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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανάλυση των δήμων είναι σημαντική για να καταλάβουμε πως λειτουργεί ένας 

δήμος, αλλά και τι μπορεί να προσφέρει στους δημότες του. Οι δύο δήμοι 

αναπτύχθηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα κυρίως ,από τις προσφυγικές ροές 

των Μικρασιατών μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Γρήγορα αναπτύχθηκαν και 

δημιούργησαν τις βάσεις για να γίνουν δήμοι αξιοποιώντας και τα χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας τους. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσουμε στοιχεία όπως την ιστορία, τα έργα, 

τους στόχους, τα θετικά και τα αρνητικά τους ζητήματα που απαιτούν επίλυση ,καθώς 

και τα οικονομικά στοιχεία των συγκεκριμένων δήμων. 

Αρχικά ξεκινάμε από τον δήμο Αιγάλεω όπου αναφέρουμε την ιστορία του, τα 

χαρακτηριστικά του και τους στόχους που θέλει να πετύχει ο τωρινός δήμαρχος αλλά 

και οι προκάτοχοί του. Θα αναφερθούμε για τα προβλήματα που έχει ως δήμος αλλά 

και λύσεις που μπορεί να συντελέσουν στην επίλυσή τους. Έπειτα θα αναφερθούμε 

στον Βύρωνα για τα αντίστοιχα  στοιχεία. 

Παράλληλα θα επισημάνουμε τα οικονομικά στοιχεία και των δύο δήμων έχοντας ως 

πηγή τους ισολογισμούς των ετών 2013-2014.Εκεί θα σχολιάσουμε την πορεία των 

δύο δήμων για αυτά τα έτη συγκρίνοντάς τους μεταξύ τους. 

Στα συμπεράσματα που βγαίνουν στο τέλος, αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά που τους 

κάνουν να ξεχωρίζουν αλλά και το συμπέρασμα που βγάλαμε από την αξιολόγηση των 

ισολογισμών τους. 

 

 

 

 

 

 



 9 

SUMMARY 

The analysis of the municipalities is important to understand how a municipality 

works, and what it can offer to the citizens of. The two municipalities developed early 

last century, mainly from refugee flows from Asia Minor after the Asia Minor disaster. 

Rapidly developed and created the foundations to become municipalities and utilizing 

the characteristics of their location. 

The aim of this work is to look at the history, projects, objectives, the positives and 

negatives, but also the financial data of these municipalities. 

Initially starting from the municipality of Egaleo and mention its history, 

characteristics and goals he wants to achieve the current mayor and his predecessors. 

We will refer to the problems that have the municipality and solutions that can help 

him overcome them. Then, we will refer to Byron for the same data. 

At the same time we will define which is the cost of both municipalities having as 

source their balance sheets of 2012-2014 years and we will comment on their course 

through these years by comparing each other. 

The conclusions that come out in the end, mention the features that make them stand 

out and the conclusion that we made an assessment of their balance sheets. 

 

2.Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη δυο δήμων του νομού 

Αττικής ,των δήμων Βύρωνα και Αιγάλεω. Όπως γνωρίζουμε όλοι οι δήμοι 

παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που σχετίζονται είτε με την 

λειτουργία του δήμου είτε με την υλοποίηση των επιδιώξεων τους. Αρχικά στόχος 

είναι  να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των δυο δήμων και στη συνέχεια να 

αναφερθούμε στα οικονομικά στοιχεία τους ,στα άμεσα  μελλοντικά σχέδια που 

επιδιώκουν να εφαρμόσουν καθώς και στη σύγκριση των δυο δήμων ως προς αυτά τα 

χαρακτηριστικά. 
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ΑΙΓΑΛΕΩ 

3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Το όνομα Αιγάλεω έχει δύο ερμηνείες που αναφέρουν ότι έχει πάρει το όνομά του από 

το ομώνυμο όρος  . Η επικρατέστερη είναι ότι σημαίνει λαός κατσικιών (αίγα + 

λαός).Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι σημαίνει βράχος που σπάζουν τα κύματα από το 

αίγες (κύματα) και λαάς (βράχος).Από το όρος Αιγάλεω είχε παρακολουθήσει ο 

Ξέρξης την ναυμαχία της Σαλαμίνας με την ήτα του περσικού στόλου. Σήμερα το όρος 

αυτό δεν ανήκει στον δήμο Αιγάλεω. Από το κέντρο του δήμου περνάει η ιερά οδός, 

όπου κάποτε διερχόταν η πομπή των ελευσίνιων μυστηρίων, η οποία ξεκινούσε από 

τον Κεραμικό και κατέληγε στην Ελευσίνα. Επίσης το Αιγάλεω το διασχίζει ο ποταμός 

Κηφισός που στην αρχαιότητα λατρευόταν σαν θεός. Όμως μέχρι τον 19ο αιώνα δεν 

υπήρχε καν οικισμός .Η περιοχή καλυπτόταν από ελαιώνες, ακόμα και δάση. 

Στα μέσα του 19ου αιώνα η περιοχή ονομαζόταν μπαστάρδι και υπήρχαν τσιφλίκια και 

στάνες. Στα τέλη όμως του αιώνα χτίστηκε το εργοστάσιο πυρίτιδας στο σημερινό 

άλσος, με αποτέλεσμα να έρθουν να μείνουν στην περιοχή εργάτες από όλη την 

Αθήνα. Έπειτα γίνανε και άλλες βιομηχανίες που προσέλκυσαν και άλλους εργάτες 

αλλά και καλλιεργητές γης. Εκείνη την περίοδο απέκτησε την ονομασία 

Μπαρουτάδικο. 

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή ήρθαν πρόσφυγες στην περιοχή, που 

αναγορεύτηκε σε κοινότητα και ονομάστηκε Νέες Κυδωνιές, όπου φτιάξανε 

οργανωμένα οικόπεδα. Μαζί τους ήρθαν πρόσφυγες από τον Πόντο αλλά και 

Ασσύριοι. Οι Νέες Κυδωνιές που μέχρι τότε ήταν κοινότητα γίνανε δήμος το 1943. 
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Εικόνα 1:Το Αιγάλεω της δεκαετίας του 1920 

Στην περίοδο της κατοχής υπήρχε στην περιοχή αντιστασιακή ομάδα του ΕΑΜ 

Αιγάλεω με μέλος τον Σταύρο Μαυροθαλασίτη. Από τα τραγικότερα περιστατικά της 

κατοχής είναι η εκτέλεση από τους Γερμανούς 96 κατοίκων του δήμου και η 

ανατίναξη του πυριτιδοποιείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί κάτοικοι 

λόγω των θραυσμάτων που διασκορπίστηκαν στην περιοχή. 

Μετά τον εμφύλιο ήρθαν στην περιοχή πλήθος εσωτερικών μεταναστών που ψάχνανε 

δουλειές και σημειώθηκε μεγάλη ανάπτυξη στα ρεμπέτικα κέντρα, που αποτελούσαν 

πόλο έλξης για την τοπική κοινωνία. Οι ταβέρνες της περιοχής προσέλκυαν πολύ 

κόσμο που ερχόταν για να ακούσει γνωστούς λαϊκούς τραγουδιστές της περιοχής. Από 

τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες είναι οι Ζαμπέτας και Ζαγοραίος. Το Αιγάλεω επίσης 

είχε πολλά σινεμά(17) αλλά και ένα θέατρο. 

4.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Το Αιγάλεω είναι ένας ιστορικός δήμος του Δυτικού τομέα των  Αθηνών, 

πυκνοκατοικημένος, με πληθυσμό 70.000 κατοίκων και έκταση 6.45 τ. Χιλ. Συνορεύει 

με τον δήμους Αθηναίων στα ανατολικά, Περιστερίου και Χαϊδαρίου στα βόρεια, 

Νίκαιας και Αγ. Βαρβάρας στα δυτικά και στα νότια με τους δήμους Ρέντη και 

Ταύρου. Τα τελικά σύνορα του δήμου χαραχτήκανε το 1967 με την προσθήκη του άνω 

κτήματος Λιούμη και τα νταμαράκια. Στο Αιγάλεω ανήκει και ένα κομμάτι από τον 
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Ελαιώνα. Το Αιγάλεω είναι σημαντικός δήμος καθώς μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν 

πρωτεύουσα της Δυτικής Αττικής με συνέπεια να έχει πολλές δημόσιες υπηρεσίες, 

όπως η πολεοδομία και το δασαρχείο. Έχει χαμηλό συντελεστή δόμησης, αφού τα 

περισσότερα σπίτια του δήμου είναι “λαϊκά ”,δηλαδή έχουν περίπου 2 ορόφους καθώς 

είναι επεκτάσεις προς τα πάνω χαμηλότερων παλαιών σπιτιών που αυξήθηκαν τα μέλη 

που ζούσαν εκεί. Εδώ υπάρχουν τα δύο μεγαλύτερα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας, 

το ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά που είναι στο παλαιό κτήμα Λεβίδη. Αυτό είναι μια 

έκταση 100 στρεμμάτων που αποτελεί το μοναδικό τμήμα του αρχαίου ελαιώνα του 

Πλάτωνα, που έχει ελιές ηλικίας 1000 ετών Ένα άλλο γνωστό μέρος του δήμου είναι 

το άλσος όπου βρισκόταν για περίπου 100 χρόνια η Εταιρία Ελληνικού 

πυριτιδοποιείου (1874-1965) η οποία ήταν μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της 

χώρας. Το 1970 η έκταση πέρασε στο δημόσιο που κατεδάφισε τα κτήρια και έφτιαξε 

άλσος εντός του οποίου έχτισε σχολεία, αθλητικά κέντρα και το ΤΕΙ Αθηνών. Το 

Άλσος είναι  ένα από τους ελάχιστους πνεύμονες της Δυτικής Αθήνας. 

 

Εικόνα 2:Μπαρουτάδικο 

4.1 Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο είναι 150 χιλ. και είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Οι κυριότερες 

οδικές αρτηρίες είναι οι Αθηνών(Καβάλας),Ιερά οδός, Πέτρου Ράλλη, Κηφισός, 

Θηβών. Λόγω όμως των άτακτων επεκτάσεων του δήμου, υπάρχουν σημαντικές 

ασυνέπειες με πολλούς μονόδρομους και όπως σχεδόν σε όλη την Αττική το πρόβλημα 
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της στάθμευσης είναι έντονο με συνέπεια να υπάρχουν σχεδόν παντού σταθμευμένα 

αυτοκίνητα. 

4.2 Συγκοινωνιακό δίκτυο 

Το συγκοινωνιακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα καλό, αφού υπάρχουν λεωφορειακές γραμμές 

που διευκολύνουν πολύ την πρόσβαση στους γύρω δήμους με συχνή διέλευση 

λεωφορείων, και σταθμός μετρό με τον οποίο έχει κανείς πρόσβαση σε διάφορα 

σημεία της Αττικής.  

4.3 Δήμαρχοι του Αιγάλεω 

Ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας πριν γίνει το Αιγάλεω δήμος το 1934 ήταν ο 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος το 1934,ο οποίος έδωσε τα πρώτα χαρακτηριστικά μιας 

σύγχρονης κοινωνίας στην κοινότητα. Από τότε έχουν εκλεγεί 8 δήμαρχοι, όπου 

πολλοί από αυτούς κάνανε αρκετές θητείες. Οι πιο σημαντικοί δήμαρχοι που περάσανε 

είναι: 

 Σταύρος Μαυροθαλασσίτης: Ήταν δήμαρχος για 15 συνολικά χρόνια τις 

περιόδου 1955-1967,1976-1978.Ανήκε στο ΚΚΕ. Ήταν ένας ανιδιοτελής 

χαρακτήρας, ο οποίος ήταν αγαπητός στον λαό για το ήθος και το έργο του που 

αναμόρφωσε την περιοχή. Το γήπεδο πήρε το όνομα προς τιμή του. 

 Πάνος Σπηλιόπουλος: Διατέλεσε δήμαρχος για 12 έτη, τις περιόδους 1979-

1982,1983-1986,1991-1994.Επί των ημερών του γίνανε αντιπλημμυρικά και 

αποχετευτικά έργα. Έφτιαξε πλατείες, αξιοποίησε το Άλσος και κατασκεύασε 

το πολιτιστικό κέντρο και δημαρχείο στην Ιερά Οδό. Ανήκε στο ΠΑΣΟΚ 

 Γιάννης Μυστακόπουλος: Έχει διατελέσει 3 φορές δήμαρχος. Επι των ημερών 

του γίνανε σημαντικές αλλαγές στους τομείς πρόνοιας και πολιτισμού. 

Ασχολήθηκε έντονα με τον αθλητισμό κυρίως με την ομάδα του Αιγάλεω. 

Τωρινός δήμαρχος ο οποίος εκλέχτηκε το 2014 είναι ο Δημήτριος Μπίρμπας. 
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4.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Η ομάδα του Αιγάλεω ιδρύθηκε το 1946.Η ομάδα είχε μια καλή πορεία μέχρι το 2010 

με καλές εμφανίσεις και συμμέτοχή στην Α εθνική. Έχει φθάσει τρεις φορές έως τα 

ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας, ενώ την περίοδο 2003-04 εξασφάλισε την 

συμμετοχή του στο κύπελλο της UEFA, όπου και έλαβε μέρος την αγωνιστική σεζόν 

2004-05 και έφθασε έως τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Το Αιγάλεω έχει 

εκτός από ομάδα ποδοσφαίρου, ομάδα μπάσκετ, βόλεϊ και κολύμβησης καθώς και 

έντονη αθλητική δραστηριότητα με πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

Εικόνα 3: Γήπεδο Αιγάλεω 

Στον δήμο εδρεύουν τα ποδοσφαιρικά σωματεία των Διαγόρα Δρυοπίδων, Ιεράπολης, 

Κρόνος, Ζέφυρος κ.α. 

