλλες διατάξεις», 
Κεφάλαιο Δ ‘’Οικονομικοί πόροι της τοπικής Αυτοδιοίκησης’’, Άρθρο 25’’Έσοδα δήμων και 
κοινοτήτων’’ 



 

 
 

- 52 - 

 Έκτακτα τα οποία προέρχονται από: 

1. Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομίες 

2. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 

3. Κάθε άλλη πηγή  

 

Οι πόροι τον ΟΤΑ που προέρχονται από τον κρατικό Προϋπολογισμό47 είναι οι 

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) και οι Επιχορηγήσεις. Στόχος των Κ.Α.Π είναι 

η χρηματοδότηση των ΟΤΑ από φορολογικά έσοδα ώστε να διευκολύνεται ο 

οικονομικός προγραμματισμός τους.  

  

 Οι  Κ.Α.Π των Δήμων και των κοινοτήτων προέρχονται από: 

1. Φόρους  Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 

2. Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

3. Φόρους Ακίνητης περιούσιας (Φ.Α.Π) 

4. Φόρους που έχουν θεσπιστεί υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν 

καταργούνται με τον υπάρχοντα νόμο. 

 

 

Να επισημανθεί πως σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος κάθε Δήμος και 

γενικότερα οι ΟΤΑ, πρέπει να διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία. 

Μπορούν δηλαδή να έχουν δικά τους έσοδα τα οποία μπορούν να διαθέτουν κατά 

βούληση. Να καθορίζουν τις δαπάνες και τα έξοδα τους, να επιβάλλουν δημόσια 

βάρη, να συντάσσουν δικό τους προϋπολογισμό και απολογισμό48., καθώς επίσης να 

ασκούν το δικό τους δημοσιοοικονομικό έλεγχο. Το κράτος περιορίζεται στο να 

μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για να μπορούν οι ΟΤΑ να 

εκπληρώνουν την αποστολή τους.  

 

 

  

                                                           
47 Κρατικός Προϋπολογισμός: Είναι ένας τυπικός νόμος με τον οποίον προσδιορίζονται τα έσοδα και 
καθορίζονται τα όρια των εξόδων ή πιστώσεων, για κάθε οικονομικό έτος.  
48 Απολογισμός: Είναι η κατάσταση που παρουσιάζει με απόλυτη ακρίβεια τα πραγματοποιηθέντα 
έσοδα κι έξοδα μέχρι το τέλος του έτους. Ο απολογισμός συνεπώς παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους.  
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5.2 Αλλαγές που επέφερε ο Καλλικράτης 

Το νομοσχέδιο Καλλικράτης με τον ερχομό του φέρνει πολλές αλλαγές και στην 

οικονομική διαχείριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

→ Σε σχέση με το πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας που τέθηκε σε εφαρμογή το 1999 και 

είχε ως στόχο την τεχνική και οικονομική υποστήριξη των νέων δήμων σε 2 τομείς: 

 Στον τομέα της οργανωτικής συγκρότησης και βελτίωσης της εσωτερικής 

τους λειτουργίας. 

 Στον τομέα βελτίωσης των υποδομών τους, ώστε με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος να έχουν αποκτήσει όλοι οι δήμοι της χώρας ένα ελάχιστο 

επίπεδο διοικητικής και κοινωνικής υποδομής. 

Το νομοσχέδιο Καλλικράτης βάζει σε δεύτερη μοίρα την εξοικονόμηση πόρων μέσω 

της μείωσης των ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων, αλλά στοχεύει κυρίως στον 

ανορθολογισμό των οργανισμών. Κυρίαρχα ¨όπλα¨ γι την επίτευξη του στόχου αυτού 

είναι οι συχνοί έλεγχοι με διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση.  

 

→ Μια ακόμα αλλαγή που παρατηρείται είναι στην διαχείριση των Κ.Α.Π 

Πλέον οι Κ.Α.Π προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού 

Προϋπολογισμού: 

 Το 20% συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο 

Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π) 

 Το 12% των συνολικών εσόδων επί των ετήσιων εισπράξεων του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 

 Το 50% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο 

Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π) 

 

 → Επίσης γίνεται εισαγωγή νέων αυστηρών προϋποθέσεων για την πιστοληπτική 

ικανότητα των Δήμων και των κοινοτήτων, με παράλληλη απαγόρευση δανεισμού 

για τις λειτουργικές δαπάνες. Ο μοναδικός λόγος δανεισμού θα είναι η 

χρηματοδότηση των επενδύσεων τους  και η χρηματοδότηση των χρεών τους. Με 

λίγα λόγια μοναδικό κίνητρο για περεταίρω  δανεισμό θα είναι αποκλειστικά οι 

επενδύσεις  
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→ Προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο49 σε όλα τους Δήμους και 

ΟΤΑ,  και σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων άνω των 100000 ευρώ προβλέπεται 

υποχρεωτικά προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνεδρίου.  

 

→ Εισαγωγή προγράμματος  εξυγίανσης σε υπερβολικά χρεωμένους Δήμους. 

 

→ Παρακολούθηση κι έλεγχο κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού50 των ΟΤΑ. 

 

→ Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί51 

 

→ Έλεγχος νομιμότητας των προϋπολογισμών από τις αποκεντρωμένες 

Περιφέρειες.  

