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Βιογραφικό Σημείωμα  

Δημοσθένη Δ. Δόγκα 

 

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και κατοικεί 
μόνιμα στη Βούλα. 

Είναι εγγονός του εξέχοντος νομικού και δικαστή Γεωργίου Κ. Δόγκα, 
εμπνευστή της ανεξαρτητοποίησης και ιδρυτή της Κοινότητας Βούλας το έτος 
1932 και γιός του Δημοσθένη Γ. Δόγκα, επίτιμου δικηγόρου παρ΄ Αρείο Πάγο, 
πρωτεργάτη της θέσπισης και λειτουργίας του Ταμείου Ανεργίας και 
υπέρμαχου του δικαίου περί Συλλογικών Συμβάσεων στην περιοχή των 
Μεσογείων Αττικής. 

Αποφοίτησε το 1996 από το 1ο Λύκειο Βούλας και έχει σπουδάσει 
Χρηματοοικονομικά και Ναυτικό Δίκαιο στα Πανεπιστήμια Greenwich και 
Hunddersfield της Μ. Βρετανίας. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά και 
επενδυτικά με την αγροτική και οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής και Νότιας Αττικής.  

Επίσης, ασχολείται με τα Xρηματοoικονομικά, τον Aγροτουρισμό αλλά και 
ενεργά ως πολίτης και δημότης με τα κοινά, έχοντας εκλεγεί Δημοτικός 
Σύμβουλος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Επικεφαλής της 
Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Βούληση» στις Εκλογές του 
έτους 2014 αλλά και όντας υποψήφιος Βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής 
στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου του έτους 2015.  
Εξελέγη και διετέλεσε σε καίριες θέσεις του Δήμου, όπως Μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Μέλος του ΔΣ του Οργανισμού 
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής. 
Η εθελοντική προσφορά είναι η «δεύτερη» φύση του καθώς συμμετέχει σε 
ποικίλες δράσεις (αναδασώσεις, πολιτική προστασία, καθαρισμό ακτών κτλ.), 
σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Ξεκίνησε την ενασχόληση του με τον εθελοντισμό το 1984 ως ενεργός 
εθελοντής του Παγκόσμιου Οργανισμού των Προσκόπων όπου και παραμένει 
ενεργός έως σήμερα και διετέλεσε μέλος της Γενικής Εφορίας του Σώματος 
των Ελλήνων Προσκόπων. 
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Έχει ασχοληθεί ομαδικά σε Παγκόσμιους και Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς 
Διαγωνισμούς και ασχολείται με την φωτογραφία, την ιστιοπλοΐα και τη 
διάσωση ελληνικών σκαφών ως μέλος του ΔΣ του Συλλόγου «Πρωτέας» 
Χαλκίδας, επίσημου εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας για τη Διάσωση 
και Διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης αλλά και Διατήρησης των 
Παραδοσιακών Σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εuropean Μaritime 
Ηerritage (Ε.Μ.Η) της UNESCO. 

Ο Δημοσθένης Δόγκας, στο πλαίσιο της πολυποίκιλης κοινωνικής προσφοράς 
του, κατασκεύασε και παραχώρησε την πλατεία Γεωργίου Κ. Δόγκα στη 
Βούλα, η οποία θεωρείται τοπόσημο και κοσμεί την παραλιακή λεωφόρο. 

Είναι Πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου «Magna Graecia», μέλος των 
Συλλόγων της Λαυρεωτικής «Τουρκολίμανο», «Τζονίμα» και «Βγέθι», μέλος 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας, μέλος του Πολιτιστικού και 
Πολιτισμικού Συλλόγου Κατοίκων Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων «Δήμητρα», 
μέλος του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ), μέλος του Συλλόγου 
για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων», μέλος του 
Πανελλήνιου Φιλανθρωπικού, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Ομίλου «Νέοι 
Ορίζοντες Φιλίας» και πολλών άλλων φορέων και συλλόγων, ενώ υπήρξε και 
εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. 
Επίσης, ο Δημοσθένης Δόγκας ήταν υποστηρικτής των δράσεων φροντίδας 
άγριων πτηνών του ΕΚΠΑΖ καθώς και πολλών φιλοζωικών και 
περιβαλλοντικών σωματείων στην Ανατολική Αττική.  

Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων των Προσκόπων για την 
μελέτη, επίβλεψη και ανάπλαση του μεγάλου Κατασκηνωτικού Εκπαιδευτικού 
Κέντρου των Προσκόπων Αγίου Ανδρέα Μαραθώνα και έχει αποκτήσει τα 
μετάλλια 1ης και 2ης θέσης στον αγώνα Classic Yacht Race στην κατηγορία 
Παραδοσιακών Σκαφών το έτος 2013.  

Ασχολείται με την ποίηση από τα εφηβικά του χρόνια εμπνεόμενος από τη 
φύση, τα ταξίδια, τον εθελοντισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις και εξέδωσε την 
πρώτη Ποιητική Συλλογή του με τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις/Ο Σκοπός το 
έτος 2018. 