 

4.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Στο Αιγάλεω εδρεύουν αρκετοί πολιτιστικοί και περιβαντολογικοί σύλλογοι. Ακόμα 

κάθε καλοκαίρι στο ανοικτό θέατρο “Αλέξης Μινωτής” στο Άλσος Αιγάλεω, γίνονται 

θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. Υπάρχουν 3 άλλες θεατρικές σκηνές η “Δυτική 

Όχθη», ή “Ρένα Βλαχοπούλου” και ο “Λάμπρος Κωνσταντάρας» 

Επίσης διαθέτει πνευματικό κέντρο που φέρνει το όνομα “Γιάννης Ρίτσος”, το οποίο 

στεγάζεται στο παλαιό δημαρχείο, που κτίστηκε το 1940 για να στεγάσει την τοπική 

ΕΟΝ του καθεστώτος Μεταξά, εικαστικό εργαστήρι για μαθήματα καλών τεχνών και 

γραφιστικής, δημοτική βιβλιοθήκη με 16000 βιβλία, Μουσείο Μικρασιατικού 

πολιτισμού και ένα λαογραφικό μουσείο με καθημερινά αντικείμενα και φωτογραφίες 
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από το παλαιό Αιγάλεω. Τέλος θα γίνει ανάδειξη της Ιεράς Οδού με τον αρχαίο δρόμο, 

τους τάφους και τους ναΐσκους του που είναι δίπλα στον δρόμο

 

Εικόνα 4: Κομμάτι της αρχαίας Ιεράς Οδού 

 

Εικόνα 5: Στοά του Μπαρουτάδικου 

Στο σταθμό του μετρό μπορεί κανεις να δει αγγεία, κτερίσματα και άλλα αρχαιολογικά 

ευρήματα που βρήκαν κατά τη διαρκρεια εκτέλεσης εργων του μετρό. Αυτά 

εκθέτονται σε ειδικές θέσεις στον διάδρομο του σταθμού. 
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Ορισμένοι από τους σημαντικότερους συλλόγους του Αιγάλεω είναι: 

1. Ι.Λ.Ο.Α.(Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω)Στο Ι.Λ.Ο.Α. γίνονται 

παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις προϊόντων, εκδηλώσεις, ομιλίες και 

λαογραφικές βραδιές 

2. Πολιτιστικός σύλλογος Μικρασιατών Νέες Κυδωνιές: Αρκετοί κάτοικοι του 

Αιγάλεω ήταν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, κυρίως από την περιοχή του 

Αϊβαλί, που εγκαταστάθηκαν γύρω από το μπαρουτάδικο και ίδρυσαν τις Νέες 

Κυδωνιές. Διαθέτει Μουσείο Μικρασιατικού πολιτισμού και ο σκοπός του 

είναι η διατήρηση των ηθών, εθίμων των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και η 

προβολή τους. 

3. Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων: Ασσύριοι είναι ένας από τους αρχαιότερους 

λαούς του κόσμου. Μετά από την γενοκτονία που υπέστησαν από τους 

Νεότουρκους το 1914-1918, ορισμένοι ήρθαν στην Ελλάδα όπου ίδρυσαν την 

ένωση η  οποία εδρεύει εδώ. Σκοπός τους είναι η διάσωση και η προβολή των 

εθίμων, του πολιτισμού αλλά και την γλώσσα του Ασσυριακού λαού.  

4. Πολιτιστικός Σύλλογος Ιερά Οδός: Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που βασίζεται στην εθελοντική δράση. Κάνει κοινωνικό-ανθρωπιστικό και 

πολιτιστικό έργο και παραθέτει μαθήματα μουσικής και χορού. 

5. Φίλοι πυριτιδοποιείου: Ο μόνος οικολογικός σύλλογος στην πόλη. Στόχος του 

είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της ανεργίας, του 

ρατσισμού και η ενίσχυση των αθλητικών δομών.  
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4.6 ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ 

Το Μπαρουτάδικο), είναι μια περιοχή του Αιγάλεω στην οποία, για πολλά χρόνια στο 

παρελθόν, λειτούργησε εργοστάσιο που κατασκεύαζε πυρίτιδα, πυρομαχικά και όπλα. 

Λειτούργησε για 90 χρόνια (1874-1964) στο σημείο που είναι το σημερινό άλσος 

μπαρουτάδικο. Στις σκοτεινές υπόγειες σήραγγες του γινόντουσαν εκρήξεις με 

αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς  εργάτες. Στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο το Μπαρουτάδικο 

απέκτησε νέες βαθιές υπόγειες στοές, που χρησιμοποιήθηκαν ως αντιαεροπορικά 1 

καταφύγια, αλλά και για μυστική διακίνηση πυρομαχικών κάτω από την Ιερά 

Οδό. Σήμερα, σώζεται μόνο μία από τις καμινάδες και κάποιοι υπόγειοι χώροι. 

   Η περιοχή που είναι το μπαρουτάδικο, μέχρι τα νεότερα χρόνια ήταν κομμάτι του 

ελαιώνα γεμάτο ελιές, αμπέλια και χωράφια. Εκεί αποφάσισε το  1874 ο Μωραΐτίνης 

να χτίσει το εργοστάσιο του το οποίο μέχρι το 1882 είχε γίνει ΑΕ με κεφάλαιο 

1.600.000 δραχμές. Σ αυτό φτιάχνανε θειικό και νιτρικό οξύ, θειικό σίδηρο και κάλιο 

δυναμίτιδα, μολυβδοσωλήνες και διάφορες ευκτικές ύλες σκάγια και χυτήριο για την 

κατασκευή αντικειμένων. Από το 1900 φτιάχνανε και χημικά προϊόντα και για αυτό 

ονομάστηκε <<Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου, Χημικών και Βιομηχανικών 

Προϊόντων>.>.  

Το 1908 συγχωνεύεται με τον μεγαλύτερο του ανταγωνιστή το καλυκοποιείο 

Μαλτσινιώτη το οποίο ήταν ο κυρίως προμηθευτής φυσιγγιών στο ελληνικό στρατό. 

Έτσι σχηματίστηκε η ΠΥΡ-ΚΑΛ η πρώτη εθνική βιομηχανία πυρομαχικών. Με 

παραγωγή 60.000 φυσίγγια την ημέρα γίνεται ο κυρίως προμηθευτής του στρατού. 

Ακόμα μετά την μικρασιατική καταστροφή είχε και άφθονο εργατικό δυναμικό λόγω 

του οικισμού Νέες Κυδωνιές που χτίστηκαν γύρω από αυτό. Το 1929 όμως που άρχισε 

η μεγάλη οικονομική κρίση, η μετοχή της κατρακύλησε και κόντεψε να χρεωκοπήσει. 

Από την καταστροφή όμως την έσωσε ο βιομήχανος Μποδοσάκης το 1934. 

    Ο Μποδοσάκης αγόρασε νέες εκτάσεις, έκανε επέκταση της βιομηχανίας και έφερε 

καινούρια μηχανήματα από το εξωτερικό και οι εργάτες εργάζονταν μέρα νύχτα 

έχοντας βάρδιες. Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή να αυξηθεί και η ΠΥΡ-ΚΑΛ να 

αποκτήσει το μονοπώλιο της προμήθειας του ελληνικού στρατού παραγωγή ήταν τόσο 

μεγάλη που κάνανε εξαγωγές αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Βοήθησε πολύ και η 

προετοιμασία των ευρωπαϊκών κρατών για έναν ενδεχόμενο πόλεμο που τελικά έγινε 

και ο εμφύλιος στην Ισπανία. Το 1936 όμως έγινε μια μεγάλη έκρηξη, με αποτέλεσμα 
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πολλούς νεκρούς .Δυστυχώς ,παρόμοιες εκρήξεις δεν αποφευχθήκαν στο μέλλον. Για 

την ύδρευση του εργοστασίου χρησιμοποιήθηκε αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο το οποίο 

καθαρίστηκε και τμήμα του έχει βρεθεί στο μετρό της Αγίας Μαρίνας και στο Δαφνί. 

 Παραμονές Β Παγκοσμίου πολέμου ο Μποδοσάκης αγόρασε μια έκταση 230 

στρεμμάτων και χτίζει ένα δεύτερο εργοστάσιο που ανέβασε την παραγωγή του. Στον 

πόλεμο η βοήθεια του ήταν πολύτιμη. Ακόμα και η Αγγλία που ήταν Αυτοκρατορία 

αγόρασε 800.000.000 φυσίγγια και 200.000 οβίδες. ,Τα κέρδη από της εξαγωγές ήταν 

τεράστια και το εργοστάσιο απασχολούσε 12.000 εργαζομένους. Τότε χτίστηκε ένας 

μεγάλος μαντρότοιχος με φύλακες επειδή προμήθευέ τον ελληνικό στρατό στο 

μέτωπο. Κατασκευάστηκαν επίσης νέες στοές σε βάθος 10 μέτρων που χρησίμευσαν 

για καταφύγιο των Αιγαλιωτών από τους βομβαρδισμούς. Στην κατοχή το εργοστάσιο 

επιτάχτηκε από τους Γερμανούς οι οποίοι στην υποχώρηση μεταφέρανε όλα τα 

μηχανήματα στην Γερμανία. 

   Μετά τον πόλεμο το εργοστάσιο ξανάρχισε να λειτουργεί υπό τον Μποδοσάκη πάλι 

αλλά ουσιαστικά κέρδη άρχισε να βγάζει με την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 

1951.Τότε προμήθευε τον ελληνικό στρατό και το ΝΑΤΟ. Έτσι κατάφερε να 

εκσυγχρονίσει το εργοστάσιο του και να παράγει νέα προϊόντα. Όμως η εποχή των 

μεγάλων συγκρούσεων είχε περάσει και έπειτα από λίγα χρόνια το εργοστάσιο 

υπολειτουργούσε. Πρόβλημα επίσης αποτελούν τα παράπονα του δήμου και των 

πολιτών για τις εκρήξεις, αλλά και τις αναθυμιάσεις .Έτσι ο Μποδουσάκης 

αναγκάστηκε το 1964 να μετακινήσει το εργοστάσιο στα Οινόφυτα, στον Υμηττό και 

στο Λαύριο. Το τελειωτικό χτύπημα έγινε το 1976 όπου ιδρύθηκε η ΕΒΟ από το 

κράτος. Η ΠΥΡΚΑΛ αφού δεν κατάφερε να την συναγωνιστεί, πρώτα 

κρατικοποιήθηκε το 1982 και έπειτα ενώθηκε μαζί της το 2004 δημιουργώντας την 

ΕΑΣ(Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα).Σήμερα στο Άλσος σώζεται ένα φουγάρο   αλλά 

και μια περιφραγμένη είσοδος όπου κατεβαίνεις στις υπόγειες στοές του παλιού 

πυριτιδοποιείου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%

BB%CE%B5%CF%89, Δήμος Αιγάλεω 
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Εικόνα 6: Φουγάρο παλιού πυριτιδοποιείου 

 

 

5.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Πληθυσμιακή εξασθένηση(από την υψηλότερη) 

 Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης 

 Μεγάλο ποσοστό ανεργίας που φτάνει το 30%(από τα υψηλότερα της χώρας) 

 Έντονα κοινωνικά προβλήματα(μειονότητες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

παραβατικότητα) 

 Πολεοδομικά προβλήματα(προβληματική ρυμοτομία, λίγοι κοινόχρηστοι 

χώροι, πρόβλημα στάθμευσης) 

 Έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα (ρύπανση από αυτοκίνητα αλλά και τις 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ελαιώνα και της Γιούλας) 

 

Επίσης άλλα θέματα που χρίζονται αντιμετώπισης για την καλή λειτουργία του δήμου 

είναι: 

o Επαναφορά της οικονομικής αξιοπιστίας του Δήμου και μείωση του μέσου 

χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων σε τρίτους 

o Σταδιακή ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού σε διάφορους τομείς 

o Διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργικότητας των δημοτικών υποδομών 



 20 

o Ανάπτυξη συνεργασίας με τα ΑΤΕΙ της περιοχής και με τα ΑΕΙ για την 

αξιοποίηση της γνώσης και καινοτομίας 

o Ανάπτυξη κοινωνικών αλληλέγγυων υποδομών για την υποστήριξη κοινωνικά 

και οικονομικών ασθενέστερων ομάδων 

o Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών 

o Ιεράρχηση των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό 

o Συντήρηση και εκσυγχρονισμός των δημόσιων κτιρίων 

 

6. ΛΥΣΕΙΣ 

 Κοινωνική συνοχή 

 Βελτίωση υποδομών των προσφερόμενων υπηρεσιών 

 Έμφαση στον ρόλο πολιτιστικής δημιουργίας 

 Οικονομική βάση 

 Ενίσχυση παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων με 

ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη 

 Περιβάλλον 

 Δημιουργία χώρων πράσινου και βελτίωση υπάρχοντος 

 Ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών 

 Πολεοδομία 

 Περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι και βελτίωση των υπαρχόντων 

 Αναβάθμιση σημαντικών τοποσήμων 

 Ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών 

 Ποιοτική διαχείριση καθημερινότητας 

 Βιώσιμη κινητικότητα 

 Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού 

 Ανάπτυξη ψηφιακή παρουσίαση του δήμου 

 Ακίνητα 

 Τόνωση αγοράς ακινήτων 

 Υποδειγματική δράση για ακίνητα 

 Ασφάλεια 

 Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 
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 Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας 

7. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Οι δράσεις ενός δήμου αφορούν :έργα, έρευνες, μελέτες, παροχή υπηρεσιών, αλλαγή 

στις λειτουργίες του δήμου η και προτάσεις για νόμους. Για να γίνουν  αυτά χρειάζεται 

κεφάλαιο, συνεργασία και συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα του δήμου και 

αξιοποίηση των πόρων του δήμου και του κράτους.  

Ο προϋπολογισμός του δήμου Αιγάλεω για την περίοδο 2014-2019 ανέρχεται σε 

76.814.100.Όμως λόγω της κρίσης που έχει επηρεάσει την Ελλάδα υπάρχει μεγάλη 

δυσκολία στην ανεύρεση των πόρων αλλά και στην  επίτευξη των στόχων. Δυστυχώς 

τα έσοδα του δήμου στην προηγούμενη τετραετία έχουν πέσει από 82.313.673 ευρώ το 

2011 σε 68.743.776 ευρώ το 2014.Δηλαδή μια μείωση 14.000.000 ευρώ περίπου. 

Αντίστοιχα οι πληρωμές και οι δαπάνες γενικά του δήμου, πέσανε από 80.446.347 

ευρώ το 2011 σε 65.203.248 ευρώ το 2014,δηλαδη μια μείωση 15.000.000. 