 

→ Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο 

πρόγραμμα Διαύγεια από τις 15/03/2011. |( https://diavgeia.gov.gr/) 

 

→  Τριμηνιαίες Εκθέσεις για τα αποτελέσματα εκτέλεσης  του προϋπολογισμού, τα 

οποία αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου. (http://site.marathon.gr/) 

 

→ Πλέον κάθε Δήμος υποχρεούται να καταρτίζει Τετραετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π), το οποίο εξειδικεύεται κατ΄ έτος   σε Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης (Ε.Π.Δ.) και σε Ετήσιο Προϋπολογισμό  

                                                           
49 Ελεγκτικό Συνέδριο: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δικαστήρια της Ελλάδος. Αποστολή του 
είναι ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, τόσο του Δημοσίου όσο και των ΟΤΑ. Αρμοδιότητα του 
είναι ο έλεγχος και η απόδοση ευθύνης σε δημόσιους υπολόγους.(Τόσο σε δημόσιους Διαχειριστές 
όσο και στους δημόσιους υπαλλήλους.) 
50 Εκτέλεση Προϋπολογισμού:  Η εκτέλεση του προϋπολογισμού γίνεται κατά την διάρκεια του 
έτους στο οποίο αναφέρεται. Είναι μια διαρκής διαδικασία προσαρμογής των μεγεθών του στην 
πραγματικότητα.  
51 Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός; Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός, είναι ο προϋπολογισμός 
στον οποίον  τα έσοδα είναι ίσα με τις δαπάνες σε κάθε χρονική περίπτωση.  
Για να ισχύουν όλα τα παραπάνω πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ το θεώρημα του Ισοσκελισμένου 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με το οποίο ο πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών δείχνει το βαθμό 
μεταβολής του εισοδήματος ο οποίος θα προέλθει από την αντίστοιχη μεταβολή των δημοσίων 
δαπανών. ΔΥ/ΔG=1/(1-b) (1), όπου b η οριακή ροπή για κατανάλωση. Ο πολλαπλασιαστής 
φορολογίας αποτυπώνει τη μεταβολή του εισοδήματος σε ενδεχόμενη μεταβολή της φορολογίας. 
Έχει αρνητικό πρόσημο διότι κάθε αύξηση της φορολογίας επιφέρει μείωση ου εισοδήματος.  
ΔΥ/ΔΤ=-b/(1-b) (2). Συνεπώς αν οι δημόσιες δαπάνες και η φορολογία αυξηθούν ισόποσα τότε και το 
εισόδημα θα αυξηθεί κατά τον ίδιο βαθμό. Δλδ, αν ΔG=ΔΤ τότε ΔG=ΔΤ=ΔΥ , 1/(1-b)+[-b/(1-b)]=1 

https://diavgeia.gov.gr/
http://site.marathon.gr/
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5.3 Η οικονομία του Δήμου Μαραθώνα 

Βάσει όσων παρουσιάστηκαν παραπάνω, είδαμε τις κύριες πηγές εσόδων κάθε Δήμου 

σύμφωνα με τους Νόμους που επικρατούν στην χώρα μας και τις αλλαγές που 

επέφερε ο Καλλικράτης. Πέρα αυτών ο Μαραθώνας διέπεται κι από κάποια ακόμα 

οικονομικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν ευθύς αμέσως. 

  Πρώτα από όλα η οικονομία του Δήμου βασίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στον 

πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στη γεωργία, αφού η περιοχή του Μαραθώνα ήταν 

κυρίως μια αγροτική περιοχή από αρχαιότατων χρόνων. Την τελευταία 20ετία 

παρατηρείται μια μεγάλη ανάπτυξη και του τριτογενούς τομέα και σε αυτό έχει 

συμβάλλει αρκετά η αποκέντρωση των κατοίκων από τα μεγάλα αστικά κέντρα, προς 

την περιφέρεια και η μετατροπή της παραθεριστικής ή εξοχικής κατοικίας σε μόνιμη.  

Αρκετοί καταστηματάρχες κάνουν δοκιμές και επενδύσεις σε διάφορα ήδη 

καταστημάτων όμως η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα, τους οδηγεί σε 

λουκέτο ή σε αλλαγή περιοχής.  

Ας δούμε όμως την θετική πλευρά! Σύμφωνα με τον Συνεταιρισμό Αγροτών 

Μαραθώνα η ημερήσια παραγωγή προϊόντων ανέρχεται στους 400 τόνους περίπου, 

κάτι που συμβάλει θετικά για την οικονομική ανάπτυξη του. 

 Η άνθιση του τουρισμού είναι άλλη μια πηγή εσόδων για τον Δήμο, αφού κατά τους 

θερινούς μήνες αρκετοί τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα, επιλέγουν σαν 

τόπο διαμονής τα ξενοδοχεία της περιοχής. 

Αναλυτικά οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες του Δήμου Μαραθώνα είναι:  

o Εμπορικά καταστήματα  

o Καταστήματα αναψυχής 

o Καταστήματα μαζικής εστίασης 

o Κατασκευαστικές εταιρίες 

o Κτήματα-αίθουσες δεξιώσεων 

o Φυτώρια 

o Αγροτικές Παραγωγές 

o Βιομηχανία Μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 

o Ξενοδοχειακές μονάδες 

o Ιατρεία-Φαρμακεία 

o Επιμορφωτικές σχολές (σχολές οδηγών, σχολές χορού, ωδείο) 
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o Κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών 

o Φροντιστήρια Μαθημάτων  

o Πρατήρια καυσίμων  

o  Εκκλησιαστικά Είδη-Γραφεία Τελετών 

 

