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1 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1.1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. α βαθμού αποτελεί εργαλείο για την 

άσκηση του αναπτυξιακού τους ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και 

βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα 

αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα 

για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και 

των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, 

πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου 

του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία 

του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν 

δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των 

Νομικών Προσώπων του : Στις προτεραιότητες του προγράμματος 

αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι 

προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη 

στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και 

των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της 

κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του .  

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και 

διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η 

σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της 

διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο 

ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας 

Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του.  

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και 

των Νομικών Προσώπων του : Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου 

προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς 

επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο 

ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του 

πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα 

του επιχειρησιακού προγράμματος 

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη 

διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

- Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ 

Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 
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- Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών 

Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης) 

- Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής 

στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

- Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται 
μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα 
στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους 
αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 

 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων 

και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις 

διαδικασίες συμμετοχής. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 

προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και 

υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου 

να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των 

δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών 

ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο 

οποίο αυτά εμπλέκονται. 

Εντούτοις, πέραν της κατάρτισης και ολοκλήρωσης, κρίσιμη είναι η 

παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος οι οποίες αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών 

διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους Δήμους. Στόχος είναι η 

διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των 

αποτελεσμάτων των δράσεων των Δήμων, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική 

μόνιμη λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο 

ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Η κατάρτιση, η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος σχετίζεται με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων, 

που έχουν τεθεί. Ειδικότερα, σχετίζεται με:  

- Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στόχων 

- Την παρακολούθηση των δεικτών 

- Την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
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- Την εκτίμηση της αποδοτικότητας 

- Την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση 

- Την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

με στόχο τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη 

αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η συμπλήρωση και η 

επιτυχής υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας. 

Για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκπονούνται από την 

Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης περιοδικές εκθέσεις που 

υποβάλλονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκπονούνται από την 

Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δύο σχετικές εκθέσεις, με την 

ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου και κατά 

το τελευταίο δίμηνο της Δημοτικής περιόδου αντίστοιχα. Οι εκθέσεις 

υποβάλλονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πραγματοποιείται με την 

ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου, σε 

αντιστοιχία με ευρήματα και προτάσεις της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης. 

Η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέσεις με τις 

απαιτήσεις εισαγωγής δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης στο Επιχειρησιακό (για τη χρηματοδότηση δράσεων από 

το ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ), εκτιμάται ότι πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. 
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2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1 Σκοπός 

Το βήμα αυτό σχετίζεται με την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με την επίτευξη και την πρόοδο 

υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή 

αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε 

να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

ορίζοντα πενταετίας. 

 

2.2 Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Η υλοποίηση και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την 

υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Με βάση τα τεχνικά 

και οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η 

Εκτελεστική Επιτροπή, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, παρακολουθεί:  

- την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 

- την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

- την εξέλιξη των τιμών των δεικτών 

Η διαδικασία παρακολούθησης, υποστηρίζει μια on-going διαδικασία 

αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ώστε να  προγραμματίζονται οι αναγκαίες 

ενέργειες που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Η διαδικασία παρακολούθησης πραγματοποιείται στη βάση 

σχετικών στοιχείων που κάθε αρμόδια υπηρεσία παρέχει στην Υπηρεσία 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 

Για την πορεία υλοποίησης της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, μέσω περιοδικών εκθέσεων που συντάσσει η υπηρεσία. 

 

2.3 Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνεργάζεται με τις λοιπές 

υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων καθώς και τα συμβούλια των 

δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και συντάσσει: 

1. την ενδιάμεση και  
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2. την τελική έκθεση αξιολόγησης 

τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της 

εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του 

απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου. 

Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της 

δημοτικής περιόδου. 

Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει: 

- αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων 

- αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

- αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των 
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

- εκτίμηση των τιμών των δεικτών 

- εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  

Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο 

βαθμός επίτευξης των στόχων, με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες 

αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των 

δράσεων. 

 

2.4 Κατηγορίες δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται 

μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες:  

Δείκτες εισροών 

Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης 

μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της 

δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. 

Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι 

οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται 

στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ. 
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Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων 

του Δήμου.  

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης 

μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της 

δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.  

Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα 

οποία  στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να 

αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί 

στόχοι). 

Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των 

στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες 

αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο 

ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της 

υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου 

επίτευξής τους.  

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την επιλογή των 

κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ανάλογα με τους στόχους και τις 

δράσεις κάθε Μέτρου καταρτίζει τους αναγκαίους δείκτες παρακολούθησης, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Στη συνέχεια η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εισηγείται τους 

δείκτες παρακολούθησης ανά Μέτρο καθώς και τους γενικούς δείκτες 

παρακολούθησης του ΕΠ στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει 

σχετικά. Στους δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται οι δείκτες που προβλέπονται στις 

ακόλουθες Υπουργικές αποφάσεις: 

1. ΥΑ Αριθμ. 32754 (ΦΕΚ Β’ 1783/8-8-2011 Καθορισμός του τύπου, του 
περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της 

βάσης δεδομένων «Ενιαίο μητρώο εργαζομένων στους δήμους και στις 
περιφέρειες», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης 

αναγκαίας λεπτομέρειας. 

2. ΥΑ Αριθμ. 74712/29-12-2010 Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των 
στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων 
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«Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και 

κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. 
 

2.5 Συνοπτική περιγραφή Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 

  

Στην έκθεση Απολογισμού των δράσεων του Δήμου Γαλατσίου για τα έτη 2015, 

2016, 2017, 2018 και Ιανουάριος-Ιούνιος 2019, αναφέρονται οι δράσεις που 

υλοποιήθηκαν συνολικά από τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

 Η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού στηρίζεται στις εκθέσεις των 

υπηρεσιών  του Δήμου που απορρέουν από την υλοποίηση των δράσεων καθώς 

και τα απολογιστικά στοιχεία που παρείχαν. Τα οικονομικά στοιχεία αντλήθηκαν 

από το πρόγραμμα της Οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ όπως 

διαμορφώθηκαν κατά τις ημερομηνίες εξαγωγής των δεδομένων και δεν 

υποκαθιστούν τους οικονομικούς απολογισμούς τους. Τα στοιχεία των δεικτών 

προσεγγίσουν τα πραγματικά αλλά δεν εφαρμόζονται κανόνες και μέθοδοι 

μέτρησης σε όλες τις υπηρεσίες.  

 

Τα περιεχόμενα της έκθεσης αναλύονται σε τέσσερα (4) μέρη: 

• παρουσίαση του σκοπού της έκθεσης και η σύνδεση με το Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα του Δήμου. 

• αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων υλοποιούμενων δράσεων και έργων  

του Δήμου 

• Τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου ,του Πολιτιστικού και 

Αθλητικού Οργανισμού, του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης. 

• Οι Δείκτες Αποτελέσματος και εισροών Εκροών. 

 

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Γαλατσίου περιλάμβανε τα 

προγράμματα των ακολούθων Διευθύνσεων :  

1. Αυτοτελές γραφείο Δημάρχου  

2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών 

5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής 

6. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 

Με τον Ν. 4172/2013 άρθ.81 καταργήθηκε η Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας 

 

Τα νέο Οργανόγραμμα μετά την τροποποίηση με την 157/2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής: 
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1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1.1  Γενικός Γραμματέας 

1.2  Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

1.3 Γραφείο Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών  

Συνεργατών 

1.4  Γραφείο Αντιδημάρχων 

1.5  Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

1.6  Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου, Διεθνών Σχέσεων και  

Ενημέρωσης Δημοτών 

1.6.1 Ενημέρωση Δημοτών 

1.7  Γραφείο Διαφάνειας 

1.8. Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 

1.9. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

 

2.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

2.1.  Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου  

2.2.  Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

2.2.1 Γραφείο Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Στρατολογίας, Εκλογικών 

Καταλόγων, Πολιτικών Γάμων. 

2.2.2   Γραφείο Ληξιαρχείου 

2.3.  Τμήμα  Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

2.3.1   Γραφείο Μονίμου Προσωπικού, Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

2.3.2 Γραφείο Μισθοδοσίας Μόνιμου Προσωπικού, Προσωπικού Ιδιωτικού 

Δικαίου και Ασφάλισης Προσωπικού 

2.3.3   Γραφείο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Προσωπικού 

2.3.4   Γραφείο Τεχνικού  Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας 

2.4.  Τμήμα Διοικητικής  Μέριμνας 

2.4.1  Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου, Διεκπεραίωσης 

2.4.2  Γραφείο Προετοιμασίας και Διεξαγωγής Εκλογών  

2.5.  Τμήμα Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νέας Γενιάς  

2.6.  Τμήμα  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών  Δραστηριοτήτων 

2.6.1 Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 

Περιπτέρων, Λαϊκών Αγορών, Επαγγελμάτων, Ψυχαγωγικών–Ηλεκτρονικών 

Παιγνίων, Εμποροπανηγύρεων, Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου κλπ. 

2.6.2  Γραφείο Προστασίας του καταναλωτή 

 

3.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

3.1.  Τμήμα  Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 

3.2.  Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 

3.3.  Τμήμα Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος 

3.4.  Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 
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3.5.  Τμήμα Ταμείου 

3.6.  Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

         3.6.1. Γραφείο Προγραμματισμού 

         3.6.2. Γραφείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

         3.6.3. Γραφείο Ποιότητας Οργάνωσης και Απόδοσης 

         3.6.4. Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

 

4.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 

 

4.1.   Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

4.2.   Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

 

5.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

 

5.1.   Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

5.1.1. Γραφείο Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού και Κτηματολογίου  

5.1.2. Γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης 

5.2. Τμήμα Μελετών και Έργων 

5.2.1. Γραφείο Εκπόνησης και Επίβλεψης Μελετών 

5.2.2. Γραφείο Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Μελετών 

5.2.3. Γραφείο Κατασκευών και Επίβλεψης Έργων (Νέων) 

5.2.4. Γραφείο Έργων Άρδευσης και Αποχέτευσης (Νέων) 

5.3. Τμήμα Συντήρησης– Επισκευής Υποδομών και Έργων Αυτεπιστασίας 

5.3.1. Γραφείο Επίβλεψης Έργων Συντήρησης - Επισκευής 

5.3.2. Γραφείο Έργων Αυτεπιστασίας 

5.4. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων 

5.4.1. Γραφείο Εκπόνησης και Επίβλεψης Η/Μ Μελετών 

5.4.2. Γραφείο Κατασκευών Η/Μ Έργων 

5.4.3. Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού 

5.5. Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων 

5.5.1. Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας 

5.5.2. Γραφείο Εγκαταστάσεων 

 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

 

6.1. Τμήμα Πρασίνου 

         6.1.1. Γραφείο Εκπόνησης και Επίβλεψης Μελετών και Έργων 

         6.1.2. Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου 

6.2. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

         6.2.1. Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης 

         6.2.2 Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 
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         6.3. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

         6.3.1. Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων 

         6.3.2. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων 

 

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

7.1. Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ανάπτυξης 

7.1.1. Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικού Σχεδιασμού 

7.1.2. Γραφείο Συμβουλευτικού Σταθμού Οικογένειας Παιδιού και Εφήβων 

7.1.3. Γραφείο Ισότητας των Φύλων 

7.1.4. Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας 

7.1.5. Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

7.1.6. Γραφείο Εθελοντισμού – Τοπικών Δικτύων 

7.2. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας 

7.2.1. Γραφείο Μέριμνας 

7.2.2. Γραφείο Επιδοματικής Πολιτικής 

7.2.3. Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου 

7.3. Τμήμα Υγείας και Υγιεινής 

7.3.1. Γραφείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κοινωνικά Ιατρεία 

7.3.2. Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 

7.3.3. Γραφείο Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής 

7.3.4. Γραφείο Προστασίας των Ζώων 
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2.6 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Γαλατσίου 2014-2019  
 

2.2.1 Η αποστολή του Δήμου 

Η διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων ,με την εφαρμογή 

προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης , πολιτικών κοινωνικής μέριμνας και 

παρεμβάσεων για την μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών και των 

δράσεων προς όφελος των πολιτών με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση . 

2.2.2 Το όραμα του Δήμου 

Η εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ορθολογικής διαχείρισης 

του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα 

του Δήμου και η ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης  με την εφαρμογή 

στοχευμένων παρεμβάσεων, μεριμνώντας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

2.2.3 Οι κατευθυντήριες αρχές 

Η συγκεντρωτική δομή του ελληνικού κράτους, μετά την ένταξη του στην Ε.Ε., 

αντικαταστάθηκε τις τελευταίες δεκαετίες από αποκεντρωμένες διοικητικές δομές 

και νέες μορφές διοικητικής διάρθρωσης και προγραμματισμού σε συνδυασμό με 

τον  εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Η άσκηση αρμοδιοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην τοπική ανάπτυξη και 

ιδιαίτερα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων 

προσδιορίζει τον στρατηγικό της ρόλο.  

Η συνεχιζόμενη μακροχρόνια οικονομική ύφεση της χώρας μας, η μείωση του 

ρυθμού ανάπτυξης και των επενδύσεων καθιστούν τον Δήμο Γαλατσίου πυλώνα 

για τον καθορισμό των πολιτικών της τοπικής ανάπτυξης και αρωγό στα 

συσσωρεμένα κοινωνικά προβλήματα, η αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να 

επιτευχθεί με στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν: 

 

• Τη κατασκευή νέων υποδομών, 

• τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υφιστάμενων, 

• την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, 

• τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων της κοινωνικής πολιτικής προς τους 
κατοίκους της πόλης που αποτελεί και τον βασικό άξονα-στόχο της 
πολιτικής του Δήμου. 

 
Από τη SWOT ανάλυση που προηγήθηκε στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον 

του Δήμου προκύπτει πως απαιτούνται καίριες παρεμβάσεις για την εφαρμογή 
της Κοινωνικής Πολιτικής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, που εστιάζονται: 
  

1. Στην ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας με 
προγράμματα Κοινωνικής Υποστήριξης και Πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες 

(πχ. σίτιση, οικονομική ενίσχυση κλπ) και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 
ειδικές ομάδες πληθυσμού (πχ. θέματα ισότητας, υποστήριξη ανέργων, 
ένταξη μεταναστών κλπ.) 
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2. Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων πρόληψης και 

υγείας (με δημιουργία ειδικευμένων ιατρείων και υπηρεσιών) 

3. Στην ενίσχυση του Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης και στην προσέλκυση 
νέων εθελοντών ώστε να διευκολύνεται η οργάνωση δράσεων για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

4. Στην αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και την εξασφάλιση της 

λειτουργικότητας τους 

5. Στη βελτίωση των υποδομών και των προγραμμάτων μέριμνας των παιδικών 
σταθμών και των Κ.Α.Π.Η 

6. Μεγιστοποίηση της συμβολής σε θέματα εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης των νέων, των γυναικών, των ανέργων για τη βελτίωση των 
ικανοτήτων τους και εφαρμογή πολιτικών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

7. Στη βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και δράσεων, στην προώθηση της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, στην προβολή των πολιτιστικών 

δράσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

8. Στον εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, στην 
προώθηση του Μαζικού αθλητισμού ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής. 

9. Στη μείωση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω στοχευμένων 

δράσεων, επιδοματικής πολιτικής και μέτρων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
υποστήριξης.  

Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και συμφώνα με τις απαιτήσεις των 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. 

10. Στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω του 

ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού με έμφαση στις 
‘’πράσινες’’ διαδρομές. 

11. Στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων 
και διασφάλιση της αποδοτικής συντήρησης και της αποτελεσματικής 
καθαριότητας τους. 

12. Στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού για την 
υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

13. Στη στελέχωση και εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. και 
μεγιστοποίηση της απόδοσης. 

 
Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων κρίνεται απαραίτητη για την εφαρμογή 

της Πολιτικής στο Δήμο Γαλατσίου και την αποτελεσματική λειτουργία των 

υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα αιτήματα των 

πολιτών και συνεπώς να εκπληρώσει την αποστολή του. Ο καθορισμός του 

Στρατηγικού στόχου, των Γενικών Στόχων και των Αξόνων προτεραιότητας 

διαμορφώνεται με τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης 

και την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών επιλογών. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική συγκυρία έχει δημιουργήσει αυξανόμενες 
ανάγκες σε υποστηρικτικές κοινωνικές δομές που να καλύπτουν τις ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού. Ο Δήμος έχει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής, ενισχύοντας και οργανώνοντας τις Υπηρεσίες του προς αυτόν 
το σκοπό. Παράλληλα, ο Δήμος οφείλει να βελτιώνει την καθημερινότητα του 

πολίτη, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του, τόσο σε αμιγώς 
διοικητικές διαδικασίες, όσο και σε δράσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητά του 
και αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, οι ενέργειες και δράσεις του Δήμου για το χρονικό διάστημα 

2014-2019 στοχεύουν: 
-   Την ενίσχυση και επέκταση των υπαρχουσών δομών κοινωνικής προστασίας. 
-   Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, μέσω της 

αναδιοργάνωσης και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δήμου.  
-   Τη βελτίωση της καθημερινότητας, μέσα από την υλοποίηση έργων που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κατοίκων και αποτελούν αρμοδιότητα του 

Δήμου.  
 

Συγκεκριμένα, οι άξονες έργων και οι ενέργειες του Δήμου αποβλέπουν:  
-   Στη διαμόρφωση ενός Δήμου φιλικού προς τον πολίτη, με αποτελεσματικές 
υπηρεσίες. 

-   Στην ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, καθώς και στην ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών με την ενίσχυση του εθελοντισμού και των δικτύων 

αλληλεγγύης που θα αγκαλιάζει και θα βοηθά όσους έχουν ανάγκη.  
-   Στην αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από τον Δήμο και ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

-   Στην ενίσχυση της λειτουργίας του Δήμου, των νομικών προσώπων και των 
δομών, με κατάλληλη στελέχωση και αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση. 
-   Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προσέλκυση στο Δήμο 

νέων κατοίκων και επιχειρήσεων, μέσα από έργα αναψυχής, προσβασιμότητας και 
μεταφορών, κυρίως όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζωής μιας 

μεσαίας αστικής οικογένειας. 
 
Η εφαρμογή του Στρατηγικού σχεδιασμού εκτός από την υλοποίηση των δράσεων 

από τον Δήμο, οφείλει να έχει την κοινή αποδοχή των φορέων, οικονομικών 
παραγόντων της πόλης αλλά και των πολιτών που βιώνουν την καθημερινότητά 

τους εντός των ορίων του Δήμου. 
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2.7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. 

2.7.1 Απολογιστικά Στοιχεία Δήμου  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ  

ΕΣΟΔΑ € 2015 2016 2017 2018 
1/1-

30/6/2019 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 23.588.257,16 26.115.215,22 29.855.214,21 30.545.649,65 18.088.683,88 

0 Τακτικά Έσοδα 12.683.170,97 15.259.138,19 15.308.039,16 15.569.568,03 5.161.246,01 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 157.187,70 165.214,06 120.528,47 146.964,91 61.645,00 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 218.386,33 107.508,58 136.462,71 140.374,72 52.950,69 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 3.849.510,61 3.888.945,57 3.962.455,74 3.993.749,36 1.550.566,80 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 636.480,79 659.046,28 646.173,77 668.278,66 231.208,69 

05 Φόροι και εισφορές 364.928,14 538.326,44 477.382,97 500.227,79 198.841,11 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 7.318.743,82 9.738.761,24 9.891.694,76 9.960.449,76 3.061.508,72 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 137.933,58 161.336,02 73.340,74 159.522,83 4.525,00 

1 Έκτακτα Έσοδα 2.161.732,52 1.075.967,81 3.192.191,81 1.873.758,98 1.253.220,43 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 762,34 10.800,00 680,60 13.501,41 1.853,80 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 309.440,74 220.784,15 1.359.825,85 357.052,90 820.819,14 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.768.314,54 706.869,55 1.609.760,88 1.230.219,22 319.872,00 

14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 0,00 2.170,00 0,00 1.150,00 2.623,73 

15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 62.378,14 113.977,25 82.063,47 120.236,50 46.429,26 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 20.836,76 21.366,86 139.861,01 151.598,95 61.622,50 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                                        1.036.718,53 1.144.027,25 1.116.451,27 1.100.499,92 1.211.013,40 

21 Τακτικά έσοδα 1.032.213,53 1.135.009,01 1.099.107,54 1.090.219,82 1.172.518,58 

22 Έκτακτα έσοδα 4.505,00 9.018,24 17.343,73 10.280,10 38.494,82 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε 26.216,63 40.073,46 99.428,93 153.262,26 57.984,41 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 26.216,63 40.073,46 99.428,93 153.262,26 57.984,41 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.482.634,27 2.579.667,92 2.532.084,67 2.863.222,99 1.842.083,61 

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 2.445.545,32 2.513.477,41 2.455.218,26 2.816.903,87 1.565.982,82 

42 Επιστροφές χρημάτων 37.088,95 66.190,51 76.866,41 46.319,12 51.520,79 

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) 0,00 0,00 0,00 0,00 224.580,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 5.197.784,24 6.016.340,59 7.607.018,37 8.985.337,47 8.563.136,02 
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ΔΑΠΑΝΕΣ €  2015 2016   2017 2018  
1/1-

30/6/2019  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 17.571.916,57 18.508.196,85 20.869.876,74 21.982.513,63 11.013.627,33 

6 Έξοδα 12.234.084,57 14.812.667,94 16.447.883,60 17.892.943,48 7.547.341,89 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.089.193,01 6.151.140,89 6.199.754,53 7.123.586,29 3.617.407,12 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 474.008,43 530.081,73 518.552,84 630.707,97 303.318,32 

62 Παροχές τρίτων 1.376.571,43 1.149.495,04 860.634,09 975.106,26 585.339,73 

63 Φόροι - τέλη 61.976,67 86.064,05 78.290,44 68.723,47 11.029,58 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 273.797,33 153.514,47 895.396,55 301.465,45 186.520,53 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 142.499,72 359.669,09 352.963,32 354.792,65 194.402,14 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 304.542,44 309.282,29 404.118,82 402.227,25 140.407,71 

67 Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.511.294,15 6.073.177,90 7.137.945,65 8.035.975,74 2.507.476,76 

68 Λοιπά έξοδα 201,39 242,48 227,36 358,40 1.440,00 

7 Επενδύσεις 2.259.054,29 680.911,25 1.526.114,60 508.636,00 1.178.552,15 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 386.989,59 27.334,83 236.880,55 166.134,09 1.145.586,58 

73 Έργα 1.851.432,26 618.909,76 1.289.234,05 342.501,91 32.965,57 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ. 20.632,44 34.666,66 0,00 0,00 0,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις   3.078.777,71 3.014.617,66 2.895.878,54 3.580.934,15 2.287.733,29 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 651.696,20 445.329,46 413.311,98 743.009,07 706.326,41 

82 Αποδόσεις 2.427.081,51 2.569.288,20 2.482.566,56 2.837.925,08 1.581.406,88 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.7.2 Απολογιστικά Στοιχεία Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΟ 

ΕΣΟΔΑ € 2015 2016 2017 2018 
1/1-

30/6/2019 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.637.974,43 2.092.848,20 2.263.689,16 2.587.815,72 1.859.335,50 

0 Τακτικά Έσοδα  1.274.835,79 1.286.232,89 1.337.474,15 1.722.632,31 876.601,58 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  0,00 0,00 7.450,77 0,00 75.000,00 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  1.156,57 3.349,88 2.449,89 3.853,51 1.043,58 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  331.429,22 342.883,01 385.073,49 416.278,80 199.758,00 

05 Φόροι και εισφορές  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  2.250,00 940.000,00 942.500,00 1.302.500,00 600.800,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  0,00 9.968,83 6.678,14 2.653,38 0,00 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες  0,00 4.350,00 0,00 1.200,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα  0,00 5.576,87 6.678,14 1.453,38 0,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  0,00 41,96 0,00 0,00  0,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                                        11.489,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Τακτικά έσοδα  11.489,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Έκτακτα έσοδα  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε 0,00 7.270,23 27.827,06 11.788,60 0,00 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  0,00 7.270,23 27.827,06 11.788,60 0,00 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  154.062,25 183.091,36 242.775,39 247.950,94 133.302,26 

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων  151.529,25 180.897,59 239.837,63 247.816,82 133.302,26 

42 Επιστροφές χρημάτων  2.533,00 2.193,77 2.937,76 134,12 0,00 

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους  197.587,11 606.284,89 648.934,42 602.790,49 849.431,66 
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ΔΑΠΑΝΕΣ €  2015  2016  2017  2018 
1/1-

30/6/2019  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 1.031.689,54 1.443.913,78 1.660.898,67 1.738.384,06 995.745,82 

6 Έξοδα  819.898,21 1.154.846,88 1.328.419,13 1.354.713,04 755.083,46 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 321.141,36 380.754,80 427.230,91 439.133,61 223.855,15 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 103.024,05 159.683,39 165.771,60 200.889,93 76.505,71 

62 Παροχές τρίτων 96.154,28 229.790,23 308.098,42 276.086,74 157.919,48 

63 Φόροι - τέλη 11.600,48 4.755,22 2.997,07 4.200,88 0,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 101.494,65 173.142,41 201.136,19 213.077,77 116.798,07 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 905,02 1.407,51 558,80 934,58 261,62 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 184.920,38 205.231,40 222.316,75 220.289,53 179.743,43 

67 Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 Λοιπά έξοδα 657,99 81,92 309,39 100,00 0,00 

7 Επενδύσεις 28.096,37 57.805,76 45.465,26 83.835,28 46.243,84 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 28.096,37 37.825,76 33.078,89 25.956,53 11.049,25 

73 Έργα 0,00 19.980,00 12.386,37 57.878,75 35.194,59 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις   183.694,96 231.261,14 287.014,28 299.835,74 194.418,52 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 32.639,78 42.233,37 44.365,80 50.570,87 63.491,71 

82 Αποδόσεις 151.055,18 189.027,77 242.648,48 249.264,87 130.926,81 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.7.3 Απολογιστικά Στοιχεία Οργανισμού Κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΚΠΑ 

ΕΣΟΔΑ € 2015 2016 2017 2018 
1/1-

30/6/2019 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.579.847,76 2.680.817,92 2.886.053,70 2.722.017,20 1.907.323,49 

0 Τακτικά Έσοδα 1.227.847,17 1.232.650,78 1.237.476,94 1.134.384,10 1.075.800,63 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 1.474,27 1.873,91 1.736,76 1.764,85 1.118,83 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 Φόροι και εισφορές 146.372,90 153.132,57 155.740,18 132.619,25 74.681,80 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 1.077.644,30 1.080.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

1 Έκτακτα Έσοδα 361.412,12 414.304,52 381.981,94 462.687,00 256.478,44 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 83.015,81 58.410,93 381.981,94 447.687,00 256.478,44 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 278.396,31 355.741,64 0,00 15.000,00 0,00 

14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 151,95 0,00 0,00 0,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00   0,00 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00   0,00 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00   0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00 0,00 0,00   0,00 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 443.301,97 425.871,04 525.408,02 563.283,04 274.692,83 

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 436.025,79 421.442,59 519.425,95 558.872,33 273.957,81 

42 Επιστροφές χρημάτων 7.276,18 4.428,45 5.982,07 4.410,71 735,02 

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 547.286,50 607.991,58 741.186,80 561.663,06 300.351,59 

ΔΑΠΑΝΕΣ €  2015  2016 2017  2018  1/1-



  

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2014-2019       -20- 

30/6/2019  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 1.971.856,18 1.939.631,12 2.324.390,64 2.421.665,61 1.114.904,47 

6 Έξοδα 1.482.162,84 1.357.134,42 1.684.096,42 1.757.581,70 759.740,21 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.182.837,16 1.062.112,28 1.289.991,69 1.310.340,95 619.886,50 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 27.621,85 35.564,40 41.694,57 74.497,60 8.108,80 

62 Παροχές τρίτων 158.577,50 154.411,92 162.087,52 152.602,27 72.599,11 

63 Φόροι - τέλη 0,00 418,14 377,11 223,93 250,96 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 78.225,75 75.295,43 95.972,11 168.697,85 37.660,65 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1.553,86 1.764,45 636,55 627,76 316,34 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 33.346,72 27.567,80 93.336,87 50.491,34 20.917,85 

67 Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

7 Επενδύσεις 13.169,17 74.089,14 33.923,68 27.894,86 3.372,80 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 13.169,17 74.089,14 33.923,68 27.894,86 3.372,80 

73 Έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις   476.524,17 508.407,56 606.370,54 636.189,05 351.791,46 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 39.209,37 80.216,62 83.654,76 74.693,04 78.929,32 

82 Αποδόσεις 437.314,80 428.190,94 522.715,78 561.496,01 272.862,14 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονες 
προτεραιότητας  

Άξονας 1ος Άξονας 2ος Άξονας 3ος   Άξονας 4ος    

«Κοινωνική Πολιτική,  
Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός», 

«Περιβάλλον και 
ποιότητα ζωής» 

«Βελτίωση της 
Διοικητικής και της 

Οικονομικής Ικανότητας 
του Δήμου  » 

«Τοπική Οικονομία και 
Απασχόληση» 

Μέτρα 

1.1. Κοινωνική Πρόνοια  2.1. Διαφύλαξη-Προστασία 
του Περιβάλλοντος και 
Προώθηση της 
Αποδοτικότητας των 
Φυσικών Πόρων 

3.1. Αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών του Δήμου 
ανάπτυξη ανθρωπίνου 
δυναμικού  

4.1. Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και 
προώθηση της απασχόλησης 

  

1.2. Κοινωνική Μέριμνα 2.2. Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό 
Περιβάλλον 

3.2. Αξιοποίηση της 
Δημοτικής περιουσίας, 
αξιοποίηση πηγών 
χρηματοδότησης, 
εξορθολογισμός εσόδων-
δαπανών.  