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια να προσφέρουν περισσότερες και 

καλύτερες υπηρεσίες με λιγότερους πόρους και στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του μηχανισμού τους. Η βελτίωση αυτή οδηγεί: α)στην 

αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου β)στην αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Παρακάτω θα αναφέρουμε τους στόχους του δήμου και τα 

χρήματα που χρειάζεται για να τους πετύχουν 

7.1 Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Ο προϋπολογισμός για αυτόν τον άξονα ανέρχεται σε 53.627.900€ δηλαδή το 70% του 

συνολικού προϋπολογισμού 

7.1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΕΡΓΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

 Αναπλάσεις περιοχών και κοινόχρηστων χώρων 

 Ανακατασκευή παιδικών χαρών 

 Ανάπλαση δρόμων με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα 

 Συντήρηση Δημοσίων κτιρίων και του Δημοτικού σταδίου Μαυτοθαλασσίτης 

 Ανάπλαση κτήμα Μερκάτη 

 Βελτίωση προσβασιμότητας δρόμων, κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων για 

άτομα με αναπηρία 

 Σχέδιο αναδιαμόρφωσης της Ιεράς Οδού με βάση τα αρχαιολογικά, πολιτιστικά 

και περιβαλλοντικά στοιχεία και ανάδειξη μνημείων και περιοχών πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

 Κατασκευή και συντήρηση δικτύου όμβριων 

 Βελτίωση του φωτισμού κοινόχρηστων χώρων 
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Για τα έργα αυτά θα χρειαστούν 23.644.600 € 

7.1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Βιοκλιματικές αλλαγές σε δημόσια κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας 

 Ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης σε σχολεία και δημόσια 

κτίρια 

 Χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια 

 Ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα εξοικονόμηση ενέργειας 

 Αντικατάσταση φωτεινών σημάτων με λάμπες χαμηλής ενέργειας 

Ο προϋπολογισμός για αυτούς του στόχους είναι 11.971.700€   

7.1.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΚΟΙΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

 Αναβάθμιση δημοτικής συγκοινωνίας και συντήρηση 

 Αναβάθμιση και συντήρηση πεζόδρομων και δρόμων 

 Βελτίωση προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα ΜΜΜ και στους χώρους 

αναψυχής 

 Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και ενθάρρυνση της χρήσης 

άλλων μέσων μεταφοράς-κατασκευή ποδηλατοδρόμων 

 Δημιουργία χώρων στάθμευσης στο μετρό και στον Ελαιώνα  

 Δημιουργία λεωφορειολορίδας στην Ιερά Οδό 

Ο προϋπολογισμός για αυτά ανέρχεται σε 8.076.700€  

7.1.4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

 Βελτίωση της καθαριότητας της πόλης 

 Αποτροπή μεγάλων εργοστασίων καύσης σκουπιδιών και εφαρμογή Τοπικού 

Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων 

 Αναδιάρθρωση καθαριότητας με βάση τον διαχωρισμό στην πηγή, ανάκτηση 

και ανακύκλωση  

 Ανανέωση και βελτίωση του εξοπλισμού καθαριότητας 

 Ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης 

 Αντιμετώπιση αδέσποτων ζώων 

Ο προϋπολογισμός εδώ ανέρχεται σε 4.752.000€ 

7.1.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Αναβάθμιση Άλσους Αιγάλεω 

 Αξιοποίηση υδάτινων πόρων και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου 

 Αύξηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου και συντήρηση των υπαρχόντων 

 Ανανέωση εξοπλισμού για την φροντίδα των πράσινων χώρων 

 Αντιμετώπιση των παραγόντων που επιβαρύνουν το περιβάλλον 

 Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

 Φύτευση στις κεντρικές αρτηρίες 

Η δαπάνη για αυτά είναι 3.046.100€ 



 23 

7.1.6 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδιασμού 

 Διευθέτηση χρήσεων γης 

 Μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Αιγάλεω 

 Κατεδάφιση αυθαίρετων 

Προϋπολογισμός 1.083.500€ 

7.1.7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Εκτίμηση επικινδυνότητας 

 Αντικατάσταση αμίαντου σε σχολεία 

 Προληπτικός έλεγχος της στατικότητας δημοσίων κτιρίων 

 Υλοποίηση έργων πυροπροστασίας 

 Μελέτη αντισεισμικού σχεδιασμού 

 Υλοποίηση προγράμματος πολιτικής προστασίας με την συμμετοχή των 

πολιτών 

 Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

Προϋπολογισμός 1.054.000€  

7.2 Άξονας 2:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός στον άξονα αυτό είναι 14.961.400€ δηλαδή το 19,50% του 

προϋπολογισμού 

7.2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

 Ανάπτυξη υπηρεσιών-δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας 

 Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για άστεγους, θύματα βίας  

 Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και ευαισθητοποίηση δημοτών 

Προϋπολογισμός 1.503.000€ 

7.2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 Ενίσχυση της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου, βελτίωση του επιπέδου 

παροχής πρόνοιας 

 Ενίσχυση των βρεφικών και παιδικών δομών 

 Αναβάθμιση δομών και υποδομών για ΑμεΑ 

 Δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης γονέων 

 Ανάπτυξη υποδομών για άτομα τρίτης ηλικίας 

 Ενίσχυση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής  

Ο προϋπολογισμός εδώ είναι 1.503.000€ 
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7.2.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 Αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολικών κτιρίων 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με τα ΑΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά για την ενεργή 

συμμετοχή των φοιτητών  

 Πρόσληψη σχολικών φυλάκων, καθαριστριών και σχολικών τροχονόμων 

 Προγράμματα επιμόρφωσης και δημιουργικής απασχόλησης 

 Ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία 

 Ενίσχυση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης  

Προϋπολογισμός 1.045.000€ 

7.2.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 Δημιουργία υποδομών μαζικού λαϊκού αθλητισμού 

 Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 

 Ενίσχυση δράσεων αθλητικών φορέων 

Προϋπολογισμός 1.750.500€ 

 

7.2.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατασκευή και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών 

 Υποστήριξη πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων 

 Ανάδειξη του Αιγάλεω σε πολιτιστικό πόλο της Δυτικής Αθήνας και της 

Αττικής 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς 

 Πολιτιστικές δράσεις 

Προϋπολογισμός 1.880.500€ 

7.2.6 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών 

 Καταπολέμηση ενδοοικογενειακής βίας 

 Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα bulling, ρατσισμού, φασισμού, 

ισότητα φύλων με κυρίαρχο στόχο τους νέους 

Προϋπολογισμός 400.000 

7.3 Άξονας 3:ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο προϋπολογισμός για αυτόν τον άξονα είναι 6.760.500€ δηλαδή το 8.80% του 

προϋπολογισμού 

7.3.1 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 Επανάκτηση του δημόσιου χώρου από τις ανθρώπινες καταλήψεις 
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 Βελτίωση του Άλσους Μπαρουτά δικό σε χώρο αναψυχής για όλες τις ηλικίες 

 Ανάδειξη του πυριτιδοποιείου 

 Απαλλοτριώσεις χώρων 

 Καταστροφή αυθαίρετων κατασκευών 

Προϋπολογισμός 114.600€ 

7.3.2ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Συνεργασίες με ΑΕΙ - ΑΤΕΙ για την εισαγωγή τεχνογνωσίας στους 

επιχειρηματίες της περιοχής και προώθηση της καινοτομίας 

 Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση 

 Προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Διασφάλιση της λειτουργίας της πόλης ως «Διοικητικό Κέντρο» της 

ευρύτερης περιοχής 

 Προώθηση καινοτομίας 

 Προώθηση και προβολή των επιχειρήσεων 

 Στήριξη των επαγγελματιών με δίκαιη πολιτική 

Προϋπολογισμός 818.700€ 

7.3.3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ 

 Ανάπτυξη Ελαιώνα 

 Χωροθέτηση χρήσεων 

 Έλεγχος δόμησης 

 Έργα υποδομής, περιβάλλοντος και χρήσεως γης 

 Διαμόρφωση χώρων πρασίνου 

 Έργα ασφαλτοστρώσεως, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης 

 Βασικές μητροπολιτικές υποδομές/λειτουργίες(ΜΕΤΡΟ, λεωφορεία κ.α.) 

 Διεύρυνση κατοικιών 

 Σκέψεις για μετεγκατάσταση το γήπεδο του Παναθηναϊκού 

Προϋπολογισμός 5.827.200€ 

7.4 Άξονας 4:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο προϋπολογισμός για αυτόν τον άξονα είναι 1.446.300€ δηλαδή το 1,88% του 

συνολικού προυπολογισμού. 

7.4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

 Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό 

 Νέες τεχνολογίες στις υπηρεσίες 
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 Συντήρηση και βελτίωση εξοπλισμού 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

 Δημιουργία και αναβάθμιση υπηρεσιών εξυπηρέτησης δημοτών 

 Εκκαθάριση αρχείων 

Προϋπολογισμός 555.000€ 

7.4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και κτίρια 

 Αναβάθμιση λογισμικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

 Καλύτερη σύνδεση των τμημάτων του δήμου 

 Ενίσχυση της πληροφόρησης των πολιτών 

Προϋπολογισμός 544.600€ 

7.4.3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 Επανασχεδιασμός δομών και απλούστευση των διαδικασιών του δήμου 

 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας 

 Προώθηση διαδημοτικών συνεργασιών 

Προϋπολογισμός 76.000€ 

7.4.4ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 Διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης 

 Αναδιάρθρωση των τοπικών εσόδων με κοινωνικα κριτήρια 

 Μείωση των δημοτικών τελών 

 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 

 Εκποίηση άχρηστου υλικού 

Προϋπολογισμός 270.700€ 

7.5 Άξονας 5:ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 Ανάπτυξη θεσμών λαικής συμμετοχής 

 Καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων 

 Αναβάθμιση των οργάνων του δήμου 

 Χρήση νέων μέσων επικοινωνίας με τον δημότη 

 Ουσιαστική ενεργοποίηση της επιτροπής διαβούλευσης 

Προϋπολογισμός 18.000€ 
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8. Κόστος έργων και επιχορηγήσεις  

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2014-2019 

 

 ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ(ΤΑΚΤΙ

ΚΑ ΕΣΟΔΑ, 

ΚΑΠ,ΣΑΤΑ,ΑΝ

ΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΛΑΙΩΝΑ) 

ΤΟΜΕΑΚΑ 

Ε.Π,ΕΣΠΑ 

ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ- 

ΕΣΠΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ
Α 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
Α ΕΕ 

ΕΘΝΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ(ΠΕΡ.Α

ΤΤΙΚΗΣ,ΥΠΟΥ

ΡΓΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΗΓΕΣ(ΠΡΑΣ

ΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, 

ΚτΥπ, ΓΓΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΟΝΑ
Σ 1 

5.412.400,00 4.301.900,00 24.474.600,00 480.000,00 9.604.000,00 9.355.000,00 53.627.900,00 

ΑΞΟΝΑ
Σ 2 

1.778.400,00 4.500.000,00 4.890.000,00 812.000,00 2.628.500,00 352.500,00 14.961.400,00 

ΑΞΟΝΑ
Σ3 

5.761.800 470.200,00 200.000,00 148.500,00 180.000,00 0 6.760.500,00 

ΑΞΟΝΑ
Σ 4 

740.600,00 455.000,00 250.700,00 0 0 0 1.446.300,00 

ΑΞΟΝΑ
Σ 5 

18.000,00 0 0 0 0 0 18.000,00 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

13.711.200,00 9.727.100,00 29.815.300,00 1.440.500,00 12.412.500,00 9.707.500,00 76.814.100,00 

Πίνακας 1:Πηγές χρηματοδότησης 

 

 

 

 

 

ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ,ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

13.406.800

63.407.300

76.814.100

17,45%

82,55%

100%
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Πίνακας 3:Κατηγορία δράσεων 

 

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: Είναι ένα πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης 

ενήλικων ανεξαρτήτου ηλικίας, όπου διδάσκουν κάθε βδομάδα μαθήματα γενικής 

φύσεως, όπως πρώτες βοήθειες, Η/Υ, κηπουρική, ξένες γλώσσες, εικαστικά και 

ιστορία 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ένα πρόγραμμα του οποίου ο στόχος είναι η 

ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας, η αξιολόγηση αυτών που χρίζουν 

φροντίδας, οι πρώτες βοήθειες σε άτομα που έχουν ανάγκη πηγαίνοντας σπίτι τους 

κάνοντας τους εξετάσεις, προσφέροντας τους φάρμακα, ακόμα και βοήθεια για 

καθαρισμό του σπιτιού τους και πληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους. Ακόμα κάνουν 

εμβολιασμούς και οδοντιατρικές εξετάσεις. Σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται τα 

δημοτικά ιατρεία τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες σε άνεργους και ανασφάλιστους. 

Τέλος προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και 

βέβαιά τοι κοινωνικό παντοπωλείο που στην εποχή μας βοηθάει πολύ κόσμο. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:Μ αυτό το πρόγραμμα προσφέρονται δωρεάν 

μαθήματα σε μαθητές Γ Λυκείου που προετοιμάζονται για πανελλήνιες. 

ΕΠΙΧΕΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

<<ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ>> 

ΑΞΟΝΑΣ 1:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

Συνεχιζόμενες Νέες Σύνολο

13.406.800

ΑΞΟΝΑΣ 2:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ 3:ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ 4:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ 5:ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8.905.400

1.035.400

2.904.400

561.700

0

76.814.100

44.722.600

13.926.000

3.856.100

884.600

18.000

63.407.300

53.627.900

14.961.400

6.760.500

1.446.300

18.000
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(ΕΠΑΝΕΚ):Είναι το μοναδικό από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που παρουσιάζει στον 

προϋπολογισμό του αύξηση. Οι βασικότεροι του στόχοι είναι 

I. Ενίσχυση της έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας 

II. Βελτίωση της χρήσης της ποιότητας των τεχνολογιών επικοινωνίας 

III. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

IV. Διατήρηση και προστασίας του περιβάλλοντος 

V. Περιορισμός των προβλημάτων σε βασικές δικτυακές υποδομές 

VI. Υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας 

VII. Ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων αρχών για αποτελεσματική δημόσια 

διοίκηση 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ(ΣΜΑ): Κατασκευή 

μεταμόρφωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα(ΣΜΑ) 

ΑΕΚΚ Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων. Αυτό το πρόγραμμα με την ανακύκλωση των μπάζων βοηθάει στην 

εξοικονόμηση χρήματος του δήμου από την ΧΥΤΑ  
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ΒΥΡΩΝΑΣ 
 

 

 

10. Γενικές πληροφορίες 

 

Ο Βύρωνας είναι δήμος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών στην Αττική. Πήρε το όνομά 

του από το Λόρδο Βύρωνα τον Ιανουάριο του1924, μόλις συμπληρώθηκαν 100 έτη 

από το θάνατό του. 

