ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Γαλατσίου
2019-2023

Α' Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
Πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ............................................. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ............................................................................16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ...................................................................................35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ,ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ .............58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ..........................................................................97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ...........................................................................126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................................................................................148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ...............................................................................................150
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ ...................................................................................................................................162

Δήμος Γαλατσίου

1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
Κεφάλαιο 1. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη
φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.
Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που
εξέδωσε, έδωσε κατευθύνσεις στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με:
1. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για τον σκοπό, τη
διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
2. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
3. το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»,
με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
4. το Π.Δ. 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A’) «Όργανα και
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».
5. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και
το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.
6. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ
18183/13-4-2007
7. Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και
συστημάτων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της
παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια
σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το
ανθρώπινο δυναμικό τους.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σκοπός των πενταετών (τετραετών σύμφωνα με τις αλλαγές του Ν.4555/2018)
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Σκοπός των πενταετών (τετραετών σύμφωνα με τις αλλαγές του Ν.4555/2018) Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου,
σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις
νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα
πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους
σκοπούς:
α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη
διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):
-

Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος

-

Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

-

Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης

β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με
παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):
-

Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

-

Της Υγείας

-

Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης / Πολιτισμού / Αθλητισμού

-

Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών

γ] τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):
-

Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων

-

Της απασχόλησης

Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού
Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου
οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της
υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι
σχετικές δράσεις αποσκοπούν:
-

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και
στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

-

στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του
υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της
εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων

-

στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου
οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου
Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητες, είναι να μεριμνά
για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη
παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών
υποθέσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να
επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη του Δήμου:
-

Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη
κυβερνητικές οργανώσεις)

-

Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι

-

Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και
Περιφέρεια)
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Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα
οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην
αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού
με αυτούς.
Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με
φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών
ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.

Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του
ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας του Ο.Τ.Α.: 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 (τετραετές σύμφωνα με τις αλλαγές του Ν.4555/2018)
πρόγραμμα δράσης του Ο.Τ.Α. 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 Ο.Τ.Α. 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 Ο.Τ.Α.
δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Ο.Τ.Α. 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 (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι,
Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων)

Δ.Σ.

Νομικών

-

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 Ο.Τ.Α.

-

Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (π.χ. 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
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(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.
Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού, δράσεων τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Για το λόγο αυτό:
-

Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και
προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

-

Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του
προγραμματικού του κύκλου

-

Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει,
ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του

-

Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, για
την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

-

Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να
επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και
περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού

-

Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με την οργάνωση των
αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες (4 άξονες) (Ν. 3852/2010)

-

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα το υπόβαθρο, σχεδόν
αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική,
κλπ.)

-

Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων
κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα

-

Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου

-

Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν, από μηχανογραφική εφαρμογή

-

Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης

Περίληψη της διαδικασίας Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το τελικό κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου προτείνεται να περιλαμβάνει
τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιλαμβάνει κυρίως την παρουσίαση της διαδικασίας και των
εμπλεκόμενων στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος (π.χ. υπηρεσίες του Δήμου,
όργανα που συστήθηκαν). Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:
-

Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οργανώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

-

Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμμετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα
του Δήμου και τα υπόλοιπα όργανα (ενδεικτικά: Εκτελεστική Επιτροπή, Συμβούλια
Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων κλπ.) στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
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-

Παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κεφάλαιο 1.1:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

–

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

1.1.1.

Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.

1.1.2.

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα
«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».

1.1.3.

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».

1.1.4.

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα
«Τοπική οικονομία και απασχόληση».

1.1.5.

Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες
υπηρεσίες.

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.2.1.

Το όραμα και οι αρχές του Δήμου

1.2.2.

Η στρατηγική του Δήμου

1.2.3.

Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κεφάλαιο
ΔΡΑΣΕΙΣ)

2.1:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ

ΔΡΑΣΗΣ

(ΣΤΌΧΟΙ

ΚΑΙ

Κεφάλαιο 2.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
2.2.1.

Πενταετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων

2.2.2.

Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση
των δράσεων

2.2.3.

Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων

Κεφάλαιο 2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κεφάλαιο 2.4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
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Το προηγούμενο προγραμματικό κείμενο αποτελεί το προϊόν μιας διαδικασίας, η οποία οργανώνεται σε
9 βήματα:

ΒΗΜΑΤΑ
ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΒΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ
ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ακολουθεί η περίληψη του περιεχόμενου των βημάτων που αναφέρθηκαν.

Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση
Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες:
-

Οργάνωση του έργου από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την δυνητική
σύσταση ομάδας έργου ή επιμέρους θεματικών ομάδων εργασίας, μία ανά θεματική ενότητα
(«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και
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Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και
Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»).
-

Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής

-

Προγραμματισμό του έργου

-

Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Ν.Π. του Δήμου για τη διαδικασία
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Σκοπός του βήματος είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση:
-

της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.

-

της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και
ποιότητα ζωής».

-

της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική,
Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».

-

της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και
απασχόληση».

-

του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
-

περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου, αλλά και τον
Δήμο ως Οργανισμό

-

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, όπου απαιτείται,
αναφέρει τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά
και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου, καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών
του με την ευρύτερη περιοχή. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική
παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.

-

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης
ερωτηματολογίων περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες και τα Ν.Π.,
προβαίνει σε εντοπισμό προβλημάτων για την τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεματικό τομέα
(«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και
Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»). Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική
και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.

-

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, αποτυπώνει
και παρουσιάζει συνοπτικά:
✓ την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας
✓ το ανθρώπινο δυναμικό
✓ τις συνεργασίες
✓ διαδικασίες, συστήματα και πρότυπα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
✓ την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό
✓ οικονομικά στοιχεία και περιουσία.
Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που
απαιτούνται.

-

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης
ερωτηματολογίων, για τους ανωτέρω αναφερόμενους προβαίνει σε εντοπισμό προβλημάτων για
την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική
παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.
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Η αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης και λειτουργίας του περιλαμβάνει
τουλάχιστον:
-

Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιμο να
αντιμετωπιστούν από τον Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.

-

Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα
ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών, καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή
υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου.

-

Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του, σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την
υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με την
οικονομική κατάσταση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

-

Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές
και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).

Βήμα 3: Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση
Στρατηγικού Σχεδίου
Σκοποί του βήματος είναι:
-

η διατύπωση του οράματος

-

η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη
περίοδο

-

η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος

-

ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις
οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές
και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες.
(Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την
ομάδα έργου, εφόσον υφίσταται, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή).

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες:
Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,
Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»
για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι.
Αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής που
καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των
δράσεων.

Βήμα 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια
Σκοπός του βήματος είναι η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η
προώθηση τυχόν διαδημοτικών και διαβαθμισασών συνεργασιών (Περιφέρειας-Δήμου).
Το βήμα, εκτός των άλλων, στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με
όμορους Δήμους για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την από κοινού
παροχή υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.
Επιπρόσθετα, το βήμα στοχεύει στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια, ώστε να συντονιστούν
δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Βήμα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης
Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
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-

Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής

-

Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

-

Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων και διαδικασιών
επικοινωνίας

-

Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-Διαβούλευση

-

Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής
Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών

-

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της
διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου.

Για τη διαδικασία διαβούλευσης προβλέπεται η έκδοση σχετικού οδηγού από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου
Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό
Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί στη
φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε
συνεργασία με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. Για την επίτευξη των
Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων.
Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:
1. Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις
2. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης όσο και σε δράσεις
εσωτερικής ανάπτυξης.