Ένα ακόμα βασικό στοιχείο που ανήκει στην οικονομική διαχείριση του Δήμου 

Μαραθώνα είναι η απασχόληση των κατοίκων του. Στα σχήματα που ακολουθούν θα 

δείτε αριθμητικά αλλά και ποσοτικά την απασχόληση των κατοίκων αλλά και το 

ποσοστό ανεργίας που υπάρχει. (Βλ. σχήμα 5.3.1 «Απασχόληση» και 5.3.1 

«Κατάσταση ασχολίας του πληθυσμού») 

 

 

Σχήμα 5.3.1 ¨Απασχόληση¨ 
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Σχήμα 5.3.2 ‘‘Κατάσταση ασχολίας του πληθυσμού’’ 

 

 

Από τα σχεδιαγράμματα συμπεραίνεται ότι η ανεργία κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα σε σχέση με  το μέγεθος που πληθυσμού του Δήμου που ανέρχεται 

στα 33423 άτομα.  

Να σημειωθεί εδώ πως τα σχήματα αναφέρονται μόνο στους μόνιμους 

κατοίκους του Δήμου κι όχι στους παραθεριστές και τους μετανάστες. Άξιο 

προσοχής είναι πως μόλις τα τελευταία 10 χρόνια όλοι οι γεωργοί 

απασχολούν στο εργατικό δυναμικό τους εργάτες πακιστανικής καταγωγής. 

Πάνω από 2000 άτομα έχουν βρει καταφύγιο κι εργασία στα κτήματα ενώ 

αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν εγκατασταθεί πλέον μόνιμα με τις 

οικογένειες τους. Βέβαια αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό κι ο λόγος είναι 

η γραφειοκρατία που απαιτείται προκειμένου για να εγκριθεί η άδεια 

παραμονής τους στην χώρας μας.  
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5.4 Σύγκριση Ισολογισμών  

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση των ισολογισμών από το έτος 2010 μέχρι 

το έτος 2014 με την βοήθεια αριθμοδεικτών και θα ειπωθούν ορισμένα 

συμπεράσματα βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. 

*Όλοι οι ισολογισμοί52 θα βρίσκονται στο παράρτημα για οποιαδήποτε πληροφορία.   

  

 

 

5.4.1 Σύγκριση Ισολογισμών  των ετών 2011 

Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για την οικονομική ανάπτυξη του 

Δήμου Μαραθώνα. Κατά το έτος 2011 τέθηκε σε εφαρμογή το Νομοσχέδιο 

Καλλικράτης, και συνένωσε τους Δήμους Μαραθώνα και Νέας Μάκρης σε έναν. 

Πρόκειται για περίπτωση ολικής ενοποίησης53, καθώς ο Δήμος Νέας Μάκρης παύει 

να υφίσταται οπότε όλα τα οικονομικά του στοιχεία μεταφέρονται στα χέρια της 

διοίκησης του Δήμου Μαραθώνα.  

 

Οι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για ην σύγκριση των Ισολογισμών είναι 

της Έμμεσης Ρευστότητας (ΕΡ) ή αλλιώς Γενικής Ρευστότητας (ΓΡ), τον δείκτη 

Αυτονομίας (ΔΑ) ή αλλιώς Ιδίων Κεφαλαίων/Συνολικά Κεφάλαια (ΙΚ/ΣΚ) και 

τον αριθμοδείκτη Ξένου Κεφαλαίου/Συνολικά Κεφάλαια (ΞΚ/ΣΚ). 

 

Ξεκινώντας λοιπόν την ανάλυση θα πρέπει πρώτα από όλα να παρουσιαστούν οι 

τύποι των αριθμοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν. Στον επόμενο πίνακα θα βρείτε 

όλους τους τύπους αναλυτικά και με επεξήγηση κάθε συμβόλου.  

«Βλ. Πίνακα 5.4.1 Αριθμοδείκτες» 

 

 

 

 

                                                           
52 Ισολογισμός: Πρόκειται για μια λογιστική έκθεση ,κατά κανόνα, η οποία αποβλέπει στην 
γνωστοποίηση και την πληροφόρηση τόσο των εξωτερικών χρηστών όσο και τον εσωτερικών, για 
θέματα της οικονομικής κατάστασης κάθε οργανισμού. Είναι υποχρεωτική η δημοσίευση του σε 
ευρείας κυκλοφορίας οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες, καθώς και στο διαδίκτυο.  
53 Ολική ενοποίηση: Κατά την ολική ενοποίηση τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού 
μεταφέρονται στον ενοποιημένο Ισολογισμό με το 100% της αξίας τους.  
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Πίνακας 5.4.1 Αριθμοδείκτες 

 

 

Έμμεση ή Γενική Ρευστότητα → ΕΡ=ΚΕ/ΒΥ 

 

 

 

 

 

Δείκτης Αυτονομίας ή  → ΙΚ/ΣΚ= ΙΚ/ΣΕ  

Ίδια προς τα Συνολικά Κεφάλια 

 

 

 

 

 

Ξένα Κεφάλαια προς    → ΞΚ/ΣΚ= ΣΥ/ΣΕ 

τα Συνολικά Κεφάλαια 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Όπου ΚΕ είναι το  

κυκλοφορούν ενεργητικό του 

 οργανισμού και ΒΥ ο 

 βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

 

 

Όπου ΙΚ είναι τα ίδια κεφάλαια και 

ΣΕ το σύνολο Ενεργητικού 

 

Όπου ΣΥ οι συνολικές υποχρεώσεις 

Και ΣΕ το σύνολο Ενεργητικού. 
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      Στοιχεία από τον Ισολογισμό του 2010 