Η πόλη του Βύρωνα τα πρωτα χρόνια  αποτελούσε κοινότητα και το 1934 έγινε δήμος. 

Ανατολικά, βρίσκεται ο Υμηττός και το δάσος του. Αρχικά, η περιοχή περιείχε 

βοσκοτόπια και χωράφια, τα οποία άρχισαν να αστικοποιούνται μετά τις δεκαετίες του 

‘20 και του ‘30 βασικά από πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Η έκταση συνολικά του 

δήμου αγγίζει τα  9.000 στρέμματα  

Ο οικισμός του δήμου Βύρωνα έχει τις ρίζες του στην Μικρασιατική καταστροφή  το 

(1922) και πιο συγκεκριμένα στην διαμόρφωση των σχεδίων για τους πρώτους 

προσφυγικούς καταυλισμούς που θα φιλοξενούσαν τούς Έλληνες της Μικράς Ασίας. 

Στην θέση του Βύρωνα δημιουργήθηκε, σε έκταση 98 στρεμμάτων κοντά στο 

Παγκράτι, καταυλισμός ο οποίος  παρείχε  νερό (δεξαμενή κοντά στην Αγία Τριάδα) 

και φως (φανοί πετρελαίου σε κάθε τετράγωνο) από τον τότε Δήμαρχο Αθηναίων 

Σπύρο Πάτση. Αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν 

ακατοίκητη και το μόνο που μπορούσε κανείς να συναντίσει ήταν το εκκλησάκι του 

Αγίου Λαζάρου.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/1934
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
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O συνοικισμός συνεχώς μεγάλωνε και τον Ιανουάριο του 1924,πραγματοποιήται η 

μετονομασία της συνοικίας σε «Βύρωνα», με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 

χρόνων από το θάνατο του ποιητή και φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα. παράλληλα, 

αρχίζουν να ξεχωρίζουν τα πρώτα έργα κοινής ωφέλειας, όπως ένα μηxανoκίνητo  

ξυλουργείο, λουτρά με ιδιαίτερα διαμερίσματα, ντους και πλυντήρια σε κάθε 

τετράγωνο. Επιπλέον, σημαντικό κτίσμα με ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο Βύρωνα 

είναι η αγορά όπως αποκαλείται που συγκεντρώνει όλη την εμπορική ζωή του Δήμου.   

Ο οικισμός το 1934 γίνεται ανεξάρτητος Δήμος με κύρια χαρακτηριστικά την πάλη και 

τις θυσίες κατά του Γ΄ Ράιχ.Ιστορικό γεγονός της Αντίστασης του Βυρωνιώτικου Λαού 

αποτελεί το Μπλόκο στις 7 Αυγούστου 1944 όπου 11 άνδρες εκτελέστηκαν  επιτόπου 

και 283 κατέληξαν όμηροι στα χιτλερικά στρατόπεδα. 

 

 

10.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ  ΒΥΡΩΝΑ 

Το πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου Βύρωνα συσχετίζεται με την Μικρασιατική 

Καταστροφή του 1922, όπου οι πρόσφυγες ήρθαν να μείνουν στον Βύρωνα γύρω από 

το Παλαιό Δημαρχείο σε ακτίνα περίπου 300 μέτρα. Στο νοτιοδυτικό άκρο του 

οικισμού, στα 1924, χτίστηκε το διώροφο Δημοτικό Σχολείο του Χαραλαμπόπουλου 

και βορειοανατολικά, το 1928, σηκώθηκε το Δημοτικό Σχολείο της Αγ. Τριάδας. Στο 

ιστορικό κέντρο του δήμου υπάρχουν πέντε (5) διατηρητέα ιστορικά δημόσια κτίρια: 

το παλαιό Δημαρχείο, τμήμα της Αγοράς, το Εκκλησάκι του Αγίου Λαζάρου, το 4ο 

Δημοτικό και τα Δημοτικά 1ο και 2ο της Αγίας Τριάδας. H βασική πολιτιστική 

κληρονομιά περιλαμβάνει από προσφυγικού χαρακτήρα νεότερα μνημεία Παράλληλα, 

σχετικά με τα βυζαντινά μνημεία, ο Δήμος κατέχει εντός των ορίων του αξιόλογα 

Μοναστήρια που λειτουργούν όπως αυτό του Αγ. Γεωργίου του Κουταλά στον  
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Βύρωνα δίπλα από το στρατόπεδο σακέτα όπως

 

Εικόνα 7:Εκκλησία Αγ Γεωργίου 

και του Αγίου Ιωάννου του Καρέα στην περιοχή Καρέα του Δήμου Βύρωνα 

Ο Υμηττός φιλοξενεί αρκετά μοναστήρια πολλά από τα οποία βρίσκονται στην Δυτική 

πλευρά. Αρκετά γνωστό είναι το Μοναστήρι της Καισαριανής, αφιερωμένο στα 

Εισόδια της Θεοτόκου. Κτίστηκε τον ενδέκατο αιώνα και αποτελούσε  ένα από τα 

πλουσιότερα μοναστήρια της Αττικής, καθώς λειτουργούσε και ως αξιόλογο 

πνευματικό κέντρο. Το Μοναστήρι διαλύθηκε το 1850 και μέχρι το 1890 

χρησιμοποιήθηκε για παραθερισμό πλούσιων Αθηναϊκών οικογενειών. Αργότερα 

ερημώθηκε ολόκληρο και σήμερα πλέον έχει αναστηλωθεί μαζί με τα βοηθητικά 

κτίσματά του με την συμβολή της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών και της 

Αρχαιολογικής υπηρεσίας 

Μετά την Μονή Καισαριανής και πάνω στον δρόμο που οδηγεί στην κορυφή του 

Υμηττού, υπάρχει το μισοεριπωμένο Μοναστήρι των Αρχαγγέλων ή Ταξιαρχών 
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Στο βόρειο άκρο του Υμηττού και κοντά στη βάση του Πολεμικού Ναυτικού 

βρίσκεται η Μονή του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου του Κυνηγού . 

 

 

Εικόνα 8:Μονή Καισαριανής 

 

 

 

 

 

Οι μουσικές εκδηλώσεις οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλιες που λαμβάνουν 

χώρα από το 1987 στο θέατρο βράχων ενδυναμώνουν τη πολιτική, πολιτισμική και 

κοινωνική δραστηριότητα του δήμου.ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν πολίτες απο όλο 

το λεκανοπέδιο της Αττικής. 
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Το θέατρο μπορεί να φιλοξενήσει 150.000 θεατές. 

 

Εικόνα 9: Θέατρο Βράχων 

 

 

 

 

 

1 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82, 
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
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10.2 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο συνολικός πληθυσμός του δήμου Βύρωνα ανέρχεται στα 61.308 άτομα  σύμφωνα με 

την τελευταία απογραφή το 2011 

Αναφορικά με τα δύο φύλα εμφανίζεται μια σχετικά ανισόρροπη αύξηση, με τον 

ανδρικό πληθυσμό να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις πιο έντονες, με ποσοστό αύξησης 

5,38%, ενώ τον γυναικείο  να αυξάνεται με ηπιότερους ρυθμούς (3,54%). 

Σε απόλυτες τιμές ο πραγματικός ανδρικός πληθυσμός του Δήμου Βύρωνα το 2011 

διαμορφώνεται σε 28.830  άτομα αντίθετα ο γυναικείος σε 32.010 άτομα. 

 

Ο δείκτης γήρανσης στο Δήμο Βύρωνα παρουσιάζει κατά τις τελευταίες δεκαετίες μια 

συνεχή αυξητική τάση, γεγονός που ενισχύει το ευρύτερο πρόβλημα 

υπογεννητικότητας. 
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Πίνακας 4 :Πληθυσμοί φύλων 

 

10.3 Νοικοκυριά 

Η πλειοψηφία των νοικοκυριών του Δήμου Βύρωνα για το 2001 αποτελείται από 

διμελή (27,99%), ακολουθούμενα από τα μονομελή (24,23%) και τριμελή (22,13%) 

νοικοκυριά τα οποία αθροιστικά αποτελούν την πλειοψηφία των νοικοκυριών του 

Δήμου (74,35%). Ακολουθούν τα τετραμελή νοικοκυριά με ποσοστό 20,45% και με 

πολύ μικρότερα ποσοστά τα πενταμελή (4,10%) καθώς και τα νοικοκυριά με 6 μέλη 

και άνω 1,11%. 



 37 

Πίνακας 5:Νοικοκυριά 

 

 

10.4 ΟΡΕΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δήμος Βύρωνα χαρακτηρίζεται από αστικό τοπίο με μεγάλες εκτάσεις 

δασικού χώρου και βοσκοτοπιών καθώς βρίσκεται στους πρόποδες του όρου 

Υμηττού. Ωστόσο, το κυρίαρχο περιβάλλον της περιοχής μελέτης είναι το 

Εικόνα 10:Υμηττός 
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ανθρωπογενές, ενώ σημαντικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος παραμένει 

το δασικό. Ο Υμηττός καταλαμβάνει το 57% της έκτασης του Δήμου Βύρωνα. 

Το περιβάλλον του ημιορεινού χώρου λόγω των καταπατήσεων και των 

φυσικών καταστροφών εχει επιβαρυνθεί, γεγονός που δικαιολογεί το λόγο για 

τον οποίο η χλωρίδα κι η πανίδα δεν είναι το ίδιο πλούσια σε σχέση με το 

παρελθόν. 

Κύριο στοιχείο για το περιβάλλον του Βύρωνα αποτελεί το τμήμα του Υμηττού 

που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το τμήμα του Υμηττού 

στο Βύρωνα ανήκει στη Β' Ζώνη προστασίας Υμηττού. Ο Υμηττός αποτελεί ένα 

στενόμακρο ορεινό όγκο µε συνολικό μήκος 20 χλμ., η ψηλότερη κορυφή του 

ειναι ο Εύζωνας, φτάνει τα 1026 μέτρα. Το κοινότερο πέτρωμα του Βόρειου 

Υμηττού είναι ο σχιστόλιθος.Το μεγαλύτερο μέρος του Υμηττού που βρίσκεται 

ατα όρια του δήμου βύρωνα καλύπτεται απο πευκοδάσος, µε κυριαρχία της 

χαλεπίου πεύκης, ενώ υπάρχουν ακόμα και κυπαρίσσια, πλατάνια, λεύκες, 

ακακίες, κ.α. Επίσης, μεγάλες εκτάσεις καλύπτονται από θάμνους (σχίνα, 

σπάρτα.) και φρύγανα (ρίγανη, δενδρολίβανο και θυμάρι).Το δάσος παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς τα δέντρα συγκρατούν στερεά σωματίδια από 

τον αέρα, μειώνει την ταχύτητα του ανέμου, απορρυπαίνει την ατμόσφαιρα 

αφού απελευθερώνει οξυγόνο και κρατά διοξείδιο και άλλες ουσίες. Έχοντας 

υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και τη μοναδικότητα του ως ενός σπάνιου 

οικοσυστήματος τόσο κοντά στο πλήρως αστικοποιημένο λεκανοπέδιο της 

Αθήνας, αλλά και λόγω της μεγάλης έκτασης της δασικής περιοχής εντός των 

ορίων του Δήμου, η προστασία του θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη 

προτεραιότητα τόσο εκ μέρους της δημοτικής αρχής όσο και των δημοτών του  

Βύρωνα ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι 

αυξημένος. 
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Εικόνα 11:θέα από τον Υμηττό 

 

 

 

10.5 Γεωγραφική έκταση Υμηττού 

Ο ορεινός όγκος του Υμηττού εκτείνεται από την Αγ. Παρασκευή & τα Γλυκά 

Νερά(βορειότερα) έως Βούλα & Βάρη (νοτιότερα) & αποτελεί το διαχωριστικό 

τείχος μεταξύ του λεκανοπεδίου της Αθήνας & της πεδιάδας των Μεσόγειων.  

Αποτελεί το κοντινότερο βουνό της Αθήνας. Η απόσταση του από τη πλατεία 

συντάγματος είναι μόλις 7,5km χιλιόμετρα  κι αποτελεί έναν κοντινό τόπο 

αναψυχής των κατοίκων τόσο των δημοτών του βύρωνα όσο και ολόκληρου 

του λεκανοπεδίου. 
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Εικόνα 12: Υμηττός 

 

11.Χαρακτηριστικά του δήμου 

   11.1   Πλεονεκτήματα δήμου 

  Πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

 Μεγάλες εκτάσεις χώρων πρασίνου 

 Γειτνίαση με τον Υμηττό 

 Πλήρης κάλυψη τεχνικών δικτύων  

 Κομβικό σημείο περιοχής 

 Συγκροτημένη πολεοδομική δομή με επιμέρους γειτονιές που λειτουργούν 

αυτόνομα 

 

11.2 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΗΜΟΥ 

 

 Έλλειψη  περιοχών ικανών προς πολεοδόμηση και περιορισμός της 

οικοδομικής δραστηριότητας. 

 Έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης 
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 Έντονη αστικοποίηση και πιέσεις οικοπεδοποίησης 

 Έλλειψη συγκοινωνίας από και προς το μετρό. 

 Ελλιπής συντήρηση οδικού δικτύου. 

 Απουσία εργαζομένων υπεύθυνων για τη καθαριότητα του δήμου εντείνοντας 

έτσι τα προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

 

 

11.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ /ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 Χρηματοδότηση έργων  που ανοίγονται μέσω νέων εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων 

 Αξιοποίηση των ευκαιριών που προσδίδουν οι νέες τεχνολογίες 

 Ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης  εκτάκτων αναγκών με έμφαση στις 

πυρκαγιές 

 Συμμετοχή σε  προγράμματα εξοικονόμισης κατανάλωσης ενέργειας των 

δημοτικών κτιρίων 

 Συνεργασία σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης με τους γειτονικούς 

δήμους 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων αναψυχής σε περιοχές δασικής έκτασης (δασικές 

περιπατητικές διαδρομές /στάσεις) που θα συμβάλουν στη καλύτερη σχέση του 

ανθρώπου με το περιβάλλον. 