Βήμα
7:
Πενταετής
Προγραμματισμός
Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος

των

Δράσεων.

Οικονομικός

Σκοποί του βήματος είναι:
-

Ιεράρχηση και προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια
υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και οροθέτηση, προτεραιότητα, προσδιορισμός των αναγκαίων
ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίηση τους, εκροές κλπ.

-

Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων

-

Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης

-

Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων

Ο πενταετής και ο οικονομικός προγραμματισμός πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και
το Στόχο.
Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δημιουργεί
συγκεντρωτικούς πίνακες και τους ομαδοποιεί:
-

ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους

-

ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόμενη, νέα)

-

ανάλογα με την προτεραιότητα

-

ανάλογα με την οροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά δημοτική /τοπική
κοινότητα, διαδημοτική, διαβαθμιδική κλπ.)
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-

ανάλογα με το έτος

-

ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος

Μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων διενεργούνται ποικίλοι έλεγχοι των δράσεων.
Τέλος συντάσσονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η
παρακολούθηση και η αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης
κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Τελικές Ενέργειες
Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
-

έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την
εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν.

-

ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης

-

υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο
Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του
Δήμου για δράσεις/ σχέδια δράσεων που τα αφορούν.

-

έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο

-

έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.), με υποβολή σχετικής
έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο

-

δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

Έντυπα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Τα Έντυπα Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι τα εξής:
Α) Στρατηγικός Σχεδιασμός
Έντυπο ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Έντυπο ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Έντυπο ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έντυπο ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Έντυπο ΕΠ-05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Έντυπο ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Έντυπο ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Έντυπο ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Β) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Έντυπο ΕΠ_09: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Έντυπο ΕΠ_10: ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Έντυπο ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Έντυπα ΕΠ_12-15: ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Έντυπο ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τα έντυπα του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν στόχο να αποτυπώσουν
χαρακτηριστικά των Δήμων και τη περιγραφή της φυσιογνωμίας του Δήμου.

τα

βασικά

Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:
•

Την περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του Δήμου όπου η Υπηρεσία
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης περιγράφει τη γενική, μακροσκοπική εικόνα του Δήμου
κάνοντας αναφορά σε βασικά:
1. γεωγραφικά,
2. πληθυσμιακά, δημογραφικά,
3. κοινωνικά,
4. οικονομικά,
5. περιβαλλοντικά
6. και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
του Δήμου, καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής κάθε Δήμου και επιτρέπουν διαχρονικές ή άλλες συγκρίσεις και διευκολύνουν το
Δήμο σε:

•

•

-

Διαχρονικές συγκρίσεις που διευκολύνουν στο να διαφανούν οι τάσεις, π.χ. δημογραφικές,
απασχόλησης, ανεργίας, εξέλιξης της κοινωνικής σύνθεσης ή του εκπαιδευτικού επιπέδου,
Κ.Ο.

-

Συγκρίσεις των μέσων όρων ορισμένων βασικών μεγεθών του Δήμου με τους αντίστοιχους
της Χώρας, που επιτρέπουν να διαφανούν οι διαφοροποιήσεις.

-

Αναλύσεις στοιχείων χωροταξίας

-

Αποτύπωσης στοιχείων επιμέρους Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων

Τη περιγραφή του Δήμου όπου η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης περιγράφει τη
γενική, εικόνα του Δήμου κάνοντας αναφορά:
-

στις Δημοτικές ενότητες, επισημαίνοντας τις διαφορές στα βασικά χαρακτηριστικά τους

-

στις Δημοτικές Υπηρεσίες και στα ΝΠ, με διάκριση σε κάθετες 1 και οριζόντιες υπηρεσίες

-

στα όργανα διοίκησης και στις επιτροπές του Δήμου

Τη γενική διάγνωση των χαρακτηριστικών και των προοπτικών του Δήμου όπου επισημαίνονται
τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Δήμος.
Τα ζητήματα αυτά θα έχουν το χαρακτήρα γενικότερου «πλαισίου», μέσα στο οποίο ο Δήμος
καλείται να ασκήσει αρμοδιότητα, υπερβαίνοντας
υφιστάμενους
περιορισμούς για να
διερευνήσει / αναπτύξει μελλοντικές προοπτικές,
Τέτοια ζητήματα μπορεί να είναι:

1

-

Η θέση του Δήμου

-

Θεσμικά και κανονιστικά ζητήματα Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

-

Θέματα και πολιτικές της Κεντρικής Διοίκησης για τους φορείς Αυτοδιοίκησης

-

Εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες

-

Υπέρ-τοπικά
ζητήματα
πλεονεκτημάτων, κλπ.

υποδομών,

προβλημάτων,

ελλείψεων,

συγκριτικών

Κάθετες υπηρεσίες είναι αυτές με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες

Δήμος Γαλατσίου

12

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
Επίσης διερευνώνται παράγοντες όπως :
-

Γενικές εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον (Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και
Πολιτισμικές, Τεχνολογικές)

-

Γενικές εξελίξεις στο πολιτικό – διοικητικό σύστημα της χώρας

-

Τάσεις εξέλιξης των χαρακτηριστικών (οικονομικών, κοινωνικών κ.λπ.) του Δήμου.

-

Πολιτικές και προγράμματα φορέων αναπτυξιακού προγραμματισμού (Ευρωπαϊκή
Ένωση, Υπουργεία και κεντρικοί δημόσιοι οργανισμοί, κλπ.)

-

Αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης

-

Για παραμεθόριους Δήμους, εξελίξεις στις γειτονικές χώρες οι οποίες επηρεάζουν το
Δήμο (εμπορικές συναλλαγές, συνεργασίες, κλπ.).

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν.4555/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
Σύμφωνα με το Άρθρο 175 «Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα-Ετήσια Προγράμματα Δράσης
Δήμων -Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010» στο Κεφάλαιο Ι, «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής δράσης και τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Τμήμα Α’
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», :
1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για το μεσοπρόθεσμο
προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται
κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού
προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο
τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την
ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε
δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής
περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως
προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και
έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση
της Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο, τη
δομή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη διαδικασία κατάρτισης,
έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των δήμων, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα,
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.».
2. Στο άρθρο 266 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής: «1Α. Σκοπός των
τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του
θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού
σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του
σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών.
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Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο
των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν:
α) στρατηγικές επιλογές,
β) επιχειρησιακό σχέδιο και
γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή
στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και
άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη
διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο
θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το
θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου.
Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης
και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή
Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά τους δεδομένα
δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014.».
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Ομάδα Έργου