 

Για το έτος 2010 έχουμε:  

1. ΕΡ=ΚΕ/ΒΥ →2.606.669,41/18.928.631,07=0,1377≈0,14  άρα ΕΡ=0,14 φορές 

*Από τα παραπάνω προκύπτει πως για το έτος 2010 το ΚΕ μπορούσε να καλύψει 

μόνο το 14%  των ΒΥ του Δήμου. 54   

 

2. ΙΚ/ΣΕ→ -8.577.513,50/12.799.685.58= -0,6701≈-0,67 δηλαδή -67% 

Εδώ  μπορεί κανείς να δει πως η Καθαρή θέση του Δήμου είναι τελείως ανεπαρκής 

για να καλύψει το Σύνολο του Ενεργητικού.  Αυτό το αρνητικό πρόσημο οφείλεται 

στα αρνητικά «Αποτελέσματα εις νέον» 

Οι λόγοι που μπορεί  να έχουν δημιουργηθεί τα αρνητικά «αποτελέσματα εις νέον» 

μπορεί να οφείλονται από την διανομή ενός μεγάλου μερίσματος που υπερβαίνει το 

υπόλοιπο του λογαριασμού ‘Αποτελέσματα εις νέον’  ή από την γέννηση ενός ή 

περισσότερων μεγάλων ζημιών που επηρέασαν την φυσιολογική ισορροπία του 

λογαριασμού.    

 

 

3. ΣΥ/ΣΕ→ 20.532.136,50/12.799.685,58=1,6041≈1,60 δηλαδή 160% 

Από το ποσοστό αυτό των 160% φαίνεται πως ο Δήμος Μαραθώνα για το έτος 2010 

είναι αρκετά επιβαρυμένος από δάνεια κι άλλες πιστώσεις που έχει λάβει κι αρχίζει 

να γενάτε  το ερώτημα περί βιωσιμότητας αλλά και φερεγγυότητας για περεταίρω 

δανεισμό . 

                                                           
54 Στον Ιδιωτικό τομέα οι δείκτες ρευστότητας οφείλουν να κυμαίνονται σε τιμές πάνω της μονάδας. 
Στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας οι δείκτες κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά 
επίπεδα, διότι οι ανάγκες των Δήμων σε κεφάλαια είναι τελείως διαφορετικές από εκείνες των 
επιχειρήσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  
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Για το έτος 2011: 

1.  ΈΡ=ΚΕ/ΒΥ→ 8.957.934,77/38.466.421,13=0,2328≈0,23, άρα ΕΡ= 0,23 φορές 

*Είναι προφανές πώς η ΈΡ έχει αυξηθεί κατά 9 μονάδες, οπότε πλέον ο Δήμος 

Μαραθώνα μπορεί να καλύπτει κατά 23% τις ΒΥ. 

 

2. ΙΚ/ΣΕ→ 12.355.350,39/55.558.234,36= 0,2223≈0,22 δηλαδή 22% 

*Αρχίζει και σημειώνεται μια ανοδική πορεία για την οικονομία του Δήμου. Το -67% 

έχει αντικατασταθεί με το θετικό πλέον ποσοστό της τάξης του 22% . Υπάρχει μια 

μεγάλη αύξηση στα ΙΚ καθώς επίσης ο λογαριασμός  «Αποτελέσματα εις νέον» 

έχουν μηδενίσει τα αρνητικά υπόλοιπα που είχαν στο παρελθόν. 

 

3. ΣΥ/ΣΕ→  42.565.766,15/55.558.234,36= 0,7661≈0,77 δηλαδή 77% 

*Ο δανεισμός και οι πιστώσεις του Νέου Δήμου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα σε 

σχέση με αυτά του 2010. 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μέχρι τώρα αναλύσεις, δείχνουν πως η 

συνένωση των δύο δήμων κατάφερε να οδηγήσει τον Νεοσύστατο πλέον Δήμο 

Μαραθώνα, σε μια εποχή οικονομικής ανάπτυξης. Παρακάτω θα προβληθεί η πορεία 

του οργανισμού  κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του. 

 

 

 

 

5.4.2 Σύγκριση Ισολογισμών των ετών 2012-2014 

Πλέον περνάμε στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του νέου Δήμου, έτος 2012, με ήδη 

σημαντικές αλλαγές για την οικονομία. Σε αυτό το κομμάτι θα δούμε τις μεταβολές 

των αριθμοδεικτών για τα επόμενα έτη και πως τελικά επηρέασε το Νομοσχέδιο 

Καλλικράτης την οικονομική φύση του οργανισμού.  
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Για το έτος 2012: 

1. ΕΡ=ΚΕ/ΒΥ→ 9.332.731,64/41.414.113,31= Ο,2253≈0,22, άρα ΕΡ=0,22 φορές 

 

2. ΙΚ/ΣΕ→ 10.129.436,06/56.157.589.98= 0.1803≈Ο,18 δηλαδή 18% 

 

3. ΣΥ/ΣΕ→ 45.399.059,/56.157.689,98= 0,8084≈0,81, δηλαδή 81% 

 

 

 

Για το έτος 2013: 

1. EΡ=KE/BY→ 14.900.209,03/4.747.097,50= 3,1388≈3,14 άρα ΕΡ=3,14 φορές 

 

2. ΙΚ/ΣΕ→  47.919.710,17/61.044.761,01= 0,7849≈0,78 δηλαδή 78% 

 

3. ΣΥ/ΣΕ→12.085.217,25/61.044.761,01= 0,1979≈0,20 δηλαδή 20% 

 

 

Για το έτος 2014: 

1. ΕΡ=ΚΕ/ΒΥ→ 12.019.117,86/4.398.967.89= 2,3722≈2,4 άρα ΕΡ=2,4 φορές 

 

2. IK/ΣΕ → 45.409.896,00/57.519.529,29= 0,7894≈0,79 δηλαδή 79% 

 

3. ΣΥ/ΣΕ → 11.126.633,08/57.519.529,29= 0,1934≈0,19 δηλαδή 19% 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται διαγραμματικά όλες οι μεταβολές των 

αριθμοδεικτών κατά το πέρασμα των ετών.  