 

11.4 ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Έλλειψη αδόμητων περιοχών σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση κατοικιών 

απειλεί το φυσικό περιβάλλον 

 Η μη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος λόγω τηςδημιουργίας της αττικής 

οδού. 

 Σε μη δομημένες περιοχές εκτός σχεδίου εγγυμονεί ο κίνδυνος να μην 

ακολουθηθούν οι αρχές της ήπιας ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και 

τις ανάγκες των δημοτών. 
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12. Το όραμα της Δημοτικής Αρχής   

Διαχρονικό στόχο της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η δημιουργία μίας σύγχρονης πόλης, 

με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Τα καθημερινά θέματα και η εξυπηρέτηση των 

αναγκών των πολιτών με το βέλτιστο τρόπο αποτελούσαν ανέκαθεν το βασικό κίνητρο 

πίσω από κάθε απόφαση και πρωτοβουλία 

Κύριος επιδιωκόμενος στόχος για την επόμενη τριετία αποτελεί η διαρκής ανάπτυξη 

της πόλης, αλλά και το ανθρώπινο πρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με 

στοχευμένες και σωστά μελετημένες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μπορεί να 

βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. 

Παράλληλα, για την εύρυνθμη εξέλιξη ο δήμος στοχεύει να δώσει ιδιαίτερη σημασία  

στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και προβλημάτων, τη κοινωνική πολιτική, την 

υγεία, την παιδεία, το πολιτισμό τον αθλητισμό, τη τοπική οικονομία, την 

απασχόληση, αλλά και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. 

 

 

 

 13. Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση 

της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε απόλυτη αρμονια με τις 

κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες 

αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.   
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Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο 

θα αναφέρεται στις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο 

πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς :  

Β)Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της 

περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς 

(ενδεικτικά): 

  - Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 

  - Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος   

  - Των τεχνικών γεωργικών δραστηριοτήτων  

  - Της απασχόλησης 

  - Των υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης  

 

Γ) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής 

του, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):  

- Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

 - Της Υγείας - Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού 

 - Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών  

 

Δ) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους 

τομείς (ενδεικτικά):  

 - Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

-της απασχόλησης 

Ωστόσο εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής 

ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού. 
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Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : 

 - στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 - στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του 

υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της 

εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων 

 - στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου 

οικονομικού προγραμματισμού 

 

 

14. ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Ενέργεια 1η: Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων του 

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

Ενέργεια 2η: Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός των 

δράσεων 

 Ενέργεια 3η : Έλεγχος Σχεδίων, Δράση 

 

 

15. Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα για τη 

βελτίωση του δήμου Βύρωνα 

 

 15.1 Περιβάλλον 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη μεθόδων για την 

καλύτερη δυνατή μεταχείριση των απορριμμάτων.Πιο αναλυτικά, τόσο ο δήμος 

όσο και οι δημότες αυτού φέρουν εξίσου ευθύνη για τη διαφύλαξη του φυσικού 
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περιβάλλοντος .Ειδικότερα, μέσα από εθελοντικές δράσεις το άτομο θα 

αποκτήσει ευαισθησίες και θα κατορθώσει να αποτελέσει ένα 

συνειδητοποιημένο πολίτη με αρχές και σεβασμό απέναντι στο φυσικό πλούτο 

που τον περιβάλλει. 

Από την άλλη μεριά ο δήμος θα πρέπει να φροντίσει για την καθαριότητα των 

δημόσιων δρόμων η οποία τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής ύφεσης 

εκλείπει. 

 

Παράλληλα, η δημοτική αρχή φέρει την ευθύνη για τη κατάληξη των                            

απορριμμάτων. Συχνό είναι το φαινόμενο όπου για λόγους αμεσότητας οι 

δασικές εκτάσεις μετατρέπονται σε χωματερές και ο κίνδυνος μόλυνσης και 

πυρκαγιάς πολλαπλασιάζονται .Είναι ανάγκη επομένως κάτι τέτοιο να 

αποτραπεί και να διαφυλαχθούν οι δασικές εκτάσεις του δήμου Βύρωνα. 

 

 15.2 Δημοτική μετακίνηση 

Ένα ιδιαίτερο σημαντικό έργο της περασμένης δημοτικής αρχής ήταν η 

δημιουργία  δυο γραμμών για τη μετακίνηση των δημοτών στη περιφέρεια του 

δήμου. Ωστόσο οι πολλές δαπάνες ( ενοίκια μεγάλων κτιρίων ) είχαν ως 

αποτέλεσμα η μια εκ των δύο γραμμών να καταργηθεί ενώ η δεύτερη να 

υπολειτουργεί. Ο δήμος θα πρέπει να κάνει αναθεώρηση των εξόδων 

προκειμένου να επαναλειτουργήσουν οι συγκοινωνίες και να εξυπηρετήσουν 

τους δημότες . 

 

      15.3  Οδικό δίκτυο  

        Το οδικό δίκτυο σε πολλά κεντρικά σημεία είναι προβληματικό κύριο       

χαρακτηριστικό οι κακής ποιότητας δρόμοι .Είναι ανάγκη στα άμεσα σχέδια 

επομένως να αποτελέσει η επισκευή του οδικού δικτύου προκειμένου να 

διαφυλαχθεί η ασφάλεια του κάθε δημότη. Παράλληλα, ο μεγάλος όγκος 

αυτοκινήτων έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές τη παράνομη στάθμευση 

δημιουργώντας εμπόδια στη μετακίνηση, αυτό κυρίως  στις κεντρικές 

συνοικίες όπου και παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στάθμευσης. 
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Η λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να επέλθει με τη κατασκευή δωρεάν 

χώρων στάθμευσης για τους δημότες του Βύρωνα στα σημεία όπου 

παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα . 

 

 

 

 15.4 Προώθηση εθελοντικών δράσεων 

Ιδιαίτερη σημασία ο δήμος οφείλει να δώσει στη δημιουργία εθελοντικών 

δράσεων πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος μπορούν αν όχι 

να εξαλειφθούν να αμβλυνθούν μέσα από την δράση των εθελοντικών ομάδων. 

 

 Περιβαντολογικά οφέλη 

Αφορά τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων με στόχο τη προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος. Η μόλυνση που δέχεται καθημερινά το περιβάλλον 

είναι μεγάλη, επομένως η ένταξη των εθελοντικών ομάδων αποτελεί αναγκαία 

για τη προστασία του. Δράσεις δασοπροστασίας  ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 

μήνες καθώς και προγραμματισμένες αναδασώσεις εξαιτίας της τελευταίας 

πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στον Υμηττό είναι ορισμένες από τις οποίες θα 

διασώσουν το φυσικό πλούτο του δήμου μας. 

 

 Κοινωνικά οφέλη  

Οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να προσφέρουν και σε κοινωνικό επίπεδο. Πιο 

αναλυτικά ο δήμος μπορεί να διοργανώσει κατά διαστήματα δράσεις 

αιμοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κατορθώσει να αναδειχθεί η εικόνα του 

δήμου και ταυτόχρονα οι πολίτες να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο και ψυχική 

ικανοποίηση . 

 

 Οικονομικά οφέλη 

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια μη κερδοσκοπική δράση επομένως 

αποταμιεύονται μεγάλα χρηματικά ποσά. Αυτά τα χρήματα που 

εξοικονομούνται ο δήμος πλέον μπορεί να τα διαθέσει είτε για αποταμίευση 

είτε για ανάπλαση νέων έργων ή συντήρηση των υπαρχόντων. 
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 15.5 Έμφαση στην υγεία των δημοτών του Βύρωνα 

Όσο αναφορά με την υγεία, η νοσοκομειακή περίθαλψη καλύπτεται από όλα τα 

Νοσοκομεία της Αθήνας. Τα ζητήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε 

τοπικό επίπεδο, καλύπτονται από το Κέντρο Υγείας, το ΙΚΑ Βύρωνα και 

Καρέα καθώς και από το Κέντρο Ψυχικής και Κοινωνικής Υγιεινής 

Καισαριανής - Βύρωνα του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Το Κέντρο Υγείας 

Βύρωνα είναι το 1ο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην Ελλάδα  με αρωγή 

του Νοσοκομείου Ιπποκράτειου, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του τον 

Φεβρουάριο του 2004.Σε λειτουργία είναι μια σειρά από ιατρεία όπως 

επειγόντων περιστατικών, διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων, παιδιατρικής, 

εμβολίων, πρόληψης παραγόντων καρδιαγγειακών κινδύνων, μαιευτικής και 

γυναικολογικής φροντίδας, οικογενειακού προγραμματισμού, κατ’ οικον. 

νοσηλεία και φροντίδα, ιατρείο συνταγογράφισης,  εργαστήριο και κέντρο 

Βιοστατιστικής, πιο αναλυτικά, τα Ιατρεία –Τμήματα του Κέντρου Υγείας 

Βύρωνα είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 Γενικής/οικογενειακής Ιατρικής 

 Επειγόντων Περιστατικών   

 Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας   

 Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων   

 Παιδιατρικής  

 Εμβολίων  

 Συνταγογραφήσεις 

 Πρόληψης Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου  

 Μαιευτικής και Γυναικολογικής 

 Φροντίδας  Αιματολογικό  

 Βιοχημικό Εργαστήριο  Βιοστατιστικης –Εκπαίδευσης και Έρευνας 
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 Στο Κέντρο Υγείας Εκπαιδεύονται 

   Ιατροί:  

 Ειδικευόμενοι Γενικής Ιατρικής 

 Φοιτητές:  

 Ιατρικής Σχολής Αθηνών  

 Νοσηλευτικής ΑΕΙ 

 Αξιωματικών Νοσηλευτικής  

 Επισκεπτών /τριών Υγείας ΤΕΙ - Μαιευτικής ΤΕΙ   

Όπως και τα περισσότερα Κέντρα Υγείας, το Κέντρο Υγείας Βύρωνα έχει ανάγκες που 

σχετίζονται με την δημιουργία νέων τμημάτων (π.χ. ακτινολογικό) και προσωπικού. 

Επίσης, έχει δυνατότητες επέκτασης μέσω της ανακαίνισης μη αξιοποιήσιμων μέχρι 

σήμερα χώρων(π.χ. χρήση υπόγειων χώρων). 
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16. ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ  

-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ   
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17. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2016 

17.1 Ασφαλτώσεις, μπετοστρώσεις και πλακοστρώσεις οδών Δήμου 

Βύρωνα για την ασφάλεια των πολιτών. 

 

Ειδικότερα, ο δήμος Βύρωνα εξαιτίας ποικίλων προβλημάτων του οδικού δικτύου που 

σε πολλά σημεία αντιμετωπίζει στις 12 Ιουλίου 2016 ανακοίνωσε αποκαταστάσεις των   

οδών Δήμου Βύρωνα τις οποίες και υπογράψαν ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης 

Κατωπόδης και η  Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. 

Το έργο δημοπρατείται την Τρίτη 9 Αυγούστου και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά 

την κατοχύρωση του στον αρμόδιο. 

Το συγκεκριμένο έργο ο Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης δήλωσε ότι 

πρόκειται  να κοστίσει 1.500.000 ευρώ τα οποία θα χορηγηθούν από την περιφέρεια 

και θα περιλαμβάνουν την επισκευή περισσότερων από 60 οδών 

 

http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=6748
http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=6748
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17.2 ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ  ΒΥΡΩΝΑ  

Ο Δήμαρχος Βύρωνα, μετά την αναφορά του στη μέγιστη προτεραιότητα που έχει για 

τη δημοτική αρχή  η συντήρηση των σχολικών κτιρίων, επισήμανε συγκεκριμένα 

μέτρα για τη φετινή σχολική χρονιά: 

 

  Χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ σχολείων για επιδιορθώσεις 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

         Άμεση αξιοποίηση των δύο (2) συμβάσεων από εξήντα (60) χιλιάδες ευρώ 

η κάθε μία, για την επιδιόρθωση σχολικών αυλών. 

         Το 70% της δραστηριότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας για συντηρήσεις 

κτιρίων, αξιοποιείται για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων. 

         Άμεση διεκδίκηση από τον ΟΣΚ του ποσού των 250.000 ευρώ για έργα 

στα σχολεία. 

 

Παράλληλα πραγματοποιείται διαγωνισμός (για το πρώτο ποσό των 60.000 

ευρώ), για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων στα προαύλια των 

εξής σχολείων: 6ο Δημοτικό  5ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο , που προβλέπει 

τάπητα, μπασκέτες  

Ταυτόχρονα, (με το δεύτερο ποσό των 60.000 ευρώ), θα επισκευαστούν οι 

σχολικές αυλές στο 3ο και 10ο Δημοτικό, καθώς και στα αντίστοιχα 

νηπιαγωγεία. 

Σήμανση και διαγράμμιση στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας στον 

περιβάλλοντα χώρο όλων των σχολείων. 

Τέλος ,καθώς οι επισκευές στα σχολεία αποτελούν μεγάλη δαπάνη για τον 

εκάστοτε δήμο και επειδή οι βανδαλισμοί που γίνονται κυρίως από 

εξωσχολικούς  είναι πολυάριθμοι αποφασίστηκε η τοποθέτηση συναγερμών 

σε όλα τα σχολικά κτίρια, που θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό το 

Σεπτέμβρη 
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  18. Καθορισμός στόχων ανά άξονα προτεραιότητας 

Αξονας1  Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  

  

18.1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση 

 

 Δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων πρασίνου και ανάπλαση υπαρχόντων  

  Προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος     

  Αντιπλημμυρικά έργα, πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων  

 Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ηλιακή)        

 Μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης της ρύπανσης (ατμόσφαιρας, εδάφους, υδάτων) και 

πηγών ακτινοβολίας   

  Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, και εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών 

συστημάτων 

   Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ευαισθητοποίηση του πολίτη (έργο πράσινης 

διαδρομής)   

 

 

 

 

18.1.2: Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση χώρου 

 Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 

Βύρωνα, καθορισμός χρήσεων γης. 