4.2. Ενίσχυση έργων 
τοπικού και υπερτοπικού 
ενδιαφέροντος 

  

1.3. Κοινωνική Ενσωμάτωση 
και Κοινωνική Συνοχή 

2.3 Προώθηση της 
Ενεργειακής Απόδοσης, της 
Χρήσης ΑΠΕ και της 
Έξυπνης Διαχείρισης της 
Ενέργειας 

3.3. Επενδύσεις Εισαγωγή 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και ενίσχυση λειτουργίας 
των υπηρεσιών του  Δήμου 
και των Νομικών 
Προσώπων.  

  

  

1.4. Προαγωγή της Υγείας 
και Δημόσια Υγεία 

  3.4. Εξωστρέφεια και 
Συνεργασίες (Σχέσεις με 
όμορους Δήμους και 
Συνεργασίες) 

  

  
1.5.Παιδεία , εκπαίδευση 
και δια μάθηση  

      

  
1.6.Πολιτισμός  και 
Αθλητισμός  

      

  

1.7. Παιδικοί και 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί -
Κ.Α.Π.Η. 
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2.8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Ιανουάριος 2015- Ιούνιος 2019 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Άξονας 1: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 1.1 : Κοινωνική Πρόνοια  

Στόχος 1.1.1 : Αναβάθμιση-Αναδιοργάνωση  των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

1.1.1.1 Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

1 

Σκοπός λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών χρηματοδοτούμενης 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι η παροχή των αναγκαίων ειδών μέσω 

των οποίων καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του 

Δήμου, με απώτερο στόχο να τους δοθεί η δυνατότητα επανένταξης τους στον 

κοινωνικό ιστό, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, η Δομή διανέμει 

Δωρεάν: Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διαρκείας, νωπά τρόφιμα (είδη 

κρεοπωλείου), ή έτοιμα μαγειρεμένα γεύματα από catering, είδη υγιεινής και 

καθαριότητας, είδη βρεφανάπτυξης, είδη ένδυσης, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ.. 

2 

Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Παροχή Συσσιτίου του Δήμου 

Γαλατσίου από τον Αύγουστο του 2017, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λειτουργεί ως μια ενιαία Δομή. Οι 

ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ παροχής τροφίμων ή 

καθημερινής διανομής γευμάτων. Το πρόγραμμα στηρίζει τους κοινωνικά 

ευπαθείς και απόρους στοχεύοντας στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών 

επιβίωσης. 

3 

Η νεοσύστατη κοινωνική δομή Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου σκοπεύει 

στην ενημέρωση του πολίτη  για  επιδόματα, φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα 

που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, 

Περιφέρειας ή επικράτειας. Στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 1 

Ψυχολόγο. Παρεχόμενες Υπηρεσίες : Υποδομή, ενημέρωση, υποστήριξη όλων 

των πολιτών, συνεργασία και διασύνδεση με υπηρεσίες και δομές,  παροχή 

υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 

και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων, ψυχολογική και 

ψυχοκοινωνική στήριξη, υποστήριξη στη διαδικασία υποβολή αιτήσεων (π.χ. 

Κ.Ε.Α., αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας, επίδομα και έξοδα κηδείας υπερηλίκων 

ανασφάλιστων, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων 

κλπ.), επίδομα στέγασης, επιδόματα Προνοιακά-Αναπηρίας, Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και 

απευθύνονται σε όσους κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου. 

4 

Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Γονέων διοργανώθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία 

του Δήμου Γαλατσίου με στόχο την ενημέρωση για την ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των 

συμμετεχόντων όσον αφορά στο γονεϊκό τους ρόλο, στο πλαίσιο της συνέχισης 

των προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης και ειδικά των Ομάδων Γονέων 

που λειτούργησαν, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά 2014 – 2015. 

5 

Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξοπλιστούν οι Κοινωνικές 

Υπηρεσίες με τα κατάλληλα μέσα για την καλύτερη λειτουργία τους (εποπτικά 

μέσα, προγραμματική σύμβαση με ΚΟΙΝΣΕΠ, ενοικίαση αίθουσας). 

6 

Δημιουργία του «Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ) και Ημερίδα Ενημέρωσης 

και Ευαισθητοποίησης για τα Κέντρα Πρόληψης Υγείας και άλλων σημαντικών 

παθήσεων» με αποστολή την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας και 

συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την έναρξη της λειτουργίας του με τον 

Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. 
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Στόχος 1.1.2 : Ενίσχυση των Δραστηριοτήτων της Ανοικτής Δομής: «Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης & στήριξης Α.μεΑ.» 

1.1.2.1  Ενίσχυση του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης & στήριξης Α.μεΑ.» 

7 

Ενίσχυση του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης & στήριξης Α.μεΑ.»  με  

την συντήρηση ενοικιαζόμενου χώρου από τον Δήμο, την διάθεση προσωπικού 

και την συμμετοχή στα προγράμματα της κοινωνικής υπηρεσίας, που αφορούν  

ημερίδες, προληπτική ιατρική, συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων με παιδιά 

ΑΜΕΑ. 

Στόχος 1.1.3 : Ενίσχυση των Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας  

1.1.3.1 Δράσεις ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

8 

Εκδήλωση αλληλεγγύης «Όμορφα που ‘ναι ν’ αγαπάς…» τον Οκτώβριο του 

2015 από την  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και τις Κοινωνικές 

Δομές του Δήμου, σε συνεργασία με το Σωματείο Διάδοσης Παραδοσιακών 

χορών «Άσκαυλος» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Παραδοσιακοί Δρόμοι», με 

στόχο εκτός από την διάδοση των παραδοσιακών χορών και εθίμων, την 

ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του γενικού πληθυσμού στην ενίσχυση 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Συσσιτίου και του Κοινωνικού 

Φαρμακείου του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της δράσης συγκεντρώθηκαν 1.742 

συσκευασίες με τρόφιμα, 163 συσκευασίες με είδη υγιεινής και 135 συσκευασίες 

φαρμάκων. 

9 
Διανομή τροφίμων και νωπών προϊόντων στους  δικαιούχους της δομής παροχής 

βασικών αγαθών από το κοινωνικό παντοπωλείο. 

10 

Διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). 

11 Διανομή τροφίμων για τους δικαιούχους του νέου προγράμματος ΚΕΑ. 

12 
Δράσεις συλλογής τροφίμων για την ενίσχυση του του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

13 

Διοργάνωση μουσικών και ποιητικών εκδηλώσεων, συναυλιών και αγώνων 

δρόμου για την συγκέντρωση τροφίμων και την ενίσχυση του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

14 
Ανταλλακτικό παζάρι με είδη ένδυσης, υπόδησης και βιβλίων για την ενίσχυση 

της τράπεζας χρόνου. 

15 

Διοργάνωση εργαστηρίου παρασκευής παραδοσιακού ψωμιού «ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ» 

σε συνεργασία με το  Δήμο Λάρνακας Κύπρου, ενόψει του Πάσχα για την 

ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου και της Τράπεζας χρόνου. 

1.1.3.2  Δράσεις ενίσχυσης του Κοινωνικού Φαρμακείου  

16 

Δράσεις και ενέργειες συλλογής φαρμάκων σε συνεργασία με την Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τον Ιατρικό σύλλογο Αθηνών, φορείς, οργανώσεις, 

συλλόγους και την τοπική κοινότητα για την ενίσχυση του κοινωνικού 

φαρμακείου. 

1.1.3.3  Δράσεις ενίσχυσης του Κοινωνικού Συσσιτίου. 

17 

Δράσεις και ενέργειες συλλογής τροφίμων σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, 

super market, την τοπική λαϊκή αγορά και την τοπική κοινότητα για την 

ενίσχυση  του κοινωνικού συσσιτίου. 

18 

Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, ποιητικών εκδηλώσεων, εκθέσεων 

ζωγραφικής, παρουσιάσεις βιβλίων για την συγκέντρωση τροφίμων και την 

ενίσχυση του Κοινωνικού Συσσιτίου. 

Στόχος 1.1.4 : Προγραμματισμός και λειτουργία-εφαρμογή δράσεων για τη στέγαση, 

σίτιση και παροχή βοήθειας αστέγων 

1.1.4.1 
Προγράμματα στήριξης με οικονομική ενίσχυση και συμβουλευτική 

υποστήριξη 
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19 

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών, εφαρμογή προγράμματος καθημερινής σίτισης, παραπομπή σε ξενώνες 

και υπνωτήρια αστέγων, συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση για τα 

δικαιώματά τους. 

Μέτρο 1.2 : Κοινωνική Μέριμνα 

Στόχος 1.2.1 : Μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, άποροι, 

μετανάστες, άνεργοι, ΑμεΑ) με προγράμματα ενισχύσεων και υποστήριξης 

1.2.1.1  Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης  

20 

Ανάθεση υπηρεσίας για την "Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις" πραγματοποιήθηκε το 

2016. 

21 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με τον 

Αθλητικό & Πολιτιστικό Οργανισμό υλοποίησε δωρεάν πρόγραμμα «Ειδικής 

Φυσικής Αγωγής και Θεραπευτικής Κολύμβησης», για ηλικίες 4 έως 18 ετών 

στις εγκαταστάσεις του Άλσους Βεΐκου με  γνώμονα τα δικαιώματα των ΑμεΑ 

και τους περιορισμούς που βιώνουν στον τομέα της άθλησης. Οι στόχοι του 

προγράμματος ήταν η βελτίωση της  φυσικής κατάστασης, η ανάπτυξη κινητικών 

και γνωστικών δεξιοτήτων, η πρόληψη και μείωση της απομόνωσης, η 

κοινωνικοποίηση και η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού  

και η ευαισθητοποίηση στα δικαιώματα των ΑμεΑ και τους περιορισμούς που 

βιώνουν στον τομέα της άθλησης. 

22 

Κύκλος διαλέξεων με θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία παιδιών και 

ενηλίκων υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του 

Δήμου  σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΓΝΝΘΑ ‘Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ’ τον Φεβρουάριο του 2017. Οι διαλέξεις με θέματα : «Χτίζοντας την 

ψυχική υγεία και την ασθένεια στο παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα: ευθύνες και 

λύσεις» έγινε από Παιδοψυχίατρο, «Κρίση και ψυχική υγεία» από Εκπαιδευτικό 

και Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, M.Sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ενώ η 

διάλεξη «Εργασία – ανεργία: μια επικίνδυνη ισορροπία» από D.E.S.S.,D.E.A. 

Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας. 

23 

Δωρεάν προγράμματα συνεδριών «Διαχείριση της Απώλειας μέσω Εικαστικής 

Ψυχοθεραπείας (Art Therapy)» έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2018 από Εικαστική 

Ψυχοθεραπεύτρια με θεραπευτικό στόχο τη διαχείριση της απώλειας μέσω της 

χρήσης των εικαστικών (Art Therapy). Στόχος του προγράμματος, ήταν οι 

συμμετέχοντες να χρηματοδοτήσουν μια βαριά απώλεια τους και να καταφέρουν 

να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν τα συναισθήματά που δημιουργούνται.  

24 

Εκδήλωση ενημέρωσης του προγράμματος «Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη» 

με θέμα: «Αλληλεγγύη και αυτοβοήθεια : απαντήσεις στην κρίση και την 

κοινωνική οδύνη» υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015, με σκοπό την ενημέρωση 

και την ευαισθητοποίηση των δημοτών και των τοπικών φορέων για τους 

τρόπους αντιμετώπισης της κατάθλιψης με ομιλητές ψυχολόγο από το Κέντρο 

Ημέρας ΕΠΑΨΥ, ψυχιατρική νοσηλεύτρια, τη διευθύντρια της κοινωνικής 

υπηρεσίας του δήμου και  τον συντονιστή των Ομάδων Αυτοβοήθειας. 

25 

Δράση για την ψυχική υγεία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με τη συμμέτοχή του 

Οικοτροφείου «Επανένταξη» της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Στην εκδήλωση 

προβλήθηκε η ταινία “Μπορεί να Γίνει: Sipco fare” και ακολούθησαν διαλέξεις 

από  Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και Ψυχίατρο, Διδάκτωρ της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής 

414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ιδρυτή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρίας «ομπρέλα – Νευροεπιστήμες & Ψυχική Υγεία». 
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26 

Δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα με θέμα την ψυχική υγεία διοργάνωσε η 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας τον Οκτώβριο του 2018 με προβολή 

ενημερωτικού υλικού (video), με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε 

θέματα ψυχικής υγείας παράλληλα με την έκθεση έργων ζωγραφικής 

ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας ΙΑΣΙΣ για Ψυχικά Πάσχοντες.  

1.2.1.2 Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης. 

27 

Καταβλήθηκαν χρηματικά βοηθήματα σε άπορους δημότες, φαρμάκων κ.λπ. και 

βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών, λόγω φυσικών 

καταστροφών βάσει του Π.Δ. 57/73. 

28 
Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μειώθηκαν για τις 

κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου.  

1.2.1.3  Πιστοποιητικά οικονομικής Αδυναμίας, κλπ. 

29 

Έκδοση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για την ταφή απόρων, 

εξασφάλιση δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας, ευεργετημάτων πενίας, 

μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και απαλλαγής δικαστικών 

παράβολων. 

Στόχος 1.2.2 : Προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ, στεγαστική συνδρομή ηλικιωμένων 

κλπ.  

1.2.2.1 Ανάληψη υλοποίησης της αρμοδιότητας προνοιακών επιδομάτων 

30 Άσκηση αρμοδιότητας καταβολής Προνοιακών Επιδομάτων τα έτη 2016-2018. 

Στόχος 1.2.3 : Ενδυνάμωση του Τοπικού Δικτύου  φορέων Παροχής κοινωνικής 

φροντίδας 

1.2.3.1 Συντονισμός και συνεργασία για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

31 

Συνεργασία με φορείς, την εκπαιδευτική κοινότητα, την εκκλησία, συλλόγους, 

ΜΚΟ κλπ. για την ενίσχυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών 

ομάδων με παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και την 

παροχή ειδών για κάλυψη βασικών αναγκών. 

Στόχος 1.2.4 : Μέριμνα για την αντιμετώπιση και υποστήριξη των παιδιών και 

εφήβων 

1.2.4.1 Δημιουργία και λειτουργία ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου παιδιού και εφήβου 

32 

Διοργάνωση ομιλιών ψυχολόγων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά με θέματα 

¨Ενδοοικογενειακές σχέσεις: όρια και κανόνες συμπεριφοράς στα παιδιά¨,  ¨Οι 

σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια: η ζήλια και η αντιμετώπιση της¨ και διάλεξη με 

θέμα: «Χτίζοντας την ψυχική υγεία και την ασθένεια στο παιδί, τον έφηβο και 

τον ενήλικα: ευθύνες και λύσεις» από παιδοψυχίατρους του  Νοσοκομείου 

"Σωτηρία".  

33 

Πρόγραμμα Ανάγνωσης και Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής 

ηλικίας 4-6 ετών, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή συνολικά 15 παιδιών από τον 

Μάρτιο  έως τον Μάιο του 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι, από τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων, 

όπως ο χρόνος που αφιερώνουμε με τα παιδιά για το διάβασμα ενός βιβλίου ή 

παραμυθιού, την ενασχόληση των παιδιών με τη ζωγραφική ή τις χειροτεχνίες, 

τη δύναμη της εικόνας και της πληροφορίας και πόσο επηρεάζει  τη φαντασία 

και τη δημιουργικότητά τους.  

34 

Διήμερο Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παιδικό Ιχνογράφημα» 

πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας σε δασκάλους, 

νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους του Δήμου πραγματοποιήθηκε στις 12 και 

13 Νοεμβρίου του 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ». Σκοπός του 

σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην κατανόηση του 

παιδικού ιχνογραφήματος που συνδέεται µε την αποτύπωση της προσωπικότητας 

και των συναισθημάτων του παιδιού και συμβάλει στην πρόληψη και πρώιμη 

παρέμβαση. 
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35 

2ο Εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Παιδικό Ιχνογράφημα – 

Αξιολόγηση, ερμηνεία και χρησιμότητα», υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με το Κέντρο 

Κοινότητας. Το σεμινάριο απευθυνόταν αποκλειστικά στους νηπιαγωγούς των 

Νηπιαγωγείων του Δήμου Γαλατσίου και στους παιδαγωγούς που 

απασχολούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σε συνέχεια διήμερου 

σεμιναρίου του 2016 με το ίδιο θέμα. Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου ήταν η 

ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των συμμετεχόντων στον τρόπο ερμηνείας των 

σχεδίων των παιδιών για την υγιή ανάπτυξή τους. Το σεμινάριο 

πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους διάρκειας οκτώ συναντήσεων σε 20 

συμμετέχοντες από το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 έως το τέλος Νοεμβρίου 

2018. 

36 

Δημιουργία Ψυχοεκπαιδευτικής Ομάδας Γονέων με στόχο την ενημέρωση για 

την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, την ευαισθητοποίηση και την 

ενδυνάμωση των συμμετεχόντων όσον αφορά στον γονεϊκό ρόλο.  

Μέτρο 1.3 : Κοινωνική Ενσωμάτωση και Κοινωνική Συνοχή 

Στόχος 1.3.1 : Μέριμνα για την αντιμετώπιση ζητημάτων  κοινωνικής ενσωμάτωσης 

όσων βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό 

1.3.1.1 
Δράσεις για πρώην χρήστες τοξικών ουσιών, Αλλοδαπούς, 

αποφυλακισθέντες, οικονομικά ασθενείς, Ψυχικά πάσχοντες 

37 

Έναρξη λειτουργίας Τοπικού  συμβουλίου ένταξης μεταναστών σύμφωνα  με τον 

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Πραγματοποίηση Διαπολιτισμικής Δράσης για όλους τους 

μετανάστες, διανομή μεταφρασμένων οδηγιών σε 3 γλώσσες για την γρίπη και 

την προφύλαξη από τα κουνούπια. Συνεργασία και εφαρμογή του προγράμματος 

"Ελληνομάθεια" για μετανάστες.  

38 

Συνεργασία με τον σύλλογο ΟΝΗΣΙΜΟΣ για την υποστήριξη 

αποφυλακισθέντων ατόμων και τη διασύνδεση με το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Παραπομπή τους στον ΟΑΕΔ για ανεύρεση εργασίας και ένταξή 

τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.                                                                                                                            

Στόχος 1.3.2 : Συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, και Ιδρύματα 

Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό την 

κοινωνική ενίσχυση και  Ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθησίας 

1.3.2.1 
Προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών για την 

αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων 

39 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με τους 

«Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη», διοργάνωσαν τον Απρίλιο του 2017 Ομάδα 

Αυτοβοήθειας Γαλατσίου “Δεν είσαι μόνος, Μην είσαι μόνος”, για άτομα με 

κατάθλιψη, διπολική διαταραχή ή απλά θλίψη – δυσθυμία ή για τους συγγενείς 

αυτών. Ο συντονισμός της ομάδας γίνεται από εθελοντές, εκπαιδευμένους από το 

πρόγραμμα «Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη» με δωρεάν συμμετοχή, ενώ 

φιλοξενείται στο διαγνωστικό κέντρο Meganalysis. 

40 

Ημερίδα με τίτλο «Σχολικός εκφοβισμός (bullying): εκπαιδευτικοί και γονείς» 

για εκπαιδευτικούς και γονείς από το τμήμα Παιδείας του Δήμου και την 

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ 

Αθήνας πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015. 

41 

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 

2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ από το Δήμο Γαλατσίου σε συνεργασία 

με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, 

με θέματα : α) «Σχολικός εκφοβισμός (bullying): εκπαιδευτικοί και γονείς» και 

β) «Παιδική παχυσαρκία»».  
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Εκδήλωση με θέμα: «Όλοι μαζί νικάμε τη βία!» πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 

του 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο "Καμίνι" από το Τμήμα Παιδείας Δήμου με τη 

συμμετοχή παιδιών και νέων από τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια  και τα Λύκεια του 

Γαλατσίου την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού και της 

Ενδοσχολικής Βίας. Η παρουσίαση του σχολικού εκφοβισμού έγινε μέσα από 

video, θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, ζωγραφιές, εικαστικές δημιουργίες.  

43 

Εκδήλωση με θέμα «Φεστιβάλ ενάντια στον εκφοβισμό-bullying» 

πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με ομιλίες από ειδικό του 

Υπουργείου Υγείας, από διδάκτωρ Ψυχογεροντολογίας- Ψυχολόγο και 

εργαζόμενο του Δήμου κυρίως για ενήλικες και  με εκδηλώσεις και παραστάσεις 

για παιδιά, από το Τμήμα Παιδείας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και 

Υγείας του Δήμου στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι. Το εξειδικευμένο φεστιβάλ 

περιλάμβανε ομιλίες, χρηστικές πληροφορίες και χρήσιμες ενημερώσεις, 

παιχνίδια και θέματα για τον αθλητισμό, αφηγήσεις παραμυθιών και 

παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις και κουκλοθέατρο, προβολές 

ταινιών και συμμετοχές Ολυμπιονικών, επίδειξη Τάι Τσι και Nordic Walking 

καθώς και τη δημιουργία βιβλιοθήκης για τον εκφοβισμό. 

44 

Ημερίδα με θέμα "Ταξιδεύοντας με ασφάλεια στο διαδίκτυο" πραγματοποιήθηκε 

τον Οκτώβριου του 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ» από τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Κρητών Γαλατσίου και Λαμπρινής «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» και κεντρικό ομιλητή 

τον Υποστράτηγο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενημέρωση, 

επαγρύπνηση και προστασία των κινδύνων της μη ορθής χρήσης των σύγχρονων 

τεχνολογιών και την προώθηση της θετικής πλευράς τους, ως εργαλεία της 

καθημερινότητας.   

45 

Διάλεξη με θέμα «Το ταξίδι της ελληνικής γλώσσας, ένα παράδειγμα» 

υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος «Παίζοντας 

…μαθαίνω αγγλικά», που εντάσσεται στο  πρόγραμμα “PLEASE” (Parental 

Learning of English), με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας Ευρωπαίων πολίτων και 

εμπειρογνωμόνων Ισπανών, Πορτογάλων, Πολωνών. Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε στη Ελλάδα από το Δήμο Γαλατσίου, με στόχο την εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας και των βασικών γνώσεων υπολογιστών, με παιγνιώδη τρόπο 

σε άτομα 50+, εξυπηρετούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας.  

Στόχος 1.3.3 : Διασύνδεση  και ένταξη του Δήμου σε Δίκτυα φορέων Παροχής 

Υπηρεσιών  ενημέρωσης, πρόληψης & παρεμβάσεων  

1.3.3.1  
Διοργάνωση από κοινού δράσεων με το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. ,το Κέντρο Ψυχικής  

Υγείας (Κ.Ψ.Υ. )κλπ. 

46 

Διοργάνωση ημερίδων, ομάδων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πληθυσμού, 

δράσεων πρόληψης και πραγματοποίηση εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου 

για εξειδικευμένα νοσήματα και ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας.   

47 

Η 50+ Ελλάς το 2016 με την υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

υλοποίησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια βίου μάθησης Erasmus+ με τίτλο: “4F 

forSilverSafety”, που αφορά την ασφάλεια και ευεξία των ατόμων άνω των 50. 

Τα μαθήματα του προγράμματος στηρίζονται σε 4 πυλώνες: Τη σωματική 

ενδυνάμωση, τη διατροφή, την ψυχική και νοητική υγεία και την προφύλαξη από 

διαφόρων ειδών απάτες. Δημιουργήθηκε ομάδα NordicWalking στο Γαλάτσι για 

περιπάτους και ομάδα Μπριτζ, ενώ πραγματοποιήθηκε παρουσίαση ασκήσεων 

αυτοάμυνας Taichi . Στόχος ήταν η δημιουργία ομάδας, η οποία θα παρουσιάσει 

τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης αυτοάμυνας στη λήξη του προγράμματος τον 

Ιούνιο του 2018 στους ευρωπαίους εταίρους. 

Στόχος 1.3.4 : Σύσταση Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου, (για την Παιδική 

Κακοποίηση-Παραμέληση),   
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1.3.4.1 

Διασύνδεση του Δήμου με το ΚΕ.ΣΑ.ΘΕ.Α, Ε.Κ.Κ.Α για την πρόληψη της 

παιδικής κακοποίησης και διοργάνωση δράσεων για την ψυχοεκπαίδευση 

του πληθυσμού 

48 

Εκδήλωση – βιωματικό σεμινάριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου και τον Συνήγορο του 

Παιδιού υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 στο Πνευματικό Κέντρο του 

Δήμου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά 

με τα δικαιώματα των παιδιών, τις αρχές και το περιεχόμενο της Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού και τη διάχυση της γνώσης σε όλους. Οι μαθητές και 

δάσκαλοι ενημερώθηκαν σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, τις αρχές και το 

περιεχόμενο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  

Στόχος 1.3.5 : Ανάπτυξη Δράσεων για την ενημέρωση, κατάρτιση και επαγγελματικό 

προσανατολισμό των ΝΕΩΝ 

1.3.5.1 
Συνεργασία με το Κ.Ε.Συ.Π. και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό των Νέων 

49 

Διημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιήθηκαν στο 

Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» από το Κέντρο Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου) της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε συνεργασία 

με τις σχολικές μονάδες και τη στήριξη του Δήμου με παρουσιάσεις από 

Πανεπιστημιακούς Καθηγητές των Τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ και των 

Πολυτεχνικών Σχολών  με μεγάλη  συμμετοχή μαθητών του Λυκείου, γονέων 

και εκπαιδευτικών.  

Στόχος 1.3.6 : Δράσεις ενημέρωσης των μεταναστών, για το Δήμο, τις Υπηρεσίες,  τα 

δικαιώματά τους, με σκοπό την ομαλή  Υποδοχή και ένταξή τους στην κοινότητα. 

1.3.6.1  Συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 

50 Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών. 

51 

Φιλοξενία προσφύγων στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο (ΠΑΛΑΙ) στο 

Γαλάτσι και κινητοποίηση του Δήμου για την συγκέντρωση ειδών πρώτης 

ανάγκης, καθαριότητας, ιματισμού και ρουχισμού. Ο Δήμος σε διαρκή επαφή με 

τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, συνεργάστηκε και συντόνισε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της υγείας των φιλοξενούμενων 

προσφύγων με τη συνδρομή του ΚΕΕΛΠΝΟ, των Γιατρών του Κόσμου, καθώς 

και με ομάδες εθελοντών παιδιάτρων και παθολόγων από το εσωτερικό και το 

εξωτερικό στο ιατρείο που διαμορφώθηκε στο ΠΑΛΑΙ ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, 

διασφαλίζοντας τις συνθήκες υγιεινής και παρέχοντας ιατρική περίθαλψη. 

52 

Ημερίδα με θέμα «Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων των προσφύγων» από τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου και την Επιστημονική 

Εταιρία Οδοντιατροδικαστικής τον Φεβρουάριο του 2016, στο Πολιτιστικό 

Κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ», με στόχο την προσέγγιση του φαινομένου των προσφύγων 

και την εξέταση των προβλημάτων που ανακύπτουν από το αυξανόμενο κύμα 

μετακίνησης προσφύγων, την αντιμετώπισή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και τέλος την υποβολή προτάσεων και ιδεών για τον περιορισμό, την 

εξάλειψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στόχος 1.3.7 : Ανάπτυξη Δράσεων για θέματα Ισότητας των φύλων 

1.3.7.1 
Προγράμματα παρεμβάσεων σε ομάδες πληθυσμού, σε σχολεία και σε 

ομάδες Νέων σε Συνεργασία με Γ. Γραμ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

53 

Παροχή δωρεάν μαθημάτων αυτοάμυνας για γυναίκες τον Νοέμβριο του 2015 

από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό  του 

Δήμου και την εθελοντική συμμετοχή αθλητικών σωματείων που 

δραστηριοποιούνται στο Γαλάτσι. Η διοργάνωση είχε στόχο την 

ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και την ενδυνάμωση των συμμετεχουσών, 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Γυναικών.  
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54 

Εκδήλωση με θέμα «Γυναικεία επιχειρηματικότητα, γυναικείοι συνεταιρισμοί: ο 

απολογισμός ενός εγχειρήματος του Γραφείου Ισότητας» από τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου τον Ιανουάριο του 2017 με 

κεντρικό ομιλητή Κοινωνικό Ανθρωπολόγο της Γεν. Γραμματείας Ισότητας 

Φύλων,  Εκπαιδεύτρια της ομάδας-Δημιουργική Γωνιά και εκπρόσωπο της  

Womens Associations. 

Στόχος 1.3.8 : Ενίσχυση του Γραφείου Εθελοντισμού και του Τοπικού Δικτύου 

Αλληλεγγύης  

1.3.8.1 
Ανάπτυξη του εθελοντισμού από Ομάδες Δημοτών, όσο και από 

εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 

55 

Εργαστήρι Εκπαίδευσης με δωρεάν παροχή μαθημάτων «Κοπτικής –Ραπτικής 

και Επιδιόρθωσης ρούχων», υλοποιήθηκε τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2017 

με την στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου από εθελόντρια 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

56 

Δωρεάν μαθήματα κοπτικής – ραπτικής στο Δήμο στο πλαίσιο των εθελοντικών 

δράσεων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας τον Φεβρουάριου 

του 2018 σε κατοίκους του Δήμου.  

57 

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου στους 

μαθητές από το 4o Λύκειο Γαλατσίου τον Απρίλιο του 2019, στο Πολιτιστικό 

Κέντρο «Καμίνι» με σκοπό τη γνωριμία των μαθητών με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και την ανάδειξη της 

σπουδαιότητας της προσφοράς  στις ευάλωτες ομάδες της πόλης με παρουσίαση 

videos σχετικών με την εθελοντική δράση των μαθητών μέσα από τη συμμετοχή 

τους στην ευρωπαϊκή δράση e- twinning του προγράμματος Erasmus + για  την 

αφύπνιση των νέων στις αξίες του εθελοντισμού.  