(Βλ. Πίνακα 5.4.2 «Μεταβολές Αριθμοδεικτών»  
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Σχετικά με την ΕΡ υπάρχει μια ανοδική πορεία που απογειώνεται το έτος 2013 με 

ποσοστό 31,40%. Αυτό υποδηλώνει πως ο Δήμος είναι πλέον σε θέση να 

καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του με το ΚΕ που διαθέτει. 

Όσον αναφορά τους αριθμοδείκτες ΙΚ/ΣΚ και ΞΚ/ΣΚ παρατηρείται και σε 

εκείνους ανοδική πορεία. Αυτό που απορρέει από όλη αυτήν την ανάλυση είναι 

πως η συγχώνευση των Δήμων επέφερε μια αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη. 

Ο δανεισμός  και οι λοιπές πιστώσεις κυμαίνονται σε αρκετά  χαμηλά επίπεδα 

κατά τα έτη 2013-2014 κι ο λόγος είναι  η αύξηση των ΙΚ.  

 

 

 

Πίνακας 5.4.2 «Μεταβολές Αριθμοδεικτών» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

ΕΡ 14% 23% 22% 31.40% 24%

ΙΚ/ΣΚ -67% 22% 18% 78% 79%

ΣΥ/ΣΕ 160% 77% 81% 20% 19%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προβληθεί η κοινωνική πλευρά του δήμου Μαραθώνα. Θα 

γίνει μια πλήρη καταγραφή των σχολικών μονάδων που διαθέτει, των Συλλόγων που 

έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοι, με σκοπό την συνάθροιση ανθρώπων με κοινά 

ενδιαφέροντα και αντιλήψεις. Επίσης θα γίνει μια αναφορά στα μέσα Ενημέρωσης 

και μεταφοράς που υπάρχουν, στις κοινωνικές ενέργειες που έχει κάνει η πολιτεία για 

την περεταίρω στήριξη των πολιτών  και τέλος θα δούμε την οικολογική πλευρά του 

δήμου.  

 

 

6.1 Οι σχολικές μονάδες 

Παρόλο που ο Μαραθώνας ανήκει στην περιφέρεια της Αττικής, διαθέτει ένα 

αρκετά πλούσιο συγκρότημα σχολικών μονάδων, διασκορπισμένες σε διάφορες 

περιοχές του Δήμου. Στον πίνακα που ακολουθεί, βρίσκονται αναλυτικά 

καταγεγραμμένες όλες οι σχολικές μονάδες. 

(Βλ. Πινάκα 6.1.1 «Σχολικές Μονάδες») 

 

Πίνακας 6.1.1 «Σχολικές Μονάδες» 

Δημόσια 

Νηπιαγωγεία 

Δημόσια Δημοτικά Ιδιωτικά 

Νηπιαγωγεία 

Ιδιωτικά 

Δημοτικά  

Αγ. Μαρίνας 

Ανατολής 

Γραμματικού 

Κάτω Σουλίου 

Μαραθώνα 1ο 

Μαραθώνα 2ο 

Μαραθώνα 3ο 

Αγ. Μαρίνας 

Ανατολής 

Γραμματικού 

Κάτω Σουλίου 

Μαραθώνα 

Νέας Μάκρης 1ο 

Νέας Μάκρης 2ο 

Σχολή 

Καλογεροπούλου 

 

Ν/Γ Κυρεζής Α. 

 

 

 

Σχολή 

Καλογεροπούλου 

 

Λύρειο ίδρυμα 
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Νέας Μάκρης 1ο 

Νέας Μάκρης 2ο 

Νέας Μάκρης 3ο 

Τύμβου Μαραθώνα 

Βαρνάβα 

Τύμβου Μαραθώνα 

Βαρνάβα 

 

Παμμακάριστου 1ο 

ειδικό 

  

Δημόσια Γυμνάσια Δημόσια Λύκεια Ιδιωτικά Γυμνάσια Ιδιωτικά 

Λύκεια 

Μαραθώνα 

Νέας Μάκρης 1ο 

Νέας Μάκρης 2ο 

 

Μαραθώνα 

Νέας Μάκρης 

Σχολή 

Καλογερόπουλου 
- 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Παιδικός Σταθμός Μαραθώνα, Παιδικός σταθμός Νέας Μάκρης,  

Παιδικός σταθμός περιοχής «Πολυτέκνων», 

 Μαραθώνα, Βρεφονηπιακός «Αμάλθεια»,  

Παιδικός σταθμός Βαρνάβα 

 

 

 

Εκτός όμως από τα τις σχολικές μονάδες σκόπιμο θα  ήταν να γίνει και μια αναφορά 

στα κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης που διαθέτει η 

περιοχή. Διαθέτει 10 φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης με αξιόλογους καθηγητές κι 

έτοιμους για να βοηθήσουν τους μαθητές σε όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, και 12 

κέντρα ξένων γλωσσών. 
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6.2 Σύλλογοι- Ομάδες Μαραθώνα 

Θα είναι δύσκολο να φανταστεί πόσους συλλόγους και ομάδες διαθέτει ο 

Μαραθώνας λόγω την μικρής κοινωνίας που τον χαρακτηρίζει. Κι όμως η ανάγκη 

των ανθρώπων για ένταξη σε κάποια κοινωνική ομάδα με κοινές ιδέες και αντιλήψεις 

είναι μεγάλη.  