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Γαλατσίου για την περίοδο 2019-2023 εκπονήθηκε
από το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με την συνεργασία της
Ομάδας Διοίκησης Έργου του Δήμου Γαλατσίου που συγκροτήθηκε με την απόφαση του
Δημάρχου Α.Π. 34311/10-12-2019.
Οι Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου συμμετείχαν ενεργά στην διαδικασία
κατάρτισης με την αξιολόγηση της υφιστάμενης λειτουργίας τους, μέσω της συμπλήρωσης
κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων. Επίσης υπέβαλλαν προτάσεις για τη σύνταξη του
στρατηγικού σχεδιασμού και συμμετείχαν στη διαμόρφωση του κειμένου.
Η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Δήμου Γαλατσίου συστάθηκε με απόφαση του Δημάρχου για
το σχεδιασμό και την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος από στελέχη
του Δήμου και αποτελείται από τους:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Μανδηλαρά Μαργαρίτα, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Δημοσθένους Άγγελος, Γενικός Γραμματέας
Βαθρακοκοίλη Ιουλία, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Πρίντζου Ελένη, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Αναγνωσταρά Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρκόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Γκόγκου Μαρία, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
Ελευθερίου Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Ν..ΠΔ.Δ. «Αθλητικός και Πολιτιστικός
Οργανισμός – Β. Παπαδιονυσίου»
9) Μανιάτης Ιωάννης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ..Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης»
10) Γκιουζέλης Ιωάννης, Προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής
11) Παναγιωτίδου Άννα, Μόνιμη Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής
12) Γιώτη Άννα, Μόνιμη Υπάλληλος Τμήματος Δόμησης, Πολεοδομίας και Χωροταξίας
13) Χατζηδημητρίου Μαύρα, Προϊσταμένη Τμήματος Υγείας και Υγιεινής

Η έρευνα και συγγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος έγινε από την
Παναγιωτίδου Άννα, υπάλληλο του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Δήμου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού.
Για τη συλλογή των πληροφοριών αξιοποιήθηκαν στοιχεία που αντλήθηκαν από τις
υπηρεσίες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ, εκδόσεις, άρθρα, ιστοσελίδες και πηγές που
αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
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Κεφάλαιο 2. Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου
Συνοπτική Περιγραφή της Περιοχής του Δήμου
Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και Διοικητική Οργάνωση
Ιστορική Διαδρομή του Δήμου
Η περιοχή του Γαλατσίου και συγκεκριμένα τα Τουρκοβούνια κατοικούνται από τα
προϊστορικά χρόνια. Συγκεκριμένα, από την 4η χιλιετηρίδα π.Χ. και μετά οι προϊστορικοί
συνοικισμοί της Αθήνας επεκτάθηκαν προς τα Τουρκοβούνια (στο βόρειο άκρο), το Χαλάνδρι,
τη Ραφήνα και προς άλλες κατευθύνσεις. Κατά την περίοδο των ιστορικών χρόνων, οι
προϊστορικοί οικισμοί μεταβάλλονται σε οργανωμένες κοινωνίες και έτσι δημιουργούνται οι
κώμες και οι (αρχαίοι) Δήμοι. Τα Τουρκοβούνια υπάγονται στον αρχαίο Δήμο Βατή όπου
κατοικούσε η Αιγηίδα Φυλή και είχε προστάτη τον Ηρακλή. Επειδή η περιοχή γύρω από τα
Τουρκοβούνια ήταν πολύ εύφορη με άφθονα νερά, τόσο οι αρχαίοι Αθηναίοι, όσο και οι
μεταγενέστεροι, είχαν εκεί τα κτήματά τους και τα κοπάδια τους.
Τα Τουρκοβούνια αναφέρονται πρώτη φορά με το όνομα Αγχεσμός από τον Παυσανία στα
Αττικά, τονίζοντας ότι το ξόανο του θεού Δία (Διός άγαλμα Αγχεσμίου) βρίσκεται εκεί. Λέγεται
ότι από εκεί ο Δίας έριχνε τους κεραυνούς. Το όνομα «Αγχεσμός» είναι σύνθετη λέξη και
προέρχεται από τις λέξεις άγχη που σημαίνει πλησίον και εσμός που σημαίνει αυτός που
εξορμά δυνατά. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι το βουνό ήταν γεμάτο φυσικούς κινδύνους (κακός
καιρός, άγρια ζώα κ.λπ.), και ότι ήταν επίσης κρησφύγετο ληστών, οι οποίοι κρύβονταν στις
σπηλιές και κατέβαιναν και λήστευαν την πόλη.
Το 1932 ανακαλύφθηκαν στο βόρειο άκρο του βουνού ίχνη αρχαίου βωμού. Στην "Ιστορία
των Αθηνών" του Διονύσιου Σουρμελή αναφέρεται ότι στο βουνό βρισκόταν το Άλσος των
Ευμενίδων, το μέρος δηλαδή όπου οδηγήθηκε ο Οιδίποδας από την κόρη του Αντιγόνη για να
ξεπλυθεί από τα αμαρτήματα της οικογένειας των Λαβδακιδών και να δικαστεί. Το βουνό
διατήρησε το αρχαίο όνομά μέχρι τον 3ο-5ο αιώνα μ.Χ. οπότε ο λόφος μετονομάστηκε σε
Λυκοβούνια προφανώς από τους λύκους που υπήρχαν εκεί ή από το φως που έλουζε το
βουνό (λύκος=φως). Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι το όνομα το πήρε από τον Λύκο, γιο του
βασιλιά της Αττικής, Ερεχθέα, στον οποίο ο πατέρας του άφησε κληρονομιά τον λόφο. Τη
σημερινή ονομασία Τουρκοβούνια, την πήρε τον 15ο αιώνα επειδή αποτελούσε οχυρό των
Τούρκων το 1456.
Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, χτίζουν τις οικίες τους Ρωμαίοι
αξιωματικοί και αξιωματούχοι, αλλά δεν υπάρχουν οργανωμένα χωριά στην περιοχή.
Κατά τα βυζαντινά χρόνια η γη συγκεντρώνεται στους λίγους. Εκείνη την εποχή ο Αλέξιος ο
Κομνηνός στέλνει 12 άρχοντες / αρχοντικές οικογένειες στην Αττική. Μία από αυτές τις
οικογένειες ήταν και οι Μπενιζέλοι στους οποίους περιήλθε η ιδιοκτησία της περιοχής των
Τουρκοβουνίων και της Ομορφοκκλησιάς.
Μεταξύ του 1382 και του 1402 οι Φράγκοι δίνουν την άδεια σε Αρβανίτες να εγκατασταθούν
βορειοανατολικά των Τουρκοβουνίων. Οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή υπό την
αρχηγία του Καλογρέζα, όνομα το οποίο φέρει η ομώνυμη περιοχή μέχρι και σήμερα.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην περιοχή της Ομορφοκκλησιάς και του Αγχεσμού,
μένουν μόνο βοσκοί, και κατά την διάρκεια της Επανάστασης τα Τουρκοβούνια γίνονται
λημέρι Αρματολών και Κλεφτών.
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Το 1840, έρχονται οι πρώτοι έποικοι στην περιοχή της Ομορφοκκλησιάς, οι οποίοι ήταν
Ρουμελιώτες τσοπάνηδες από την περιοχή της Φωκίδας και ζούσαν σε καλύβες και στάνες,
χωρίς να είναι οργανωμένοι σε κοινότητα. Κατά το τέλος του 19ου αιώνα ανοίγουν τα πρώτα
νταμάρια και το 1910 δημιουργείται το πρώτο ασβεστοκάμινο στο Γαλάτσι, τα οποία ήταν η
αιτία να φτιαχτεί ο πρώτος οργανωμένος οικισμός εργατών στην περιοχή του Γαλατσίου. Τα
πρώτα σπίτια χτίζονται κοντά στην σημερινή περιοχή "Λιναρά". Η περιοχή αρχίζει να
αναπτύσσεται με πιο γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχει μπει ακόμα στο σχέδιο και αυτό
διευκολύνει αρκετούς να χτίσουν αυθαίρετα. Το 1927 δημοσιεύεται διάταγμα με το σκοπό
αυτό, αλλά ανακαλείται 2 μήνες αργότερα, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι δεν είναι Δημότες
Αθηνών.
Μέχρι το 1925 περίπου, η περιοχή αποτελεί τόπο εξοχής για πολλούς Αθηναίους. Στη
συνέχεια, η πόλη αρχίζει να αναπτύσσεται με γρηγορότερους ρυθμούς. Δεν κατοικείται πια
μόνο από Ναξιώτες και Στερεοελλαδίτες, αλλά αρχίζουν να καταφθάνουν κάτοικοι από όλα τα
μέρη της Ελλάδας. Έχουν δημιουργηθεί τα πρώτα καταστήματα που εξυπηρετούν τους
κατοίκους. Το 1932 δημιουργείται και ο πρώτος σύλλογος ο οποίος ονομάζεται «Αναγέννηση»
και λειτουργεί αρχικά ως αθλητικό σωματείο.
Στα σκληρά χρόνια της Κατοχής πολλοί Γαλατσιώτες θα δοκιμαστούν από την πείνα και τη
βαριά δουλειά στα Καμίνια. Τα πεύκα των Τουρκοβουνίων διατηρούν μέχρι το 1941 την
πυκνή τους βλάστηση οπότε και μεγάλο μέρος του δάσους γίνεται καυσόξυλα για να
ζεσταθούν όχι μόνο οι Γαλατσιώτες, αλλά και πολλοί Αθηναίοι. Τα Τουρκοβούνια φιλοξενούν
μέλη αντιστασιακών οργανώσεων στον αγώνα κατά των Γερμανών.
Μεταπολεμικά, ο Δήμος Γαλατσίου διευρύνεται ακόμα περισσότερο. Η εσωτερική
μετανάστευση φέρνει όλο και περισσότερους καινούριους κατοίκους στην περιοχή που
αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Το 1952 γίνεται δεύτερη απόπειρα να γίνει Κοινότητα.
Η απόφαση παίρνεται τελικά το 1954. Έτσι αποσπάστηκε από το Δήμο Αθηνών στις 4.2.1954
με το Β.Δ. - ΦΕΚ 23/4-2-1954 τ. Α’ και αναγνωρίστηκε ως κοινότητα Γαλατσίου.
Μνημεία
Τα ασβεστοκάμινα που έδωσαν δουλειά στους πρώτους Γαλατσιώτες, αποτελούν σήμερα τα
ζωντανά μνημεία της εργασίας των προηγούμενων γενεών. Στο
Γαλάτσι
έχουν
απομείνει τέσσερα ασβεστοκάμινα. Το μεγαλύτερο επί της οδού Καραϊσκάκη έχει ήδη
αξιοποιηθεί και πλέον λειτουργεί ως το πολιτιστικό κέντρο «Καμίνι» του Δήμου, ενώ τα
υπόλοιπα βρίσκονται στην οδό Ορφανίδου, τον λόφο του Παιδιού (Γκράβα) και στο παλιό
λατομείο της ΛΑΤΟ στα κεντρικά Τουρκοβούνια.
Το Γαλάτσι φιλοξενεί εκκλησίες και μοναστήρια που αποτελούν σημεία αναφοράς της
ιστορίας του, όπως η Ομορφοκκλησιά (Άγιος Γεώργιος), η Αγία Γλυκερία και το μοναστήρι του
Αγίου Σάββα. Η Ομορφοκκλησιά, γνωστή και σαν εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, αποτελεί
ένα αξιοσημείωτο βυζαντινό ναό του 12ου αιώνα με εξαιρετικές τοιχογραφίες. Η Αγία
Γλυκερία οικοδομήθηκε από την Οσία Φιλοθέη το 1590 και για περισσότερα από 300 χρόνια
λειτούργησε ως παρθεναγωγείο και μοναστήρι, στη συνέχεια κατεδαφίστηκε το 1927 και στη
θέση της οικοδομήθηκε ο σημερινός ναός. Σημαντικοί ιεροί ναοί της περιοχής είναι επίσης
η Αγία Ειρήνη, ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο Προφήτης Ηλίας, η «Παναγίτσα» Κυπριάδου, ο Άγιος
Ανδρέας Λαμπρινής, η Αγία Κυριακή και ο Άγιος Σάββας.
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Χάρτης 1 : Δήμου Γαλατσίου
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Βασικά Χαρακτηριστικά του Δήμου
Ο Δήμος Γαλατσίου, όπως όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας λειτουργεί, με βάση τον Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006), τον Καλλικράτη Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
187/Α’/7-6-2010) και τον Κλεισθένης Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).
Το Γαλάτσι από το 1963 είναι Δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας και
υπάγεται διοικητικά στον Κεντρικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Γεωγραφικά ανήκει στα
βόρεια προάστια, ωστόσο με την συνεχόμενη επέκταση της Αθήνας, το Γαλάτσι πλέον βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης. Συνορεύει με τους Δήμους Αθηναίων, Νέας Ιωνίας και ΦιλοθέηςΨυχικού.
Το Γαλάτσι απλώνεται στους πρόποδες του λόφου Τουρκοβούνια, ο οποίος είναι ο υψηλότερος
της Αθήνας. Είναι από τις περιοχές της πρωτεύουσας με το μεγαλύτερο ποσοστό πρασίνου,
αλλά και μια από τις περισσότερο πυκνοκατοικημένες ταυτόχρονα. Το ποσοστό πρασίνου
οφείλεται στη μεγάλη έκταση του Άλσους Βεΐκου που καταλαμβάνει περίπου 4 τετρ. χλμ. και
βρίσκεται δυτικά από τα Τουρκοβούνια και 4 χλμ. βόρεια από το κέντρο της Αθήνας.
Η σύγκριση της έκτασης, του πληθυσμού και της μικτής πυκνότητας σε σχέση με τους
γειτνιάζοντες δήμους του Δήμου Γαλατσίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 1.