58 

Κατασκευή 300 λαμπάδων στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του 

Δημαρχείου τον Απρίλιο του 2019, από τους εργαζόμενους της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας, των δομών Κέντρου Κοινότητας και Παροχής Βασικών Αγαθών από 

κοινού με τους μαθητές του 4ου Λυκείου Γαλατσίου και εθελοντές για τα παιδιά 

των ωφελούμενων οικογενειών για την ημέρα της Ανάστασης. Στόχος της 

δράσης ήταν να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της προσφοράς και να δοθεί ένα 

μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης.   

59 

Δράση «Συλλογή νεραντζιών και παρασκευή γλυκού του κουταλιού νεραντζάκι» 

της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την συμμετοχή εθελοντών με σκοπό 

την διανομή του στους ωφελούμενους του “Κοινωνικού Συσσιτίου και 

Παντοπωλείου” του Δήμου Γαλατσίου. 

60 

Δημιουργία εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης το 2016 

από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, σε συνεργασία με τη 

Διασωστική Ομάδα Γαλατσίου, με σκοπό τη διαφύλαξη του φυσικού 

περιβάλλοντος της πόλης και πραγματοποίηση συζήτησης–σεμιναρίου με 

ομιλητές τον π. Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, τον 

εκπρόσωπος της WWF  και την πρόεδρο των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 

Νέας Φιλαδέλφειας.  

61 

Η Διεύθυνση της Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου τον 

Μάιο του 2018 προσέφερε επίσκεψη-ξενάγηση της Ομάδας Εθελοντών στο 

Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ως ένα μικρό δείγμα 

ευγνωμοσύνης για την εθελοντική συνεισφορά τους στο Δήμο με την χορηγία 

ταξιδιωτικού γραφείου.  

62 

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή 

Συσσιτίου του Δήμου μαζί με τους εθελοντές της Δομής πραγματοποίησαν 

δράση στο πλαίσιο συνεργασίας με την «Ένωση Μαζί για το Παιδί» τον Απρίλιο 

του 2019,  με στόχο τη διανομή 560 τεμαχίων γυναικείων προϊόντων υγιεινής για 

ανήλικα κορίτσια από 11 έως 17 ετών. 
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63 

Ξενάγηση των εθελοντών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας στο 

Προεδρικό Μέγαρο και στην Προεδρική Φρουρά τον Ιούνιο του 2019. Η δράση  

πραγματοποιήθηκε με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας των 

εθελοντών και τη θετική επικοινωνία τόσο μεταξύ τους, όσο και με την 

Υπηρεσία και για την προαγωγή της ομαδικότητας και την ενίσχυση του 

κλίματος συνεργασίας.  

64 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης των εθελοντών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

τον Νοέμβριο του 2018 με την πραγματοποίηση τεσσάρων επιμορφωτικών 

συναντήσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ», κατά τη διάρκεια των οποίων 

αναπτύχθηκαν θέματα για την ενίσχυση του εθελοντισμού από την Ψυχολόγο της 

Κοινωνικής υπηρεσίας, ενώ η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

αναφέρθηκε ειδικότερα στην ευαισθητοποίηση των εθελοντών σχετικά με την 

αιμοδοσία. Εκπρόσωποι της ΜΚΟ Άρσις, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 

Νέων, προσέγγισαν ζητήματα της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας 

και οι εκπρόσωποι της Ο.ΔΙ.Κ., Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων εκπαίδευσαν τους 

εθελοντές σε θέματα Πρώτων Βοηθειών.  

65 

Ενημέρωση της Κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου για θέματα εθελοντισμού από 

την κοινωνική λειτουργό του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το γραφείο 

εθελοντισμού. 

1.3.8.2 Σύσταση και λειτουργία Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης 

66 

Η λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης από την Κοινωνική υπηρεσία 

του Δήμου περιλαμβάνει την προσφορά υπηρεσιών προς τις ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού στους τομείς της παιδείας, αθλητισμού, ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων και ομάδων εθελοντικής αλληλεγγύης. Οι παροχές αφορούν 

δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες από ψυχολόγο, ρεφλεξολόγο, εκπαιδευτήρια, 

αθλητικούς συλλόγους, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους εστίασης, 

παιδότοπους και φαρμακεία, επίσης παρέχονται δωρεάν μαθήματα ραπτικής και 

διακοσμητικής σε άνεργες γυναίκες με ψυχική νόσο. 

Μέτρο 1.4 : Προαγωγή της Υγείας και Δημόσια Υγεία  

Στόχος 1.4.1 : Προγράμματα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Αγωγής Υγείας  

1.4.1.1 Προγράμματα υγείας για διάφορες ομάδες πληθυσμού, σχολεία, κλπ. 

67 

Διοργάνωση «Εβδομάδας Υγείας» τον Μάιο του 2015 με σκοπός την κάλυψη 

αναγκών ατόμων, που για κοινωνικοοικονομικούς λόγους δεν εξετάζονται συχνά, 

αλλά και την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του γενικού 

πληθυσμού στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση ασθενειών. Διεξήχθησαν 

προληπτικές ιατρικές εξετάσεις αίματος, οδοντιατρικοί έλεγχοι, σπιρομετρήσεις, 

τεστ ΠΑΠ, υπέρηχοι μαστών, γυναικολογικοί υπέρηχοι, υπέρηχοι θυρεοειδούς 

αδένα, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, πανοραμικές ακτινογραφίες οδόντων, 

μετρήσεις σακχάρου- χοληστερίνης- αρτηριακής πίεσης, εξέταση σπίλων, 

λιπομετρήσεις, ορθοπεδικές εξετάσεις για ενήλικες και παιδιά, εξετάσεις από 

ωτορινολαρυγγολόγο, ενδοκρινολόγο και ομοιοπαθητικό και ομιλίες με θέματα 

υγείας, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών με τη συμβολή 

επιστημόνων, φορέων και μελών του Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης για την 

Υγεία.  

68 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας & το Κοινωνικό Φαρμακείο του 

Δήμου διοργάνωσαν τη δράση πρόληψης: «Εβδομάδας Υγείας» από 9 έως 16 

Μαΐου 2016 με δωρεάν παροχή εξετάσεων σπίλων, γενικών εξετάσεων αίματος, 

μέτρηση πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, οδοντιατρικού 

ελέγχου και ακτινογραφιών οδόντων, ορθοπεδικών εξετάσεων, ωτορινο-

λαρυγγικών ενδοκρινολογικών και ομοιοπαθητικών, γυναικολογικού ελέγχου, 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σπιρομέτρησης, υπέρηχου  μαστών και θυρεοειδούς 

αδένα, λιπομετρήσεις και παροχή οδηγιών διατροφής. Στο πλαίσιο της 

εβδομάδας υγεία διοργανώθηκαν 19 ομιλίες για την πρόληψη, ενώ 
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πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία.  

69 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Γαλατσίου σε 

συνεργασία με την επιστημονική ομάδα Ειδικευμένου Γναθοπροσωπικού 

Χειρουργού του Νοσοκομείου ΚΑΤ, διοργάνωσαν Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών 

στα πλαίσια της Εβδομάδας Υγείας τον Ιούνιο του 2015. Το διαδραστικό 

σεμινάριο αφορούσε την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων άμεσα 

απειλητικών για τη ζωή παιδιών και ενηλίκων, το οποίο απαιτούσε τη συµµετοχή 

των παρευρισκόμενων, περιλάμβανε προβολή βίντεο και εκπαίδευση των 

συμμετεχόντων σε πρόπλασμα. 

70 

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) σε συνεργασία με 

την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 

Παγκόσμια ημέρα της αρθρίτιδας, διοργάνωσαν τον Σεπτέμβριο του 2015 το 2ο 

«Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας» στο Άλσος Βεΐκου. Σκοπός της δράσης ήταν η 

ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ρευματικές παθήσεις ενηλίκων και παιδιών, 

την ενημέρωση των ατόμων με ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα και 

οστεοπόρωση και τα ευεργετικά αποτελέσματα της ήπιας άσκησης. 

71 

Δωρεάν Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών από έμπειρους και πιστοποιημένους 

εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης σε εκπαιδευτικούς, 

Συλλόγους Διδασκόντων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και 

Λυκείων του Γαλατσίου, γονείς, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και μαθητές 

όλων των τάξεων υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου.  

72 

Διοργάνωση 2 κύκλων μαθημάτων το 2016 από την Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πολιτικής και Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με την υπό σύσταση Ελληνική 

Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Γαλατσίου, με στόχο την πλήρη ετοιμότητα στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αλλά και την υγειονομική κάλυψη 

οποιουδήποτε γεγονότος. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν από διεθνώς 

πιστοποιημένους εκπαιδευτές για περίπου 2 μήνες σε θέματα πρώτων βοηθειών 

και διάσωσης. Στη δεύτερη φάση συμμετείχαν σε δράσεις με σκοπό την 

απόκτηση εμπειρίας και αφομοίωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης.  

73 

Πραγματοποίηση 110 εμβολιασμών, παροχή ιατρικής βοήθειας σε 190 παιδιά 

προσφύγων και προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε βρέφη, παιδιά και εφήβους 

έως 16 ετών από το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και την υποστήριξη 

του Δήμου, μέσω του προγράμματος «we care» στο Κλειστό Ολυμπιακό 

Γυμναστήριο Γαλατσίου.  

74 

Πρόγραμμα πρόληψης της οστεοπόρωσης τον Ιούλιο του 2018, με δωρεάν 

μέτρηση οστικής πυκνότητας από το Δημοτικό Ιατρείο Γαλατσίου-ΚΕΠ Υγείας, 

σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής 

Υγείας, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Οι 

εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Ιατρείο, στο Δημαρχείο και στο 

Γυμναστήριο Γυναικών και εξετάστηκαν συνολικά 177 γυναίκες και άνδρες. 

75 

Πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας ογδόντα δύο (82) γυναικών με 

υπερηχογράφημα πτέρνας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υγείας από την 

Κοινωνική Υπηρεσία και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου σε συνεργασία με 

το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. τον Ιούνιο του 2015 με σκοπό να ανακαλύψει φαινομενικά 

υγιείς γυναίκες άνω των 45 ετών, οι οποίες –χωρίς να το γνωρίζουν- πάσχουν 

από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση και διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων 

καταγμάτων. 

76 

Δωρεάν εξετάσεις υπερηχογραφήματος πτέρνας σε άνδρες και γυναίκες 

πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2016, από το προσωπικό του Δήμου 

Γαλατσίου, μετά από εκπαίδευση στη χρήση μηχανήματος Μέτρησης Οστικής 

Μάζας και την διάθεσή του από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών 

Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της νόσου της 

Οστεοπενίας ή Οστεοπόρωσης. Το Πρόγραμμα απευθυνόταν σε ενήλικες άνω 
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των 45 ετών που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με κορτιζόνη ή έχουν 

οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης. Εξετάσθηκαν 153 άτομα και δόθηκαν 

οδηγίες από τους εθελοντές ιατρούς σε όσους είχαν ευρήματα οστεοπενίας. 

77 

Ειδικά προγράμματα με στόχο την ανακούφιση των ασθενών και των 

οικογενειών τους από τη νόσο του Πάρκινσον υλοποιήθηκε από το Δήμο και την 

Ελληνική εταιρεία εθελοντών και ασθενών για τη νόσο Πάρκινσον 

«ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ-Κίνηση» με προγράμματα ενημέρωσης, φυσιοθεραπείας και 

ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και φροντιστών. 

78 

Διοργάνωση σεμιναρίου για τις Πρώτες Βοήθειες και την Καρδιοπνευμονική 

Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με κεντρικό σύνθημα «Η γνώση σώζει ζωές», από το 

ΚΕΠ Υγείας Γαλατσίου σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων και την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (ΕΔΟΚ με 

στόχο της Διασωστικής Ομάδας την εκπαίδευση των πολιτών στις βασικές  αρχές 

παροχής Α΄ Βοηθειών και της ΚΑΡΠΑ. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 52 

άτομα τον Ιούνιο του 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι».  

79 

Το Τμήμα Υγείας και Υγιεινής διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο Πρώτων 

Βοηθειών τον Ιούνιο του 2019 για τους πολίτες του Δήμου Γαλατσίου, στο 

Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι», από πιστοποιημένους εκπαιδευτές πρώτων 

βοηθειών (ΚΑΡΠΑ). Στους συμμετέχοντες δόθηκε πιστοποίηση για πρώτες 

βοήθειες για το πρόγραμμα υποστήριξης ζωής (BLS). Σκοπός του προγράμματος 

ήταν η δημιουργία ομάδας πιστοποιημένων εθελοντών για παροχή πρώτων 

βοηθειών στις διοργανώσεις του Δήμου, συνεπικουρώντας το έργο των ειδικών.  

80 

Δωρεάν εξέταση τεστ Παπανικολάου τον Ιανουάριο του 2017 στο Δημοτικό 

Ιατρείο του Δήμου από το Τμήμα Υγείας σε συνεργασία με το κυτταρολογικό 

τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα από εξειδικευμένη μαία. 

81 

Βιωματικό σεμινάριο Ρεφλεξολογίας με θέμα «Κρατώ τη ζωή στα χέρια μου", 

για 15 άτομα, πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία το 2015, με 

στόχο την διατήρηση της καλής υγείας για άτομα 50+, μέσα από φυσικές 

τεχνικές Ρεφλεξολογίας, διατροφής, προσωπικής ανάπτυξης.  

82 

Πρόγραμμα «Πρόληψη Σακχαρώδη Διαβήτη με Δωρεάν Εξετάσεις στον Γενικό 

Πληθυσμό» από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 

Υγείας υλοποιήθηκε τον Σεπτεμβρίου του 2015, με στόχο την πρόληψη και την 

έγκαιρη διάγνωση της νόσου μέσω της μέτρησης του γενικού πληθυσμού. 

83 

Το Τμήμα Υγείας και Υγιεινής – ΚΕΠ Υγείας της Διεύθυνσης της Κοινωνικής 

Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Γαλατσίου παρέχουν ετησίως δωρεάν μέτρηση 

σακχάρου για γονείς και μαθητές των σχολείων του Δήμου και τους 

εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου.  

1.4.1.3  Διοργάνωση αιμοδοσίας ,κ.λπ. 

84 

Διοργάνωση τεσσάρων αιμοδοσιών το έτος με σκοπό τη συλλογή μονάδων 

αίματος για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Επίσης πραγματοποιούνται 

δράσεις προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών και ομιλίες με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των πολιτών. 

Στόχος 1.4.2 : Δράσεις για τη Δημόσια Υγεία 

1.4.2.1 Προγράμματα πρόληψης, αντιμετώπισης, αποκατάστασης 

85 

Το Τμήμα Υγείας και Υγιεινής – ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε τον Φεβρουάριο του 

2019 ημερίδα με θέμα: «Ακράτεια: πρόληψη-αποκατάσταση», στο πλαίσιο 

εφαρμογής προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη ασθενειών 

και για θέματα υγείας σε συνεργασία με Μαιευτήρα Χειρουργό Γυναικολόγο και 

Φυσικοθεραπεύτρια του Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου. 

86 

Ενημερωτική ημερίδα για τους φροντιστές ατόμων που πάσχουν από την νόσο 

Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, διοργάνωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πολιτικής και Υγείας του Δήμου με τη συμμετοχή ψυχίατρου και ψυχολόγου της 

Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ» με σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
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ενημέρωση των πολιτών.  

87 

Ομιλία για τα «Καρδιακά νοσήματα και οικονομική κρίση» πραγματοποιήθηκε 

το 2015 από Παθολόγο Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και 

Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος ‘’ΕΓΚΑΡΔΙΑ’’, με θέμα «Η 

συμβολή της ψυχολογίας στην πρόληψη και στη θεραπεία των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων».  

88 

Δράση : TAI CHI CHUAN (ΤΑΪ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ) στο Άλσος Βεΐκου το 2015, από 

την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 

Αντιρρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), με στόχος της δράσης τη βελτίωση του 

τρόπου ζωής για τη μείωση του κινδύνου μυοσκελετικών προβλημάτων, του 

πόνου και των σωματικών δυσκολιών της αρθρίτιδας. 

89 

Ημερίδα για τον καρκίνο του δέρματος "Καρκίνος του δέρματος και ήλιος; Τι 

πρέπει να γνωρίζουμε" πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015 στον Πολιτιστικό 

χώρο Καμίνι από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρία Μελέτης Μελανώματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις σπίλων. 

90 

Ομιλία από δερματολόγους  πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016, για τα 

προβλήματα της έκθεσης στον ήλιο, την ακτινοβολία και την σημασία της 

πρόσληψης των κονδυλωμάτων. 

91 

Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Εικόνα του Σώματος και 

Διατροφικές Διαταραχές» από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

τον Σεπτέμβριο του 2015 σε συνεργασία με το Τμήμα Διατροφικών Διαταραχών 

«18 Άνω» και την Ένωση Διαιτολόγων – Διατροφολόγων  Ελλάδας (ΕΔΔΕ), με 

ομιλητές, ψυχολόγους του τμήματος «18 Άνω» και διατροφολόγο της Ένωσης 

Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας (ΕΔΔΕ). 

92 

Πρόγραμμα «Ενημέρωσης & Διαχείρισης του Άγχους» διοργανώθηκε στην 

Κοινωνική Υπηρεσία από Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας το 2015 με στόχο την 

εκμάθηση των τρόπων διαχείρισης του χρόνου στην καθημερινή ζωή και τη 

διαχείριση καταστάσεων που προκαλούν πίεση και άγχος. Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε με την λειτουργία ομάδας, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 

επικοινωνία και ανταλλαγή βιωμάτων, η απόκτηση εμπειρίας και άμβλυνσης των  

φαινομένων.  

93 

Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Ζάχαρη φίλος ή εχθρός» τον Μάρτιο του 2016 

σε συνεργασία με το Γραφείο Α΄ βάθμιας Φροντίδας Υγείας- Κοινωνικά Ιατρεία, 

το ΚΕΠ Υγείας και την Ένωση Διαβητολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας με 

σκοπό την ενημέρωση του κοινού, για την παχυσαρκία και τη θεραπεία του 

διαβήτη. 

94 

Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Το διαβητικό πόδι και το σακχαρώδη διαβήτη» σε 

συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών τον Μάρτιο του 2018 στο Πολιτιστικό 

Κέντρο «Καμίνι». 

95 Ενημέρωση για τη Θαλασσαιμία - συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία. 

96 

Βιωματικό σεμινάριο με κύκλο διαλέξεων με θέμα «Συναισθηματική 

Νοημοσύνη-Αυτοβελτίωση», διοργανώθηκε από τον Δήμο Γαλατσίου και το 

Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης Ηρακλείου Αττικής 

«Πόλις», στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι. Οι συμμετέχοντες προσέγγισαν μέσα 

από οπτικοακουστικό υλικό θεωρίες και πρακτικές που συμβάλλουν στην 

ουσιαστική και αποτελεσματική προσωπική καλυτέρευσή τους. 

97 

Ομιλία με θέμα «Η φροντίδα του χρόνιου ασθενή στο σπίτι και κατ’ οίκον 

νοσηλεία» πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«Καμίνι» από παθολόγο και νοσηλεύτρια του συλλόγου "Νοσηλεία". 

1.4.2.2 
Δράσεις Ανάπτυξης της Φιλοζωίας - Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων 

ζώων 
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98 

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, στείρωση, σήμανση, ιατροφαρμακευτική 

φροντίδα, φιλοξενία, πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την υιοθεσία των 

αδέσποτων και ανάπτυξη συνεργασιών από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

με εθελοντές φιλόζωους για τη φροντίδα των αδέσποτων στις γειτονιές με 

δωρεάν παροχή τροφής από το Δήμο.  

Στόχος 1.4.3 : Αναβάθμιση Δημοτικού Ιατρείου 

1.4.3.1 Αναβάθμιση των  δομών του Δημοτικού Ιατρείου 

99 

Δημιουργία νέας Δομής : Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης σε συνεργασία με την 

Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», που απευθύνεται σε όλους τους 

κατοίκους του Δήμου με προβλήματα μνήμης από το 2015. Πραγματοποιούνται 

εξειδικευμένες νευροψυχολογικές δοκιμασίες από ψυχολόγο ή νευρολόγο και αν 

απαιτείται, οι ασθενείς παραπέμπονται για παρακολούθηση, διάγνωση 

διαταραχών μνήμης - άνοιας και συνταγογράφηση 

100 

Πρόσληψη νοσηλεύτριας, διοργάνωση προγράμματος παρακολούθησης ζωτικών 

λειτουργιών σε καθημερινή βάση, εξυπηρέτηση περιστατικών κατοίκων, 

συνοδείες σε νοσοκομεία, αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, διοργάνωση 

και σχεδιασμός του συνόλου των προγραμμάτων πρόληψης και 

ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα υγείας. 

Στόχος 1.4.4 : Λειτουργία Κέντρου Πρόληψης Υγείας 

1.4.4.1 Δράσεις ενημέρωσης πληθυσμού για συγκεκριμένα νοσήματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

101 

Συμμετοχή του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου στην Πανελλαδική Εκστρατεία των 

ΚΕΠ Υγείας των Δήμων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων  

για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου με την πρόσκληση εγγραφής 

των κατοίκων στο λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου για έγκαιρη 

ενημέρωση και προμήθεια ενημερωτικού υλικού. 

Μέτρο 1.5 : Παιδεία, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση  

Στόχος 1.5.1 : Προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης  

1.5.1.1 
Κατάρτιση και Δια βίου μάθηση  μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και 

κατοίκων, εργαζομένων κλπ. 

102 

Το Μορφωτικό Κέντρο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου και το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης 

και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης υλοποίησε δωρεάν 

εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην "Αγωγή 

Υγείας-Πρώτες Βοήθειες", "Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων", 

"Ισπανικά για τον Τουρισμό επίπεδο Α1-Α2 και "Ισπανικά για τον Τουρισμό 

επίπεδο Α1-Α2" για την περίοδο 2014-2015. 

103 

Το Μορφωτικό Κέντρο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου και το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης 

και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης υλοποίησε δωρεάν 

εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην "Επεξεργασία 

κειμένου-Διαδίκτυο (Ι)", "Βασικά Αγγλικά επίπεδο Α1", "Βασικά Γερμανικά 

επίπεδο Α1", "Βασικά Αγγλικά επίπεδο Α2", "Υπολογιστικά φύλλα-

Παρουσιάσεις (ΙΙ)", " Βασικά Ιταλικά", "Ισπανικά για τον Τουρισμό επίπεδο Α1-

Α2", " Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία", "Βασικά Γαλλικά", "Αγωγή Υγείας-

Πρώτες Βοήθειες", " Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων", "Αγωγή 

Υγείας-Πρώτες Βοήθειες", " Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων"," 

Εικαστικό εργαστήρι", "Φωτογραφία", " Αγγλικά για τον Τουρισμό", "Ρωσικά 

για τον Τουρισμό", " Αστικοί Λαχανόκηποι", "Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-

Διοίκηση Επιχειρήσεων" και "Ιστορία της Τέχνης" για την περίοδο 2015-2016. 

1.5.1.2 
Λειτουργία προγραμμάτων ενισχυτικής  διδασκαλίας των μαθητών από 

εθελοντές εκπαιδευτικούς 

104 
Το Μορφωτικό Κέντρο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου πραγματοποίησε 

προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και την 
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Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, για τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των 

Δημοτικών σχολείων, για τις σχολικές περιόδους 2014-2015 μέχρι 2018-2019. 

105 

Το Μορφωτικό Κέντρο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου πραγματοποίησε 

προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά,  

Έκθεση, Ιστορία και την Αγγλική γλώσσα για τους μαθητές των Γυμνασίων,  για 

τις σχολικές περιόδους 2014-2015 μέχρι 2018-2019. 

106 

Το Μορφωτικό Κέντρο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου πραγματοποίησε 

προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά, 

Έκθεση, Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική και αρχές Οικονομικής Θεωρίας για τους 

μαθητές των Λυκείων, για τις σχολικές περιόδους από 2014-2015 μέχρι 2018-

2019. Επιπλέον υλοποίησε προγράμματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 

(Α.Ο.Δ.Ε)  για τη σχολική περίοδο 2014-2015. 

107 

Το Μορφωτικό Κέντρο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου πραγματοποίησε 

προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα Μαθηματικά, την Έκθεση και τις 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  για τους μαθητές των ΕΠΑΛ για τις σχολικές 

περιόδους 2014-2015 μέχρι 2018-2019. 

1.5.1.3 
Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις σε μαθητές για τον πολιτισμό, 

αθλητισμό κ.λπ. 

108 

Αφηγήσεις παραμυθιών, παραστάσεις Καραγκιόζη, θέατρο κούκλας, 

παραστάσεις τσίρκου πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 

Σχολεία του Δήμου Γαλατσίου από το Τμήμα Παιδείας. 

109 
Ξεναγήσεις σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σε μουσεία, την 

Ομορφοκκλησιά, στο Καμίνι κ.ά. πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Παιδείας. 

110 

Διοργάνωση ξενάγησης στο μνημείο της Ομορφοκκλησιάς Γαλατσίου από 

αρχαιολόγο του Υπουργείου Πολιτισμού και διοργάνωση συναυλίας με  διεθνούς 

φήμης μουσικούς καλλιτέχνες στον προαύλιο χώρο του ναού στο πλαίσιο του 

προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού για ανοιχτούς αρχαιολογικούς 

χώρους στην πανσέληνο του Αυγούστου. 

111 

Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», 

υλοποιήθηκαν στο 9ο, 11ο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο τον Φεβρουάριο του 

2017, σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου. 

112 

Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου και ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των 

Πόλεων (Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ – ΣΒΑΠ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής 

Ασφάλειας «ΙΟΑΣ» διοργάνωσαν εβδομάδα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία 

του Γαλατσίου τον Φεβρουάριο του 2019. Η βιωματική εκπαίδευση  

κυκλοφοριακής αγωγής μαθητών και ενηλίκων πραγματοποιήθηκε  στο πάρκο 

έναντι της πλατείας Μανδηλαρά, με Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας και τη 

χρήση προσομοιωτών σύγκρουσης, ανατροπής και γυαλιών μέθης. Στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από τα σχολεία: 2ο, 3ο & 4ο Δημοτικά 

Γαλατσίου, 5ο & 6ο Γυμνάσια Γαλατσίου, το 3ο Λύκειο Γαλατσίου, κάτοικοι και 

εργαζόμενοι του Δήμου. 

113 

Διοργάνωση εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων, εορταστικών εκδηλώσεων 

συναυλιών και βυζαντινών συναυλιών στους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου 

από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου . 

114 
Διανεμήθηκαν δωρεάν εισιτήρια παρακολούθησης παραστάσεων τσίρκου στους 

μαθητές και εκπαιδευτικούς της πόλης για δύο σχολικά έτη. 

115 

Δωρεάν παραχώρηση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από πολιτιστικούς και αθλητικούς 

συλλόγους του Δήμου και φιλοξενία των εκδηλώσεων των σχολείων του Δήμου. 
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116 

Διοργάνωση εκδήλωσης υποδοχής και ξενάγησης στο Γαλάτσι καθηγητών και 

μαθητών από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Λετονία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, 

Ισπανία), στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» από το γραφείο Παιδείας στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, «Ready, Steady…Life! A Healthy 

Lifestyle Programme» που συμμετείχε το 4ο Λύκειο με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των εφήβων σε θέματα υγιεινής διατροφής και ένταξης της 

άθλησης και της άσκησης στην καθημερινότητά τους. 

117 

Διοργάνωση εκδήλωσης υποδοχής και ξενάγησης στο Γαλάτσι 25 καθηγητών και 

μαθητών από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία, Ισπανία, 

Πορτογαλία), στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» από το γραφείο Παιδείας, οι 

οποίοι φιλοξενήθηκαν από το 4ο Λύκειο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 

+ το οποίο έχει τίτλο: «Sharing our treasures for a better future». 

118 

Εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Sharing our 

treasures for a better future», του 1ου Γυμνασίου Γαλατσίου με τη συμμετοχή 25 

καθηγητών και μαθητών από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, 

Πολωνία, Ισπανία, Πορτογαλία) στο Πολιτιστικό κέντρο "Καμίνι". Παρουσίαση 

της ιστορίας της ασβεστοκαμίνου και της πορείας της μέσα στο χρόνο, ξενάγηση 

στην Αγία Ειρήνη, ως νεότερο δείγμα αρχιτεκτονικής του Γαλατσίου, στην 

Ομορφοκκλησιά και στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου 

(ΠΑΛΑΙ). 

119 

Πρόγραμμα μαθημάτων ζωγραφικής με θέμα : «Ζωγραφίζω τα συναισθήματα 

μου» σε παιδιά δημοτικού από 6-12 ετών των δικαιούχων της κοινωνικής 

υπηρεσίας, με την χορηγία επαγγελματία ζωγράφου. 

120 

Ολοήμερη εκδήλωση στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ) με 

διαδραστική παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια και συναυλία για τα παιδιά των 

Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών σχολείων και των οικογενειών τους. 

121 

Βυζαντινή συναυλία με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας την Κυριακή 29 

Μαρτίου 2015, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης με την συμμετοχή  30 ψαλτών από 

το Εργαστήρι Ψαλτικής, υπό τη διεύθυνση του κ. Αθανασίου Παϊβανά 

διοργανώθηκε από το  τμήμα Παιδείας και τις Σχολικές Επιτροπές α΄/θμιας και 

β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, στο πλαίσιο της προβολής και 

διάδοσης της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής και της ανάδειξης των  

ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδος. 