Οι σημαντικότεροι σύλλογοι της περιοχής είναι οι εξής: 

1.Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπορίου Δήμου Μαραθώνα 

2. Πολιτιστικές Απόπειρες 

3.Σύλλογος ατόμων με Αναπηρία 

4. Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα 

5.Καταναλωτικός μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός Νέας Μάκρης 

6. Ένωση Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Νέας Μάκρης & Περιφέρειας   

7. Σύλλογος Γυναικών Μαραθώνα 

8.Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Μαραθώνα  

9. Αθλητικός σύλλογος «Αστέρας» Δ. Μαραθώνα 

10.Φιλοζωικό Σωματείο Μαραθώνα « Η κοίτη» 

11. ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μαραθώνα 

12. Γραφείο Αθλητισμού Μαραθώνα 

13. Σύλλογος Κρητών Νέας Μάκρης-Μαραθώνα 

14.  Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Μαραθώνα 

15. Αθλητικός Σύλλογος Στίβου ‘’Φειδιππίδης Μαραθώνα 

16. Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Μαραθώνα 

17. Συνεταιρισμός Αγροτών Μαραθώνα   

  

 

 

6.3 Ενέργειες Πολιτείας 

 6.3.1 Μέσα Ενημέρωσης 

 Τα μέσα Ενημέρωσης που υπάρχουν είναι οι δύο τοπικές εφημερίδες « ο Δημότης» 

και η «Marathon Press» που διατίθενται στο κοινό Δωρεάν. Παλαιότερα 

λειτουργούσε και τηλεοπτικό κανάλι αλλά διακόπηκε. 
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6.3.2 Μέσα Μεταφοράς 

Η μετακίνηση των πολιτών έχει ολοκληρωτικά ανατεθεί στον οργανισμό των ΚΤΕΛ 

νομού Αττικής. Τα 24 δρομολόγια που έχει ημερησίως από και  προς την Αθήνα, 

βοηθά αρκετά στην εξυπηρέτηση των αναγκών, ωστόσο η επιθυμία για αστική 

συγκοινωνία είναι μεγάλη, καθώς το αντίτιμο για τα κόμιστρα των Κτελ είναι αρκετά 

μεγάλα και το τελευταίο δρομολόγιο αναχωρεί στις 10 μμ από Μαραθώνα, Και στις 

10.30 από Αθήνα. Βέβαια το 2009 έγινε μια απόπειρα για την ένταξη αστικής 

συγκοινωνίας με δρομολόγια Μαραθώνας-Αγ. Στέφανος, αλλά τερματίστηκε πολύ 

γρήγορα λόγω μικρής προσέλευσης ατόμων.  

 

 

6.3.3 Κοινωνικό Φροντιστήριο 

O Δήμος Μαραθώνα το 2010 ήταν από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που 

καθιέρωσε το θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Επτά χρόνια μετά η ανάγκη για 

το κοινωνικό φροντιστήριο είναι σχεδόν επιτακτική, αφού λόγω της οικονομικής 

κρίσης που μαστίζει την χώρα μας οι γονείς αδυνατούν να δώσουν στα παιδιά τους 

παραπάνω βοήθεια στη μάθηση. Ένα σπουδαίο γεγονός είναι ότι μέσω του 

κοινωνικού φροντιστηρίου δίδεται η ευκαιρία στους άνεργους νεαρής ηλικίας και 

πτυχιούχους, να κερδίσουν μια θέση εργασίας προσφέροντας τις γνώσεις τους σε 

άτομα που πραγματικά θέλουν να μορφωθούν αλλά αδυνατούν λόγω των συνθηκών.  

  

6.3.4 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Το κοινωνικό Παντοπωλείο επιτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα. Θα διασφαλίζει 

σε κάθε περιοχή μηνιαία τροφοδοσία οικογενειών, με προϊόντα συγκεκριμένου 

κόστους, το οποίο θα ανέρχεται στα 40 ευρώ μηνιαίως. Τα είδη που συλλέγονται στο 

χώρο στέγασης του Κοινωνικού παντοπωλείου είναι τρόφιμα, κατεψυγμένα προϊόντα, 

είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κι άλλα 

χρηστικά αντικείμενα.  

 

6.3.5 Κέντρο Υγείας  

Η μόνη νοσοκομειακή περίθαλψη που θα βρει κάποιος στον Μαραθώνα είναι το 

Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης. Πρόκειται για μια μονάδα υγείας με μεγάλες ελλείψεις 

τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές. Παρόλα αυτά συνεχίζει το έργο του, κι η 
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αλήθεια είναι πως σε έκτακτα περιστατικά έχει βοηθήσει αρκετά κι έχει χαρίσει και 

την ζωή σε πολλούς ασθενείς. Πριν 5 έτη ζητήθηκε από τις αρχές να κλείσει τελείως 

λόγω οικονομικών προβλημάτων, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Δήμου να 

αναγκαστούν να πηγαίνουν στα Σπάτα. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα πήρε μεγάλες 

διαστάσεις με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο 

και των πολιτών. Τελικά  ο κόπος τους ανταμείφθηκε κρατώντας το Κέντρο Υγείας 

ανοικτό και  στην περιοχή όπου βρισκόταν εξ αρχής. 