ΔΗΜΟΣ

ΈΚΤΑΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
(ΕΣΥΕ) (τ.χλμ)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΣΥΕ 2011
(πραγματικός)

ΜΙΚΤΗ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
άτομα / τ.χλμ

Δήμος Γαλατσίου

4,03

57.563

14.283,62

Δήμος Αθηναίων

38,96

664.612

17.058,83

4,42
5,1

66.050
26.668

14.943,44
5.229,02

Δήμος Νέας Ιωνίας
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Πίνακας 1. Στοιχεία έκτασης, πληθυσμού και μικτής πυκνότητας

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή [Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-
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Κατοικιών 2011 (Πειραιάς 2011)]:
‘’Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο των εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών
υποχρεώσεών της, διενήργησε κατά το 2011 τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών. Η Απογραφή Κτιρίων διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 28
Φεβρουαρίου 2011 και η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών από 10 έως 24 Μαΐου 2011.
Τα στοιχεία των απογραφών κατοικιών 2011 στο Δήμο Γαλατσίου παρουσιάζονται αναλυτικά
στους παρακάτω πίνακες :
Πίνακας Απογραφής Κατοικιών 2011 Δήμου Γαλατσίου.
Κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής
Περίοδος κατασκευής
Σύνολο
29.954

Πριν το
1945
70

1946 1960
939

1961 1970
4.419

1971 1980
11.149

1981 1990
5.941

1991 2000
3.955

2001 2005
1.805

2006
και
μετά
1.676

Πίνακας 2. Αριθμός κανονικών κατοικιών κατά περίοδο κατασκευής.
(Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Σύνολο
29.954