122 
Χριστουγεννιάτικη συναυλία από το Τμήμα Παιδείας την Παρασκευή 18 

Δεκεμβρίου 2015. 

123 
Συναυλία για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Γαλατσίου διοργάνωσε το 

Γραφείο Παιδείας τον Ιούνιο του 2016. 

Στόχος 1.5.2 : Υποδομές εκπαίδευσης και βελτίωση των υπηρεσιών  

1.5.2.1 Δημιουργία νέων υποδομών εκπαίδευσης και βελτίωση των υφιστάμενων 

124 

Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου ξεκίνησε τη λειτουργία της δανειστικής 

βιβλιοθήκης «Αθανάσιος Μπούρας» με παιδικά και εκπαιδευτικά βιβλία, 

εγκυκλοπαίδειες και βιβλία για τον εκφοβισμό (bullying). 

125 
Τέθηκε σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πινακοθήκη-Φωτοθήκη στο site του 

Δήμου από το Τμήμα Παιδείας. 

126 
Διάθεση δωρεάν βιβλίων από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στα σχολεία του Δήμου 

για την δημιουργία σχολικής βιβλιοθήκης.  

127 

Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου τον Μάιο του 2019 συμμετείχε στη δράση του 

«Όλοι Μαζί Μπορούμε» ταυτόχρονα με 20 δήμους της Αττικής για τη 

συγκέντρωση βιβλίων με σκοπό τη διάθεσή τους στα ΚΑΠΗ, σε δημοτικές 

βιβλιοθήκες, σε  ιδρύματα και φορείς των Δήμων. 

128 

Εθελοντές ζωγράφοι σε συνεργασία με το τμήμα Παιδείας του Δήμου 

ζωγράφισαν σε 10 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου γιγαντιαία 

έργα αλλάζοντας την αισθητική τους όψη, με θέματα από τη φύση, τη θάλασσα, 
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τα ταξίδια, τα παιδιά, τα οποία διαχέουν μηνύματα οικολογίας, αγάπης, ειρήνης 

και αλληλεγγύης,. 

129 

Δράση δημιουργίας graffiti σε τρία σχολεία του Δήμου από το Φεβρουάριο ως 

τον Μάιο του 2019 με θέμα την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. Η 

δράση πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και το Τμήμα Παιδείας Δήμου, υπό την αιγίδα 

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. 

1.5.2.2 
Αντιμετώπιση επειγουσών επεμβάσεων για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και 

καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου 

130 
Ολοκλήρωση εργολαβίας επιχορηγούμενης από τον Ο.Σ.Κ. που περιλάμβανε 

εργασίες χρωματισμών, υδραυλικών, αντικατάσταση ειδών υγιεινής κ.λπ. 

1.5.2.3 Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου 

131 

Έναρξη τεχνικών εργασιών, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, για 

την υλοποίηση του έργου «Επισκευές αύλειων χώρων σχολικών κτηρίων Δήμου 

Γαλατσίου». Το έργο αφορά τη συντήρηση και επισκευές των αύλειων χώρων 

στο 9ο, το 11ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου, στο πλαίσιο του 

σχολικού προγραμματισμού των εργασιών σε όλα τα σχολεία του Δήμου που 

λειτουργούν πλέον των 10 ετών. Οι εργασίες στους αύλειους χώρους των 

σχολείων αφορούν : Επίστρωση αθλητικού δαπέδου, συντήρηση αθλητικού 

εξοπλισμού, χρωματισμούς εξωτερικούς, επισκευή-αποκατάσταση δικτύου 

απορροής ομβρίων, πλακόστρωση με αντιολισθητικές πλάκες, συντήρηση 

κιγκλιδωμάτων, συντήρηση καθιστικών. Βασικός στόχος του έργου είναι η 

αποκατάσταση κάθε είδους φθορών που έχουν δημιουργηθεί λόγω χρόνου από 

την καθημερινή και συνεχή χρήση τους και η διαμόρφωσή τους για την ασφάλεια  

συνθηκών χρήσης τους από τους μαθητές. 

132 

Υπογραφή σύμβασης «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων 

πέριξ των σχολικών κτηρίων του Δήμου Γαλατσίου» τον Μάιο του 2019 για έργα 

που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η συγκεκριμένη 

σύμβαση αφορά εργασίες επιδιόρθωσης φθορών που δημιουργούνται λόγω 

χρόνου, αλλά και απρόβλεπτων ζημιών στους αύλειους χώρους των κτιρίων που 

στεγάζουν σχολεία του Δήμου Γαλατσίου, διαγραμμίσεις των διαβάσεων 

περιμετρικά όλων των σχολείων με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια των 

μαθητών.  

1.5.2.4 
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου 

(Α' Φάση) 

133 

Ολοκλήρωση της καταγραφής των αυθαίρετων κατασκευών στα σχολικά 

συγκροτήματα του Δήμου και προγραμματισμός μελέτης για τη νομιμοποίησή 

τους. 

1.5.2.6 Ενίσχυση λειτουργίας σχολικών επιτροπών 

134 

Οι σχολικές Επιτροπές έλαβαν επιχορηγήσεις για μικρές επισκευές και 

συντηρήσεις των σχολείων, που αφορούσαν την αντικατάσταση λαμπτήρων, 

συντήρηση ανελκυστήρων και καυστήρων, ανακατασκευή και κατασκευή 

τουαλετών ΑΜΕΑ και λοιπές τεχνικές συντηρήσεις. Επίσης πραγματοποιήθηκε 

πρόσληψη συμβασιούχων καθαριστριών των σχολικών κτιρίων και μετατροπή 

της μερικής απασχόλησης των σχολικών τροχονόμων και των καθαριστριών σε 

8/ωρη εργασία. 

1.5.2.7 Σχολική μέριμνα και δημιουργική απασχόληση των μαθητών 

135 

Διαγωνισμός κατασκευής με θέμα το μεγαλύτερο μνημείο της πόλης 

"Ομορφοκκλησιά" από το τμήμα Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας. 

136 

Διοργάνωση και υποστήριξη από το τμήμα Παιδείας του διαγωνισμού 

Φωτογραφίας με θέμα: «Αγχεσμός – Λυκοβούνια – Τουρκοβούνια» των 

μαθητών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και των Λυκείων του 
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Δήμου Γαλατσίου, το οποίο υλοποιήθηκε με την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

137 
Διαγωνισμός και έκθεση ζωγραφικής από τα τμήματα των σχολείων του Δήμου 

με θέμα: «Χριστούγεννα με τον Αϊ-Βασίλη και τον Santa Claus». 

138 
Διαγωνισμός ζωγραφικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Η 

πόλη που ζω και η πόλη που θα ήθελα να ζω". 

139 
Διαγωνισμός παραμυθιού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με θέμα την 

ιστορία της πόλης "Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μέλισσα". 

140 

Υποστήριξη της εκδήλωσης "Μαθητικός Διαγωνισμός Κατασκευής Ξύλινης 

Φωλιάς για πουλιά" της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας  με την έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας και τη συμμετοχή της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου 

ΕΠΑΛ Γαλατσίου με σκοπό της δράσης την ευαισθητοποίηση των μαθητών και 

των πολιτών για την προστασία των άγριων πουλιών στο αστικό περιβάλλον, 

αλλά και της ανάδειξης της σημαντικότητας της παρουσίας των πουλιών ως 

δείκτης ποιότητας του περιβάλλοντος.  

141 

Πρόγραμμα κομποστοποίησης από το τμήμα Παιδείας στα σχολεία του Δήμου με 

την τοποθέτηση κάδων κομποστοποίησης,  με σκοπό οι μαθητές μέσα από τη 

βιωματική αυτή διαδικασία να γνωρίσουν την ανακύκλωση και να αξιοποιήσουν 

τα οργανικά αποθέματα στη λίπανση των φυτών και των δέντρων των σχολείου 

τους. 

1.5.2.8 Ανάπτυξη μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας 

142 

Υλοποίηση διαγωνισμών παραμυθιού, φωτογραφίας, ζωγραφικής από το Τμήμα 

Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την ανάπτυξη της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών. Επίσης οι μαθητές συμμετείχαν σε 

διοργανώσεις εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων, εορταστικών εκδηλώσεων, 

συναυλιών και βυζαντινών συναυλιών στους ναούς του Δήμου και σε 

επισκέψεις-ξεναγήσεις σε μεγάλα μουσεία της Αθήνας. 

Στόχος 1.5.3 : Προγράμματα ενημέρωσης και πληροφόρησης, εκδηλώσεις 

1.5.3.1 
Διοργάνωση μαθητικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

βραβεύσεων 

143 

Εκδηλώσεις απονομής Αριστείων Προόδου από το Γραφείο Παιδείας στους 

μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ του Δήμου που αρίστευσαν, 

καθώς και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα προγράμματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας του Γραφείου Παιδείας. 

144 

Διοργάνωση του 1ου Παιδικού Φεστιβάλ του Δήμου Γαλατσίου τον Σεπτέμβριο 

του 2017 στο πλαίσιο του καθιερωμένου Φεστιβάλ του Δήμου Γαλατσίου 

«Παρέα με τ΄ αστέρια» 2017 με παιδικές θεατρικές παραστάσεις, αρχαίες 

ελληνικές τραγωδίες και κωμωδίες για παιδιά, κουκλοθέατρο, καραγκιόζη, 

παιχνίδια και ζωγραφική και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις. 

145 

Εκδήλωση- αφιέρωμα στον «Κωστή Παλαμά» τον Ιανουάριου του 2015 στον 

Πολιτιστικό χώρο «Καμίνι» με σκοπό την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης για 

τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Το πρόγραμμα 

περιλάμβανε ομιλίες και απαγγελίες μελοποιημένων ποιημάτων και ηχο-

γραφημένες απαγγελίες στίχων.  

146 

Βραδιά ποίησης αφιερωμένη στον  Ανδρέα Εμπειρίκο στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«Καμίνι» με παρουσίαση της ζωής και του έργου του ποιητή μέσα από 

ντοκιμαντέρ του κ. Τάσου Ψαρρά και συνομιλία με το κοινό. Η εκδήλωση 

διοργανώθηκε από την  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με σκοπό την  

εθελοντική προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης για τη στήριξη του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου. 
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147 

Εκδήλωση «Τοξότες και Πολιτισμοί – Ένα ταξίδι σε λαούς και παραδόσεις» από 

το Τμήμα Παιδείας του Δήμου και τους συλλόγους Κορύβαντες & doitinAthens 

με την σύμπραξη του Σείριου και την υποστήριξη της Νηρωής για τους μαθητές 

όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτικούς & γονείς στο Πολιτιστικό Κέντρο τον  

Ιανουάριου του 2018. Η εκδήλωση περιλάμβανε έκθεση αυθεντικών αντιγράφων 

πανοπλιών & περικεφαλαίων, ανάμεσά τους το θώρακα και την πανοπλία του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, επίδειξη σπαθασκίας, παρουσίαση αρχαιοελληνικής 

κουζίνας, παιδικό εργαστήριο “Με του Απόλλωνα το τόξο”, δρώμενο με 

αφήγηση, κατασκευή αρχαίου ελληνικού βέλους, επίδειξη αρχαίας ελληνικής 

τοξοβολίας. Επίσης πραγματοποιήθηκαν οι διαλέξεις : «Οργάνωση και 

προοπτικές: H εμπειρία της Τουρκίας» από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Παραδοσιακής Τοξοβολίας και «Ο σκεπτόμενος τοξότης: Η τοξοβολία στον 

αρχαίο ελληνικό κόσμο». 

148 

Το Τμήμα Παιδείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του 

Δήμου συγκέντρωσαν Σχολικά Είδη με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των 

παιδιών  και των οικογενειών τους, που υποστηρίζονται από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου. 

149 

Εκδήλωση-αφιέρωμα στη γιορτή της Μητέρας για γονείς και παιδιά με  μουσική 

παράσταση, παρουσίαση ποιητικής συλλογής, εικαστικές δράσεις για παιδιά, 

τραγούδια με συνοδεία πιάνου και κιθάρας, χορούς και δρώμενα από μαθητές, 

παρουσίαση ποιημάτων για τη Μητέρα, παραστάσεις καραγκιόζη, παρουσίαση 

βιβλίων και ομιλίες για την «Προστασία της άγαμης μητέρας και του τέκνου» και 

«Τον ρόλο της Μητέρας SOS». 

150 

Φιλοξενία Θεατρικής παράστασης από την θεατρική ομάδα «Όραμα ελπίδας» 

του ιστορικού δραματοποιημένου έργου : "Τρεις Ιεράρχες" ένα αφιέρωμα στους 

τρεις προστάτες των γραμμάτων, από τη μαθητική και φοιτητική  κοινότητα τον 

Ιανουάριο του 2018 στο «Καμίνι».   

1.5.3.2 
Ενημέρωση σε θέματα υγείας-πρόληψης σε συνεργασία με την Κοινωνική 

Υπηρεσία και άλλους φορείς 

Μέτρο 1.6 : Πολιτισμός και Αθλητισμός  

Στόχος 1.6.1 : Αναβάθμιση υπηρεσιών αθλητισμού 

1.6.1.1  Βελτίωση και συντήρηση αθλητικών υποδομών 

151 

Συντήρηση και βελτίωση των γηπέδων αθλοπαιδιών που βρίσκονται στους 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου με επαναχρωματισμό δαπέδου, συντήρηση 

περίφραξης, αλλαγή αθλητικού εξοπλισμού κ.λπ. Τοποθέτηση οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικών χώρων για ενήλικους και παιδιά σε χώρο που βρίσκεται 

στο Άλσος Βεΐκου. Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας του Κλειστού 

Γυμναστηρίου. 

152 

Επισκευή και λειτουργία του κολυμβητηρίου, επισκευή της στέγης και 

τοιχοποιίας του ξύλινου γυμναστήριου του Άλσους, κατασκευή 2 νέων γηπέδων 

(5Χ5 & 9Χ9), σχεδιασμός ανακαίνισης των γηπέδων του τένις. 

1.6.1.2 Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 

153 

Έγινε ανακατασκευή των γηπέδων καλαθοσφαίρισης στις πλατείες 

Κουντουριώτου & Χατζησπύρου. Διάστρωση εκ νέου του ασφαλτοτάπητα, 

χρωματισμός επιφάνειας γηπέδου, τοποθέτηση νέας περίφραξης και αλλαγή 

μπασκετών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. 

1.6.1.3 
Ανακατασκευή γενικού (γηπέδου) ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο 

Δήμου Γαλατσίου, Άλσος Βεΐκου 

154 

Ολοκλήρωση της ανακατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου εντός του Άλσους 

Βεΐκου με την πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου με αλλαγή του 

τεχνητού χλοοτάπητα, την ανακατασκευή του υφιστάμενου στίβου, την 

προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου 

και των αθλημάτων του στίβου περιμετρικά του γηπέδου. H χρηματοδότηση 
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έγινε από την Περιφέρεια με σκοπό  την ενίσχυση και την ανάπτυξη των 

αθλητικών υποδομών. 

1.6.1.4  Αναβάθμιση εξοπλισμού και παρεχόμενων υπηρεσιών 

155 
Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων, 

προμήθεια αθλητικών οργάνων και διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων. 

1.6.1.5   Διοργάνωση και ανάπτυξη αθλητικών  δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων  

156 

Διοργάνωση  θερινών Αθλητικών Camp σε 2 περιόδους και Τελετών λήξης του 

προγράμματος με παρουσίαση από τους συμμετέχοντες αθλητικών 

προγραμμάτων. 

157 

Διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης «ΣΙΔΕΡΕΙΑ» στο άλσος Βεΐκου με 

αγώνες στίβου για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων του Γαλατσίου, 

αφιερωμένα στη μνήμη του γυμναστή Παναγιώτη Σιδέρη και σκοπό την 

ανάδειξη του ήθους και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών μέσω του 

αθλητισμού. 

158 

Πραγματοποίηση των πρώτων διαδημοτικών αγώνων «ΖΕΥΞΕΙΑ 2019» των 

Δήμων Γαλατσίου, Πεύκης-Λυκόβρυσης και Χαλανδρίου  με τη συμμετοχή 142 

παιδιών των παιδικών ακαδημιών στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του Δήμου 

Γαλατσίου.  

159 

Δράση «ΑλσοΠαιδίες»  στο Άλσος Βεΐκου, ο Δήμος Γαλατσίου με στόχο τη 

δημιουργία ευαισθητοποιημένων και ενεργών πολιτών, σε ζητήματα 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα και κοινωνικής αλληλεγγύης. Σκοπός του 

προγράμματος είναι να ενισχυθεί η σύνδεση με το περιβάλλον, να 

καλλιεργηθούν στάσεις και αξίες θετικές για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου, 

μέσα από τη γνώση και τη χαρά του παιχνιδιού, της έκφρασης, της συνεργασίας 

και της δημιουργίας. 

160 

Φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων, εκδηλώσεων, επιδείξεων και αγώνων των 

αθλητικών σωματείων και συλλόγων του Δήμου στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

στο Άλσος Βεΐκου και στο Κλειστό Γυμναστήριο ΠΑΛΑΙ. 

161 

Διοργάνωση Αθλητικών διαδραστικών και βιωματικών  δραστηριοτήτων και 

Παιχνιδιών με σκοπό την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, τη διατροφή και 

την παραγωγή της τροφής στο Άλσος Βεΐκου για τα παιδιά των νηπιαγωγείων και 

των δημοτικών σχολείων. 

162 

Διοργάνωση του αγώνα «ορεινού» τρεξίματος "Veikou Trail" από τον Δήμο σε 

συνεργασία με την "Sportevent", ο οποίος διεξάγεται γύρω και μέσα στο λόφο 

του άλσους Βεΐκου στο Γαλάτσι. 

163 

Πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης του Υπουργείου Παιδείας στο Ανοιχτό 

Κολυμβητήριο Δήμου Γαλατσίου στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, 

για τους μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού. O Δήμος  για την υλοποίηση του 

προγράμματος διέθεσε το Ανοιχτό Κολυμβητήριο στο Άλσος Βεΐκου,  πούλμαν 

για τη μεταφορά των μαθητών, καθηγητή Φυσικής Αγωγής πλέον των τριών 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. 

164 

Ολοκλήρωση του Αττικού Κυπέλου Ορεινής Ποδηλασίας στο Άλσος Βεΐκου στο 

Γαλάτσι με αφετηρία τη Μάνδρα Αττικής και ενδιάμεσους σταθμούς τη Ραφήνα, 

τον Υμηττό και τη Μύκονο. Η διοργάνωση  πραγματοποιήθηκε από το Δήμο 

Γαλατσίου και τον Αθλητικό Όμιλο «Θησέας» με σκοπό  να φέρει τους πολίτες  

σε επαφή με το άθλημα της ποδηλασίας και το φυσικό περιβάλλον.  

165 

Προπονητική ημερίδα ποδοσφαίρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι και στο 

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου που περιλάμβανε πρόγραμμα εκγύμνασης, Μίνι 

τουρνουά ποδοσφαίρου στο Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Άλσος Βείκου  

και εισήγηση από τον π. Τεχνικό διευθυντή ακαδημιών  AJAX ( 2008-2016). 
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166 

Η σχολή ελεύθερης κατάδυσης ONEBREATH σε συνεργασία με το Δήμο 

Γαλατσίου διοργάνωσαν τον αγώνα ελεύθερης κατάδυσης για αγωνίσματα 

πισίνας «ONEBREATH Spring Pool Games», στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις κολυμβητικές εγκαταστάσεις του Άλσους 

Βεΐκου και το άθλημα της ελεύθερης κατάδυσης. 

167 
Δωρεάν μαθήματα αυτοάμυνας σε 200 γυναίκες στο Γυμναστήριο Γυναικών στο 

πλαίσιο της Παγκόσμιας μέρας κατά της κακοποίησης των γυναικών. 

168 

Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 για 

την ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής της 

23ης και 24ης Ιουλίου. 

169 

Παροχή δωρεάν μαθημάτων ποδηλάτου για παιδιά από 3 έως 7 ετών στο Άλσος 

Βεΐκου, τα οποία διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 

Γαλατσίου σε συνεργασία με το Mbike. 

170 

Διοργάνωση «3on3 Streetball- Τάπα στη βία και στον ρατσισμό» από τον 

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, το Δήμο Γαλατσίου, 

την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης,  τον ΕΣΑΚΕ, τις τοπικές ενώσεις 

καλαθοσφαίρισης με  την συνδρομή Κριτών Διαιτητών και υπό την αιγίδα της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις 25-26 Ιούνη 2016, 24-25 Ιούνη 2017 και 

22-23 Ιούνη 2019 στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου. Παράλληλος σκοπός 

της διοργάνωσης ήταν η συγκέντρωση τροφίμων για το κοινωνικό συσσίτιο και 

το παντοπωλείο του Δήμου.  

171 

Διοργάνωση του 4ου ALLSTARGAME ποδοσφαίρου Σάλας, αφιερωμένο στον 

Σύλλογο Γονέων Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» από την 

Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας και τον Πολιτιστικό & 

Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου με τη συμμετοχή των Ομάδων Παλαίμαχων 

Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, Παλαίμαχων Γαλατσίου, Παλαίμαχων 

Ποδοσφαίρου Σάλας και δύο ομάδων των ALL STARS του Ποδοσφαίρου 

Σάλας. 

172 

Το 5ο FUTSAL ALL STAR GAME το 2016 στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο 

Γαλατσίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου. Ο 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών παρουσίασε αγώνα 

επίδειξης,  και αγώνα επίδειξης αθλητών από τις Ακαδημίες των Σωματείων – 

Μελών της ΠΕΠΣ Σάλας, κατηγορίας Junior. Τα έσοδα της εκδήλωσης 

διατέθηκαν στον 21χρονο ποδοσφαιριστή Λεωνίδα Κουτσούκη  για τη μετάβασή 

του στη Βοστώνη, όπου θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. 

173 

Διοργάνωση του 18ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Πολεμικών Τεχνών στο 

Ολυμπιακό κλειστό Γαλατσίου (Παλαί), από την Παγκόσμια Ομοσπονδία World 

Kobudo Federation WKF και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών 

Αυτοάμυνας Π.Ο.Ε.Τ.Α. Τις εκδηλώσεις του τριήμερου, παρακολούθησαν πλέον 

των 2.500 θεατών, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τους 1.000 ασκούμενους από 39 

κράτη. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 

150 σεμινάρια  πολεμικών τεχνών και μαχητικών σπορ από 80 διεθνείς και 

Έλληνες Grand Masters, Masters και Παγκόσμιους πρωταθλητές. 

174 

Εκδήλωση γνωριμίας με την Ξιφασκία από τον πρωταθλητής Ελλάδος και μέλη 

της Εθνικής Ομάδας "Γνωρίζω την Ξιφασκία"  στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ 

του Άλσους Βεΐκου διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό 

του Δήμου το 2018. 

175 

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Παιδί και αθλητισμός: η συμμετοχή και ο 

ρόλος των γονέων»,  καθώς η ενασχόληση με τον αθλητισμό εξασφαλίζει  εκτός 

από καλύτερη σωματική υγεία στο παιδί, αυτοπεποίθηση και θετικές 

συμπεριφορές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» με ομιλητές αναγνωρισμένους αθλητές και 

αθλητικό ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή. 
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176 

Διοργάνωση του Γυμναστικού Φεστιβάλ “Hellas Gym for Life Challenge & 

EGO Astro Gym Festival” από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία σε 

συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή και τον Δήμο Γαλατσίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

“Be Active” της Γ.Γ.Α. και στο πρόγραμμα εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Ημέρας (23η Ιουνίου 2019) από την Ε.Ο.Ε. και την εθελοντική υποστήριξη του 

Φιλογυμναστικού Ομίλου Μεταμόρφωσης «Κότινος», με τη συμμετοχή 8.200 

αθλητών ηλικίας από 2 έως 77 ετών και την  παρουσίαση 320 γυμναστικών 

προγραμμάτων με ελεύθερη είσοδο. 

177 

Διοργάνωση του αγώνα ATTIKA RUN & FUN Grand Prix, ο οποίος 

περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων ανδρών και γυναικών και 1 

χιλιομέτρου παιδιών με δωρεάν συμμετοχή κατοίκων και δημοτών. 

178 

Διοργάνωση του Αττικού Αγώνα Δρόμου με την συμμετοχή 20 Δήμων της 

Αττικής, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Γαλατσίου από το «Όλοι Μαζί 

Μπορούμε» στο πλαίσιο της εκστρατείας «Έλα κι εσύ», με στόχο τη 

συγκέντρωση τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες των 

δικαιούχων της "Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών  του Δήμου". 

179 

Εξασφάλιση δωρεάν εισόδου στους  μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου 

Γαλατσίου στο Διεθνές Τουρνουά Επαγγελματικού Kick Boxing και στον 

"Αττικό Αγώνα Δρόμου". 

180 

Εξασφάλιση δωρεάν εισόδου στους  μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου 

Γαλατσίου στους αγώνες πυγμαχίας, που πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες  και 

διεθνείς επαγγελματίες πυγμάχους. 

Στόχος 1.6.2 : Αναβάθμιση υπηρεσιών πολιτισμού 

1.6.2.1  Δράσεις ενίσχυσης πολιτιστικής δημιουργίας (χορός ,θέατρο, χορωδίες) 

181 
Θεατρικές παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τη Δημοτική 

Θεατρική Ομάδα Γαλατσίου. 

182 
Πραγματοποίηση συναυλιών από τη Δημοτική Χορωδία Γαλατσίου με ελεύθερη 

είσοδο για το κοινό και συμμετοχή της χορωδίας σε εκδηλώσεις του Δήμου.   

183 

Εκδηλώσεις από τους μαθητές των "στεκιών νεολαίας" με παρουσίαση 

παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, μουσικών εκτελέσεων, εικαστικών 

εκθέσεων, εκθέσεων φωτογραφίας, κεραμικής και χαρακτικής καθώς και 

διοργάνωση σεμιναρίου χαρακτικής. 

184 

Παράσταση χορού από το Τμήμα Μοντέρνων Χορών παιδιών και εφήβων του 

Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου και εκδηλώσεις από το τμήμα 

παραδοσιακών χορών  με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. 

185 
Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων για τους μαθητές και τους 

μαθητές ΑΜΕΑ με τους γονείς, τους συνοδούς και τους εκπαιδευτικούς τους. 

186 Διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων για τους ηλικιωμένους πολίτες. 

1.6.2.2 
Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον πολιτισμό, τις τέχνες, στέκια νεολαίας 

κλπ. 

187 

Σειρά δωρεάν ξεναγήσεων για μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς & γονείς 

των σχολείων του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο 

Μουσείο  Ακρόπολης από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Διά Βίου Μάθησης & Πολιτισμού. 

1.6.2.3 Πολιτιστικές υποδομές και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

188 

Στο Πολιτιστικό Κέντρο "Καμίνι" διοργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις, 

θεατρικές παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια. 

Φιλοξενούνται εικαστικές εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, επιδείξεις 

τεχνολογίας και παραδοσιακών προϊόντων. 

189 

Χρονική επέκταση του Θερινού Φεστιβάλ μέχρι τις αρχές φθινοπώρου και 

διοργάνωση του Χειμερινού Φεστιβάλ κατά την εορταστική χριστουγεννιάτικη 

περίοδο με σκοπό την ψυχαγωγία των κατοίκων και την τόνωση της τοπικής 
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αγοράς. 

190 

Διοργάνωση ποικίλων δωρεάν καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για την κάλυψη των 

αναγκών όλων των πολιτών, προβολή των τοπικών καλλιτεχνών και αξιοποίηση 

εκτός των πολιτιστικών υποδομών και των υπόλοιπων χώρων της περιοχής του 

Δήμου. 

1.6.2.4  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον 

σεισμό της 7/9/1999 στην Ασβεστοκάμινο που βρίσκεται στο ΟΤ.51/Τ.98 του 

Δ. Γαλατσίου  

191 

Ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου "Αποκατάσταση ζημιών που 

προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7/9/1999 στην Ασβεστοκάμινο, που βρίσκεται 

στο ΟΤ.51/Τ.98 του Δ. Γαλατσίου". Το έργο αφορούσε την ανακατασκευή της 

ασβεστοκαμίνου και τη μετατροπή της σε δημοτική βιβλιοθήκη και πολιτιστικό 

κέντρο του Δήμου Γαλατσίου. 

1.6.2.5  
Συνεργασία με φορείς, Δήμους, Πολιτιστικά σωματεία για την ανάπτυξη 

πολιτιστικών δράσεων 

192 

Υλοποίηση του προγράμματος "Διαφορετικότητα-Προκατάληψη-Ξενοφοβία" τις 

σχολικές χρονιές 2017 – 2018, με στόχο της δράσης την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων των σχολείων του Δήμου 

Γαλατσίου και του As Νορβηγίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενημέρωση 

για την προκατάληψη, τη διαφορετικότητα και την ξενοφοβία μέσω της τέχνης, 

με την δημιουργία και συμμετοχή σε εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές 

εκδηλώσεις και κάθε είδους καλλιτεχνικά δρώμενα. 

193 

Συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και 

κυβερνητικών αποστολών από τους Δήμους/Επαρχίες Jiangxi και Σαγκάη της 

Κίνα με σκοπό την  ανταλλαγή απόψεων για θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

το περιβάλλον, τον πολιτισμό καθώς επίσης και τις κινεζικές επενδύσεις στην 

Ελλάδα αλλά και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην 

Κίνα.  