  Χωροθέτηση κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, απαλλοτριώσεις 

  Αναβάθμιση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δομημένου χώρου (π.χ. 

πράσινες ταράτσες)   Συμπλήρωση πεζογέφυρας Καρέα (π.χ. ανελκυστήρα ΑΜΕΑ)   

 

.                         
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   18. 1.3: Δίκτυα - υποδομές    

 Επέκταση και αναβάθμιση των βασικών μεταφορικών και συγκοινωνιακών υποδομών 

και δικτύων τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας. Προσβασιμότητα σε σημαντικά 

υπερτοπικά δίκτυα (π.χ. ΜΕΤΡΟ)    

 Κυκλοφοριακές μελέτες και ρυθμίσεις για την λειτουργική δομή της πόλης   

  Κατασκευή και συντήρηση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, προσβάσεων ΑΜΕΑ, 

ποδηλατοδρόμων   

 Δημιουργία χώρων και καινοτόμων συστημάτων στάθμευσης    

 Μέτρα διέλευσης και οργανωμένης στάθμευσης οχημάτων    

 

18.1.4: Διαχείριση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων    

 Νέα αποδοτικά συστήματα καθαριότητας της πόλης, διαχείρισης των στερεών 

απορριμμάτων και αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων (ολοκλήρωση του οριστικού 

δικτύου λυμάτων, επέκταση του δικτύου όμβριων υδάτων)   

  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης.  

 Επέκταση του πρότυπου προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων 

και γυαλιού.  

 Μεγιστοποίηση ποσοστών ανακύκλωσης απορριμμάτων.  

 

 

 

18.2. ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός 

18.2.1 Κοινωνική πολιτική   

 Ανάπτυξη νέων κοινωνικών πολιτικών με απώτερο σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση 

των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε οικονομικούς 

και άλλους μετανάστες) πρόνοια για τα Α.Μ.Ε.Α. με δημιουργία κέντρου 

δημιουργικής απασχόλησης και υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης των 

οικογενειών τους.  
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  Αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με στόχο τον συντονισμό  

και τον προγραμματισμό των δράσεων, όπως και την βελτίωση της οργάνωσης  των 

υποδομών και του προσωπικού των υπηρεσιών.   

 Μέριμνα για την ισότητας των δύο φύλων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις κοινωνικά 

αποκλεισμένες γυναίκες, σε εκείνες τις γυναίκες που υφίστανται κακομεταχείριση και 

σε αυτές που φ=δεν έχουν την ευχέρεια  να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους.   

 Ενίσχυση των φορέων κοινωνικοποίησης όπως της οικογένειας , του σχολείου και των 

εθελοντικών οργανώσεων, για την πρόληψη δυσάρεστες επιδράσεις στους νέους και 

την άμεση στήριξη ευπαθών ομάδων (π.χ. αντιμετώπιση – πρόληψη νεανικής 

παραβατικότητας, χρήση ουσιών, ενδοοικογενειακής βίας, καταστροφής, ρύπανσης 

του περιβάλλοντος  κ.λπ.)   

 Ενεργοποίηση του «Σχολείου για γονείς» σε συνεργασία με το ινστιτούτο διαρκούς 

εκπαίδευσης ενηλίκων.   

 Ενεργοποίηση του προγράμματος συμβουλευτικής σε ομάδες μαθητών, γονέων και 

εκπαιδευτικών με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχής υγείας. 

Συνεργασία με τον Ο.Κ.Α.Ν.Α. για δημιουργία κέντρου πρόληψης, καθώς και 

λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. 

   Ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος και υποστήριξης διαταραχών μνήμης και 

κατάθλιψης..   

 Ένδειξη ενδιαφέροντος και λήψη πρωτοβουλιών για τις οικονομικά ασθενείς ομάδες 

του πληθυσμού με διεύρυνση του προγράμματος «ΣΤΗΡΙΖΩ». Δημιουργία 

κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου και αγοράς με την αρωγή 

χορηγών. Λειτουργία προγράμματος σίτισης, με την συνδρομή εθελοντών και 

δρομολόγηση προγράμματος υποστήριξης αστέγων.   

 Υποστήριξη  των Κ.Α.Π.Η. , με επέκταση των ήδη υπαρχόντων  προγραμμάτων 

(ψυχαγωγία, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, εργοθεραπείας, φυσιοθεραπεία, 

κοινωνική εργασία με άτομα – ομάδες – κοινότητα).   

 Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους για δημιουργία 

Δημοτικής στέγης υπερηλίκων (Δημοτικό γηροκομείο).  

 Δρομολόγηση δημιουργίας κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.). 

σχετίζεται με μια μονάδα φιλοξενίας σε καθημερινή βάση ανθρώπων της τρίτης 

ηλικίας που δεν έχουν τη δυνατότητα  να αυτοεξυπηρετηθούν αυτόνομα και τα άτομα 
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από το περιβάλλον τους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους εργάζονται, ή 

αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.  

 Προώθηση και ενίσχυση του εθελοντισμού με άνοιγμα προς την κοινότητα με σκοπό 

την αλληλοϋποστήριξη φορέων και υπηρεσιών που αντικείμενο τους έχουν την 

κοινωνική πολιτική κάθε επίπεδο.  Προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω 

δράσεων είναι αναγκαία η ύπαρξη οικονομικών πόρων (στις περισσότερες 

περιπτώσεις), αλλά και η ενίσχυση των υπηρεσιών με καταρτισμένο προσωπικό.   

Ανέγερση καινουριου κτιρίου βρεφονηπιακού σταθμού   

 

18.2.2 Υγεία   

 Βελτίωση  του φορέα υγείας ή κοινωνικής μέριμνας με: προγράμματα προστασίας 

οικογένειας και παιδιού μέσω της πρόληψης και της αγωγής υγείας.  

  Διοργάνωση  προγραμμάτων αγωγής υγείας στον πληθυσμό, προγραμμάτων της 

δημόσιας Υγείας (υγιεινή στις επιχειρήσεις εστίασης κ.λπ.).     

 Δημιουργία εθελοντικών αιμοδοσιών για ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου. 

Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς για 

διάφορα θέματα που σχετίζονται με αντικείμενο το τομέα της υγείας. Προώθηση και 

πληροφόρηση των πολιτών του δήμου για το θεσμού της δωρεάς οργάνων.      

 

 

18. 2.3 Παιδεία    

  Αποκατάσταση ζημιών των σχολικών μονάδων και κατασκευή νέων εκπαιδευτικών 

εγκαταστάσεων. Εφαρμογή και διεύρυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. «Δια 

Βίου Μάθηση»)    

 

 

18.2.4 Πολιτισμός   

  Βελτίωση και δημιουργία πολιτιστικών υποδομών (π.χ. κατασκευή Πολυδύναμου 

Πολιτιστικού Κέντρου, μερική ανακατασκευή Θεάτρου Βράχων, αγορά και 

ανακαίνιση Δημοτικού Κινηματογράφου, δημιουργία Μουσείου Μικρασιατικής 

Ιστορίας)  

  Βελτίωση  και ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων  



 63 

   Δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου πολιτιστικών δραστηριοτήτων των συναφών 

νομικών προσώπων και φορέων. 

 

 

 

 

 

18.2.5 Αθλητισμός    

 Ενίσχυση και ανάδειξη αθλητισμού μέσω κατασκευής νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων (Κλειστό Γυμναστήριο Καρέα)  Πρότυπο βιοκλιματικό κολυμβητήριο   

και ενεργειακή αναβάθμιση σταδίου Βύρωνα  

  Ενίσχυση υφιστάμενων δομών και αθλητικών προγραμμάτων   

  Διασύνδεση της αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου Βύρωνα με τους αθλητικούς 

φορείς της τοπικής κοινωνίας. 

 

 

 

18.3. ΆΞΟΝΑΣ 3: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής 

κατάστασης του δήμου  

 

18. 3.1  Ανεργία - Απασχόληση   

 Η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης όπως και κατάρτισης των κατοίκων της 

περιοχής, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 

 Οι λήψη δράσεων για ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμματισμού, συντονισμού και ανάπτυξης των απαραίτητων δομών και 

μηχανισμών σε τοπικό επίπεδο.Κύριος ρόλος των δομών θα είναι η δικτύωση των 

επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής και του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. 

Απαραίτητες δράσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου στόχου θα πρέπει να 

αποτελέσουν η εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης και η λειτουργία ενός 

γραφείου ενημέρωσης ανέργων και εργαζομένων.   
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18.3.2. Τοπική επιχειρηματικότητα    

 Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με σκοπό τη δημιουργία του δήμου ως κέντρο 

υπερτοπικών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων    

 Ενημέρωση και ανάπτυξη  σχετικά  με τη δια βίου εκπαίδευση των επιχειρηματιών, 

κυρίως σε νέες τεχνολογίες  

  Ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου για τις 

νέες ευέλικτες μορφές εργασίας και τις αρχές της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης    

 Στήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μελέτης με συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων ομάδων/φορέων σε τοπικό επίπεδο. 

 

18. 3.3. Δημοτική Επιχείρηση  

   Συνεργασία με νέους φορείς για την δημιουργία νέων μορφών ανάπτυξης. 

 

18.3.4. Καινοτόμες δράσεις τοπικής ανάπτυξης    

 Υποστήριξη και ενδυνάμωση λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών πληροφόρηση, προώθηση και εφαρμογή εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας. 

 

    18. 4. ΑΞΟΝΑΣ 4: Εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου   

 

18. 4.1 Αποδοτικότητα – Ποιότητα Υπηρεσιών    

 Γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών   

 Βελτίωση επικοινωνίας με δημότες   

 Γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη  

 Διατήρηση απόλυτης διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες του δήμου  

 Καταπολέμηση γραφειοκρατίας για εξοικονόμιση χρονου και διευκόλυνση των 

δημοτών 

 Διοίκηση μέσω στόχων   
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 Αποτελεσματική αξιολόγηση αποδοτικότητας προσωπικού    

 Πολιτικές κινήτρων εργαζομένων του Δήμου    

 

18.4.2 Επιμόρφωση-κατάρτιση 

 Δράσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης   Διαμόρφωση οργανωμένης πολιτικής 

επιμόρφωσης με λειτουργίες συνεχούς επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου των αιρετών 

και του προσωπικού.    

 

 

 

18. 4.3 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών   

  Συντήρηση και επέκταση ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με στόχο τον πολίτη 

(διαδικτυακή πύλη, εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο, ψηφιακή ενημέρωση)   

 Αναβάθμιση δικτυακών τόπων του Δήμου σύμφωνα με το νόμο για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση       

 Γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και εφαρμογή σύγχρονων λογισμικών    

 Ψηφιοποίηση υπηρεσιών πολιτισμού   

 Ηλεκτρονική πληροφόρηση των επιβατών για μετακινήσεις μέσω της δημοτικής 

συγκοινωνίας και ενημέρωση των οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης  

   

                             

18. 4.4 Οικονομική διαχείριση   

  Αύξηση εσόδων (εντατικοποίηση θεσμοθετημένων διαδικασιών είσπραξης, 

εξασφάλιση και απορρόφηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων)   

  Ορθολογικοποήση και προσπάθεια περιστολής των δαπανών   
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19. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΕΠΕΙ  

ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 

Αρμόδια Υπηρεσία  

είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του στόχου. Υπεύθυνοι 

υλοποίησης των δράσεων θα είναι οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης 

στις συμβάσεις συνεργασίας του Δήμου με άλλους φορείς.   

 

Προϋπολογισμός της δράσης είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της. Για τoν 

υπολογισμό  του συνολικού προϋπολογισμού απαιτείται η ανάλυση σε κατηγορίες 

δαπανών, σε αντιστοιχία με τους κωδικούς δαπανών του προϋπολογισμού (κωδικοί 

60-68, 71, 73-75). Η ανάλυση αυτή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική για την τελική 

εκτίμηση των συνολικών δαπανών του  

 

Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, δημοτικοί 

πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ. Χρήσιμο είναι η κωδικοποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης να ταυτίζεται με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού (κωδικοί). 

 

Εκροές είναι τα προϊόντα που παράγονται από μια δράση των υπηρεσιών και των 

οργάνων διοίκησης του Δήμου, σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Εκροές μπορεί επίσης 

να αποτελούν προϊόντα υλικής ή παροχή άυλων υπηρεσιών σε πολίτες ή λήψη 

αποφάσεων και παραγωγή ρυθμίσεων. Εκτιμώμενες εκροές είναι οι ποσοτικοί στόχοι 

κάθε παραγόμενου έργου ή σχεδιαζόμενης δράσης 
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20. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

Σχετικά με τον πληθυσμό των δήμων ο δήμος Αιγάλεω είναι πιο πυκνοκατοικημένος 

σε σχέση με τον Βύρωνα, με διαφορά περίπου 10.000 κατοίκων αν αναλογιστούμε ότι 

ο Βύρωνας είναι μεγαλύτερος δήμος. Επίσης τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά. Ο 

δήμος Βύρωνα συνορεύει με τον Υμηττό ο οποίος επηρεάζει το κλίμα της περιοχής και 

δίνει την δυνατότητα για περιπάτους και άλλες δραστηριότητες στους δημότες του. Το 

Αιγάλεω διακρίνεται για το Άλσος του ,και για την ευρύτερη εμπορική δραστηριότητα 

λόγω των πολλών καταστημάτων του. Επίσης ,αποτελεί μία φοιτητική περιοχή καθώς 

στον δήμο εδρεύουν δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί 

φοιτητές τονώνοντας ετσι την οικονομία του δήμου. Σημαντικό πλεονέκτημα του 

δήμου Αιγάλεω σε σχέση με τον Βύρωνα είναι ο σταθμός του μετρό .  Κοινά στοιχεία 

των δήμων είναι το πρόβλημα στάθμευσης που υπάρχει και τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που έχουν. 
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20.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2014 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Ενεργητικό  

Το οικονομικό έτος 2012- 2013 παρατηρούμε πως τα έξοδα εγκατάστασης είχαν μικρή 

αύξηση περίπου 1200 ευρώ Επιπλέον παρατηρούμε πως το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε 

230000 ευρώ.  