Πίνακας Απογραφής Κατοικιών 2011 Δήμου Γαλατσίου
Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου
Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία
Άλλος τύπος (διπλοκατοικία ,
πολυκατοικία, κτίριο που η κύρια
Μονοκατοικία
χρήση του δεν είναι κατοικία)
840
29.114
Πίνακας 3. Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου
(Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Πίνακας Απογραφής Κατοικιών 2011 Δήμου Γαλατσίου
Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και τύπο
κυριότητας
Τύπος κυριότητας
Περιγραφή /
Πυκνότητα
Ενοικιαζόμενες/Συνεταιριστικής
Σύνολο
κατοικήσεως (μ2 ανά
Ιδιοκατοικούμενες
ιδιοκτησίας /Άλλος τύπος
κάτοικο)
κυριότητας
Κάτω από 15 μ2 ανά
κάτοικο
699
355
344
2
15 - 29 μ ανά
κάτοικο
9.117
6.304
2.813
30 - 44 μ2 ανά
κάτοικο
6.229
4.334
1.895
2
45 +
μ ανά
κάτοικο
7.773
5.153
2.620
ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
23.818
16.146
7.672
Πίνακας 4. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και τύπο κυριότητας
(Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)
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Πίνακας Απογραφής Κατοικιών 2011 Δήμου Γαλατσίου
Κανονικές κατοικίες κατά αριθμό δωματίων
Αριθμός Δωματίων
Αριθμός Κατοικιών
1
1.822
2
8.692
3
13.634
4
4.932
5
662
6+
212
ΣΥΝΟΛΟ
29.954
Πίνακας 5. Κανονικές κατοικίες κατά αριθμό δωματίων (Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Πίνακας Απογραφής Κατοικιών 2011 Δήμου Γαλατσίου.
Κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια (μ2)
Κάτω από 40
1.628
40 - 49
1.858
50 - 59
4.483
60 - 69
2.988
70 - 79
5.334
80 - 89
5.368
90 - 99
2.949
100 - 109
2.229
110 - 119
1.347
120+
1.770
ΣΥΝΟΛΟ
29.954
Πίνακας 6. Κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια (μ2) (Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Θέση και Ρόλος του Δήμου στον Νομό και στην Περιφέρεια
Ο Δήμος Γαλατσίου συνορεύει με τον Δήμο Αθηναίων εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε
κεντρικές υπηρεσίες. Μέσω της Αττικής οδού, η οποία διασταυρώνεται με τη Λεωφόρο Κύμης
και αποτελεί τη φυσική προέκταση της Λεωφόρου Βεΐκου και την Λεωφόρο Γαλατσίου
διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση των κατοίκων του Γαλατσίου, τόσο με την Εθνική οδό, όσο
και με άλλες περιοχές της ευρύτερης Αττικής, καθιστώντας εύκολη και άμεση την πρόσβαση
και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου.
Το Γαλάτσι αποτελεί ένα σπουδαίο πνεύμονα πρασίνου εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος
της Αθήνας. Σε αυτό συμβάλλουν τόσο το Άλσος Βεΐκου, όσο και το Αττικό Άλσος στα
Τουρκοβούνια. Τα άλση του Δήμου Γαλατσίου αποτελούν τόπο αναψυχής και πόλο έλξης, όχι
μόνο για τους κατοίκους του Δήμου, αλλά και για τους κατοίκους των γύρω περιοχών της
Αττικής.
Η πρόσβαση στο Δήμο αναμένεται να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο με την κατασκευή του
Α΄ τμήματος της Γραμμής 4 του Μετρό από το Άλσος Βεΐκου έως το Γουδί. Η Γραμμή 4 έχει
σχεδιασθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης και την
πρόσβαση σε πολλά σημαντικά κτίρια και εγκαταστάσεις, όπως Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Δικαστήρια και μεγάλα δημόσια κτίρια Οργανισμών ή Υπουργείων. Εκτός από την
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21

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών, παράλληλα θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των
κεντρικών λεωφόρων του Δήμου.
Το τμήμα Α της Γραμμής 4 : Άλσος Βεΐκου - Γουδί έχει μήκος 12,8 χλμ. περίπου και
περιλαμβάνει την Συνδετήρια Σήραγγα της Γραμμής 4 με τις Γραμμές 2 & 3 και δεκαπέντε (15)
υπόγειους σταθμούς και εννέα (9) ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα. Οι υπόγειοι σταθμοί
είναι : Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια,
Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και
Γουδί,
Ο Σταθμός Βεΐκου χωροθετείται στη συμβολή της Λεωφόρο Ομορφοκκλησιάς (Βεΐκου) με την
οδό Τράλλεων στον Δήμο Γαλατσίου.
Ο Σταθμός Γαλάτσι χωροθετείται στη συμβολή της Λεωφόρου Ομορφοκκλησιάς (Βεΐκου) και
επί της συνέχειας αυτής, οδό Αγ. Γλυκερίας με την Λεωφόρο Γαλατσίου στον Δήμο Γαλατσίου.
Ο Σταθμός Ελικώνος χωροθετείται στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας και Πάρνηθος στον
Δήμο Αθήνας, παρά τον λόφο Ελικώνος.
Η χρηματοδότηση του έργου έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 96 μήνες.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Έκταση
(τ.χμ.):
4.194,00
Πραγματικός Πληθυσμός:
1991
57.230
Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991
13,646

2001

63.418*

2011

59.345*

2001

15,121

2011

14,150

(αφορά μόνιμο
πληθυσμό)

Ηλικιακή κατανομή μονίμου πληθυσμού (2011):
Σύνολο

0-4

5-14

59.345
2.667
5.174
Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

15-24

25-39

40-54

6.411

14.360

13.524

Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

Δήμος Γαλατσίου

55-64

65-79

7.565

7.152

80 ετών
και άνω
2.492

3,62
0,59
1,04
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Φύλο και ομάδες ηλικιών Δήμου Γαλατσίου
Ομάδες ηλικιών (5ετείς)
Σύνολο
Άρρενες
Δήμος Γαλατσίου
59.345
28.399
00-04
2.667
1.366
05-09
2.587
1.323
10-14
2.587
1.338
15-19
2921
1.463
20-24
3.490
1.662
25-29
4.535
2.231
30-34
5.076
2.577
35-39
4.749
2.409
40-44
4.811
2.266
45-49
4.377
1.977
50-54
4.336
1.911
55-59
4.078
1.934
60-64
3.487
1.697
65-69
2.594
1.206
70-74
2.484
1.141
75-79
2.074
907
80-84
1.435
565
85+
1.057
426

Θήλεις
30.946
1.301
1.264
1.249
1.458
1.828
2.304
2.499
2.340
2.545
2.400
2.425
2.144
1.790
1.388
1.343
1.167
870
631

Πίνακας 7. Απογραφή Πληθυσμού 2011. Φύλο και ομάδες ηλικιών Δ. Γαλατσίου (Πηγή : Ελληνική
Στατιστική Αρχή)

Γράφημα 1. Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού 2011

Δήμος Γαλατσίου
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Σκοπός των Γενικών Απογραφών 2011 ήταν η συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τον
οικοδομικό πλούτο της χώρας, τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του
πληθυσμού, τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών και τα χαρακτηριστικά των κατοικιών τους.
Αναλυτικότερα, οι Γενικές Απογραφές:
•
•
•
•
•

•

Συγκεντρώνουν στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συμβάλλουν σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας, καθώς και στη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων.
Αποτελούν βασικό μέσο εφαρμογής ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων.
Καθορίζουν το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών.
Συντελούν ιδιαίτερα στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς αποτελούν τη μόνη στατιστική
εργασία η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων σε μικρή
γεωγραφική ενότητα (δήμο, δημοτική ενότητα κλπ. έως οικισμό και οικοδομικό τετράγωνο), με
αποτέλεσμα να αποτελούν βασικό μέσο υποστήριξης του περιφερειακού σχεδιασμού και
διαμόρφωσης αντίστοιχων πολιτικών.
Παρέχουν τη δυνατότητα διάχυσης – επέκτασης της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο, αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτές ενδιαφέρουν άμεσα
κάθε πολίτη.’’