 

 6.4  Η Οικολογική  Πλευρά 

Μιλώντας κανείς για οικολογία, θα κάνει σκέψεις σχετικά με προστατευόμενες 

περιοχές, προστατευόμενα είδη προς εξαφάνιση, ανακύκλωση κλπ. Κι όμως όλα αυτά 

υπάρχουν στον Μαραθώνα.  

 

6.4.1 Προστατευόμενες περιοχές 

Το 2000 το Εθνικό Πάρκο Σχινιά χαρακτηρίστηκε ως «Εθνικό Πάρκο»55 με σκοπό 

την προστασία, τη διατήρηση, τη διαχείριση και την αναβάθμιση του φύσης και του 

τοπίου. Έχει ιδιαίτερη οικολογική σημασία καθώς αποτελεί το σημαντικότερο 

οικοσύστημα της Αττικής κι γι αυτό τον λόγο εντάχθηκε στο εθνικό δίκτυο NATURA 

200056 ενώ είχε προηγηθεί η ένταξη του στα συστήματα CORINE και Τοπίων 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.  

Στο πάρκο του Σχινιά φιλοξενούνται 115 είδη πτηνών, ενώ υπάρχουν απειλούμενα 

είδη  ψαριών γλυκού νερού, αμφιβίων και ερπετών.  

 

                                                           
55 ΦΕΚ 395/Δ/2000 
56 Το NATURA 2000 είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών , αποτελώντας ένα από τα 
πιο φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράμματα για την προστασία της φύσης. Ιδρύθηκε το Μάιο του 1992.  
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Το Πευκοδάσος στον Σχινιά 

 

 

6.4.2 Ανακύκλωση  

Λόγω της ύπαρξης των ΧΥΤΑ στο Γραμματικό η ανάγκη για ανακύκλωση γίνεται 

όλο και μεγαλύτερη. Η μεγάλη προσέλευση των τουριστών στην περιοχή τόσο του 

Σχινιά όσο και στις υπόλοιπες ακτογραμμές, ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για 

την αύξηση των απορριμμάτων και την μόλυνση του περιβάλλοντος.  

Με αφορμή τα παραπάνω και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 

Απορριμμάτων (Ε.Ε.Α.Α), ξεκινάει μια προσπάθεια για την ένταξη του Δήμου 

Μαραθώνα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.  

Ήδη έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλοι ΄΄μπλε’’ κάδοι σε διάφορα σημεία ου Δήμου, 

έχουν προμηθευτεί με  ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την ανακύκλωση τα 

σχολεία, ΚΕΠ, πολιτιστικά κέντρα κλπ αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των κατοίκων 

που οδηγούνται προς αυτήν την δράση. 

Έχοντας λάβει υπόψιν  το αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής, η δημοτική αρχή του 

Μαραθώνα έχει αναπτύξει μια καινοτόμα δράση. Την διαχείριση των αγροτικών 

υπολειμμάτων και βιολογικών κατάλοιπων! Έτσι λοιπόν αρκετοί αγρότες έχοντας τον 

κατάλληλο εξοπλισμό διαχειρίζονται τα αγροτικά του υπολείμματα δημιουργώντας 

ένα είδος βιολογικού λιπάσματος το λεγόμενο compost. Κατά αυτόν τον τρόπο 
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μειώνεται σημαντικά το κόστος για αγορά νέων λιπασμάτων κι επίσης μειώνεται και 

η μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από τα χημικά.  

 Είμαστε σε θέση λοιπόν πλέον να ανακυκλώνουμε αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, 

μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τελευταία γίνεται 

η προσπάθεια για την ανακύκλωση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.  

 

 Μπορεί σε σχέση με άλλα αστικά κέντρα η ανακύκλωση του Δήμου Μαραθώνα να 

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, όμως η προσπάθεια για ενημέρωση και για την 

κινητοποίηση είναι διαρκής. Ανακυκλώνοντας διασώζουμε το φυσικό περιβάλλον αλλά 

και την ίδια μας την ζωή.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στα παραπάνω κεφάλαια έγινε μια γνωριμία με τον Δήμο Μαραθώνα με το  

αναγνωστικό κοινό. Προβλήθηκε η εξέλιξη και η ανάπτυξη του σε βάθος χρόνου, 

καθώς εστιάσαμε σε διάφορους τομείς. Από την διοικητική του υπόσταση μέχρι και 

τις ενέργειές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειπώθηκαν κάποια από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και μερικές καινοτομίες που έχει υιοθετήσει,.  

 Ωστόσο οι πολίτες του θέλουν να δουν αλλαγές για παραπάνω ανάπτυξη!  

Μερικές προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη είναι:  

1. Αξιοποίηση του Κωπηλατοδρομίου ώστε να διεξάγονται περισσότερα 

αγωνίσματα και αναπτυχθεί ένας είδος αθλητικού τουρισμού.  

2. Προβολή των τοπικών ομάδων με σκοπό την χρηματοδότηση και από μεγάλες 

αθλητικές ομάδες ή τον ΟΠΑΠ. 

3. Ανάπτυξη του αγροτικού Τουρισμού. 

4. Απόκτηση αστικής συγκοινωνίας προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα και 

οικονομικότερα  δρομολόγια. 