Ως προς το κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριμένα στα αποθέματα υπάρχει μια 

αύξηση της τάξης των 8200 ευρώ ενώ οι απαιτήσεις αυξήθηκαν περίπου 

10000ευρω.Τελος τα διαθέσιμα μειωθήκαν κατά 1000 ευρώ λόγω μείωσης του 

ταμείου ενώ οι καταθέσεις όψεως κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. 

Το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού αυξήθηκε κατά 17000 ευρώ ενώ το γενικό 

σύνολο ενεργητικού μειώθηκε 215000ευρω 

 

Παθητικό 

-τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν σταθερά  

-Τα αποθεματικά κεφάλαια τα έτη 2013-2014 

-το υπόλοιπο κερδών εις νέο μειώθηκε 161916 ευρώ επομένως το σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων μειώθηκε τόσο όσο το υπόλοιπο κερδών εις νέο καθώς ήταν ο μόνος 

παράγοντας στα ίδια κεφάλαια όπου μεταβλήθηκε. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειωθήκαν 68000ευρω και το σύνολο παθητικού 

μειώθηκε επίσης 215.523 ευρώ. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα χρήσης βλέπουμε ότι ο κύκλος εργασιών (τζίρος) 

μειώθηκε 200000 ευρώ περίπου από 1.555.000 το 2013 σε 1.356.000 το 2014 .Τέλος 

παρατηρούμε ότι σημειώθηκαν ζημιές το οικονομικό έτος 2014, περίπου 121.000 

ευρώ. Με αποτέλεσμα το υπόλοιπο κερδών εις νέο να είναι μειωμένο πλέον και να 

ανέρχεται στις 80.424 ευρώ. 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης: 

 Ο λόγος  κυκλοφορούν ενεργητικού/σύνολο ενεργητικού =36,08% το 2014 σε 

σχέση με 25,01% το 2013 δείχνει το ποσοστό χρησιμοποίησης των αποθεμάτων 

και των απαιτήσεων και των διαθεσίμων (ταμείο, λογαριασμοί όψεως) 

 Ο λόγος Πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού=  63,02% το έτος 2014 ενώ το 

έτος 2013 είναι 74,17%. Το ποσοστό αξίας των παγίων(κτίρια μηχανήματα 

μέσα μεταφοράς έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός)καθώς και οι μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις ως προς το σύνολο του ενεργητικού δείχνει το μέγεθος της 

περιουσίας του δήμου που έχει παγιοποιηθεί. 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων = 49.02% για το έτος 2014 και 

79,08% το έτος 2013 .Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος το έτος 2014 δεν είχε την ίδια 

δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του με τα δικά του κεφάλαια σε 

σχέση με το 2013. 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/σύνολο παθητικού =27,77% το έτος 2014 και 39,76% 

το έτος 2013. Ο δείκτης αυτός είναι σχετικός με το προηγούμενο δείκτη και 

δείχνει το σύνολο των υποχρεώσεων του δήμου στους μετόχους το ,μικρότερο 

ποσοστό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί λιγότερα δικά της κεφάλαια και 

αυτοχρηματοδοτείται σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με το έτος 2013. 

 

 Ο λόγος σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού =56,64% το έτος 2014 και 

50,29% το έτος 2013.Αυτή η αύξηση στο ποσοστό δηλώνει την αύξηση των 

υποχρεώσεων απέναντι σε τρίτους. 

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό =44,06% το έτος 2014 και 53,61% 

το έτος 2013. Αυτό σημαίνει ότι το 2014 όπως και το2013  περίπου το ½ των 

κεφαλαίων του δήμου έχει μετατραπεί σε πάγιο ενεργητικό. 

 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό /βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις =63,69% 

το έτος 2014 και 49,74% το έτος 2013.Άρα το 63% των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων  μπορούν να καλυφθούν από το κυκλοφορούν ενεργητικό 

(αποθέματα, εμπορεύματα ,πρώτες ύλες, απαιτήσεις από πελάτες και από 

διάφορους  χρεώστες, όπως και τα διαθέσιμα και λογαριασμοί όψεως) του 

δήμου.  

 

 

20.1.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2013  
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Ενεργητικό  

Το οικονομικό έτος 2012- 2013 παρατηρούμε πως τα έξοδα εγκατάστασης δε 

μεταβάλλονται  ενώ το ποσό  που προστίθεται στις αποσβέσεις ανέρχεται στα 2.300 

ευρώ. Επιπλέον παρατηρούμε πως το πάγιο ενεργητικό παραμένει σταθερό  

Ως προς το κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριμένα στα αποθέματα υπάρχει μια 

αύξηση της τάξης των 5.600 ευρώ. Αντίθετα οι απαιτήσεις βρίσκονται στα ίδια 

επίπεδα με το έτος 2012. Τα διαθέσιμα και συγκεκριμένα το ταμείο αυξήθηκε 5.200 

ευρώ ενώ οι καταθέσεις όψεως μειωθήκαν κατά 22.250 ευρώ. Το γενικό σύνολο 

κυκλοφορούντο ενεργητικού μειώθηκε 22000ευρω φτάνοντας τα 212.744,51 ευρώ 

Το γενικό σύνολο ενεργητικού μειώθηκε 140.000  

 

Παθητικο  

-Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν σταθερά τα έτη 2012-2013 

-Τα αποθεματικά κεφαλαίων αυξήθηκαν κατά 10000 ευρώ 

-το υπόλοιπο κερδών εις νέο αυξήθηκε 186.197ευρω 

Δηλαδή παρατηρούμε πως το σύνολο ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 186.197 ευρώ 

σε σχέση με το 2012. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα χρήσης βλέπουμε ότι ο κύκλος εργασιών (τζίρος)  

μειώθηκε από 1.935.45,91 ευρώ το 2012 στα 1.555.649,01 ευρώ το 2013.Τελος βλέπουμε 

ότι σημειωθήκαν κέρδη τα έτη 2012 64.261,91 ευρώ ενώ το 2013 τα κέρδη αυξήθηκαν 

και έφτασαν τα 252.139,91ευρω . 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης: 

 

 Ο λόγος  κυκλοφορούν ενεργητικού/σύνολο ενεργητικού =25,01% το 2013 σε 

σχέση με 23,7% το 2012. Το μικρότερο ποσοστό για τη χρήση  του 2012 

σημαίνει πως χρησιμοποιώντας λιγότερα χρήματα παράγει  269.410,98 ευρώ 

 

 Ο λόγος  πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού =74,17% το 2013 ενώ το 

2012 είναι 63,53%  το ποσοστό αξίας των παγίων(κτίρια μηχανήματα μέσα 

μεταφοράς έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός)καθώς και οι μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις ως προς το σύνολο του ενεργητικού δείχνει το μέγεθος της 

περιουσίας του δήμου που έχει παγιοποιηθεί. 

 

 Ο λόγος ιδιά κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων =79,08 το 2013 ενώ το 2012 

είναι μόλις 18,67 αυτό σημαίνει ότι το έτος 2013 ο δήμος έχει αισθητά 

μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του 

χρησιμοποιώντας τα δικά του κεφάλαια χωρίς δανεισμούς. 

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/σύνολο παθητικού =39,76% το 2013 ενώ το 2012 είναι 

14,35 % . Ο δείκτης αυτός είναι σχετικός με το προηγούμενο δείκτη και δείχνει 

το σύνολο των υποχρεώσεων του δήμου στους μετόχους το μεγαλύτερο 

ποσοστό σημαίνει οτι χρησιμοποιεί δικά της κεφάλαια και αυτοχρηματοδοτείται 

σε μεγαλύτερο βαθμό.  

 

 Ο λόγος σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού =50,29% το έτος 2013 ενώ 

το έτος  2012 ειναι76,86% αυτό δείχνει πως το σύνολο υποχρεώσεων σε τρίτους 

είναι μειωμένο το οικονομικό έτος 2013. 

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό =53,61% το 2013 ενώ το έτος 2012 

είναι 22,58  αυτό σημαίνει ότι το 2013 περίπου το ½ των κεφαλαίων του δήμου 

έχει μετατραπεί σε πάγιο ενεργητικό. 

 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό /βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις = 49,74% 

το έτος 2013 ενώ το έτος 2012 30,83% δηλαδή το 50% περίπου των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων καλύπτεται από το κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

 

20.1.3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2013 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού =33,07% σε σχέση με 

το 2012 που ήταν 18,62% ,άρα μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα 

περιουσιακά στοιχεία του το 2013 

 

 Ο λόγος πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού =66,34% για το 2013 και 

77,14% για το 2012 δείχνει ότι η αναλόγια των παγίων είναι μεγαλύτερη το 

2012.Αυτό οφείλεται στις αποσβέσεις κυρίως. 

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων= 22,00 το 2013 και 14,2 το 

2012 σημαίνει ότι το 2013 ο δήμος είχε ανταπεξέλθει καλύτερα στις 

υποχρεώσεις του με τα ίδια κεφάλαια 

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια προς σύνολο παθητικού=51,65% για το 2013 και 

51,84%  για το 2012  δείχνει ότι το 2012 είχε χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο 

τα δικά του κεφάλαια από ότι ξένα 

 

 Ο λόγος σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού=23,50% το 2013 και 

36,34% το 2012 σημαίνει ότι το 2013 είχε λιγότερες υποχρεώσεις  

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό= 77,86% το 2013 και 61,20% το 

2012 δείχνει ότι το 2013 μπορούσε να χρηματοδοτήσει καλύτερα τα πάγιά του 

με τα δικά του κεφάλαια 

 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις=7,89% το 

2013 και 1,49% το 2012 σημαίνει ότι το 2013 μπορούσε να καλύψει με την 

ρευστότητα του περισσότερες υποχρεώσεις από ότι το 2012. 
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20.1.4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2014 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού =39,49% σε σχέση με 

το 2013 που ήταν 33,07% ,άρα μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα 

περιουσιακά στοιχεία του το 2013 

 Ο λόγος πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού =59,49% για το 2014 και 

66,34% για το 2013 δείχνει ότι η αναλόγια των παγίων είναι μεγαλύτερη το 

2013.Αυτό οφείλεται στις αποσβέσεις  

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων= 2,27το 2014 και 2,2 το 2013 

σημαίνει ότι το 2014 ο δήμος μπόρεσε να βγάλει περισσότερες με τα ίδια 

κεφάλαια 

 

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια προς σύνολο παθητικού=51,82% για το 2014 και 

51,65%  για το 2013 δείχνει ότι το 2014 είχε χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο 

τα δικά του κεφάλαια από ότι ξένα. Οι διαφορές είναι μικρές 

 

 Ο λόγος σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού=22,79% το 2014 και 

23,50% το 2013 σημαίνει ότι το 2014 έχει μια μικρή μείωση στις υποχρεώσεις 

του 

 

 Ο λόγος ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό= 51,82% το 2014 και 77,86% το 

2013 δείχνει ότι το 2014 η χρηματοδότηση των παγίων με δικά του κεφάλαια 

έχει πέσει αισθητά 

 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις=11,55 το 

2014 και 7,89 το 2013 σημαίνει ότι το 2014 μπορούσε να καλύψει με την 

ρευστοποιώντας το ενεργητικό του περισσότερες υποχρεώσεις από ότι το 2013. 
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21.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Συγκρίνοντας τους ισολογισμούς 2012-2013 βλέπουμε ότι ορισμένα μεγέθη μένουν 

σχεδόν ίδια όπως τα έξοδα εγκατάστασης, ενσώματες ακινητοποιήσεις και ασώματες 

ακινητοποιήσεις με διαφορές τις τάξεως των 450.000 ευρώ. 

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό υπάρχει πτώση των αναλώσιμων υλικών ύψους 

30.000.Στις απαιτήσεις στην πώληση των αγαθών και υπηρεσιών υπάρχει διπλάσια 

αύξηση το 2013 από το 2012.Όσον αφορά τα διαθέσιμα υπάρχει μια μικρή αύξηση στο 

ταμείο και μικρή πτώση της τάξης των 40.000 ευρώ στις καταθέσεις όψεως.Άρα το 

σύνολο του Κ.Ε είναι αυξημένο κατά 8.000.000 το 2013 από το 2012,που οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών. Εντέλει το Γενικό Σύνολο 

Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 6.000.000 το 2013.  

Στο παθητικό, στα αποτελέσματα εις νέο βλέπουμε ότι το 2013 είχε πλεόνασμα 

3.826.798,94 αλλά λόγω του ελλείματος που είχε τα προηγούμενα έτη, το αποτέλεσμα 

ήταν η εμφάνιση μικρού ελλείματος από -5.880.926 σε -2.054.127. 

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τα δάνεια των τραπεζών έχουν μειωθεί και οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν πέσει κατά 5.000.000 περίπου. Επομένως 

παρατηρούμε πως οι υποχρεώσεις του δήμου να έχουν μειωθεί από 18.303.546 σε 

13.220.330.Στα έσοδα επόμενων χρήσεων υπάρχει αύξηση 8.000.000 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι ο δήμος κατάφερε να αυξήσει το κυκλοφορούν 

ενεργητικό του, κυρίως τις απαιτήσεις του και να μειώσει τις υποχρεώσεις του. 

Σημαντικό είναι ότι η αύξηση του πλεονάσματος είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του 

ελλείματος του δήμου το 2013. 

Συγκρίνοντας τους ισολογισμούς 2014-2013 παρατηρούμε εκτός από το πάγιο 

ενεργητικό που παραμένει σχεδόν ίδιο, στο κυκλοφορούν ενεργητικό υπάρχει μια 

μικρή αύξηση στις απαιτήσεις λόγω δεσμευμένων καταθέσεων, αλλά η μεγάλη 

διαφορά είναι στις καταθέσεις όψεως που αυξήθηκαν κατά 3.000.000 περίπου από το 

2013.Παρόλα αυτά η αύξηση του ενεργητικού δεν είναι ούτε 1.000.000 σε σχέση με το 

2013.  