Γράφημα 2: Ποσοστό πληθυσμού ανά φύλο

Δήμος Γαλατσίου
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Γράφημα 3: Πληθυσμός ανά φύλο και ομάδα ηλικίας

Γράφημα 4: Ποσοστό πληθυσμού ανά ομάδα ηλικίας

Δήμος Γαλατσίου
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

1991
57.230
3.523.407
10.259.900

2001
58.042
3.761.810
10.964.020

2011
57.563
3.787.386
10.940.777

Πίνακας 8: Σύγκριση του Πραγματικού Πληθυσμού (Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Γράφημα 5: Διαχρονική μεταβολή του πραγματικού πληθυσμού

Απογραφή Πληθυσμού 2011. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων
Τόπος μόνιμης διαμονής

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύνολο

Ελλάδα(1)

Χώρες ΕΕ

Λοιπές χώρες /
Χωρίς υπηκοότητα
ή αδιευκρίνιστη
υπηκοότητα ή δε
δήλωσε

10.816.286

9.904.286

199.121

712.879

3.828.434

3.422.603

72.516

333.315

1.029.520

846.728

34.985

147.807

59.345

54.862

680

3.803

Πίνακας 9 : Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων (Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)
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Πτυχιούχοι
Επαγγελματικού
Λυκείου

Πτυχιούχοι
Επαγγελματικών
Σχολών

Δε γνωρίζουν γραφή
και ανάγνωση

Μη κατατασσόμενοι
(άτομα γεννηθέντα
μετά την 1/1/2005)

503.953

177.522

45.401

238.129

923.690

104.798

87.711

389.626

646.441

91.153

216.357

45.113

235.763

00-04

187.921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187.921

5-Σεπ

174.619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231

126.223

323

47.842

Οκτ-14

169.796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.640

462

83.426

268

0

15-19

183.941

0

0

0

0

31

722

50.177

3.514

843

102.768

23.458

718

292

1.418

0

20-24

224.048

26

965

22.787

14.703

1.861

22.059

115.204

14.303

4.268

14.115

9.316

1.616

256

2.569

0

25-29

276.162

933

15.931

55.631

40.766

3.412

31.663

64.697

18.044

6.165

20.307

12.773

2.005

404

3.431

0

30-34

321.444

2.918

24.264

57.298

26.709

4.050

48.935

84.292

15.655

8.369

27.151

16.202

1.939

428

3.234

0

35-39

310.034

3.341

18.566

56.083

21.760

3.920

36.939

97.616

13.537

8.245

30.170

15.149

1.627

326

2.755

0

40-44

310.350

3.155

12.884

59.490

21.671

3.665

26.274

106.609

11.315

7.908

33.195

20.160

1.431

321

2.272

0

45-49

276.453

2.841

8.655

54.450

17.262

4.354

17.615

91.431

8.804

8.652

29.653

29.227

1.351

249

1.909

0

50-54

266.698

2.667

6.205

49.578

12.737

4.904

16.475

80.031

6.203

10.699

26.319

47.404

1.621

262

1.593

0

55-59

239.551

2.292

4.117

42.898

8.397

4.767

13.477

63.380

4.446

9.263

25.716

56.820

2.264

295

1.419

0

60-64

221.987

1.918

3.086

35.370

5.201

4.469

9.400

50.066

3.276

8.059

21.355

73.191

4.498

402

1.696

0

65-69

170.362

1.272

1.753

23.002

3.284

3.497

5.570

35.953

2.111

5.653

16.049

63.593

6.441

388

1.796

0

70-74

167.022

1.008

1.148

18.483

2.347

2.807

3.957

31.804

1.646

4.375

14.880

65.436

14.471

738

3.922

0

75-79

144.199

717

758

13.720

1.490

1.903

2.575

24.818

986

2.928

12.869

52.867

20.777

990

6.801

0

80-84

108.463

388

441

8.725

771

1.157

1.516

17.104

568

1.519

8.845

43.161

18.405

783

5.080

0

75.384

253

275

6.438

424

604

952

10.508

390

765

6.234

32.044

11.296

574

4.627

0

85+

Ολοκλήρωσαν την
προσχολική αγωγή

Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού
κλπ.)

99.048

Απόφοιτοι τριτάξιου
Γυμνασίου

Πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ,
Κολλέγια κλπ.)

23.729

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ και
ισότιμων σχολών

3.828.434

Πτυχιούχοι
Παν/μίουΠολυτεχνείου και
ισότιμων σχολών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Κάτοχοι
μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών

Σύνολο

Κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου

Ομάδες
ηλικιών
(5ετείς)

Πτυχιούχοι
ανώτερων
επαγγελματικών
σχολών

Εγκατέλειψαν το
Δημοτικό αλλά
γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση

Απόφοιτοι Δημοτικού

Απογραφή Πληθυσμού 2011. Επίπεδο εκπαίδευσης και ομάδες ηλικιών Περιφέρειας Αττικής

Πίνακας 10: Επίπεδο εκπαίδευσης και ομάδες ηλικιών Περιφέρειας Αττικής (Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)
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Γράφημα 6: Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού Περιφέρειας Αττικής

Δήμος Γαλατσίου
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Δε γνωρίζουν γραφή
και ανάγνωση

Μη κατατασσόμενοι
(άτομα γεννηθέντα
μετά την 1/1/2005)

662

3.685

15.71
2

1.513

1.149

5.831

10.390

4.312

386

3.381

Εγκατέλειψαν το
Δημοτικό αλλά
γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση +
Ολοκλήρωσαν την
προσχολική αγωγή

Πτυχιούχοι
Επαγγελματικών
Σχολών

3.404

Απόφοιτοι Δημοτικού

Πτυχιούχοι
Επαγγελματικού
Λυκείου

7.632

Απόφοιτοι τριτάξιου
Γυμνασίου

Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού κλπ.)

1.069

Πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ,
Κολλέγια κλπ.)