Μέτρο 1.7 : Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ  

Στόχος 1.7.1 : Αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών Παιδικών 

Σταθμών 

1.7.1.1 Προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων και ευαισθητοποίησης 

194 
Εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, την απόκτηση 

οικολογικής συνείδησης και την προστασία των ζώων. 

195 

Σειρά  δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων στα δικαιώματα του 

παιδιού και οργάνωση εργαστηρίων έκφρασης και ψυχοσυναισθηματικής 

ενδυνάμωσης. 

196 

Διοργάνωση διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αξία και τη 

σημασία της διατροφής, τους τρόπους παραγωγής και παρασκευής της τροφής, 

τη γνωριμία με τη φύση, τα ζώα και την σημασία της αξία τους. 

197 
Συνεργασία με τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μέσα από το "Εργαστήριο 

ζαχαροπλαστικής" και του "εργαστηρίου κατασκευής χαρταετού" 

198 

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα το «Παιδικό Ιχνογράφημα» για τους 

εκπαιδευτικούς των παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων και των δημοτικών 

σχολείων.  

1.7.1.2 Δημιουργική απασχόληση και διοργάνωση εκδηλώσεων παιδικών σταθμών  

199 

Εκδηλώσεις εορταστικού, ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα κατά τις 

εθνικές επετείους, τις θρησκευτικές εορτές, μέσα από τις οποίες τα παιδιά 

γνωρίζουν την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά, τα έθιμα και την παράδοση 

του τόπου τους.  

200 

Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για την παραγωγή και παρασκευή της 

τροφής, την σημασία της διατροφής, τη γνωριμία με τα έθιμα και τις παραδόσεις  

και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω χειροτεχνικών κατασκευών. 
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201 

Θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών και αφηγήσεις 

παραμυθιών  με βιωματικό τρόπο, όπου τα παιδιά συμμετέχουν αναπτύσσοντας 

την έκφραση, την δημιουργικότητα και την φαντασία και διοργάνωση 

επισκέψεων σε πολιτιστικά ιδρύματα και μουσεία και συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια. 

1.7.1.3 
Προγράμματα υγείας και προληπτικής ιατρικής στα παιδιά των παιδικών 

σταθμών 

202 

Παρέχεται τακτική ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο στα παιδιά των 

παιδικών σταθμών και υπηρεσίες από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 

διαιτολόγους, εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστές, χοροδιδασκάλους, 

μουσικούς, που απασχολούνται στο Δήμο μέσω προγραμμάτων απασχόλησης 

του Ο.Α.Ε.Δ. 

203 

O Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου σε 

συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αθήνας των 

Παιδικών Χωριών SOS υλοποίησαν πρόγραμμα πρόληψης στους Παιδικούς 

Σταθμούς του Δήμου, το οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε τον 

Ιούνιο του 2019 με παρεμβάσεις επικεντρωμένες σε τρεις άξονες με στόχους του 

προγράμματος την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των παιδικών σταθμών σε 

θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών, τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών 

παρέμβασης μέσα από βιωματικά εργαστήρια, καθώς και τη συμβουλευτική 

υποστήριξη των γονέων. 

1.7.1.4 
Αναβάθμιση υποδομών, εξοπλισμού και  παρεχόμενων υπηρεσιών των 

παιδικών σταθμών 

204 
Παράδοση και λειτουργία του νέου βρεφονηπιακού σταθμού και 

μετεγκατάσταση σε νέο κτίριο των Α΄ και Ε΄ παιδικών σταθμών. 

205 

Αγορά επίπλων και κτηριακού εξοπλισμού, συστημάτων πυρανίχνευσης, 

πυρόσβεσης, ηλεκτρικού εξοπλισμού και σκευών, παιχνιδιών εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου, κατασκευές παροχής προστασίας και ασφάλειας των χώρων,  

εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

τοποθέτηση χλοοτάπητα, στεγάστρου, τεντών και κατασκευών για την ασφαλή 

λειτουργία του νέου βρεφονηπιακού σταθμού και των παιδικών σταθμών που 

λειτουργούν σε νέους χώρους. 

1.7.1.5  Κατασκευή Παιδικού Βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 13/Τ97 

206 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου σύγχρονου Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. 

13/τ.97 με απορρόφηση του συνόλου της χρηματοδότησης. Το έργο αφορούσε 

στην κατασκευή νέου σύγχρονου παιδικού σταθμού. 

Στόχος 1.7.2 : Αναβάθμιση των Κ.Α.Π.Η. 

1.7.2.1 

Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, επιμορφωτικά προγράμματα  

ειδικά προσαρμοσμένα για ενήλικες, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις 

207 

Πραγματοποιήθηκαν 95 ενημερωτικές ομιλίες για την πρόληψη και προστασία 

της υγείας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, την ενημέρωση στην αντιμετώπιση 

των σεισμών και την προστασία από απάτες και κλοπές.  

208 
Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και θαλάσσια μπάνια για 

150 ωφελούμενους, συνοδευόμενους από ναυαγοσώστες και νοσηλεύτρια. 

209 

Οργανώθηκαν εκδηλώσεις εορταστικού, ψυχαγωγικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα. Τα Κ.Α.Π.Η. συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού 

Φεστιβάλ του Δήμου, ενώ η ομάδα χορού των Κ.Α.Π.Η. συμμετείχε στο 

Παναττικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών του Δήμου Πεύκης-Λυκόβρυσης στο 

Άλσος Βεΐκου.  

210 

Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν πρωινοί περίπατοι επιμορφωτικού χαρακτήρα εντός 

Αττικής, ημερήσιες εκδρομές προορισμού έως 200χλμ, συμμετοχή των μελών 

στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της περιφέρειας, ημερήσιες εκδρομές, 
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επιμορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία και θεατρικές παραστάσεις και τους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου. 

211 

Υλοποιήθηκαν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων με τη λειτουργία ομάδων χορού, γυμναστικής, χειροτεχνίας, θεάτρου, 

αλληλοβοήθειας, εκδρομών πολιτισμού, γνωστικών λειτουργιών και νοητικής 

ενδυνάμωσης. 

1.7.2.2  Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους 

212 
Έκδοση του εντύπου "Ο Θησαυρός της δικής μας καρδιάς" (3 ΤΕΥΧΗ) των 

μελών των ΚΑΠΗ.  

213 

Λειτουργία ομάδων φυσικοθεραπείας από εργαζόμενους των προγραμμάτων 

απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές ασκήσεις για 

παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος.  

214 

Λειτουργία ομάδων δημιουργικής απασχόλησης χειροτεχνίας, ξεναγήσεων, 

χορωδίας, γυμναστικής, χορού, θεατρικές, πολιτιστικές, αλληλοβοήθειας και 

πραγματοποίησης εκδρομών. 

215 

Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας στο Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Γαλατσίου τον 

Μάρτιο του 2016 από το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα σε συνεργασία 

με το Τμήμα Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου 

και διοργάνωση ενημερωτικής ομιλίας από εξειδικευμένους επιστήμονες. 

216 

Πραγματοποίηση δερματολογικού ελέγχου τον Ιανουάριο του 2017 από ιατρό 

δερματολόγο στα μέλη των Α’ και Β’ ΚΑΠΗ, για εξέταση σπίλων, 

μελανώματος, δερματοπάθειες, αλλά και για αισθητικούς λόγους. Οι εξετάσεις 

έγιναν στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων, που πραγματοποιούνται από διάφορες 

ειδικότητες γιατρών σε τακτικά χρονικά διαστήματα στα ΚΑΠΗ του Δήμου 

Γαλατσίου.  

1.7.2.3 Αναβάθμιση υποδομών και ανάπτυξη συνεργασιών 

217 

Τα Κ.Α.Π.Η. ανέπτυξαν συνεργασίες με ιατρούς, ιατρικά κέντρα, συλλόγους, 

ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υπουργεία και χορηγούς  για την 

διοργάνωση ομιλιών, προληπτικών εξετάσεων, προγραμμάτων ευαισθη-

τοποίησης και ενημέρωσης. 

218 
Τα ΚΑΠΗ λειτούργησαν ως Κέντρο Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του 

Τμήματος Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ. 

219 

Συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία εθελοντών και ασθενών με νόσο 

Πάρκινσον “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ”, προκειμένου να λειτουργήσει στον χώρο του 

Α΄ΚΑΠΗ πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης 

φροντιστών. 

220 
Υλοποιήθηκε πρόγραμμα συμβουλευτικής ηλικιωμένων γονέων σε συνεργασία 

με το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. 

221 
Συνεργασία με εταιρία για την υλοποίηση του προγράμματος "Βιωματικά 

θεατρικά εργαστήρια για την Τρίτη ηλικία". 

1.7.2.4   Αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

222 

Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απασχολείται 1 Κοινωνική Λειτουργός, 1 

Νοσηλεύτρια, 1 Οικογενειακή βοηθός και 1 Διοικητική υπάλληλος. Παρέχονται 

υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, οικογενειακής βοήθειας και κοινωνικής 

εργασίας με σκοπό την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων με ατομική και κοινωνική 

στήριξη των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους, νοσηλευτική φροντίδα, 

υγιεινή και καθαριότητα οικίας, αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, σίτιση, 

υποβοήθηση μετακινήσεων, συνοδεία και διαμεσολάβηση με φορείς και 

ενημέρωση των παροχών του προγράμματος. 

 

  
Άξονας 2: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 



  

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2014-2019       -46- 

Μέτρο 2.1 : Διαφύλαξη-Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της 

Αποδοτικότητας των Φυσικών Πόρων 

Στόχος 2.1.1 : Προστασία και διαχείριση δασικής-αναδασωτέας περιοχής 

2.1.1.1 Μελέτη διαχείρισης Άλσους Βεΐκου 

223 

Συνεργασία του Δήμου με τη Δασική Υπηρεσία με αποτέλεσμα την έκδοση 

απόφασης από την Περιφέρεια Αττικής, για «παραχώρηση κατά χρήση της 

διοίκησης, διαχείρισης, βελτίωσης, συντήρησης κτλ. του Άλσους Βεΐκου στον 

Δήμο Γαλατσίου, χωρίς αντάλλαγμα για αόριστο χρόνο έκτασης δημόσιου 

Άλσους». 

224 

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη διαχείρισης του Άλσους Βεΐκου η οποία εγκρίθηκε 

από τη Δ/νση Δασών Αθηνών. Σύμφωνα με τη μελέτη γίνονται οι εργασίες 

συντήρησης του Άλσους που αφορούν την φύτευση, άρδευση, ανακατασκευή 

πλακών των οδών εντός του Άλσους. 

2.1.1.2 Συντήρηση Άλσους Βεΐκου 

225 

Ετήσια συντήρηση χώρων πρασίνου του Άλσους Βεΐκου έκτασης 180 

στρεμμάτων που περιλαμβάνει εργασίες κλαδέματος δένδρων, θάμνων, 

αποψίλωσης, κουρέματος χλοοτάπητα, άρδευσης φυτών, ψεκασμών, λιπάνσεων, 

φυτεύσεων κ.λπ. 

226 

Επισκευή και εργασίες βαψίματος του ανοιχτού Θεάτρου, ενίσχυση του 

φωτισμού του Άλσους και των αθλητικών χώρων με φωτιστικά σώματα LED στο 

άνω περιμετρικό μονοπάτι του Άλσους, ανακατασκευές τουαλετών, 

αποδυτηρίων, υποδομών άρδευσης, φωτισμού, δημιουργία ράμπας για την 

εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και οριοθέτηση 3 θέσεων parking ΑΜΕΑ. 

227 

Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με αλλαγή φωτιστικών, 

τοποθέτηση λαμπών, συντήρηση των αντλιών του αρδευτικού συστήματος και 

συντήρηση της υπάρχουσας υποδομής με τοποθέτηση πλακών. 

2.1.1.3 Αποψιλώσεις-καθαρισμοί δασικής-αναδασωτέας περιοχής 

228 

Εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού της δασικής αναδασωτέας περιοχής στο 

λόφο Ελικώνος, στο παλαιό λατομείο Λεβεντάκη, στα Τουρκοβούνια έκτασης 

200 περίπου στρεμμάτων, σε ετήσια βάση, στα πλαίσια της πυροπροστασίας. 

229 
Αποψίλωση & καθαρισμός της δασικής-αναδασωτέας περιοχής ετησίως στα 

πλαίσια της πυροπροστασίας. 

2.1.1.4 Δράσεις για τη βελτίωση της δασικής-αναδασωτέας περιοχής 

230 
Εργασίες ψεκασμού περίπου 10.000 πεύκων σε ετήσια βάση για την 

καταπολέμηση της κάμπιας στα πεύκα. 

231 

Συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο για την προστασία & ανάπλαση των 

Τουρκοβουνίων, διοργάνωση ημερίδων-εκδηλώσεων, σύνταξη γεωλογικών 

μελετών για την αντιμετώπιση της αστάθειας πρανών. 

Στόχος 2.1.2 : Ανάδειξη-αξιοποίηση και προστασία αστικού πρασίνου 

2.1.2.1 Ανάπλαση-αποκατάσταση ανενεργών λατομείων 

232 
Διερεύνηση παραχώρησης στον Δήμο παλαιών ανενεργών λατομείων για την 

ανάπλαση και αποκατάστασή τους. 

2.1.2.2 Μελέτες διαχείρισης περιοχών αστικού πρασίνου 

233 

Σύνταξη μελέτης διαχείρισης για την περιοχή "Λόφος του Παιδιού" σε 

συνεργασία με τον Δήμο της Αθήνας. Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η μελέτη 

διαχείρισης του Άλσους Βεΐκου σύμφωνα με την οποία γίνονται οι συντηρήσεις 

στο Άλσος. 

2.1.2.3 Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 

234 

Πραγματοποιήθηκε, όσον αφορά στο πράσινο, ανακατασκευή της πλατείας 

Κύπρου, της νησίδας Πρωτοπαπαδάκη και βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακατασκευή 

των παρτεριών στη Λ. Βεΐκου (από την οδό Δρυοπίδος έως το Άλσος Βεΐκου).  

2.1.2.4 Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων. 
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235 

Εργασίες συντήρησης πρασίνου όπως κλαδέματα, αποψιλώσεις, ψεκασμοί, 

λιπάνσεις, σχηματισμός λεκανών άρδευσης, σε ετήσια βάση, σε πάρκα, 

αλσύλλια, παρτέρια, νησίδες, πεζοδρόμια, σχολεία, έκτασης 143 στρεμμάτων. 

2.1.2.5 Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων κήπου. 

236 
Πραγματοποιείται προμήθεια και συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού (μηχανήματα, 

εργαλεία) σε ετήσια βάση. 

2.1.2.6 Προμήθεια φυτών, κλπ. υλικών πρασίνου. 

237 

Φύτευση 385 δέντρων και 1.500 θάμνων στη πλατεία Κύπρου, στη νησίδα 

Πρωτοπαπαδάκη, στη νησίδα Βεΐκου, σε πεζοδρόμια και πλατείες του Δήμου 

Γαλατσίου. 

2.1.2.7 Εργασίες αποψίλωσης και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. 

238 

Πραγματοποιούνται εργασίες αποψίλωσης σε πάρκα, αλσύλλια, πλατείες, 

νησίδες, παρτέρια, πεζοδρόμια και σχολεία, έκτασης 130 στρεμμάτων σε ετήσια 

βάση. 

2.1.2.8 
Προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσεις ανάπτυξης 

του πράσινου και βελτίωση της αναδασωτέας περιοχής.  

239 

Δενδροφύτευση τον Μάρτιο του 2017 σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για την 

Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ), με τη συμμετοχή της 

Διεύθυνσης Αναδασώσεων της Περιφέρειας Αττικής, τους Δήμους Γαλατσίου, 

Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης – Ψυχικού, το Σύλλογο “ΔΡΑΣΗ”, το 1ο  Σύστημα 

Προσκόπων Γαλατσίου και Πολιτιστικών Φορέων.  

240 

Αναδάσωση από το Δήμο Γαλατσίου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δήμων για 

την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ),  τη Διεύθυνση 

Αναδασώσεων Αττικής, το Σύλλογο «ΔΡΑΣΗ για την κοινωνία, τον πολιτισμό & 

την ποιότητα ζωής» και εθελοντές – φίλους του περιβάλλοντος  στα 

Τουρκοβούνια τον Μάρτιο του 2016.  

241 
Προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσεις ανάπτυξης του 

πράσινου και βελτίωσης της αναδασωτέας περιοχής.  

Στόχος 2.1.3 :  Προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων  

2.1.3.2 
Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση-επέκταση υφιστάμενων συστημάτων 

άρδευσης 

242 
Πραγματοποιήθηκε επέκταση του υφιστάμενου συστήματος άρδευσης στο 

Άλσος Βεΐκου, στα παρτέρια της Αγίας Ειρήνης, στη νησίδα Βεΐκου. 

2.1.3.3 Ανακατασκευή δικτύου άρδευσης. 

243 

Πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή του δικτύου άρδευσης στην πλατεία 

Βενιζέλου - Φυγαλείας, στην πλατεία Πάρνηθος-Αγ. Γλυκερίας, στην πλατεία 

Μούνδρου, στα παρτέρια Σύρου - Πρωτοπαπαδάκη, στις σκάλες Γιαννιτσών και 

στα παρτέρια της οδού Πρωτοπαπαδάκη. 

2.1.3.4 Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών σε συστήματα άρδευσης 

Μέτρο 2.2 : Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

Στόχος 2.2.1 : Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

2.2.1.1 Ολοκλήρωση-συμπλήρωση δικτύου ακαθάρτων υδάτων 

244 
Συμπλήρωση του δικτύου ακαθάρτων υδάτων με την κατασκευή επέκτασης 

αγωγών αποχέτευσης σε τμήματα που δεν υφίσταται οριστικό δίκτυο. 

2.2.1.2 
Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων. 

245 

Η εργολαβία κατασκευής νέων αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το κεντρικό 

δίκτυο αποχέτευσης είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την πλήρη σύνδεση των 

νέων ακινήτων στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. 

2.2.1.3 Αναγκαστικές συνδέσεις. 

246 
Κατασκευή αναγκαστικών συνδέσεων ακινήτων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων για 

την κατάργηση παλαιών ιδιωτικών δικτύων και μείωση της χρήσης βόθρων στον 
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Δήμο. 

2.2.1.4 Ολοκλήρωση-συμπλήρωση-συντήρηση δικτύου όμβριων υδάτων. 

247 

Καθαρισμοί φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής όμβριων, αποφράξεις 

κεντρικών αγωγών και διερεύνηση αιτιών επικινδύνων καταστάσεων. 

Συντάσσεται μελέτη για επέκταση του δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων. 

2.2.1.5 Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής. 

248 Σύνταξη μελέτης πύκνωσης φρεατίων υδροσυλλογής. 

Στόχος 2.2.2 : Διαχείριση στερεών αποβλήτων και καθαριότητα οδών και 

κοινοχρήστων χώρων 

2.2.2.1 
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών 

διαχείρισης ΑΣΑ 

249 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 & 660 lit, ενός μεγάλου και ενός μικρού 

μηχανικού σαρώθρου, ενός απορριμματοφόρου, ενός φορτωτή με σύστημα 

μετάδοσης 4Χ4, ενός πλυντηρίου πεζοδρομίων - οδοστρωμάτων και λοιπού 

εξοπλισμού καθαριότητας. Επίσης πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή οχημάτων 

της υπηρεσίας καθαριότητας  και τοποθέτηση αρπάγης σε ένα όχημα.  

2.2.2.2 Κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης. 

250 Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης 80 νέες θέσεις κάδων ανακύκλωσης. 

2.2.2.3 
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών 

καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων. 

251 
Οριοθέτηση 243 θέσεων κάδων απορριμμάτων με την τοποθέτηση "Π" 2015-

2016. 

2.2.2.7 Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων 

252 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη "Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου 

Γαλατσίου" που αφορά ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμό 

δράσεων για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. 

2.2.2.8 Δημιουργία  δικτύου ''Πράσινων σημείων''. 

253 

Σε αναμονή για την αξιολόγηση του φακέλου υποβολής για το πρόγραμμα 

"Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων", που 

περιλαμβάνει την δημιουργία ενός κεντρικού "πράσινου σημείου" και την 

τοποθέτηση έξι μικρών περιφερειακών σημείων συλλογής. 

2.2.2.9 
Δημιουργία υποδομών συγκέντρωσης-διαχωρισμού απορριμμάτων 

"Πράσινων σημείων''. 

254 
Σε αναμονή για την αξιολόγηση του φακέλου υποβολής για το πρόγραμμα 

"Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων". 

Στόχος 2.2.3 : Βελτίωση της αισθητικής των δημόσιων χώρων 

2.2.3.1 
Λειτουργική ενσωμάτωση χωροταξικού και πολεοδομικού  εθνικού και 

περιφερειακού σχεδιασμού στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου 

255 

Έχει συνταχθεί η μελέτη χρήσεων γης ώστε να συνδεθεί το Γ.Π.Σ. με το υπάρχον 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και αναμένεται η έγκρισή της από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

2.2.3.2 
Διασφάλιση ελεύθερων χώρων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις 

μέσω απαλλοτριώσεων ή αγοράς. 

256 

Μετά τη διερεύνηση διάφορων ακινήτων ο Δήμος προέβη σε αγορά ακινήτου για 

δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 

τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον χαρακτηρισμό της 

έκτασης για κοινωφελή χρήση. 

2.2.3.3 Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου. 

257 
Σύνταξη εκθέσεων σχετικών με αιτήσεις άρσεων απαλλοτριώσεων και αγορά 

ρυμοτομούμενου τμήματος στο Ο.Τ. 28/98. 

2.2.3.4 Σύνταξη τοπογραφικών μελετών. 

258 Σύνταξη τοπογραφικών μελετών απαραίτητων σε έργα του Δήμου. 
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2.2.3.5 
Ανάπλαση-κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυκλοφορίας και 

ποδηλατοδρόμων στον Δήμο Γαλατσίου. 

259 

Έχει συνταχθεί η μελέτη για την ανάπλαση και κατασκευή δικτύου πλατειών 

οδών ήπιας κυκλοφορίας & ποδηλατοδρόμων του Δήμου και γίνεται διερεύνηση 

για χρηματοδότηση. 

2.2.3.7 
Ανάπλαση-ανακατασκευή πλατειών, παιδικών χαρών και γενικά 

κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) 

260 

Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Ανάπλαση Νησίδας 

Πρωτοπαπαδάκη από την οδό Βενιζέλου έως την Περιφερειακή Αττικού 

Άλσους». Στόχος των παρεμβάσεων η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 

της κεντρικής νησίδας της οδού Πρωτοπαπαδάκη του Δήμου Γαλατσίου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών και αφορά εργασίες ανακατασκευής της 

νησίδας, τοποθέτηση πλάκας πεζοδρομίου, οργάνωσης φύτευσης στο εσωτερικό 

της νησίδας καθώς και κατασκευή δικτύου άρδευσης. Επίσης, περιλαμβάνει την 

πλήρη ανακατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, το οποίο παρουσιάζει 

σημαντικά προβλήματα, με τη δημιουργία νέων υπόγειων δικτύων και την 

τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας. 

261 

Δημιουργία τριών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στο μεγάλο πάρκινγκ του Άλσους 

Βεΐκου, καθώς και διάδρομο με κουπαστές (ράμπα με ήπια κλίση) για την 

εύκολη πρόσβαση των πολιτών και των ατόμων με αναπηρία στους χώρους του 

πάρκου. Το έργο αναβάθμισης και καλλωπισμού της τρίτης εισόδου στο Άλσος 

Βεΐκου περιλάμβανε επιπλέον βάψιμο του εξωτερικού χώρου στο πάρκινγκ, 

φύτευση καλλωπιστικών φυτών, καθώς και σημαντική ενίσχυση του φωτισμού 

για μεγαλύτερη ασφάλεια τις νυχτερινές ώρες. 

2.2.3.8 Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Γαλατσίου. 

262 

Προμήθεια νέων σύγχρονων οργάνων παιδικής χαράς, προμήθεια και 

τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου, 

συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών, έλεγχος και πιστοποίηση του 

συνόλου των παιδικών χαρών και μετρήσεις ακτινοβολίας στην περιοχή των 

παιδικών χαρών του Δήμου. 

2.2.3.9 Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, νησίδων και αλσών). 

263 

Έχουν γίνει συντηρήσεις και τοποθέτηση νέων περιφράξεων σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου, συντήρηση και καθαρισμός των σιντριβανιών, τοποθέτηση 

νέων παροχών της ΕΥΔΑΠ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. 

2.2.3.10 
Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας 

και Απειράνθου 

264 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της πλατείας με πρόσβαση για τα ΑΜΕΑ σε όλη 

την επιφάνειά της. Το έργο περιελάβανε την κατασκευή πέργκολας και 

τοποθέτηση καθιστικών ώστε να δημιουργούνται χώροι ευχάριστοι για τους 

δημότες. 

2.2.3.11 Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου. 

265 

«Ανακατασκευή Πλατείας Κύπρου», το έργο αφορά την ανάπλαση της πλατείας, 

συνολικής έκτασης 1,2 στρεμμάτων, που αποτελεί πόλο έλξης των κατοίκων 

όλων των ηλικιών για ξεκούραση και αναψυχή. Στόχος του Δήμου μετά την 

ολοκλήρωση των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός χώρου ιδιαίτερης 

αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας στην πόλη. Το έργο αφορά τη συνολική 

επαναδιαμόρφωση  της πλατείας Κύπρου, με την αποκατάσταση των φθορών και 

των ελλείψεων σε πράσινο, τις υποδομές σε αστικό εξοπλισμό,  ανακατασκευή 

του παιδότοπου και εξασφάλιση ασφαλούς και ανεμπόδιστης διέλευσης των 

πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

2.2.3.12 
Ανάπλαση πλατείας μεταξύ των οδών Βυζαντίου, Αθηναίων, Παραδεισίων 

και Ανωνύμου (Ο.Τ. 59/τ.97) και κατασκευή της Ανωνύμου οδού. 



  

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2014-2019       -50- 

266 

Βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη σχετικά με τη Φυτοτεχνική διαμόρφωση και 

Άρδευση της πλατείας μεταξύ των οδών Βυζαντίου, Αθηναίων, Παραδεισίων και 

Ανωνύμου (Ο.Τ. 59/τ.97). 

2.2.3.13 Ανάπλαση πλατείας στη συμβολή των οδών Αλκυόνης και Πυθίας. 

267 
Σε εξέλιξη η μελέτη με επανασχεδιασμό της πλατείας προκειμένου να 

πληρούνται οι σύγχρονες προδιαγραφές. 

2.2.3.16 Ανάπλαση πλατείας Αλκυόνης-Κουντουριώτου. 

268 
Βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη σχετικά με τη Φυτοτεχνική διαμόρφωση και 

Άρδευση της πλατείας Αλκυόνης - Κουντουριώτου. 

2.2.3.17 Ανάπλαση πλατείας στη συμβολή των οδών Σκρά και Ναυαρίνου. 

269 

Η μελέτη είναι σε εξέλιξη και αφορά στον επανασχεδιασμό του Κ.Χ. που 

βρίσκεται δίπλα από την παιδική χαρά με στόχο την αξιοποίηση του χώρου ως 

τόπου αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής. 

2.2.3.19 

Βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των πλατειών: 

α) στη συμβολή των οδών Ναρκίσσου και Ι. Φωκά και β) πλατείας στην οδό 

Μαραθώνος. 

270 
Έχει ολοκληρωθεί ο χρωματισμός των πλατειών και συντάσσονται οι σχετικές 

μελέτες για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας. 

2.2.3.20 Χρωματισμοί κοινοχρήστων χώρων (πλατειών -νησίδων κλπ.). 

271 Έχουν ολοκληρωθεί οι χρωματισμοί σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους. 

2.2.3.23 Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

272 Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας και αγορά mini bus. 

273 

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και υπογράφτηκε η σύμβαση 

για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου προκειμένου να καταρτιστεί το Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

2.2.3.24 Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δήμου Γαλατσίου. 

274 Έγινε η ανάθεση υπηρεσίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

2.2.3.25 Δημιουργία Πάρκου Ζώων. 

275 

Δημιουργία πρότυπου Πάρκου Κοινωνικοποίησης και Άθλησης Σκύλων εντός 

του Άλσους Βεΐκου με σκοπό την ανάγκη κοινωνικοποίησης και ελεύθερης και 

ασφαλούς άθλησης των σκύλων. Δημιουργήθηκαν δύο πάρκα για μεγαλόσωμα 

και μικρόσωμα σκυλιά κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς που περιλαμβάνουν : διαδρόμους, παιχνίδια άσκησης, χώρο 

αναμονής με στέγαστρο για τον ήλιο και τη βροχή, με παγκάκια και δέστρες 

σκύλων, τρεις κλειστούς χώρους ασφαλών εισόδων και εξόδων των συνοδών και 

των ζώων, μεταλλικά σταχτοδοχεία στις δύο εισόδους-εξόδους, φωτισμός και 

προβολείς. 

Στόχος 2.2.4 : Βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

2.2.4.3 Αναβάθμιση-βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου. 

276 

Τεχνικές εργασίες για τη συντήρηση και επισκευή του οδοστρώματος σε 

δρόμους του Δήμου Γαλατσίου στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση- Επισκευή 

οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών 

οδών–Εργολαβία 2016». Στόχος του έργου η αποκατάσταση φθορών που έχουν 

δημιουργηθεί είτε με την πάροδο του χρόνου, είτε άλλων απρόβλεπτων 

γεγονότων σε α) πεζοδρόμια, β) κράσπεδα, γ) φρεάτια και καπάκια φρεατίων 

Ο.Κ.Ω., δ) οδοστρώματα από άσφαλτο, ε) αντιολισθηρά οδοστρώματα από 

σκυρόδεμα, στ) στηθαία ασφαλείας και κάγκελα δημόσιων κοινόχρηστων 

χώρων. Σημειώνεται ότι η εργολαβία πραγματοποιήθηκε σε διάφορα σημεία 

όλης της περιφέρειας του Δήμου Γαλατσίου. 