5. Εξομάλυνση του οδικού δικτύου σε περιοχές που η άσφαλτος απουσιάζει 

εντελώς. 

6. Ένταξη στο αποχετευτικό σύστημα της ΕΥΔΑΠ. 

7. Προσπάθεια καλλιέργειας κάποιου φυτού το οποίο θα ευδοκιμεί μόνο στην 

περιοχή, ώστε να αναπτυχθεί το εμπόριο και η φήμη του Μαραθώνα σε όλη 

την Ελλάδα. (π.χ Το  Μαστιχόδεντρο για τη Χίο) 

8. Δημιουργία εκπαιδευτικών εκδρομών στους αρχαιολογικούς χώρους του 

Δήμου, προκειμένου τα παιδία να μάθουν και να εκτιμήσουν τα μνημεία 

9. Χρηματοδότηση του Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης για την τοποθέτηση 

παραπάνω ειδικοτήτων και αγοράς ιατρικού εξοπλισμού 

10.  Ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, με την δημιουργία λαϊκής αγοράς στην  

περιοχή του Μαραθώνα.  
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  Εν κατακλείδι, μπορεί η ζωή στην περιφέρεια της Αττικής να υστερεί σε σχέση με 

εκείνη των αστικών κέντρων, όμως  η διαπροσωπική επικοινωνία με τους 

συνανθρώπους, ο καθαρός αέρας έναντι των καυσαερίων της πόλης, η επαφή των 

παιδιών με την φύση, οι όχι και τόσο πιεστικοί ρυθμοί ζωής είναι κάποιοι από τους 

λόγους που κάνουν την διαβίωση σε μια κωμόπολη να είναι καλύτερη από την πόλη.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Αρ.: Άρθρο 

Βλ.: Βλέπε 

ΒΥ: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Δλδ.: Δηλαδή 

ΙΚ: Ίδια Κεφάλαια 

κ.α: κι άλλα  

Κ.Α.Π: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 

ΚΕ: Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Κ.Ε.Π: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών  

Κλπ.: και τα λοιπά 

Ν.Π.Δ.Δ: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  

ΞΚ: Ξένα Κεφάλαια 

Ο.Τ.Α: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

π.Χ : προ Χριστού  

ΣΕ: Σύνολο Ενεργητικού 

ΣΚ: Συνολικά Κεφάλια 

ΣΥ: Σύνολο Υποχρεώσεων  

ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
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Βιβλία-Σημειώσεις Μαθημάτων 

1. Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

(Δ. Γκίνογλου - Π. Ταχυνάκης) 

2. Σημειώσεις του Μαθήματος Μακροοικονομίας 

(Θ. Παπαηλίας) 

3. Σημειώσεις Μαθήματος Δημόσιας Οικονομίας 

(Θ. Παπαηλίας) 

4. Οικονομία και Κοινωνία 

(Θ. Παπαηλίας) 

5. Σημειώσεις Μαθήματος Ν.Π.Δ.Δ από το ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ στο 

Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

(Σπ. Γκούμας) 

6. Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματ/μικών Καταστάσεων 

(Π. Παπαδέας- Ν. Συκιανάκης) 

7. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, η ελληνική προσέγγιση 

(Γ. Πετρώφ- Κ. Τζωρτζάκης- Α. Τζωρτζάκη) 

8. Μαραθών  

(Σπ. Ζαγάρης πρώην Δήμαρχος Μαραθώνα) 

9. Πολιτιστική-Ιστορική-Αθλητική Κληρονομιά Δήμου Μαραθώνος 

(Ε. Μέξης πρώην Δήμαρχος Μαραθώνα) 

10. Ο Μαραθώνας σε βάθος χρόνου 

(Κ. Ρούσου-Μπούσουλα) 

     11. Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

           Ενότητα 7:  Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ: Αρχές, Εξελίξεις, Προοπτικές 

(Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) 
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ΦΕΚ-Νόμοι-Πρακτικά ΔΣ-Αναρτήσεις Δήμου 

ΦΕΚ 17/11-11-1835 

ΦΕΚ 58/14-02-1912 

ΦΕΚ 251/29-12-1989 

ΦΕΚ 3147/27-11-2012 

ΦΕΚ 224/23-05-1936 

ΦΕΚ 2/Α/03-01-1989 

ΦΕΚ 131/06-06-2005 

ΦΕΚ 290/28-12-1996 

ΦΕΚ 1353/Β/03-07-2015 

ΦΕΚ 138/13-03-1981 

Ν.10/22-03-1840 

Ν.3852/201,  Αρ. 5, παρ. 2 

Ν.3342/2005, Αρ. 35 

Ν.1828, Αρ. 25 

Πρακτικά ΔΣ/ 1936 

Πρακτικό ΔΣ/ αριθ.49/01-04-1951 

Πρακτικό ΔΣ/ αριθ. 164/2015 
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Ισότοποι 

https://anatakti.blogspot.gr/ 

www.irafina.gr/ 

www.haniotika-nea.gr 

http://eclass.teiion.gr/ 

http://www.zea-attikis.gr/ 

http://koinoniko-pantopoleio.gr/ 

http://news.marathonpress.gr/ 

http://site.marathon.gr/ 

http://www.econews.gr/ 

https://el.wikipedia.org/ 

http://marathoninfo.gr/ 

https://diavgeia.gov.gr 

https://www.taxheaven.gr 

http://www.dimotisnews.gr/ 

http://dynamipolitonmarathona.blogspot.gr/ 

http://www.ypeka.gr/ 

https://yperdiavgeia.gr 

http://www.kedke.gr/ 

http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous 
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