219

Πτυχιούχοι ανώτερων
επαγγελματικών
σχολών

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων
σχολών

59.345

Πτυχιούχοι Παν/μίουΠολυτεχνείου και
ισότιμων σχολών

ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύνολο

Κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών

Ομάδες
ηλικιών
(5ετείς)

Κάτοχοι διδακτορικού
τίτλου

Απογραφή Πληθυσμού 2011. Επίπεδο εκπαίδευσης και ομάδες ηλικιών Δ. Γαλατσίου

00-04

2.667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.667

5-Σεπ

2.587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.869

4

714

Οκτ-19

5.508

0

0

0

0

0

16

851

37

5

1.667

1.703

1.219

10

0

20-24

3.490

0

13

429

307

26

349

1.928

176

36

146

52

6

22

0

25-29

4.535

15

254

1.021

827

43

507

1.117

285

81

253

102

12

18

0

30-34

5.076

42

279

887

526

60

864

1.512

267

124

352

136

11

16

0

35-39

4.749

33

176

874

377

53

597

1.737

218

106

407

148

6

17

0

40-44

4.811

29

122

901

397

57

411

1.879

163

107

458

264

10

13

0

45-49

4.377

28

89

817

303

67

232

1.721

122

123

440

413

11

11

0

50-54

4.336

31

55

783

260

77

224

1.474

84

134

410

776

13

15

0

55-59

4.078

18

29

669

179

83

205

1.174

53

132

484

1.021

21

10

0

60-64

3.487

9

20

444

91

74

124

804

50

118

345

1.347

58

3

0

65-69

2.594

7

10

299

64

44

71

487

27

74

247

1.145

100

19

0

70-74

2.484

3

11

217

41

39

40

434

20

56

246

1.137

200

40

0

75+

4.566

4

11

291

32

39

45

594

11

53

376

2.146

776

188

0

Πίνακας 11: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Επίπεδο εκπαίδευσης και ομάδες ηλικιών Δ. Γαλατσίου (Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)
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Γράφημα 7: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Επίπεδο εκπαίδευσης και ομάδες ηλικιών Δ. Γαλατσίου

Δήμος Γαλατσίου
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Απογραφή Πληθυσμού 2011
Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Άρρενες
Θήλεις
Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
132
87
Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Σύνολο
219

547

522

1.069

Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών

3.448

4.184

7.632

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών

1.792

1.612

3.404

479

183

662

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.)

1.639

2.046

3.685

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.)

7.232

8.480

15.712

Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου

1.061

452

1.513

864

285

1.149

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου

3.011

2.820

5.831

Απόφοιτοι Δημοτικού

4.427

5.963

10.390

328

844

1.172

1.607

1.533

3.140

107

279

386

1.725
28.399

1.656
30.946

3.381
59.345

Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών

Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή
Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 1/1/2005)
Σύνολο

Πίνακας 12 : Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης (Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Δήμος Γαλατσίου
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Σύνολο

Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου

Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Πτυχιούχοι Παν/μίου-Πολυτεχνείου και ισότιμων
σχολών

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών

Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ,
Κολλέγια κλπ.)

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.)

Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου

Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου

Απόφοιτοι Δημοτικού
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση
Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την
1/1/2005)
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Απογραφή Πληθυσμού 2011
Επίπεδο εκπαίδευσης αλλοδαπών Δήμου Γαλατσίου

4.483
8
14
381
104
23
196
1.384
174
65
823
525
37
315
85
349

Πίνακας 13: Επίπεδο εκπαίδευσης αλλοδαπών Δ. Γαλατσίου (Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Δήμος Γαλατσίου
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Γράφημα 8 : Απογραφή Πληθυσμού 2011. Επίπεδο εκπαίδευσης αλλοδαπών Δ. Γαλατσίου
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Γαλατσίου έχει μόνιμο πληθυσμό 59.345 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή
του 2011 (Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ), ενώ εκτείνεται σε 4.194 στρέμματα. Αποτελείται από 7
Πολεοδομικές Ενότητες, σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Στον Δήμο έχει
εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης σε όλες σχεδόν τις Πολεοδομικές Ενότητες και δεν
προβλέπεται η εκ νέου επέκταση του σχεδίου πόλης. Κατά την τελευταία δεκαετία
παρατηρείται μείωση του πληθυσμού της περιοχής σε ποσοστό 6,42% (4.071).
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το 2001 και το 2011 έγινε καταγραφή του μόνιμου και του πραγματικού πληθυσμού από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), συνεπώς ορισμένα στοιχεία δεν είναι απόλυτα
συγκρίσιμα με την απογραφή του 1991, όπου η καταγραφή αφορούσε μόνο τον πραγματικό
πληθυσμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Πινάκων 10 και 11, τα οποία φαίνονται και στα Γραφήματα 6
και 7, το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΚΑΤΕ ή
ΚΑΤΤΕΕ) είναι μεγαλύτερο στον Δήμο (19,72%) από ότι στην Περιφέρεια (18,98%), ενώ το
ποσοστό του πληθυσμού με επίπεδο εκπαίδευσης έως και την υποχρεωτική εκπαίδευση
είναι μικρότερο στον Δήμο (34,61%) έναντι της Περιφέρειας (35,09%).
Το ποσοστό του Δήμου Γαλατσίου σχετικά με το επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας, μέσης και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ. Επαγγελματικές Σχολές)
είναι επίσης υψηλότερο (37,18%), σε σχέση με το ποσοστό της Περιφέρειας (35,38%)
Στους κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου ηλικίας 25-64 ετών, δηλαδή στις παραγωγικές
ηλικίες, το 21,51% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων,
μικρότερο όμως σε σχέση με το ποσοστό της Περιφέρειας (23,60%). Το συνολικό ποσοστό
πτυχιούχων ανώτερων και ανώτατων σχολών για τον Δήμο Γαλατσίου για την ίδια ηλικιακή
ομάδα είναι 31,31%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Περιφέρεια είναι 32,06%.
Όσον αφορά στους αλλοδαπούς κατοίκους του Δήμου, το 10,82% είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΚΑΤΕ ή ΚΑΤΤΕΕ) και το 41,09% είναι απόφοιτοι
μεταδευτεροβάθμιας, μέσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ
κλπ. Επαγγελματικές Σχολές).
Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου αποτελεί ένα
πλεονέκτημα της περιοχής για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

34
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
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Κεφάλαιο 3. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Δήμος Γαλατσίου
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EΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Φυσικοί Πόροι

Μονάδες Μέτρησης
Έκταση (στρ.)
1.159,00
-

Δάση
Βιότοποι

-

Πεδιάδες
Λίμνες
(περιλαμβάνονται και
λίμνες από φράγματα)

Πλήθος
-

Βοσκότοποι
Κατοικημένα
Νησιά
Ακατοίκητα
Νησιά

χλμ
-

Ακτές
Ποτάμια

-

-

-

Ορεινοί Όγκοι
Ορυκτοί Πόροι

Ορυκτοί ΠόροιΜεταλλεία

-

Μεταλλεία
Πλήθος
κωδικός

Ονομασία
-

Περιοχές Natura

Έκταση (στρ.)
-

-

Προβλήματα Ρύπανσης
Δήμου

Περιγραφή
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για την περιοχή του
Δήμου, λόγω της έντονης κυκλοφορίας των οχημάτων, ιδιαίτερα στις κεντρικές
λεωφόρους Γαλατσίου, Βεΐκου, Αγ. Γλυκερίας, Πρωτοπαπαδάκη
Η ύπαρξη οχλουσών δραστηριοτήτων, όπως συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και συναφών εγκαταστάσεων πέριξ της οδού
Πρωτοπαπαδάκη, ενισχύουν την επιβάρυνση στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον.
Η δασική-αναδασωτέα περιοχή δέχεται σημαντική πίεση από τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες του Δήμου. Η ύπαρξη αυθαίρετων κτισμάτων στον λόφο Κόκκου, τα
οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων,
επιβαρύνουν το υπόγειο υδατικό δυναμικό του Δήμου, αλλά και το έδαφος.
Στην ευρύτερη περιοχή του Γαλατσίου δεν υπάρχει βιομηχανική, μεταποιητική ή
γεωργική δραστηριότητα, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα
προβλήματα ρύπανσης στην περιοχή.
Το εκτενές αποχετευτικό δίκτυο καλύπτει σχεδόν το 99,9% του Δήμου, ενώ οι
οργανωμένες υπηρεσίες καθαριότητας αποτρέπουν την όποια πιθανότητα ρύπανσης
από αστική - οικιστική ανθρώπινη δραστηριότητα.