277 

Προμήθεια ασφάλτου και σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών για τη 

βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου, προμήθεια εργαλείων και μικρών 

μηχανημάτων απαραίτητων για τις εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου. 

2.2.4.4 Βελτίωση τοπικών οδών Δ. Γαλατσίου 
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Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της 

Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Τοπικών Οδών 

Δήμου Γαλατσίου». Το έργο αφορά σε βελτιώσεις τμημάτων υφιστάμενων οδών 

του Δήμου με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Συγκεκριμένα, θα 

πραγματοποιηθούν εργασίες σε δρόμους του Δήμου για τη βελτίωση οδών με 

ασφαλτικό οδόστρωμα, αλλά και με αντιολισθηρό οδόστρωμα συνολικής 

επιφάνειας περίπου 22.000 τ.μ..  

2.2.4.5 Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη- Δρυόπιδος). 

279 

Είναι σε εξέλιξη η εργολαβία κατασκευής της οδού, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη. Το έργο αφορά στην κατασκευή της οδού η 

οποία παρέμενε αδιάνοικτη από την ένταξή της στο σχέδιο. 

2.2.4.6 Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων. 

280 Ολοκληρώθηκε η εργολαβία με την ανακατασκευή τμήματος της οδού Ρόδων. 

2.2.4.7 Διαπλατύνσεις διαφόρων οδών του Δήμου. 

281 Σύνταξη μελέτης. 

2.2.4.8 Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν (από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου) 

282 

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης «Ανάπλαση Λεωφόρου Βεΐκου 

εκατέρωθεν από την οδό Λόφου Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου» μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλατσίου. Στόχος του έργου είναι η 

βελτίωση της εικόνας της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η 

απόδοση των πεζοδρομίων στους πεζούς με αύξηση του πλάτους τους και 

τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης. Επίσης, η ανάδειξη του υφιστάμενου 

πρασίνου με τη διατήρηση όλων των αξιόλογων μεγάλων δέντρων και 

εμπλουτισμός με νέες φυτεύσεις, η δημιουργία θέσεων ανάπαυσης, η 

αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού φωτισμού με παράλληλη εξοικονόμηση 

ενέργειας και αλλαγή φωτιστικών σωμάτων στον κοινόχρηστο χώρο της 

Ομορφοκκλησιάς για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο 

σύνολο της περιοχής. Το έργο αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για 

την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη, τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, τη 

λειτουργική σύνδεση του Άλσους Βεΐκου με το ΠΑΛΑΙ, την ανάδειξης της 

Ομορφοκκλησιάς και τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου 

Τουρκοβουνίων. 

2.2.4.9 
Συντήρηση-επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών 

κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών. 

283 

Υλοποίηση των έργων «Συντήρηση- Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και 

προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών». Στόχος του έργου είναι η 

αποκατάσταση φθορών που έχουν δημιουργηθεί είτε με την πάροδο του χρόνου, 

είτε άλλων απρόβλεπτων γεγονότων σε α) πεζοδρόμια, β) κράσπεδα, γ) φρεάτια 

και καπάκια φρεατίων Ο.Κ.Ω., δ) οδοστρώματα από άσφαλτο, ε) αντιολισθηρά 

οδοστρώματα από σκυρόδεμα, στ) στηθαία ασφαλείας και κάγκελα δημόσιων 

κοινόχρηστων χώρων. Η  εργολαβία  αφορά  διάφορα σημεία  της περιφέρειας 

του Δήμου Γαλατσίου. 

2.2.4.10 Ειδικές διαμορφώσεις πεζοδρομίων, αποτμήσεων και κρασπεδορείθρων 

284 Σύνταξη μελέτης. 

2.2.4.11 Αναβάθμιση-βελτίωση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης οδικού δικτύου. 

285 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και μεμβρανών κάλυψης κατακόρυφης 

σήμανσης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου. Προμήθεια 

ηλεκτρονικών πινακίδων μετάδοσης μηνυμάτων που τοποθετήθηκαν σε κεντρικά 

σημεία και στα όρια του Δήμου. Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 

ονοματοθεσίας. 

Στόχος 2.2.5 : Βελτίωση υποδομών δικτύων 

2.2.5.1 Ολοκλήρωση-αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού 
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Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες οδοφωτισμού, 

φωτιστικά οδοφωτισμού κ.λπ.), δαπάνες για την επέκταση του δικτύου φωτισμού 

σε διάφορα σημεία του Δήμου σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ. 

2.2.5.2 Ανακατασκευή αξονικού δημοτικού φωτισμού. 

287 

Η εργολαβία είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την αποξήλωση του παλαιού 

φωτισμού, τοποθέτηση νέου σύγχρονου αξονικού φωτισμού και αναβάθμιση των 

υφιστάμενων πίλαρ σε διάφορες οδούς του Δήμου. 

2.2.5.3 
Ανακατασκευή δικτύου εξωτερικού φωτισμού στο Άλσος Βεΐκου-Αγ. 

Γεώργιος. 

288 
Η εργολαβία είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνεται στην ανακατασκευή των 

πεζοδρομίων της Λεωφόρου Βεΐκου. 

2.2.5.5 
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών 

ηλεκτροφωτισμού. 

289 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού, παροχή υπηρεσίας 

εγκατάστασης & απεγκατάστασης φωτεινού διάκοσμου κατά την περίοδο των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα. Έχουν αντικατασταθεί και προστεθεί 200 

περίπου νέα φωτιστικά σώματα, έχουν τοποθετηθεί 1.000  οικονομικοί και 

οικολογικοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, ενώ 

έχουν συντηρηθεί περίπου 2.000 λαμπτήρες σε φωτιστικά στύλων του εναέριου 

δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.  

Μέτρο 2.3 : Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης, της Χρήσης ΑΠΕ και της 

Έξυπνης Διαχείρισης της Ενέργειας 

Στόχος 2.3.1 : Μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στις δημοτικές υποδομές 

2.3.1.1 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων με εφαρμογή ΑΠΕ. 

290 Σύνταξη μελέτης. 

2.3.1.2 
Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Δ. Γαλατσίου. 

291 Σύνταξη μελέτης. 

2.3.1.3 
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού με εφαρμογή ΑΠΕ σε 

αυτόνομα συστήματα και τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας. 

292 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών. 

2.3.1.4 
Πιλοτικές παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε άλλες 

δημοτικές υποδομές (κοινόχρηστους χώρους, χώρους αθλοπαιδιών κ.λπ.). 

293 Σύνταξη μελέτης. 

Άξονας 3: Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου   

Μέτρο 3.1 : Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου ανάπτυξη ανθρωπίνου 

δυναμικού  

Στόχος 3.1.1 : Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού και των αιρετών σε θέματα 

τοπικής αυτοδιοίκησης, νέες τεχνολογίες, νομοθεσίες 

3.1.1.1 
Επιμόρφωση προσωπικού με προγράμματα κατάρτισης και δια βίου 

μάθησης, εκπαίδευση σε χειρισμό Η/Υ 

294 

Το προσωπικό του Δήμου παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και μεγάλο 

αριθμό σεμιναρίων σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που αφορούν νέες 

νομοθεσίες, αλλά και απόκτηση εξειδίκευσης στο αντικείμενο των αρμοδιοτήτων 

τους. 

295 

Επιμορφωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το επιστημονικό προσωπικό της  

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου 

πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018 με θέμα «Ψυχικό τραύμα και την κλινική 

εικόνα του» με στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ειδικών επιστημόνων 

ψυχικής υγείας της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε 

επαφή με κοινωνικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε από Ψυχολόγ–Ψυχοθεραπεύτρια του Ινστιτούτου Τραυματο-
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θεραπείας σε έξι δίωρες συναντήσεις και δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής στους 

εργαζόμενους της Υπηρεσίας. 

296 
Συμμετοχή συμβασιούχων του ΟΑΕΔ σε επιμορφωτικά προγράμματα ΚΕΚ 

εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Στόχος 3.1.2 : Βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής δομής, αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

3.1.2.2  
Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 

του Δήμου. 

297 

Καταγραφή αιτημάτων των δημοτών από την υπηρεσία πρασίνου σε 

ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και η 

διευθέτησή  τους με βάση την αναγκαιότητα και την ημερομηνία του αιτήματος. 

298 Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δομών του Δήμου.  

3.1.2.3 Παρακολούθηση επιχειρησιακού προγράμματος και προγραμμάτων δράσης. 

299 
Σχεδιασμός παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των 

προγραμμάτων δράσης. 

3.1.2.4 
Κανονισμός Λειτουργίας του Δήμου και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

των Ν.Π.Δ.Δ. 

300 

Ψήφιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

"Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης 

Παπαδιονυσίου" και "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  

Δήμου Γαλατσίου". 

3.1.2.5 Τυποποίηση χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

301 
Παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις για τους αιτούντες αδειών καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

3.1.2.6 Αναβάθμιση-Αναδιοργάνωση  των Υπηρεσιών του Δήμου. 

302 

Τεκμηρίωση και βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Γαλατσίου 

και Πιστοποίηση της Διαχειριστικής του Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ 1429. 

303 

Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Γαλατσίου μετά από εκπόνηση 

Συγκοινωνιακής Μελέτης και σύνταξη Μελέτης Βιωσιμότητας εγκεκριμένων 

από τους συναρμόδιους φορείς ΟΑΣΑ και Υπουργείο Μεταφορών και προμήθεια 

δύο (2) Αστικών Λεωφορείων. 

304 
Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία των περιπτέρων καθώς και 

των προϋποθέσεων κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου από αυτά. 

305 

Κλείσιμο 4 Ισολογισμών του Δήμου, μηχανογράφηση του Ε9 και Κωδικοποίηση 

του Μητρώου Παγίων για την διευκόλυνση της συγκρισιμότητας της Γενικής 

Λογιστικής και του Δημόσιου Λογιστικού. 

306 

Αναβάθμιση του τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων με την 

επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα νομοθεσίας για τα κρατικά οχήματα,  

την απόκτηση κάρτας ταχογράφου οδηγού, την πιστοποίηση επαγγελματικής 

ικανότητας οδηγών και την απόκτηση δωρεάν λογισμικού προγράμματος 

οργάνωσης του γραφείου κίνησης οχημάτων. 

3.1.2.7  
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Δήμου ,των Ν.Π.Δ.Δ., των Αιρετών, του Προσωπικού κλπ.  

307 

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. μέσω εργολαβικών αναθέσεων και συμβάσεων με 

εξειδικευμένους συμβούλους στους τομείς της Διαχείρισης Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων, Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Λογιστικής 

υποστήριξης των Νομικών Προσώπων, αλλά και μέσω Φορέων του Δημοσίου 

τομέα. 

Στόχος 3.1.3 : Προσλήψεις και αξιοποίηση του προσωπικού 

3.1.3.1 Πρόσληψη και αξιοποίηση προσωπικού ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
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ανάγκες του Δήμου (μετατάξεις, κινητικότητα, προγράμματα κοινωφελούς 

εργασίας, πρόσληψη συμβασιούχων κ.λπ.) 

308 Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

309 
Εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 6 Ν. 

3852/2010). 

310 Πρόσληψη 5 υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 

311 Ανάθεση ιατρικών υπηρεσιών σε Ιατρό Εργασίας.  

312 Συμμετοχή στον Β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 και τον Α΄ κύκλο του 2019. 

313 Προσλήψεις εποχικού προσωπικού συμβασιούχων στην πυρασφάλεια. 

314 

Συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. 8ος του 2015 

(5μηνο 151 ατόμων), 4ος του 2017 (8μηνο 146 ατόμων), 10ος του 2018 (8μηνο με 

4μηνη παράταση 164 ατόμων). 

315 

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω 8μηνων εργαζόμενων στην 

καθαριότητα. Από το 2018 με προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών 

απασχολούνται 43 εργάτες και οδηγοί καθαριότητας. 

316 

Μετά από δικαστικές αποφάσεις 54 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων 

(κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχίατρος κ.λπ.) μετατράπηκαν σε 

αορίστου χρόνου. 

317 

Μετά από δικαστικές αποφάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου 14 

διοικητικοί υπάλληλοι, 1 οικιακή βοηθός, 1 εργάτης καθαριότητας και 8 

Σχολικοί Τροχονόμοι, οι τελευταίοι μετατάχθηκαν σε καθαριστές εσωτερικών 

χώρων. 

318 
Το 2015 με σύμβαση 2 μηνών απασχολήθηκαν 12 εργάτες καθαριότητας, 3 

οδηγοί και 10 εργάτες  πυρασφάλειας. 

319 

Το 2015 με σύμβαση 8 μηνών και μετά από ανανέωση προηγούμενης σύμβασης 

του 2014, απασχολήθηκαν 15 εργάτες καθαριότητας και 4 οδηγοί που κατόπιν 

διαδοχικών ανανεώσεων εργάσθηκαν ως το 2018. 

320 

Το 2015 προσλήφθηκαν 15 εργάτες καθαριότητας με ανανέωση της σύμβασης 

ως το 2018, 2 ηλεκτρολόγοι και 3 οδηγοί, επίσης με ανανέωση της σύμβασης ως 

το 2018. 

321 

Ο Δήμος λειτούργησε ως φορέας υποδοχής εικοσιένα  21 ατόμων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του  

προγράμματος  του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων «Κοινωνικές Δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου» στο πλαίσιο του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την παροχή υπηρεσιών 

παντοπωλείου, παροχή συσσιτίου, φαρμακείου και λειτουργίας της τράπεζας 

χρόνου. 

Μέτρο 3.2 : Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας, αξιοποίηση πηγών 

χρηματοδότησης, εξορθολογισμός εσόδων-δαπανών.  

Στόχος 3.2.1 : Αναζήτηση και αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης  

3.2.1.1  Εξασφάλιση πόρων μέσω συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

322 
Επιχορήγηση από  το ΕΣΠΑ - Π.Ε.Π. για την κατασκευή του νέου 

Βρεφονηπιακού σταθμού.  

323 

Επιχορήγηση με την Ένταξη της Πράξης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς του Ε.Π. Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού.(ΤΟΠΣΑ). 

324 

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ - ΜΟΔ για την έκδοση πιστοποιητικών για την 

Ενεργειακή απόδοση των σχολικών συγκροτημάτων Βενιζέλου και Δρυόπιδος 

και του Δημαρχείου και προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αναβάθμισή τους. 

325 
Επιχορήγηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ - 

Π.Ε.Π.  για την Πλατεία Κύπρου. 

326 
Επιχορήγηση ποσού από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. για τη 

Ανακατασκευή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δ. Γαλατσίου, 
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Άλσος Βεΐκου. Απ Ε016. 

327 Επιχορήγηση για δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων. 

328 Επιχορηγήσεις για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις. 

329 
Επιχορήγηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τα Σχολικά 

κτίρια 

330 
Επιχορήγηση από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη Βελτίωση 

των τοπικών οδών του Δήμου Γαλατσίου. 

331 
Επιχορήγηση από το Ε.Σ.Π.Α. της Πράξης "Κέντρο κοινότητας Δήμου 

Γαλατσίου" Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. 

332 
Επιχορήγηση από το Ε.Σ.Π.Α. της Πράξης "Δομή παροχής βασικών αγαθών 

Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίων" Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. 

333 

Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα "life", που αποτελεί 

χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την 

κλιματική αλλαγή με στόχο την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμου 

νανοκαταλυτικής συσκευής προκειμένου τα Δημόσιας χρήσης βαρέα οχήματα να 

συμμορφωθούν στις απαιτήσεις της Ε.Ε. για τα επίπεδα εκπομπών ρύπων και 

ποιότητας αέρα. 

334 
Επιχορήγηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη 

Λεωφόρου Βεΐκου. 

335 
Ένταξη στο πρόγραμμα "Σχέδια βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας" από το 

Πράσινο Ταμείο (Ε.Σ.Π.Α.). 

336 
Υποβολή φακέλου για ένταξη στο πρόγραμμα "Τοπικά σχέδια διαχείρισης 

Απορριμμάτων"(Ε.Σ.Π.Α.). 

337 

Ένταξη στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Επέκταση- αναβάθμιση υποδομών 

στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες" στον Οργανισμό Κοινωνικής 

Προστασίας και αλληλεγγύης για τον Ζ' και Η' Βρεφονηπιακό σταθμό 

(Ε.Σ.Π.Α.). 

338 
Επιχορήγηση ποσού για την ανάπλαση της πλατείας Αλκυόνης-Κουντουριώτου 

από την Περιφέρεια. 

339 
Επιχορήγηση ποσού για την αποκατάσταση της Ευστάθειας των Βραχωδών 

Πρανών στη Περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου  

340 
Χρηματοδότηση μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α για την ίδρυση νέου τμήματος παιδικής 

φροντίδας στον Ζ' Βρεφονηπιακό σταθμό. 

341 
Προμήθεια ενός φορτωτή με σύστημα μετάδοσης 4Χ4 (πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 

342 
Προμήθεια πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρωμάτων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ). 

343 Προμήθεια σαρώθρου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 

344 
Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου 

(πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 

345 
Επιχορήγηση "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και 

λοιπών δράσεων" (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ). 

346 
Επιχορήγηση "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή συνοδευτικού 

εξοπλισμού" (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 

347 
Επιχορήγηση από "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

των παιδικών χαρών" (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 

348 
Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

του Δήμου. 

3.2.1.2 
Εξασφάλιση πόρων χρηματοδότησης για τα προγράμματα ''Βοήθεια στο 

σπίτι'','' Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'' κ.λπ. 

349 
Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" και 

"Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'' 
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Στόχος 3.2.2 : Αξιοποίηση και διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, των 

Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ. 

3.2.2.1  Εκμετάλλευση των κυλικείων του Δήμου 

350 Μίσθωση τεσσάρων χώρων εκμετάλλευσης από την Ανώνυμη Μονομετοχική.  

3.2.2.2  
Αξιοποίηση υποδομών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (πολιτιστικού κέντρου 

«Καμίνι» κ.λπ.) 

351 

Παραλαβή και λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου "Καμίνι" τον Νοέμβριο του 

2015, το οποίο λειτουργεί ως πολυχώρος με θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, 

προβολή κινηματογραφικών έργων, φιλοξενία εκθέσεων, επιδείξεων μόδας, 

τεχνολογίας, παραδοσιακών προϊόντων, επίσης πραγματοποιούνται βιωματικά 

εργαστήρια, πολιτικοί γάμοι, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με τοπική και  

διεθνή εμβέλεια με συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη για θέματα ψυχικής 

υγείας, αθλητισμού, εκπαίδευσης, προστασίας του περιβάλλοντος, του 

πολιτισμού κ.ά., ενώ έχουν λάβει χώρα συναντήσεις και συνεργασίας με 

υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς από κρατικούς φορείς και Δήμους της 

Νορβηγίας και της Κίνας. Στον χώρο της Βιβλιοθήκης, διοργανώνονται 

παρουσιάσεις βιβλίων και παραμυθιών, συζητήσεις με συγγραφείς και 

δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικευμένους παιδαγωγούς, ενώ κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους διοργανώνονται στην Παιδική Βιβλιοθήκη 

επισκέψεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων.  

352 
Ανακαίνιση δύο (2) αιθουσών εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου και 

αισθητική ανακαίνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.  

353 Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στο Ο.Τ. 28/Τ98 το 2015. 

3.2.2.3 
Διευθέτηση της λειτουργίας διεξαγωγής των ιερών εμποροπανηγύρεων (Αγ. 

Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας, Προφήτη Ηλία) 

354 

Διευθετήθηκε η λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Προφήτη Ηλία και έγιναν 

οι αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές όλων των εμποροπανηγύρεων που ενίσχυσαν 

την λειτουργία και την αύξηση των εσόδων του Δήμου. 

Στόχος 3.2.3 : Εξορθολογισμός του λειτουργικού  κόστους και εξασφάλιση 

μηχανισμών είσπραξης εσόδων 

3.2.3.1 Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών 

355 
Πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση τμήματος της Κοινωνικής υπηρεσίας στο 

Δημαρχιακό κτίριο.  

356 

Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του γυμναστηρίου Γυναικών και των στεκιών 

νεολαίας του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού στις παραχωρημένες  

εγκαταστάσεις του ΠΑΛΑΙ. 

3.2.3.2 
Δράσεις για την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων και την 

ορθολογική οικονομική διαχείριση 

357 
Διευθέτηση της λειτουργίας και διεξαγωγής των ιερών εμποροπανηγύρεων Αγίας 

Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία. 

358 

Αξιοποίηση του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου με την μείωση των 

δαπανών ενοικίων μετά την μετεγκατάσταση των "στεκιών νεολαίας" και του 

γυμναστήριο γυναικών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 

και με τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έναντι ενοικίου 

που χρηματοδοτούν μέρος του κόστους συντήρησής του.  

359 

Ενέργειες από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου για  την 

πρόκληση ενδιαφέροντος χορηγών και ενημέρωση για τα οφέλη της χορηγίας για 

το ετήσιο Φεστιβάλ του Δήμου, τις Χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις,  

τις δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Παιδείας. 

360 

Εξασφάλιση πόρων μέσω συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για 

την επιχορήγηση τεχνικών έργων, κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού, 

αγορά εξοπλισμού καθαριότητας, την παροχή κοινωνικού έργου, την εξόφληση 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου, τα σχέδια την βιώσιμη αστική 



  

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2014-2019       -57- 

ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. 

Μέτρο 3.3 : Επενδύσεις Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και ενίσχυση 

λειτουργίας των υπηρεσιών του  Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

Στόχος 3.3.1 : Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακού μηχανολογικού, 

τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

3.3.1.1 Κατασκευή νέων υποδομών 

361 
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Νέου Βρεφονηπιακού σταθμού, ο οποίος 

λειτουργεί από το 2017. 

3.3.1.2 Συντήρηση υφιστάμενων υποδομών, μηχανημάτων, και λοιπού εξοπλισμού 

362 

Πραγματοποιούνται επισκευές και συντηρήσεις στα κτίρια, στις εγκαταστάσεις 

των κτιρίων, στα έργα, τα μεταφορικά μέσα, τα αυτοκίνητα καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού και τον εξοπλισμό τους, στον μηχανολογικό και τεχνολογικό 

εξοπλισμό των κτιρίων, των γραφείων, των μεταφορικών μέσων, στον εξοπλισμό 

στολισμού και φωταγώγησης της πόλης και τον λοιπό εξοπλισμό του Δήμου και 

των ΝΠΔΔ. 

363 Συντήρηση 53 οχημάτων με τακτικό service και επισκευή των έκτακτων βλαβών. 

364 Απόσυρση εγκαταλειμμένων οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί.  

3.3.1.4  Προμήθεια μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

365 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 & 660 lit, ενός μεγάλου και ενός μικρού 

μηχανικού σαρώθρου, ενός απορριμματοφόρου, ενός φορτωτή με σύστημα 

μετάδοσης 4Χ4, ενός πλυντηρίου πεζοδρομίων - οδοστρωμάτων και λοιπού 

εξοπλισμού καθαριότητας, επίσης πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή των 

οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας  και τοποθέτηση αρπάγης σε ένα όχημα.  

366 
Προμήθεια 2 Αστικών Λεωφορείων για την δημιουργίας Δημοτικής 

Συγκοινωνίας. 

Στόχος 3.3.2 : Αξιοποίηση  Τεχνολογιών Πληροφορικής και μηχανοργάνωσης 

3.3.2.1 
Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων Ηλεκτρονικής Οργάνωσης του Δήμου 

και των Νομικών Προσώπων 

367 
Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης εγγράφων για τον Δήμο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. 

368 

Προμήθεια νέου συστήματος σήμανσης των ηλεκτρονικών καρτών παρουσίας 

των υπαλλήλων και καταγραφής απουσιών και εγκατάσταση συσκευών 

ωρομέτρησης σε διάφορα σημεία των υπηρεσιών του Δήμου (Δημαρχείο, ΚΕΠ, 

Κοινωνική Υπηρεσία, Γραφείο κίνησης, Άλσος Βεΐκου κλπ.). 

369 
Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις Υπηρεσίες του Δήμου (Οικονομική 

Διαχείριση, Διαχείριση Προσωπικού, Μισθοδοσία, Δημοτολόγιο).   

370 
Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης για τις υπηρεσίες 

των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.  

371 Χορήγηση ψηφιακών υπογραφών στους υπαλλήλους του Δήμου και των ΝΠΔΔ. 

372 
Μετάπτωση σε διαδικτυακή εφαρμογή των δεδομένων για τα προνοιακά 

επιδόματα των δημοτών από τον Δήμο Αθηναίων. 

373 

Προμήθεια  λογισμικού προγράμματος για τη διαχείριση των αιτήσεων των 

εγγραφών και επανεγγραφών των νηπίων και βρεφών στους παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης. 

374 
Αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος του Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης οχημάτων για την οργάνωση του Γραφείου κίνησης.   

375 
Υποστήριξη και Συντήρηση του λογισμικού προγράμματος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας  Εργολήπτης eCM για τα έτη  2015-2019.  

376 
Αναβάθμιση προγράμματος υπηρεσίας openbekt του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης για την αναζήτηση βιβλίων από τη δανειστική βιβλιοθήκη του 
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Δήμου.  

377 
Προμήθεια λογισμικού προγράμματος παρακολούθησης των συνδρομητών των 

υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού. 

3.3.2.2 
Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και μηχανοργάνωση σημαντικών 

λειτουργιών του Δήμου  

378 Προμήθεια νέων προσωπικών Η/Υ για αντικατάσταση των υφιστάμενων.  

379 
Προμήθεια νέων εξυπηρετητών (servers) για αντικατάσταση των υφιστάμενων 

database server και domain controller.  

380 
Προμήθεια νέας έκδοσης της πλατφόρμας (SQL server) διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων  των Υπηρεσιών του Δήμου. 

381 
Προμήθεια δεύτερου συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για το Data 

center του Δήμου. 

382 Προμήθεια πολυλειτουργικών μηχανημάτων γραφείου.  

383 Προμήθεια σαρωτών (scanners) 

384 
Προμήθεια λογισμικών σχεδιαστικών προγραμμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας 

(Autocad).  

385 
Ψηφιοποίηση των εγγράφων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας το 

2016. 

3.3.2.3 Αξιοποίηση GIS 

386 

Δημιουργία και αξιοποίηση εφαρμογών στο G.I.S. του Δήμου για την καταγραφή 

και απεικόνιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, τους χώρους πράσινου, την 

κατανομή των κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων και γενικότερα την 

ενημέρωση των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δήμου, που 

αφορούν την πολεοδομία, το οδικό δίκτυο, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κ.λπ. 

Εμβαδομετρήσεις, μέτρηση αποστάσεων και στατιστικά στοιχεία επί όλων των 

εφαρμογών και εκτύπωση θεματικών χαρτών. 

387 

Καταγραφή του φυτικού υλικού σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου όπως 

πλατείες, νησίδες, πεζοδρόμια και εισαγωγή των δεδομένων αυτών στο 

γεωπληροφοριακό σύστημα (GIS). 

3.3.2.4 Συντήρηση λογισμικών και τεχνολογικού  εξοπλισμού. 

388 

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών, 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος,  Συντήρηση 

μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων γραφείου, 

καλωδίωσης δικτύου Η/Υ κλπ.), συντήρηση συστήματος αδιάλειπτης παροχής 

ισχύος (UPS) του Data center του Δήμου (αντικατάσταση μπαταριών και έλεγχος 

λειτουργίας). 

Στόχος 3.3.3 : Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες 

3.3.3.1 

 Έργα και Εφαρμογές προηγμένων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και 

Δικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη στο σύνολο του Δήμου (Wi-Fi, 

Ευρυζωνικές Υποδομές κλπ.) 

389 Δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Δήμου με παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

390 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα WiFi for Europeans (WiFi4eu) για δωρεάν παροχή 

internet σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μέσω χρηματοδότησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στόχος 3.3.4 : Ασφάλεια και προστασία των πολιτών και της περιουσίας του Δήμου 

3.3.4.1  Ασφάλεια και προστασία των πολιτών –προστασία καταναλωτή 

391 

Εκλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης σύμφωνα με το 

άρθρο 77 παρ. 6 Ν. 3852/2010, ο οποίος δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων 

πολιτών και επιχειρήσεων για πιθανή κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, 

των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί 

προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. 
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392 

Συγκέντρωση – δράση ενημερωτικού χαρακτήρα με θέμα: «ΟΧΙ κεραίες στις 

γειτονιές μας – υπερασπιζόμαστε την υγεία μας», πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 

του 2018 στη πλατεία-παιδική χαρά επί των οδών Πυθίας – Αλκυόνης – Νυμφών 

με πρωτοβουλία του Δήμου Γαλατσίου και κατοίκων της περιοχής. 

3.3.4.2 Ασφάλεια και Πολιτική προστασία. 

393 
Εργασίες αποψιλώσεων και καθαρισμού 95 οικοπέδων σε ετήσια βάση για 

λόγους πυροπροστασίας. 

394 

Εργασίες αποψιλώσεων και καθαρισμού (5) πέντε μέτρων εκατέρωθεν των 

δρόμων της δασικής αναδασωτέας περιοχής και όλων των αλσυλλίων. Ψεκασμός 

πεύκων για την καταπολέμηση της κάμπιας στα πεύκα που προκαλεί αλλεργίες 

στον άνθρωπο. 