Όσον αφορά το παθητικό βλέπουμε μια μικρή πτώση στις επιχορηγήσεις, αλλά και μια 

σημαντική πτώση στα αποτελέσματα εις νέο. Παρότι βγαίνει πλεόνασμα και αυτή την 

χρονιά, είναι λιγότερο και φτάνει τα 2.055.735,16 από 3.826.789,94.Όμως λόγω του 

πλεονάσματος, καταφέρνει ο δήμος να καλύψει το έλλειμα των 2.054.127,41 και να 

του μείνει πλεόνασμα ύψους 1.607,75. 

Τα δάνεια του προς τις τράπεζες έμειναν σταθερά αλλά απέκτησε άλλες 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αξίας 199.363,70. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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μειωθήκανε παρότι αυξηθήκανε οι υποχρεώσεις σε φόρους και άλλους πιστωτές. Έτσι 

το σύνολο των υποχρεώσεων έπεσε μόνο 200.000 και το σύνολο του παθητικού 

ανέβηκε κατά 1.000.000 περίπου. 

 

 

 

 

22. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

  

22.1 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑΣ 

22.1.1   2012 

 Σχετικά με τον λόγο κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού έχουμε 

23,7% για τον Βύρωνα και 18,62% για το Αιγάλεω. Άρα ο Βύρωνας είναι πιο 

αποτελεσματικός στην διαχείριση του ενεργητικού του 

 

 Ο λόγος πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού είναι 63,53% και 77,14% για 

το Αιγάλεω που σημαίνει ότι το Αιγάλεω έχει μεγαλύτερο ποσοστό παγίων στο 

σύνολο του ενεργητικού του 

 

 Σχετικά με τα ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων έχουμε 18,67 για τον 

Βύρωνα και 14,2 για το Αιγάλεω, άρα ο Βύρωνας μπορεί να καλύψει πιο 

εύκολα υποχρεώσεις του με τα κεφάλαιά του από ότι το Αιγάλεω. 

 

 Στον λόγο ίδια κεφάλαια /σύνολο παθητικού είναι 14,35% για τον Βύρωνα 

και 51,84% για το Αιγάλεω, άρα το Αιγάλεω έχει πολύ λιγότερη ανάγκη για 

ξένα κεφάλαια από ότι ο Βύρωνας 

 

 Με το  σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού έχουμε 76,86% για τον 

Βύρωνα και 36,34% για το Αιγάλεω, που σημαίνει ότι ο Βύρωνας έχει πολύ 

παραπάνω υποχρεώσεις σε σχέση με το παθητικό του, από ότι το Αιγάλεω 

 

 Σχετικά με τα  ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό είναι 22,58% για τον Βύρωνα 

και 61,20 για το Αιγάλεω%, δηλαδή το Αιγάλεω είχε πληρώσει πάνω από την 
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μισή αξία των παγίων του με τα δικά του κεφάλαια, σε σύγκριση με τον 

Βύρωνα που χρησιμοποίησε περισσότερα ξένα κεφάλαια για τα πάγιά του. 

 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 

30,83% για τον Βύρωνα και 1,49% για το Αιγάλεω, που σημαίνει ότι ο 

Βύρωνας μπορεί να καλύψει πιο άμεσα τις υποχρεώσεις του 

 

22.1.2     2013 

 Σχετικά με τον λόγο κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού έχουμε 

25,1% για τον Βύρωνα και 33,07% για το Αιγάλεω. Άρα το Αιγάλεω το 2013 

έγινε πιο αποτελεσματικό στην διαχείριση του ενεργητικού του από ότι την 

προηγούμενη χρονιά 

 

 Ο λόγος πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού είναι 74,17% για Βύρωνα και 

66,34% για το Αιγάλεω, που σημαίνει ότι ο Βύρωνας το 2013 είχε μεγαλύτερη 

αξία παγίου ενεργητικού από το Αιγάλεω, αναλογικά πάντως με το ενεργητικό 

του 

 

 Σχετικά με τα ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων έχουμε 79,08 για τον 

Βύρωνα και 22 για το Αιγάλεω, άρα ο Βύρωνας μπορεί να καλύψει πολύ πιο 

εύκολα υποχρεώσεις του με τα κεφάλαιά του από ότι το Αιγάλεω. 

 

 Στον λόγο ίδια κεφάλαια /σύνολο παθητικού είναι 39,76% για τον Βύρωνα 

και 51,65% για το Αιγάλεω, άρα το Αιγάλεω έχει πολύ λιγότερη ανάγκη για 

ξένα κεφάλαια από ότι ο Βύρωνας, παρότι ο Βύρωνας είχε λιγότερη ανάγκη για 

ξένα κεφάλαια από ότι το 2012 

 

 Με το  σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού έχουμε 50,29% για τον 

Βύρωνα και 23,5% για το Αιγάλεω, που σημαίνει ότι ο Βύρωνας έχει πολύ 

παραπάνω υποχρεώσεις σε σχέση με το παθητικό του, από ότι το Αιγάλεω 

 

 Σχετικά με τα  ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό είναι 53,61% για τον Βύρωνα 

και 77,86% για το Αιγάλεω, δηλαδή το Αιγάλεω είχε πληρώσει πολύ 

παραπάνω από την μισή αξία των παγίων του με τα δικά του κεφάλαια, σε 

σύγκριση με τον Βύρωνα που χρησιμοποίησε περισσότερα ξένα κεφάλαια για 

τα πάγιά του αλλά λιγότερα από ό τι την προηγούμενη χρονιά 

 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 

49,74% για τον Βύρωνα και 7,89% για το Αιγάλεω, που σημαίνει ότι ο 

Βύρωνας μπορεί να καλύψει τις μισές σχεδόν υποχρεώσεις του σε σχέση με το 
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Αιγάλεω, που άμα ρευστοποιήσει ένα μέρος του ενεργητικού του δεν καλύπτει 

ούτε το 10% 

 

 

22.1.3     2014 

 Σχετικά με τον λόγο κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού έχουμε 

36,08% για τον Βύρωνα και 39,49% για το Αιγάλεω. Άρα το Αιγάλεω το 2014 

έχει λιγότερο κυκλοφορούν από ότι την προηγούμενη χρονιά και λιγότερο από 

τον Βύρωνα 

 

 Ο λόγος πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού είναι 63,02% για Βύρωνα και 

59,49% για το Αιγάλεω, που σημαίνει ότι ο Βύρωνας το 2014 είχε μεγαλύτερη 

αξία παγίου ενεργητικού από το Αιγάλεω, αναλογικά πάντως με το ενεργητικό 

του 

 

 Σχετικά με τα ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων έχουμε 49,02% για τον 

Βύρωνα και 2,27% για το Αιγάλεω, άρα ο Βύρωνας μπορεί να καλύψει πολύ 

πιο εύκολα υποχρεώσεις του με τα κεφάλαιά του από ότι το Αιγάλεω. 

 

 Στον λόγο ίδια κεφάλαια /σύνολο παθητικού είναι 27,77% για τον Βύρωνα 

και 51,82% για το Αιγάλεω, άρα το Αιγάλεω έχει πολύ λιγότερη ανάγκη για 

ξένα κεφάλαια από ότι ο Βύρωνας, παρότι ο Βύρωνας είχε λιγότερη ανάγκη για 

ξένα κεφάλαια από ότι το 2012 

 

 Με το  σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού έχουμε 56,64% για τον 

Βύρωνα και 22,79% για το Αιγάλεω, που σημαίνει ότι ο Βύρωνας έχει πολύ 

παραπάνω υποχρεώσεις σε σχέση με το παθητικό του, από ότι το Αιγάλεω 

 

 Σχετικά με τα  ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό είναι 44,06% για τον Βύρωνα 

και 51,82% για το Αιγάλεω, δηλαδή το Αιγάλεω είχε πληρώσει λίγο παραπάνω 

από την μισή αξία των παγίων του με τα δικά του κεφάλαια, σε σύγκριση με 

τον Βύρωνα που χρησιμοποίησε περισσότερα ξένα κεφάλαια για τα πάγιά του 

αλλά λιγότερα από ό τι την προηγούμενη χρονιά 

 



 83 

 Ο λόγος κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 

63,69% για τον Βύρωνα και 11,55% για το Αιγάλεω, που σημαίνει ότι ο 

Βύρωνας μπορεί να καλύψει τις μισές σχεδόν υποχρεώσεις του σε σχέση με το 

Αιγάλεω, που άμα ρευστοποιήσει ένα μέρος του ενεργητικού του καλύπτει λίγο 

παραπάνω από το 10% 

 

 

 

 

23.ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο δήμος Αιγάλεω έχει ως κύρια πλεονεκτήματα το εξυπηρετικό συγκοινωνιακό 

δίκτυο κυρίως λόγω του μετρό και το άλσος Μπαρουτάδικο που αποτελεί έναν από 

τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου στη δυτική Αττική. Επίσης με τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που εδρεύουν εκεί, τους φοιτητές και την μεγάλη αγορά που 

διαθέτει τονώνεται η κινητικότητα στο δήμο. Ωστόσο προβλήματα όπως η μεγάλη 

ανεργία στο δήμο και οι βιομηχανικές περιοχές του Ελαιώνα και της Γιούλας ,όπου 

εδραίουν στη περιοχή είναι εξαιρετικά ρυπογόνες και η ύπαρξη παράνομης χωματερής 

στον Ελαιώνα, δυσχεραίνει την ποιότητα ζωής των πολιτών σε σημείο που πολλοί να 

εγκαταλείπουν το δήμο. Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία με το πέρασμα των ετών οι 

υποχρεώσεις μειώνονται το κεφάλαιο αυξάνεται και η ικανότητα του δήμου να 

καλύπτει τις υποχρεώσεις του αυξάνεται εξίσου. Όσον αφορά τα αποτελέσματα 

χρήσεως του δήμου παρατηρούμε ότι από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο ο 

δήμος καταφέρνει να μειώσει το έλλειμά του με αποτέλεσμα το έτος 2014 να αρχίζει 

να σημειώνει κέρδη 1607,75 ευρώ. 

O δήμος βύρωνα οπως διαπιστώθηκε και από τη παραπάνω ανάλυση εχει 

πλεονέκτηματα οπως η τοποθεσία πλησίον του κέντρου  και το φυσικό περιβαλλον 

που τον περιβάλλει στο μεγαλύτερο μέρος του .Ωστόσο παρουσιάζει και ποικίλα 

μειωνεκτήματα ορισμένα εκ΄ των οποίων είναι η έλλειψη αρμόδιων για την 

καθαριότητά του αλλά και το πρόβλημα της έντονης αστικοποίησης και 

οικοπεδοποίησης του. 
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Βασικός σκοπός επιδίωξης για τα επόμενα έτη είναι να δοθεί έμφαση σε εκτέλεση 

ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου( κέντρο υγείας ,νέες θέσεις 

απασχόλησης, βελτίωση τοπικών συγκοινωνιών κ.α.) 

Παράλληλα, είναι απαραίτητο ο δήμος να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τη 

διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος καθώς αυτό αποτελεί στοιχείο που  εκλείπει 

σήμερα από το λεκανοπέδιο Αττικής.Ταυτόχρονα,οφείλει να βελτιώσει τη ποιότητα 

των μέσων μαζικής μεταφοράς για την καλύτερη και ευρύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών του δήμου. 

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία του δήμου παρατηρούμε ότι  ο δήμος γίνεται πιο 

αυτόνομος καθώς η ανάγκη για εξωτερικό δανεισμό μικραίνει, μαζί με τις 

υποχρεώσεις του  και με το κυκλοφορούν ενεργητικό του, μπορεί να καλύψει ολοένα 

και ευκολότερα τις υποχρεώσεις του ιδιαίτερα το έτος 2013.Τέλος σχετικά με τα 

αποτελέσματα χρήσης, πάλι το 2013 έχει τα περισσότερα κέρδη ενώ το 2014 έχει 

ζημιά. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΥΡΩΝΑΣ 

ΒΙΚΙΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΩΝΑ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%

B1%CF%82 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

http://www.dimosbyrona.gr/uplds/file/2014/EPIXEIRHSIAKO%202012-2014.pdf 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2012-2013-2014). 

 Ισολογισμός 2012 

http://www.deadb.gr/uplds/file/SKMBT_C550130828105500001a.pdf 

 έκθεση ισολογισμού 2012 

http://www.deadb.gr/uplds/file/SKMBT_C55013082810580.pdf 

ισολογισμός 2013 

http://www.deadb.gr/uplds/file/%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE

%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%A1%CE

%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%202013.PDF 

έκθεση ισολογισμού 2013 

http://www.deadb.gr/uplds/file/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE

%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%

99%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf 

ισολογισμός 2014 

http://www.deadb.gr/uplds/file/isolog_or.pdf 

έκθεση ισολογισμού 2014 

http://www.deadb.gr/uplds/file/ekthesi_ds1.pdf 
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http://www.dimosbyrona.gr/uplds/file/2014/EPIXEIRHSIAKO%202012-2014.pdf
http://www.deadb.gr/uplds/file/SKMBT_C550130828105500001a.pdf
http://www.deadb.gr/uplds/file/SKMBT_C55013082810580.pdf
http://www.deadb.gr/uplds/file/%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%202013.PDF
http://www.deadb.gr/uplds/file/%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%202013.PDF
http://www.deadb.gr/uplds/file/%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%202013.PDF
http://www.deadb.gr/uplds/file/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.deadb.gr/uplds/file/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.deadb.gr/uplds/file/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.deadb.gr/uplds/file/isolog_or.pdf
http://www.deadb.gr/uplds/file/ekthesi_ds1.pdf
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ΑΙΓΑΛΕΩ 

http://www.aigaleo.gr/LinkClick.aspx?fileticket=y9qEK0XkYb4%3d&ta

bid=427&language=en-US ,ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019  

 

http://www.aigaleo.gr/LinkClick.aspx?fileticket=jPx24oXBN38%3D&tab

id=427&language=en-US, ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 2015 – 2019 

  

http://urbanspeleology.blogspot.gr/2013/07/blog-post_28.html, 

Άγνωστο Αιγάλεω: Στα υπόγεια του Μπαρουτάδικου (Πυριτιδοποιείο)  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF

%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89, 

Δήμος Αιγάλεω 
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