395 

Σχεδιασμός Δημιουργίας νέου συντονιστικού τοπικού οργάνου, ίδρυση ομάδας 

εθελοντών πολιτικής προστασίας και εκπόνηση νέων σχεδίων ΠΣΕΑ (προσωπικό 

έκτακτης ανάγκης). 

396 

Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και αθλητών με την εγκατάσταση νέων 

φωτιστικών σωμάτων LED και πρόσθετου φωτισμού στον άνω περιμετρικό 

μονοπάτι του Άλσους Βείκου, την πρόσληψη 3 νοσηλευτών, την τοποθέτηση 

ράμπας για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ, τη βελτίωση της πυροπροστασία του 

Άλσους και την φύλαξη από ανθρώπινο δυναμικό περιμετρικά του Άλσους κατά 

την θερινή περίοδο. 

3.3.4.3 Δράσεις προστασίας της Δημοτικής περιουσίας 

397 
Τοποθέτηση συναγερμών στους αποθηκευτικούς χώρους του τμήματος των 

προμηθειών,  της καθαριότητας και της τεχνικής υπηρεσίας. 

3.3.4.4 
Εκσυγχρονισμός των υποδομών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης 

κινδύνων 

398 
Ανάθεση υπηρεσίας επίβλεψης  δασικών περιοχών και έγκαιρης πυρανίχνευσης 

εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου. 

399 
Επισκευή σειρήνων πολιτικής άμυνας, εργασίες καθαρισμού φρεατίων, σχαρών 

υδροσυλλογής όμβριων και απόφραξη κεντρικών αγωγών όμβριων. 

400 
Ενημέρωση ιδιοκτητών οικοπέδων για την υποχρέωση αποψίλωση των 

οικοπέδων λόγω αντιπυρικής περιόδου. 

Μέτρο 3.4 : Εξωστρέφεια και Συνεργασίες (Σχέσεις με όμορους Δήμους και 

Συνεργασίες) 

Στόχος 3.4.1: Εξωστρέφεια, Δημόσιες σχέσεις και δράσεις διαδημοτικής και 

υπερτοπικής σημασίας 

3.4.1.1 
Συνεργασία με όμορους Δήμους, Συνδέσμους και Ενώσεις Δήμων, 

Διαδημοτικά δίκτυα,  Υπουργεία κλπ. 

401 

Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετείχε στις εργασίες της 2ης Διακρατικής Συνάντησης 

του έργου MENS (Mental European Network of Sport Events) που 

πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 22 και 23 Ιουνίου στην Πράγα. Το 

έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ /SPORT της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο την οργανική σύνδεση του Αθλητισμού 

και της Φυσικής Άσκησης με την Ψυχική Υγεία. 

402 

1η Ευρωπαϊκή Αθλητική Διοργάνωση για την Ψυχική Υγεία τον Σεπτέμβριο του 

2018, πραγματοποιήθηκε στο Άλσος Βεϊκου του Δήμου. Το πρόγραμμα στην 

Ελλάδα (EVENTSProposal) αποτέλεσε ένα αποφασιστικό βήμα για την 

εγκαθίδρυση και εξάπλωση ενός κινήματος αθλητισμού για την ψυχή από όλους 

(Sport for the Soul for All), βασισμένου στην ενεργό συμμετοχή της κοινότητας.  

403 

Πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση από το Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία 

και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Αναδασώσεων Αττικής, τον Δήμο Γαλατσίου και τον Σύλλογο «Δράση για την 

κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής», την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016.  

Στην αναδάσωση συμμετείχαν το 1ο Σύστημα Πρόσκοπων Γαλατσίου, Μαθητές 
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και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Σχολείου Γαλατσίου, 

καθώς και μέλη Συλλόγων και Φορέων. 

404 

Υλοποίηση του HAV EUROPE μια πρωτοβουλία του Δήμου Γαλατσίου και του 

Δήμου As της Νορβηγίας που αφορά τη συνεργασία σε θέματα τέχνης, 

διαφορετικότητας και ανταλλαγής κουλτούρας. Βασικός σκοπός του 

προγράμματος είναι η αύξηση της επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες των δύο 

δήμων και τη δημιουργία άρρηκτων δεσμών φιλίας, μέσα από τους οποίους θα 

αναπτυχθούν κοινές δράσεις για την εξάλειψη της ξενοφοβίας και την ανάπτυξη 

της ξενοφιλίας. Το έργο «Xenofobia» συνεχίζεται για τρίτη χρονιά με στόχο την 

«αλληλεπίδραση δασκάλου με δάσκαλο» ανάμεσα σε δημοτικά σχολεία του 

Δήμου Γαλατσίου και της Νορβηγίας. Κύριος στόχος είναι η μεταφορά γνώσεων 

από το Σχολείο Τέχνης και το Πολιτιστικό Κέντρο σε Έλληνες δασκάλους και σε 

σχολεία στο Γαλάτσι με βασικό σκοπό τη μεταφορά εμπειρίας από την Ελλάδα 

στη Νορβηγία. Ήδη χάρη στο πρόγραμμα Xenofobia μαθητές από σχολεία των 

δύο χωρών έχουν έρθει σε επαφή με τη διαφορετικότητα και τους τρόπους 

αποδοχής της. 

405 

Ο Δήμος ανέπτυξε συνεργασίες με κοινωνικούς και άλλους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, Υπουργεία, ΜΚΟ, συλλόγους, ακαδημαϊκά ιδρύματα, 

νοσοκομεία, ιδιώτες επαγγελματίες, Δήμους, ενώσεις Δήμων, την Περιφέρεια 

κ.λπ. για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών με την διοργάνωση 

ημερίδων, ομιλιών, ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, την εκπαίδευση των μαθητών και των πολιτών, την 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενημέρωση για την προστασία 

της υγείας και την πρόληψη, την ψυχαγωγία, την παροχή κοινωνικού έργου και 

την διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων.  

3.4.1.2 

Συνεργασίες με  φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (Κοινωνικοί 

φορείς, σωματεία, συλλόγους, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια, Επαγγελματίες, 

εθελοντές, κλπ.) 

406 

Ο Δήμος είναι μέλος του Συνδέσμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων  ( 

ΣΒΑΠ ), του συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων για την προστασία του 

Πεντελικού  (Σ.Π.Α.Π.), του Συνδέσμου των Δήμων για την προστασία και 

ανάπλαση των Τουρκοβουνίων τα έτη 2015-2019 και από το 2017 συμμετέχει 

στον "Φορέα διαχείρισης μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και 

Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας Πάρκου 

Αντώνης Τρίτσης". Επιπλέον ο Δήμος προχώρησε στην υπογραφή 

προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων  

υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας 2015-2020 στα πλαίσια του στόχου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

407 

Οργανώθηκαν εκδηλώσεις, ομιλίες και δενδροφυτεύσεις από τον Σύνδεσμο των 

Δήμων για την προστασία και την ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ), των 

όμορων Δήμων Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας και Ψυχικού και σε συνεργασία με 

Περιβαλλοντικούς Συλλόγους, ΜΚΟ εθελοντές στοχεύοντας στην αναδάσωση 

των εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος. 

408 

Ο Δήμος συμμετέχει στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων 

Προαγωγής Υγείας με την διοργάνωση δράσεων που έχουν ως αποκλειστικό 

σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον 

Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και 

γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο 

της Δημόσιας Υγείας. Επίσης δραστηριοποιείται στους τομείς της Υγειονομικής 
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Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής 

Ιατρικής. 

409 
Αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία συνεργάζονται και 

ενισχύονται μέσω επιχορηγήσεων από το Δήμο.   

410 

Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετείχε ως εταίρος στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την 

ψυχική υγεία, MENS (Mental European Network of Sport Events) και EVENTS. 

Η 2η Διακρατική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον Ιούνιο του 

2017, είχε στόχο την ενημέρωση των εταίρων του προγράμματος και τον τρόπο 

που θα γίνει η συγγραφή ειδικών project με αναφορά στο θέμα της ψυχικής 

υγείας και την αντιμετώπισή της σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.  

411 

Υλοποίηση της 1ης Ευρωπαϊκής Αθλητικής Διοργάνωσης για την Ψυχική Υγεία 

τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Άλσος Βεΐκου. Το έργο χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα ERASMUS+ /SPORT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως 

αντικείμενο την οργανική σύνδεση του Αθλητισμού και της Φυσικής Άσκησης 

με την Ψυχική Υγεία. Η διοργάνωση συνέβαλε στην προβολή του άλσους σε όλη 

την Ευρώπη μέσα από τη διάχυση της πληροφορίας του προγράμματος Events . 

412 

Ο Δήμος ανέπτυξε συνεργασίες με κοινωνικούς και άλλους δημοσίους και 

ιδιωτικούς φορείς, Υπουργεία, ΜΚΟ, συλλόγους, ακαδημαϊκά ιδρύματα, 

νοσοκομεία, ιδιώτες επαγγελματίες, Δήμους, ενώσεις Δήμων, την Περιφέρεια 

κ.λπ. για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών με την διοργάνωση 

ημερίδων, ομιλιών, ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενημέρωση για την 

προστασία της υγείας και την πρόληψη, την ψυχαγωγία, την παροχή κοινωνικού 

έργου και την διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

Στόχος 3.4.2: Εκδηλώσεις και προώθηση του τοπικού κοινωνικού διαλόγου- 

Εξυπηρέτηση του πολίτη 

3.4.2.1 
 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων και την προώθηση 

του τοπικού κοινωνικού διαλόγου  

413 

Το Γραφείο Παιδείας  παρείχε δωρεάν μετακίνηση με τα πούλμαν του Δήμου 

προς την Πανεπιστημιούπολη αποκλειστικά για τους φοιτητές-δημότες του 

Δήμου.  

414 

Ο Δήμος Γαλατσίου, προκειμένου να συνδράμει τους ιδιοκτήτες ακινήτων, στους 

οποίους το Ελληνικό Δημόσιο έχει υποβάλλει ενστάσεις με αντικείμενο την 

διεκδίκηση εκτάσεων που έχουν ανοικοδομηθεί και βρίσκονται εντός σχεδίου και 

ήταν χαρακτηρισμένες στο παρελθόν ως δασικές και δημόσιες, όρισε  Δικηγόρο, 

ειδική συνεργάτιδα του Δήμου σε θέματα κτηματολογίου με συμβουλευτική 

υποστήριξη. Επίσης  πραγματοποίησε ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων στην 

αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που έχουν ανακύψει.  

3.4.2.2  

Βελτίωση των διαδικασιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας σχετικά με τις συμμετοχικές διαδικασίες,  εξυπηρέτηση του 

πολίτη κ.λπ. 

415 

Εθελοντική δράση της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου «Υιοθέτησε ένα δέντρο 

στο Γαλάτσι»  στο πλαίσιο της  προσπάθειας εξωραϊσμού της πόλης, από τους 

πολίτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν  τη φροντίδα του, ενώ ο Δήμος ορίζει το χώρο 

φύτευσης σύμφωνα  με τη σχετική νομοθεσία, αλλά και το είδος του δέντρου που 

θα φυτευτεί. Ο Δήμος επιπλέον παρέχει το λίπασμα, το κλάδεμα και τις 

υπόλοιπες εργασίες. 

416 
Διάθεση θερμαινόμενης αίθουσας για τους άστεγους πολίτες τους χειμερινούς 

μήνες και  κλιματιζόμενης αίθουσας για την αντιμετώπιση του καύσωνα τους 
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θερινούς μήνες στο Δημαρχικό κτίριο. 

417 

Διοργάνωση Φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων 

Δικαστών και εισαγγελέων Π.Ο.Δ.Ε.Ε. και παλαίμαχων της Α.Ε.Κ. για την 

ενίσχυση των πληγέντων κατοίκων της Ανατολικής Αττικής από τις πυρκαγιές 

της 23ης και 24ης Ιουλίου του 2018. 

418 

Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών αφιερωμάτων σε ποιητές, 

καλλιτέχνες, μουσικούς με σκοπό την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για 

την κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών που υποστηρίζονται 

από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

3.4.2.3  
Διοργάνωση εκδηλώσεων, Δράσεις ενημέρωσης και προβολής του έργου του 

Δήμου 

419 

Ο Δήμος συμμετείχε και διακρίθηκε καταλαμβάνοντας τη 2η καλύτερη θέση στο 

Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας 

στη Χρηστή Διακυβέρνηση (ELoGE)», το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες, τους 

κατοίκους, τους εργαζόμενους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην 

πόλη. Για την συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα απαιτήθηκε η συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων από  δημότες, κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρηματίες, 

επισκέπτες του Δήμου Γαλατσίου με σκοπό την καταγραφή των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της πόλης.  

420 

Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ, που υλοποιείται από τον Πολιτιστικό & 

Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου διοργανώθηκαν μουσικές, θεατρικές 

παραστάσεις, συναυλίες και παιδικές παραστάσεις με δωρεάν είσοδο για 249 

συνολικά εκδηλώσεις για τα έτη 2015-2019.  

421 

Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου διοργάνωσε 260 

χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τα έτη 2015-2018 και 20 αποκριάτικες 

εκδηλώσεις τα έτη 2018-2019. 

422 

Διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης την Τσικνοπέμπτη στον περιβάλλοντα 

χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου (ΠΑΛΑΙ) με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, 

χορό και μπουφέ με Ναξιώτικα προϊόντα από χορηγούς, για τους πολίτες και 

εργαζόμενους του Δήμου με  ελεύθερη είσοδο.  

423 

Τα παραδοσιακά "Κούλουμα" την Καθαρά Δευτέρα κάθε έτους διοργανώνονται 

από τον Δήμο και τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό με ζωντανή μουσική 

και παραδοσιακούς χορούς από τοπικούς συλλόγους και την Ομάδα Χορού του 

Δήμου και αποκριάτικο πρόγραμμα για παιδιά συνοδευόμενο από σαρακοστιανά 

εδέσματα. 

424 

Διοργάνωση του Πολυπολιτισμικού Φεστιβάλ από τον Όμιλο UNESCO 

Πειραιώς & Νήσων και το Δήμο Γαλατσίου, αφιερωμένο στον πολιτισμό των 

πέντε ηπείρων. Η διοργάνωση προβάλει τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού των 

5 Ηπείρων και των παραδόσεων κάθε χώρας μέσα από Ethnic γεύσεις, χορούς, 

bazaar ειδών λαϊκής τέχνης, παραδοσιακές φορεσιές, μουσική, τραγούδια για 3 

ημέρες στο Άλσος Βεΐκου με δωρεάν είσοδο. 

425 

Διοργάνωση του 18ου Αφρικανικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ Γαστρονομίας, 

Μουσικής και Λαϊκής Τέχνης με τη συμμετοχή  των Πρεσβειών και Προξενείων 

των Αφρικανικών χωρών στην Ελλάδα και την υποστήριξη του Δήμου 

Γαλατσίου στις εξωτερικές εγκαταστάσεις Κλειστού Ολυμπιακού Σταδίου 

Γαλατσίου στις 8 και 9 Ιουνίου του 2019. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η 

γνωριμία με τα ήθη, έθιμα, τον χορό και τη μουσική των Αφρικανικών χωρών. 

Μέρος των εσόδων από την πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, ενδυμασιών και 

παραδοσιακών εδεσμάτων και ποτών διατέθηκαν για την ενίσχυση του 

πανελλαδικού έργου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».  
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426 

Διοργάνωση του 1oυ Πολυπολιτισμικού Φεστιβάλ Παραμυθιού: «Ένα παραμύθι 

ενώνει τον κόσμο» τον Ιούνιο του 2018 στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο 

(ΠΑΛΑΙ) σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Θεατρική Ομάδα 

Κανέλας AMKE και το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών. Κατά τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε bazaar με σουβενίρ από όλες τις χώρες και 

προβολή της παραδοσιακής γαστρονομίας από εκπροσώπους των 

μεταναστευτικών Κοινοτήτων. 

427 

Χορευτικές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού με τη συμμετοχή 

σαράντα πέντε χορευτικών ομάδων από το Γαλάτσι, την Ελλάδα και τον κόσμο 

στο Ολυμπιακό, Αθλητικό & Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου με ελεύθερη 

είσοδο. 

428 
Χοροί, Μουσικές και Τραγούδια από τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης 

στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου. 

429 
Διοργάνωση "Λαϊκής βραδιάς" για τους ηλικιωμένους πολίτες στο Πνευματικό 

Κέντρο με ζωντανή μουσική, τραγούδια και χορό. 

430 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» πραγματοποιήθηκε δημιουργικό πρωινό με 

παιδαγωγικά παιχνίδια του προγράμματος «Best 4 child». 

431 

Ο Δήμος Γαλατσίου τίμησε τον Μανώλη Γλέζο για την προσφορά του στους 

κοινωνικούς αγώνες, τις επιστήμες, την ποίηση και τον χώρο της Αυτοδιοίκησης 

σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Κυκλαδικού 

Τύπου και συντονιστή δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση προβλήθηκε 

απόσπασμα από  «Ντοκιμαντέρ – για τη ζωή, το έργο και τη δράση του Μανώλη 

Γλέζου». 

432 

Μουσική εκδήλωση «Αφιέρωμα στο 1821» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» 

από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου το 2018 με τη συμμέτοχή τραγουδιστή και 

τριμελούς ορχήστρας. 

433 

Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας 

Γαλλοφωνίας, διοργάνωσε τον Μάρτιο του 2018 την εκδήλωση «Η επανάσταση 

του 1821 με τα μάτια των Γάλλων". Στην εκδήλωση συμμετείχαν  καθηγητές της 

Γαλλικής Γλώσσας και μαθητές των σχολείων της πόλης.  

434 

Ομιλία «Η επανάσταση του 1821 στη νεοελληνική εικαστική σκηνή» από τη 

Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Γαλατσίου με σκοπό την  ανίχνευση της 

δημιουργίας της ταυτότητας του νεοελληνικού κράτους μέσα από  εικαστικές 

δημιουργίες καλλιτεχνών. Θεατρική παράσταση: «Το συναξάρι του Φώτη 

Κόντογλου» από τη θεατρική ομάδα «Η μηχανή του χρόνου» με διασκευή 

βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Το Αϊβαλί, η πατρίδα 

μου» και  αφιερωμένη στον βίο του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου 

(1807). Μουσική εκδήλωση – συναυλία: «Να ‘τανε το ‘21» - αφιέρωμα στο 

λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι από τον Μάρκο Βαμβακάρη έως τον Γιώργο 

Ζαμπέτα στο Πολιτιστικό Κέντρο “Καμίνι”. Παράσταση «Οι μάχες και η θυσία 

του ήρωα του 1821 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΕΪΚΟΥ βασισμένη σε ιστορική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκαν το 2019. 

435 

Παρουσίαση του βιβλίου «Η τέχνη της μουσικής στη Νάξο, 19ος και 20ος 

αιώνας» και απονομή τιμητικής πλακέτας στον συγγραφέα Βαγγέλη 

Κονιτόπουλου και στον Ναξιώτη μουσικό Μανώλη Μπαρμπεράκη για την 

πολυετή συμβολή τους στη νησιώτικη μουσική. Ακολούθησε μουσική εκδήλωση 

συνοδεία χορευτών από τον Κυνίδαρο και τα μέλη της χορευτικής ομάδας 

«Χορό-Αχλιστός». 

436 

Παρουσίαση του βιβλίου «Νεότερη ιστορία της Νάξου 1800-2000» του 

φιλόλογου Νίκου Λεβογιάννη τον Απρίλιο του 2018. Ακολούθησε προβολή 

ντοκουμέντων, ανάγνωση κειμένων του βιβλίου και ομιλίες, στο Πολιτιστικό 

Κέντρο «Καμίνι». 
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437 

Ο Σύλλογος Θεσσαλών Γαλατσίου «Η Αργώ», σε συνεργασία με τα 

Εκπαιδευτήρια «Ελληνική Παιδεία» και με τη φιλοξενία του Δήμου Γαλατσίου 

διοργάνωσε Εκδήλωση – Αφιέρωμα στον συγγραφέα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου, τον Μάιο του 2018. Το 

πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλίες για την ζωή του Παπαδιαμάντη, 

προβολές και θεατρικά δρώμενα. 

438 

Διοργάνωση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής τον 

Μάρτιο του 2018 από μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με τη συνδρομή του Δήμου, 

στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» με τη συμμετοχή 

περισσότερων από 3.000 μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της 

χώρας.  

439 

Εκδήλωση: «Ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα από τα μάτια των Περσών», τον 

Απρίλιο του 2019. Κατά την διάρκειά της πραγματοποιήθηκε ομιλία από 

Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίαση του 

βιβλίου «Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Περσική Επική Ποίηση» και  έκθεση 

φυσικού αντιγράφου της πανοπλίας του Μ. Αλεξάνδρου και άλλων έργων 

τέχνης.   

440 

Δράση- εκδήλωση  με θέμα τα «Παιχνίδια της γειτονιάς» στο Άλσος Βεΐκου, τον 

Ιούνιο του 2019 από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας . Στόχος 

ήταν η γνωριμία των παιδιών του Δήμου με τα παιχνίδια μιας άλλης εποχής όταν 

τα παιδιά έπαιζαν ομαδικά παιχνίδια, δημιουργούσαν φιλίες, γνώριζαν  τον 

κόσμο, διασκέδαζαν σε  αλάνες που δεν υπάρχουν σήμερα στις πόλεις. 

441 

Τοποθέτηση μαρμάρινης αναθηματικής στήλης με τα ονόματα των 

εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς στις 29 Σεπτεμβρίου του 1944 στον αυχένα 

του Ψυχικού στο πλαίσιο των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου από το τμήμα 

Παιδείας. 

442 

Ο Δήμος στο πλαίσιο της διάχυσης της πληροφορίας και της ενημέρωσης των 

πολιτών για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Δήμου για τα έτη 2016 και 2017 

δημιούργησε και προώθησε newsletter σε ηλεκτρονική μορφή με ανακοινώσεις 

και δελτία τύπου που αφορούν δράσεις και δρώμενα του Δήμου. 

443 

Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετείχε με δικό του περίπτερο στη 2η και την 3η έκθεση 

Verde.tec κυκλικής οικονομίας και τεχνολογίας περιβάλλοντος το 2018 και  2019 

αντίστοιχα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο MEC Παιανίας. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένα έργα προς όφελος των 

τοπικών κοινωνιών, αλλά και τεχνολογικά επιτεύγματα που διασφαλίζουν την 

αειφορία με τη λιγότερη δυνατή ενεργειακή επιβάρυνση. To 2018 το θέμα του 

περιπτέρου ήταν η καμπάνια καθαριότητας «Θα το πέταγες κάτω αν έγραφε το 

όνομά σου;», ενώ το 2019 το θέμα ήταν το έργο CAT4HEAVY του ευρωπαϊκού 

προγράμματος LIFE στο οποίο ο Δήμος Γαλατσίου είναι leader και αφορά στη 

μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων μέσω εγκατάστασης νανοκαταλύτη στα 

βαρέα οχήματα.  

444 

Βράβευση του Δήμου Γαλατσίου στα Greek Green Awards 2018 στην κατηγορία 

"Πράσινο και Αστική Ανάπλαση" για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του 

Άλσους Βεΐκου" Greek Green Awards 2019 για την «Εφαρμογή Καινοτόμου 

Ιδέας μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος» στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 

3η Διεθνή Έκθεση Verde.Tec 2019 για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο του Mec Παιανίας. Το βραβείο 

αφορούσε τη συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου ως leader στο έργο 

CAT4HEAVY του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE 17», το οποίο στοχεύει 

στην απομείωση των ρύπων των δημοσίων βαρέων οχημάτων όπως τα 

απορριμματοφόρα, συμβάλλοντας στη στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών GHG. Το χρηματοδοτούμενο έργο είναι 

ύψους περίπου 2,7εκ Ευρώ, διάρκειας 3 ετών. 
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445 

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Δήμος Γαλατσίου υποδέχεται αποστολές από 

αξιωματούχους Υπουργείων και Περιφερειών της Κίνας με κυβερνητικές 

αποστολές από τους Δήμους/Επαρχίες Jiangxi και Σαγκάης, με σκοπό την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών για θέματα του δημοσίου και συνεργασία 

και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό καθώς επίσης και τις κινεζικές επενδύσεις στην 

Ελλάδα αλλά και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην 

Κίνα. Ο Δήμος διατηρεί επικοινωνία με τους Κινέζους αξιωματούχους με σκοπό 

πιθανή αδελφοποίηση ή περαιτέρω ενημέρωση.        .  

Άξονας 4: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Μέτρο 4.1 : Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προώθηση της απασχόλησης 

Στόχος 4.1.1: Τοπική ανάπτυξη και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

4.1.1.1  Πρωτοβουλίες ενίσχυσης της τοπικής αγοράς και της επιχειρηματικότητας 

446 

Εκδήλωση με θέμα «Γυναικεία επιχειρηματικότητα, γυναικείοι συνεταιρισμοί: ο 

απολογισμός ενός εγχειρήματος του Γραφείου Ισότητας» από τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 

του 2017 με κεντρικό ομιλητή Κοινωνικό Ανθρωπολόγο της Γεν. Γραμματείας 

Ισότητας Φύλων, Εκπαιδεύτρια της ομάδας-Δημιουργική Γωνιά και εκπρόσωπο 

της Womens Associations. 

447 
Διοργάνωση χειμερινού "Φεστιβάλ" την περίοδο των Χριστουγέννων και 

εορταστικών εκδηλώσεων συνδεμένων με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. 

4.1.1.2 
 Προώθηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και του ανθρώπινου 

δυναμικού για την προώθηση θεμάτων τοπικής ανάπτυξης 

448 

Ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 20 Μαρτίου του 2015 στο Πολιτιστικό 

Κέντρο «Μπενετάτου» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού πραγματοποίησε η 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης 

στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς των Δήμων Γαλατσίου και 

Ψυχικού-Φιλοθέης» με θέμα: «Δικτύωση των τοπικών κοινωνικών εταίρων και 

επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης». Η Πράξη είχε ως στόχο τη συνέργεια 

όλων των φορέων των οικονομικών και παραγωγικών τάξεων της περιοχής 

παρέμβασης, με σκοπό την εργασιακή ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας των 

ανέργων, την εκκίνηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση 

των νεοσύστατων επιχειρήσεων των Νέων Επιστημόνων που διαβιούν στην 

περιοχή. 

449 

Ενημερωτική ημερίδα τον Μάρτιο του 2015 διοργάνωσε η Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης στο πλαίσιο της 

Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς των Δήμων Γαλατσίου και Ψυχικού-Φιλοθέης» με 

θέμα: «Δικτύωση των τοπικών κοινωνικών εταίρων και επιχειρηματιών της 

περιοχής παρέμβασης». Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση παρουσίασε το 

στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα 

για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, η εταιρεία 

ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. παρουσίασε την αρχιτεκτονική του νέου Εταιρικού Συμφώνου 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) καθώς και τρία επιδοτούμενα 

προγράμματα  σε εξέλιξη, ενώ ο ΟΑΕΔ παρουσίασε  δράσεις και προγράμματα 

του οργανισμού για τους ωφελούμενους των Τοπ.Σ.Α. και Τοπ.Ε.Κ.Ο. Η Πράξη 

είχε ως στόχο τη συνέργεια όλων των φορέων των οικονομικών και 

παραγωγικών τάξεων της περιοχής παρέμβασης με σκοπό την εργασιακή ένταξη 

στην τοπική αγορά εργασίας των ανέργων, την εκκίνηση νέας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και την ενίσχυση των νεοσύστατων επιχειρήσεων των Νέων 

Επιστημόνων που διαβιούν στην περιοχή. 
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450 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης, 

στα πλαίσια του προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων 

Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού», υλοποίησε ενημερωτική ημερίδα, όπου 

παρουσίασε τα Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ σε ενδιαφερόμενες 

τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και στους ωφελούμενους της πράξης. Η ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου του 2015. Οι ενδιαφερόμενοι 

ενημερώθηκαν για τις δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά», που απευθυνόταν σε 

υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και «Επιχειρηματική Ευκαιρία», για 

επιχειρηματικά σχέδια ανέργων. Η παρουσίαση των προγραμμάτων έγινε από  

εκπρόσωπο του εταίρου STRATCOM, που συμμετέχει στην Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη, που υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

4.1.1.3  
Υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής και συνεργατικής 

επιχειρηματικότητας και αλληλέγγυας οικονομίας 

451 

Λειτουργία της Τράπεζας χρόνου από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ως 

δικτύου αλληλέγγυας οικονομίας, με σκοπό την ανταλλαγή υπηρεσιών και 

μονάδα συναλλαγής το χρόνο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της διοργανώθηκαν 

περιοδικά ανταλλακτικά παζάρια για είδη ένδυσης υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, 

είδη σπιτιού, αξεσουάρ, κοσμήματα και άλλα είδη. 

Στόχος 4.1.2: Δράσεις αντιμετώπισης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης 

4.1.2.1 
 Ενίσχυση της απασχόλησης για άνεργους, γυναίκες, ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες 

452 

Ο Δήμος Γαλατσίου ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την 

Απασχόληση των Δήμων Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, στο πλαίσιο της 

πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 

τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Ψυχικού-Φιλοθέης», 

πραγματοποίησε θεματικό εργαστήριο (workshop), με θέμα : «Παρουσίαση 

Καλών Πρακτικών Υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης 

(Τοπ.Σ.Α.)» με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, παρουσίαση τεχνικών και 

πετυχημένων case studies, καθώς και  περαιτέρω δικτύωση των Αναπτυξιακών 

Συμπράξεων μεταξύ τους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των δράσεων 

τους. 

453 
Συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για μακροχρόνια ανέργους 

και ΑΜΕΑ όλων των ηλικιών  διαφόρων ειδικοτήτων. 

454 
Αποδοχή κοινωφελούς εργασίας χωρίς αμοιβή σύμφωνα με τον Ν.2776/1999 

«Σωφρονιστικός κώδικας». 

455 

7μηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης γυναικών σε τεχνικές χειροτεχνίας με στόχο την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων  και την εύκολη πρόσβαση στην απασχόληση των 

γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και την απόκτηση πιστοποίησης 

γνώσεων «ειδικού χειροτεχνικών κατασκευών» και δευτερογενή στόχο την 

δημιουργία του πρώτου γυναικείου συνεταιρισμού στο Δήμο. 

4.1.2.2 
 Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης των ανέργων, 

επιχειρηματιών, μεταναστών 

456 

Το Μορφωτικό Κέντρο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου και το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 

Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης υλοποίησε 

δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην 

"Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες", " Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών 

χώρων", "Ισπανικά για τον Τουρισμό επίπεδο Α1-Α2 και "Ισπανικά για τον 

Τουρισμό επίπεδο Α1-Α2" για την περίοδο 2014-2015. 
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457 

Το Μορφωτικό Κέντρο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου και το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 

Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης υλοποίησε 

δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην 

"Επεξεργασία κειμένου-Διαδίκτυο (Ι)", " Βασικά Αγγλικά επίπεδο Α1", " Βασικά 

Γερμανικά επίπεδο Α1", "Βασικά Αγγλικά επίπεδο Α2",  "Υπολογιστικά φύλλα-

Παρουσιάσεις (ΙΙ)", " Βασικά Ιταλικά", "Ισπανικά για τον Τουρισμό επίπεδο Α1-

Α2", " Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία", "Βασικά Γαλλικά", "Αγωγή Υγείας-

Πρώτες Βοήθειες", " Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων", "Αγωγή 

Υγείας-Πρώτες Βοήθειες", " Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων"," 

Εικαστικό εργαστήρι", "Φωτογραφία", " Αγγλικά για τον Τουρισμό", "Ρωσικά 

για τον Τουρισμό", " Αστικοί Λαχανόκηποι", "Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-

Διοίκηση Επιχειρήσεων" και "Ιστορία της Τέχνης" για την περίοδο 2015-2016. 

4.1.2.3 
 Ανάπτυξη και διεύρυνση των συνεργασιών του Δήμου με φορείς για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας 

458 
Συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. τα 

έτη 2015, 2017 και 2018. 

4.1.2.4  Προγράμματα στήριξης για ανέργους  

459 

Δωρεάν παροχή σειράς τεσσάρων σεμιναρίων για ανέργους με θέμα : 

"Αναζήτηση Εργασίας: Ενημέρωση, Τεχνικές, Επιτυχία" από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου το 2015.  

460 

Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια για ανέργους τον Μάρτιο του 2019 με 

ωφελούμενες ομάδες-στόχους της δράσης α) άνεργοι νέοι και νέες έως 35 ετών, 

οι οποίοι επιχειρούν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή επιθυμούν να 

εισαχθούν στον κόσμο του επιχειρείν και β) άνεργες γυναίκες ηλικίας άνω των 

50 ετών με σκοπό την επανένταξης του στο νέο ανταγωνιστικό εργατικό πλαίσιο, 

που έχει διαμορφωθεί.  

4.1.2.5 
 Συνοδευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για ανέργους (Σύμβουλοι 

εργασίας). 

461 
Ημερίδα  με θέμα: "Αναζήτηση εργασίας για άτομα 50+ετών: ενημέρωση, 

τεχνικές επιτυχίας"  από σύμβουλο εργασίας. 

Μέτρο 4.2 : Ενίσχυση έργων τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος 

Στόχος 4.2.1: Υλοποίηση έργων  και βελτίωση υποδομών για την ενίσχυση των 

τοπικών επιχειρήσεων και την αύξηση της επισκεψιμότητας 

4.2.1.1  Βελτίωση επισκεψιμότητας δασικών & αναδασωτέων περιοχών του Δήμου 

462 

Αποψίλωση και καθαρισμός πέντε (5) μέτρων εκατέρωθεν των δασικών δρόμων 

και ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση της κάμπιας στα πεύκα που 

προκαλεί αλλεργίες στον άνθρωπο, ώστε να διευκολυνθεί η επισκεψιμότητα. 

463 

Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης από τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, σε συνεργασία με τη Διασωστική 

Ομάδα Γαλατσίου, με σκοπό τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της 

πόλης. 

4.2.1.2  Υλοποίηση δράσεων αστικής ανάπτυξης. 

464 

Υπογραφή σύμβασης το 2019 για την υλοποίηση του "Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που χρηματοδοτείται από το "Πράσινο Ταμείο" 

και αφορά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και προτείνει 

ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές λύσεις που θα συμβάλλουν στην βιώσιμη 

αστική κινητικότητα και ανάπτυξη του Δήμου Γαλατσίου. 

4.2.1.3  Αξιοποίηση Μητροπολιτικού Πάρκου Αττικό Άλσος 

465 Συντάσσονται μελέτες 

4.2.1.4 
 Δημιουργία ήπιων δράσεων αναψυχής εντός της δασικής-αναδασωτέας 

περιοχής 
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466 

Συμμετοχή στην Πανελλήνια Περιβαλλοντική Εκστρατεία των εθελοντών του 

«Let’s do it Greece 2018» με σύνθημα ¨Γίνε η αλλαγή που περιμένεις» για τον 

καθαρισμό του Λόφου Κόκκου σε συνεργασία με φορείς απ’ όλη την Ελλάδα, 

για τον καθαρισμό σε συγκεκριμένη ημερομηνία διαφόρων τοποθεσιών σε όλη 

τη χώρα.  

467 Σχεδιασμός για την σύνταξη μελετών. 

4.2.1.5  Δημιουργία Δημοτικής συγκοινωνίας 

468 

Λειτουργία κυκλικής γραμμής συγκοινωνίας με αφετηρία την Πλατεία 

Χατζησπύρου και διαθέσιμα 2 λεωφορεία που εξυπηρετούν το κοινό προς τις 

στάσεις των ΜΜΜ, το εμπορικό κέντρο του Δήμου, τις υπηρεσίες του Δήμου και 

υποδομές υγείας, πρόνοιας και χώρους λατρείας. 

4.2.1.6  Διεκδίκηση και αξιοποίηση Ολυμπιακών Ακινήτων (ΠΑΛΑΙ) 

469 

Ενέργειες διεκδίκησης του ΠΑΛΑΙ  από το Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τα 

αθλητικά σωματεία, τους πολιτιστικούς και εμπορικούς συλλόγους, φορείς και 

κατοίκους με σκοπό να καταστεί δημόσιος χώρος πολιτισμού και αθλητισμού με 

ελεύθερη πρόσβαση για τη διενέργεια αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, τη στέγαση αθλητικών σωματείων και φορέων και τη φιλοξενία 

των εκδηλώσεών τους. Συμβολική κατάληψη του χώρου πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου του 2015. 

470 

Εξασφάλιση της χρήσης μέρους των Ολυμπιακών Ακινήτων (ΠΑΛΑΙ) . Ο Δήμος 

συντηρεί, προστατεύει και αναβαθμίζει το χώρο του Κλειστού Ολυμπιακού 

Γυμναστηρίου, το οποίο παρέμενε για 11 χρόνια ανεκμετάλλευτο και 

εγκαταλελειμμένο. 

471 

Το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο φιλοξενεί τα "στέκια" και το γυμναστήριο 

γυναικών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου, φιλοξενεί 

πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις έναντι ενοικίου που χρηματοδοτούν 

μέρος του κόστους συντήρησής του και φιλοξενεί τη διοργάνωση εκδηλώσεων 

του Δήμου. 

Στόχος 4.2.2: Ενίσχυση της τοπικής αγοράς 

4.2.2.1 Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 

472 Συντάσσονται μελέτες. 

4.2.2.2 
Δράσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συνδεδεμένων με την 

τοπική οικονομία 

473 

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Νέων στο Δημαρχείο Γαλατσίου, μια ανοιχτή 

συζήτηση με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 νέων, με σκοπό την κοινή 

προσπάθεια για τη βελτίωση της γειτονιάς , της πόλης και του κόσμου με δράσεις 

ζωγραφικής και  μηνύματα αλληλεγγύης, αγάπης και ανθρωπιάς. 

474 

Ο Δήμος Γαλατσίου, σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Νάξου διοργάνωσαν εκδήλωση με ναξιώτικα παραδοσιακά εδέσματα, 

παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή μουσική  την Τσικνοπέμπτη  στον προαύλιο 

χώρο του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ), με ελεύθερη είσοδο 

για όλους. 

4.2.2.3  Θεσμοθέτηση προβλεπόμενων χρήσεων γης  

475 Συντάσσονται μελέτες. 
 

 

 

 

 



  

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2014-2019       -69- 

2.9 Δείκτες αξιολόγησης  
Οι δείκτες της Οικονομικής Υπηρεσίας του 2019 υπολογίσθηκαν με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 1ου 6/μήνου του 2019. 

Άξονας 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Κωδικός 
δείκτη 

Περιγραφή δείκτη 

Κατηγορία δείκτη 2015 2016 2017 2018 
1/1-

30/6/2019 

Εισροών/ Εκροών 
/Αποτελέσματος 

          

OKPA-1 
Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός 
εντάξεων / Έτος 

Εκροών 415 394 388 465 450 

OKPA-2 
Αριθμός ωφελούμενων μητέρων για το πρόγραμμα 
''Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής'' 

Εκροών 111 122 123 184 150 

OKPA-3 
Δομές Ανοιχτής Φροντίδας  : Αριθμός κατ΄ οίκων 
ωφελούμενων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι / 

Έτος 

Εκροών 46 45 46 46 43 

OKPA-4 ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / κατ’ έτος Εκροών 1.109 1.018 1.125 983 811 

ΚΟΙΝ-1 
Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού 

που ολοκληρώθηκαν / Έτος 
Εκροών 30 60 13 16 12 

ΚΟΙΝ-2 
Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων 
που πραγματοποιήθηκαν / Έτος 

Εκροών 3 2 4 3 2 

1.1.2.1 
Αριθμός ωφελούμενων ΑμεΑ από το Κέντρο 
δημιουργικής απασχόλησης και στήριξης ΑμεΑ 

Εκροών 35 30 43 38 46 

1.1.3.1 
Αριθμός ωφελούμενων  οικονομικά ασθενών και 
ανέργων που εντάσσονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Εκροών 1.373 1.253 1.342 1.399 1.462 

1.1.3.2 
Αριθμός ωφελούμενων  οικονομικά ασθενών και 
ανέργων που εντάσσονται στο Κοινωνικό Φαρμακείο 

Εκροών 1.193 247 143 112 124 

1.1.3.3 
Αριθμός ωφελούμενων  οικονομικά ασθενών και 

ανέργων που εντάσσονται στο Κοινωνικό Συσσίτιο 
Εκροών 155 14 48 48 60 

1.1.4.1 
Αριθμός ωφελούμενων αστέγων και ατόμων  με 
επισφαλή κατοικία 

Εκροών 4 3 2 2 3 

1.2.1.1 
Αριθμός ωφελούμενων ατόμων ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού 

Εκροών 1.789 882 1.088 287 141 

1.2.1.2 Αριθμός ωφελούμενων οικονομικά ασθενών  Εκροών 530 497 797 153 89 

1.2.1.3 Αριθμός πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας Εκροών 7 3 4 4 2 

1.2.2.1 
Αριθμός ωφελούμενων που λαμβάνουν προνοιακά 
επιδόματα 

Εκροών - 768 756 779 - 

1.2.3.1 
Αριθμός ωφελούμενων ατόμων ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού από το τοπικό δίκτυο φορέων παροχής 
Εκροών 25 48 54 73 65 
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κοινωνικής φροντίδας 

1.2.4.1 
Αριθμός ωφελούμενων παιδιών και εφήβων με 

ψυχολογικά προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες 
Εκροών - 7 14 8 10 

1.3.1.1 

Αριθμός ωφελούμενων πρώην χρηστών τοξικών 
ουσιών, αλλοδαπών, αποφυλακισθέντων, οικονομικά 
ασθενών, ψυχικά πασχόντων όσον αφορά σε ζητήματα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης όσων βιώνουν ή απειλούνται 

από κοινωνικό αποκλεισμό  

Εκροών 250 270 376 213 117 

1.3.2.1 
Αριθμός συμμετεχόντων σε προγράμματα ενημέρωσης 
– ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αποφυγή του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων 

Εκροών 1.500 1.350 1.200 1.250 560 

1.3.3.1 

Αριθμός προγραμμάτων από κοινού δράσεων με το 

Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. ,το Κέντρο Ψυχικής  Υγείας (Κ.Ψ.Υ. 
)κλπ. 

Εκροών 12 9 8 8 5 

1.3.4.1 
Αριθμός ωφελούμενων ανήλικων  κακοποιημένων 
παιδιών 

Εκροών 12 21 19 18 9 (Εισ) 

1.3.6.1 
Αριθμός δράσεων του Τοπικού Συμβουλίου ένταξης 
μεταναστών 

Εκροών 1 2 - - - 

1.3.7.1 
Αριθμός προγραμμάτων παρεμβάσεων σε ομάδες 
πληθυσμού, σε σχολεία και σε ομάδες Νέων σε 
Συνεργασία με Γ. Γραμ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Εκροών 3 1 3 2 1 

1.3.7.3 
Αριθμός ωφελούμενων γυναικών του σταθμού 
Προαγωγής υγείας του γυναικείου πληθυσμού 

Εκροών 90 180 132 150 128 

1.3.8.1 
Αριθμός εθελοντών ομάδων πολιτών και 

επιστημονικού προσωπικού 
Εκροών 94 40 167 43 32 

1.3.8.2 
Αριθμός ωφελούμενων οικονομικά ασθενών ομάδων 
από τη λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης 

Εκροών 54 40 47 42 23 

1.3.8.3 Αριθμός εθελοντών στο ''Δίκτυο Εθελοντών Γειτονιάς'' Εκροών - - - - - 

1.4.1.1 
Αριθμός ωφελούμενων γενικού πληθυσμού σε 
διάφορα προγράμματα υγείας 

Εκροών 595 430 856 580 304 

1.4.1.2 
Αριθμός ωφελούμενων γενικού πληθυσμού που 
συμμετείχαν στο Κέντρο Διατροφής 

Εκροών 25 18 42 34 12 

1.4.1.3 Αριθμός συλλεχθεισών μονάδων αίματος ανά έτος Εκροών 228 165 228 213 75 

1.4.2.1 
Αριθμός προγραμμάτων πρόληψης, αντιμετώπισης, 
αποκατάστασης 

Εκροών 10 18 19 21 14 

1.4.2.2 Αριθμός περισυλλεγμένων αδέσποτων Εκροών 121 72 113 150 320 

1.4.3.1 
Αριθμός ωφελούμενων Δημοτικού Ιατρείου και άλλων 
υπηρεσιών Υγείας 

Εκροών 119 331 244 315 277 

1.4.4.1 Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις του ΚΕΠ Υγείας Εκροών 115 213 218 320 157 
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ΠΑΙΔ-1 
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών από τη λειτουργία 
προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας 

Εκροών 100 100 100 100 100 

ΠΑΙΔ-2 
Αριθμός αιθουσών που παραχωρούνται για μαθήματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας 
Εκροών 4 4 4 4 4 

ΠΑΙΔ-3 Μέσος αριθμός μαθητών / Έτος Εκροών 100 100 100 100 100 

ΠΑΙΔ-4 
Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που 

υλοποιήθηκαν/ 5ετία  
Εκροών - - - 88 88 

      2015 2016 2017 2018 
1/1-

30/6/2019 

ΠΑΟ-1 
Αριθμός αθλητικών εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν / Έτος 
Εκροών 2 4 4 4 7 

      2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018- μέχρι 

Ιούνιο 2019 

ΠΑΟ-2 
Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που 
αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται 

Εκροών 2 1 2 2 0 

ΠΑΟ-3 
Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον 
τομέα του Αθλητισμού (εγγραφές κατ’ έτος) 

Εκροών -  2.122 2.473 3.019 2.572 

ΠΑΟ-4 
Αριθμός επωφελούμενων από το πρόγραμμα του 
Αθλητικού camp (εγγραφές κατ’ έτος) 

Εκροών 622 620 732 630 785 

ΠΑΟ-5 
Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον 
τομέα του Πολιτισμού (κατ’ έτος) εγγραφές για 
παρακολούθηση μαθημάτων 

Εκροών  - 431 368 812 795 

Άξονας 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Κωδικός 
δείκτη 

Περιγραφή δείκτη 

Κατηγορία δείκτη 2015 2016 2017 2018 
1/1-

30/6/2019 

Εισροών/ Εκροών 
/Αποτελέσματος 

          

ΠΠΖ-1 Αριθμός προβλημάτων άρδευσης / Έτος Εκροών 550 540 525 510 230 

ΠΠΖ-2 
Μήκος νέου δικτύου  αποχέτευσης / 
Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης  

Εκροών/  
Αποτελέσματος 

3 συνδέσεις 
15,90 μ.  

2 συνδέσεις 
11,00 μ. 

2 συνδέσεις 
10,40 μ. 

3 συνδέσεις 
25,40 μ. 

3 συνδέσεις 
21,30 μ. 

ΠΠΖ-3 Αριθμός Συμβατικών Κάδων  / Σύνολο των κατοίκων Αποτελέσματος 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 

ΠΠΖ-4 Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων Αποτελέσματος 528 528 528 528 528 

ΠΠΖ-5 
Μήκος δικτύου όδευσης (km.)/ Αριθμός 
Απορριμματοφόρων  

Αποτελέσματος 
87km 

ημερησίως/18  
87km 

ημερησίως/18 
87km 

ημερησίως/18 
87km 

ημερησίως/18  
87km 

ημερησίως/18  

ΠΠΖ-6 
Ημερήσιος Όγκος Απορριμμάτων (m3/ημέρα) που 
συλλέγεται  

Εκροών 25 25 25 25 25 

ΠΠΖ-7 
Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλωσης / 
Έτος 

Εκροών - - - 2 2 
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ΠΠΖ-8 
Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / 
Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) 

Αποτελέσματος 0 0 0 0 0 

ΠΠΖ-9 
Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου 

/ Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) 
Αποτελέσματος 0,10/80km. 0,10/80 km. 0,30/80km. 0,30/80km. 0,30/80km. 

ΠΠΖ-10 
Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθηκαν, 
συντηρήθηκαν   

Εκροών 878 1.396 1.512 1.624 490 

ΠΠΖ-11 
Αριθμός κοινόχρηστων χώρων που αναβαθμίζονται, 
συντηρούνται, επεκτείνονται 

Εκροών 115 115 115 115 115 

ΠΠΖ-12 Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν Εκροών 48 37 45 49 39 

ΠΠΖ-13 
Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν / 
επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών 
Δρόμων (m) 

Αποτελέσματος 0 0 0 0 0 

ΠΠΖ-14 Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν (km2) Εκροών 0,319 0,319 0,319 0,319 0,319 

ΠΠΖ-15 
Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αστικής 
Ανάπλασης/Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν 

Εκροών 0 0 0 0 0 

ΠΠΖ-16 

Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής 

Ανάπλασης/ Ανάπτυξης  (km2)/ Συνολική έκταση 
αστικού ιστού (km2) 

Αποτελέσματος 0 0 0 0 0 

ΠΠΖ-17 Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας Εκροών 1 1 1 1 1 

ΠΠΖ-18 
Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που 
πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική 
προστασία 

 Εκροών  1 - - 1 - 

Άξονας 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Κωδικός 
δείκτη 

Περιγραφή δείκτη 

Κατηγορία δείκτη 2015 2016 2017 2018 
1/1-

30/6/2019 

Εισροών/ Εκροών 
/Αποτελέσματος 

          

ΑΔ-2 
Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα / Έτος 

Εκροών 20 25 32 40 42 

ΑΔ-3 
Αριθμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου 
στην καθαριότητα / Έτος 

Αποτελέσματος 30 18 - - - 

ΑΔ-4 Αριθμός συμβάσεων μίσθωσης έργου / Έτος Αποτελέσματος 2 2 2 2 1 

ΑΔ-5 
Αριθμός νεοεισερχομένων μέσω μετατάξεων 
,αποσπάσεων , κινητικότητας / Έτος 

Αποτελέσματος - 4 - 3 4 

ΚΕΠ-1 
Αριθμός υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου / Έτος 

Εκροών 210.000 220.000 190.000 200.000 97.000 

ΔΗ-1 Αριθμός καταχωρίσεων γεννήσεων ανά έτος  Εκροών 978 404 340 327 129 

ΠΡ-1 
Αριθμός εισερχόμενων και εξερχόμενων  του 
πρωτοκόλλου / Έτος 

Εκροών 42.699 40.100 46.001 31.564 18.684 
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ΔΙΟΙΚ-1 
Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από 
δημόσια διαβούλευση / Έτος 

Εκροών 3 2 2 2 0 

ΟΙΚ-1 Δαπάνες για Επενδύσεις / Σύνολο των Δαπανών Αποτελέσματος 
2.434.448,72 746.054,41 1.554.432,61 756.640,27 1.271.416,06 

17.495.894,71 19.186.607,03 21.749.979,16 22.807.209,22 11.677.972,99 

ΟΙΚ-2 Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα  Αποτελέσματος 
23.588.257,16 26.115.215,22 29.855.214,21 30.545.649,65 18.088.683,88 

24.979.659,01 27.972.923,32 32.772.152,61 33.648.456,41 21.495.369,42 

ΟΙΚ-3 Λειτουργικό κόστος/ Σύνολο δαπανών  Αποτελέσματος 
12.596.779,66 15.170.274,58 17.165.189,52 18.348.565,62 7.996.346,44 

17.495.894,71 19.186.607,03 21.749.979,16 22.807.209,22 11.677.972,99 

ΟΙΚ-4 Δαπάνες για τοκοχρεολύσια / Σύνολο εσόδων Αποτελέσματος 
126.846,74 342.386,90 342.386,90 342.386,88 186.756,50 

24.979.659,01 27.972.923,32 32.772.152,61 33.648.456,41 21.495.369,42 

ΟΙΚ-5 Δαπάνες για τοκοχρεολύσια / Σύνολο δαπανών Αποτελέσματος 
126.846,74 342.386,90 342.386,90 342.386,88 186.756,50 

17.495.894,71 19.186.607,03 21.749.979,16 22.807.209,22 11.677.972,99 

ΟΙΚ-6 Σύνολο τακτικών εσόδων/Σύνολο εσόδων  Αποτελέσματος 
12.707.704,43 15.274.175,01 15.381.064,82 15.613.389,64 5.209.211,80 

24.979.659,01 27.972.923,32 32.772.152,61 33.648.456,41 21.495.369,42 

ΟΙΚ-7 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού /Σύνολο δαπανών  Αποτελέσματος 
5.817.012,27 6.188.484,26 6.312.519,21 7.136.757,37 3.530.571,03 

17.495.894,71 19.186.607,03 21.749.979,16 22.807.209,22 11.677.972,99 

ΟΙΚ-8 
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας προσωπικού μόνιμου 
και αορίστου χρόνου / Σύνολο δαπανών  

Αποτελέσματος 
5.310.066,89 5.158.854,26 5.211.054,81 6.5244.816,77 3.164.431,77 

17.495.894,71 19.186.607,03 21.749.979,16 22.807.209,22 11.677.972,99 

ΟΙΚ-9 
Ετήσιο λειτουργικό κόστος του Ν.Π.Δ.Δ  Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου/ 
Έτος 

Εκροών 1.572.981,66 1.440.789,19 1.758.389,46 1.836.461,25 779.163,72 

ΟΙΚ-10 
Ετήσιο λειτουργικό κόστος του Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου/ Έτος 

Εκροών 848.524,65 1.191.910,55 1.373.004,55 1.407.446,96 805.207,26 

ΟΙΚ-11 

Έσοδα από αξιοποίηση ακινήτων του Ν.Π.Ι.Δ. 

Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία διαχείρισης 
ακινήτων -ΔΑΓΑΜΕ / Έτος 

Εκροών 115.412,90 88.594,59 110.793,30 115.310,08 59.048,00 

ΔΙΑΦ-1 
Αριθμός δράσεων προβολής και δημοσιότητας του 
Δήμου και των υπηρεσιών  προς τους πολίτες από την 
ιστοσελίδα του Δήμου / Έτος 

Εκροών 720 507 467 650 284 

ΔΙΑΦ-2 
Αριθμός εισερχόμενων e-mail δημοτών προς το 
Γραφείο τύπου / Έτος 

Εκροών 816 743 1.124 1.095 596 

ΔΙΑΦ-3 
Αριθμός  αιτημάτων πολιτών που παρασχέθηκαν 

ηλεκτρονικά / Έτος 
Εκροών 634 785 1.006 2.216 1.088 

ΔΙΑΦ-4 
Αριθμός αναρτήσεων και δημοσιεύσεων υπηρεσιών 
διαφάνειας Δήμου Γαλατσίου / Έτος 

Εκροών 3.373 3.190 4.983 5.673 337 

ΔΙΑΦ-5 
Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του 
Δήμου / Έτος 

Εκροών - - - - 498.661 

Άξονας 4: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   

Κωδικός 
δείκτη 

Περιγραφή δείκτη Κατηγορία δείκτη 2015 2016 2017 2018 
1/1-

30/6/2019 
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Εισροών/ Εκροών/ 
Αποτελέσματος 

          

ΚΑΤ-1 
Αριθμός χορηγούμενων αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος / Έτος (Έλεγχος γνωστοποιήσεων) 

Εκροών 23 67 57 72 42 

ΚΑΤ-2 Αριθμός χορηγούμενων αδειών μουσικής / Έτος Εκροών 1 άδεια 16 άδεια 8 παρατάσεις 10 παρατάσεις 5 παρατάσεις 

ΚΑΤ-3 

Αριθμός χορηγούμενων αδειών άσκησης 
επαγγέλματος κουρέα ,κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης 
χεριών και ποδιών / Έτος ( Βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος) 

Εκροών 7 2 9 2 3 

ΚΑΤ-4 
Αριθμός χορηγούμενων αδειών για συμμετοχή στα 
πανηγύρια των Ιερών Ναών / Έτος 

Εκροών 293 299 298 278 277 

ΤΟΑ-1 
Αριθμός  δράσεων ενίσχυσης της τοπικής 
επιχειρηματικότητας  

Εκροών 5 1 1 - - 

ΤΟΑ-2 
Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της 

απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 
Εκροών 3 1 1 - 2 

ΑΔ-6 
Αριθμός απασχολούμενων στο Δήμο σε προγράμματα  
μακροχρόνιας ανεργίας 

Εκροών 151 - 146 164 - 

ΑΔ-7 
Αριθμός απασχολούμενων στο Δήμο στο πρόγραμμα 
κοινωφελούς εργασίας του Ν.2776/1999 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Κωδικός 
δείκτη 

Περιγραφή δείκτη 

Κατηγορία δείκτη 

1/1/2015-30/06/2019 

Εκροών/ Αποτελέσματος 

ΕΠ-1 

Σύνολο δράσεων και έργων, επενδύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος που 

υλοποιήθηκαν/Σύνολο δράσεων του Επιχειρησιακού 
προγράμματος 

Αποτελέσματος 
169/192 

  

ΕΠ-2 

Ποσοστό υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων 
ανά άξονα (Αριθμός δράσεων που 
υλοποιήθηκαν/Σύνολο δράσεων του Επιχειρησιακού 
προγράμματος) 

Αποτελέσματος 

Ποσοστό υλοποίησης Άξονας 1.  :   90,63% 
Ποσοστό υλοποίησης Άξονας 2.  :   82,67% 
Ποσοστό υλοποίησης Άξονας 3.  :   88,89% 
Ποσοστό υλοποίησης Άξονας 4.  : 100,00% 

Συνολικό ποσοστό υλοποίησης   :   88,02% 

Κωδικός 
δείκτη 

Περιγραφή δείκτη 

Κατηγορία δείκτη 2015 2016 2017 2018 
Μέχρι 

30/6/2019 

Εκροών/Αποτελέσματος           

ΕΠ-3 Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π. Εκροών - - - - 1 

ΕΠ-4 Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π. Εκροών - - - - 1 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ο Δήμος Γαλατσίου στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Κοινωνική Πολιτική, 

Υγεία, Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός» πραγματοποίησε 

58 δράσεις από τις 64, και το ποσοστό υλοποίησης ήταν 90,63%. 

Στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» πραγματοποίησε 

62δράσεις από τις 75 και ποσοστό υλοποίησης ήταν 82,67%. 

Στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής 

Ικανότητας του Δήμου» πραγματοποίησε 32 δράσεις από τις 36 και το ποσοστό 

υλοποίησης ήταν 88,89%. 

Στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

πραγματοποίησε 17 δράσεις και το ποσοστό υλοποίησης ήταν 100,00%. 

Συνολικά προγραμματίστηκαν 192 δράσεις, εκ των οποίων υλοποιήθηκαν 169 και το 

συνολικό ποσοστό υλοποίησης ανήλθε στο 88,02%.  
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3 Βιβλιογραφία 

 

1. Πηγές Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr) 
Ιανουαρίου 2015-Ιουνίου 2019, 

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2012-2014 –Δεκέμβριος  2011, 
3. Οδηγός Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων-Σεπτέμβριος 2011, 

4. Αναλυτικός Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών προγραμμάτων Δήμων Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Σεπτέμβριος 2011, 

5. Εκθέσεις Απολογισμού Ιανουαρίου 2015-Ιουνίου 2019 των Υπηρεσιών του Δήμου, 

του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού και του Οργανισμού Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

6. Οικονομικά Απολογιστικά στοιχεία 2015, 2016, 2017, 2018 και Ιούνιου 2019 του 
Δήμου, του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού και του Οργανισμού Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης. 

 