1.
2.

3.

4.
5

Υποδομές
εξυπηρέτησης δικτύων
Ύδρευση

Μονάδες Μέτρησης
Υδρόμετρα

Δίκτυο (χλμ)
-

Μέση ετήσια
κατανάλωση (μ3)
-

Γεωτρήσεις
Ύδρευσης
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Αφαλατώσεις (πλήθος)
Φράγματα Λιμνοδεξαμενές
Υδατοφόρα Οχήματα
(πλήθος)
Αποχέτευση

Δήμος Γαλατσίου

Δίκτυο (χλμ)
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Πλήθος
-

ΒΙΟΚΑ
Οχήματα Μεταφοράς
Λημμάτων (πλήθος)
Άρδευση

-

-

-

-

-

-

-

Γεωτρήσεις Άρδευσης
Kwh
Εγκατεστημένα kwh
Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Τίτλος
-

Ενέργεια
ΑΠΕ

Πλήθος
-

Καθαριότητα
Όγκος
Απορριμμάτων
(μ3/ημέρα)
55
Οχήματα
(πλύσιμο κάδων)
2
Φορτηγά

Μήκος Δικτύου
(χλμ)

Απορριμματοφόρα
(συμβατικά)

Απορριμματοφόρα
(ανακύκλωσης)

Κάδοι
(συμβατικοί)
2.062
Καλαθοφόρο

2
Οχήματα - Σκούπες

3
Ημιφορτηγό

1
Νταλίκα
Μεταφόρτωσης
1

17
Κάδοι
(ανακύκλωσης)
510
Μηχανικό
Εκσκαφέα
1

1
Πολιτική
Προστασία
Υποδομές Εξοπλισμός

Διαχείριση
Απορριμμάτων

πλήθος
14.257,00

3
Βυτία
2

Πλήθος

Περιγραφή

6

Δεξαμενές νερού
Αποψιλώσεις – καθαρισμοί - αποκλαδώσεις δέντρων δασικής - αναδασωτέας
περιοχής και ιδιωτικών οικοπέδων
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης σύμβασης για αποψιλώσεις-καθαρισμούς
και φύλαξη
Εκπόνηση «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Εξ Αιτίας

Δράσεις Ενέργειες Προγράμματα

Δασικών Πυρκαγιών ΙΟΛΑΙΟΣ»
Δημοτική Συγκοινωνία
Οχήματα (πλήθος)
2

Χλμ
7,5/ανά διαδρομή

Δρομολόγια
(πλήθος)
14 Κυκλικές
Διαδρομές/ημέρα

Ημέρες
Λειτουργίας
ΔευτέραΠαρασκευή

Ωράριο
Δρομολογίων
07:00-20:00/ανά
ώρα

Πολεοδομική Πληροφορία
Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων
Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]
Οικοδομήσιμοι χώροι
Κοινόχρηστοι χώροι
Κοινωφελείς χώροι

στρ.
2.300
1.390
847
66

% κάλυψης
96,46
33,14
20,19
1,57

Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων

Δήμος Γαλατσίου
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Χώροι κυκλοφορίας
Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι
Χώροι αστικού πρασίνου
Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια,
αγροτικά πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες
κ.λπ.
Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων,
Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και
Αθλητισμού
Ενεργειακά Πάρκα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

στρ.
764,8
82,2
217

% κάλυψης
18,23
1,96
5,17

0

0

0
0
ΘΕΜΑΤΩΝ

0
0

H περιοχή του Δήμου Γαλατσίου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πεδινή ή ορεινή, παρά μόνο ως
αστική, εντούτοις διαθέτει πολύ μεγάλο ποσοστό πρασίνου, χάρη στο Άλσος Βεΐκου και το Αττικό
Άλσος. Στον Δήμο Γαλατσίου διοικητικά ανήκει μόνο ένα μικρό κομμάτι του Αττικού Άλσους, ενώ το
μεγαλύτερο μέρος του ανήκει στην Περιφέρεια Αθηνών, όπως και η συντήρηση, επίβλεψη και
διαχείρισή του.
Το Άλσος Βεΐκου απλώνεται σε μια περιφραγμένη έκταση 219 στρεμμάτων που περιλαμβάνει ένα
μικρό υπαίθριο θέατρο, παιδική χαρά, υπαίθριο χώρο με όργανα γυμναστικής, ανοιχτό κολυμβητήριο
ενηλίκων και παιδιών, στίβο, ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις και μπάσκετ, κλειστό γυμναστήριο,
καφετέριες και ένα καλοκαιρινό κινηματογράφο. Από τα 219 στρέμματα, τα 41,2 καταλαμβάνονται από
γκαζόν, τα 78 από πεύκα, τα 10 από καλλωπιστικά φυτά, τα 10 από χαμηλή αυτοφυή βλάστηση και
όλα τα υπόλοιπα από τους αθλητικούς χώρους. Το Άλσος φυλάσσεται καθ’ όλο το 24ωρο, ενώ στους
χώρους του απασχολούνται εκτός από τους φύλακες, γυμναστές, γιατρός και νοσηλεύτρια, κηπουροί
και υπάλληλοι καθαριότητας.
Το Άλσος Βεΐκου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και τη βελτίωση του
μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής. Ενδεικτικά το 2017 το άλσος κατέλαβε την έκτη θέση ανάμεσα
σε 1.710 χώρους πρασίνου πανελλαδικά, με βάση την αξιολόγηση 8.500 πολιτών, μέσω εφαρμογής
της WWF Greenspaces, ως προς την ποιότητα και την ποσότητα του πρασίνου, το επίπεδο
καθαριότητας, καθώς και την ποιότητα και το είδος υποδομών στην πόλη.
Σημαντικοί χώροι πράσινου βρίσκονται διάσπαρτοι στις παρακάτω περιοχές του Δήμου Γαλατσίου :
ΑΛΣΥΛΛΙΑ
Α/Α
1.
2.

Τοποθεσία
Παλιό λατομείο Λεβεντάκη
Λόφος Αγίου Σπυρίδωνα

3.

Περιοχή Αττικού Άλσους - Περιφερειακή οδός Πρωτοπαπαδάκη με
κατεύθυνση προς Κυψέλη

4.

Περιοχή Αττικού Άλσους - Περιφερειακή οδός Πρωτοπαπαδάκη με
κατεύθυνση προς Ψυχικό

5.
6.
7.
8.

Περιοχή Αττικού Άλσους - Προέκταση της οδού Πρωτοπαπαδάκη
"Λόφος του Παιδιού" στην Γκράβα
Λόφος Ελικώνος
Αγίας Ειρήνης - Ορφέως
Πίνακας 14 : Αριθμός και τοποθεσία Αλσύλλιων του Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Τμήμα Πρασίνου Δήμου Γαλατσίου)
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ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α/Α

Τοποθεσία

1.

Αγίας Γλυκερίας και Ελ. Βενιζέλου

2.

Άγιος Γεώργιος

3.

Αγίου Δημήτριου 19 Παρτέρια δίπλα στις σκάλες

4.

Αγίας Ειρήνης (από Ανταίου έως Βεΐκου)

5.

Αετοφωλιάς και Κενταύρου

6.

Αιγοσθενών και Κουντουριώτου

7.

Απόλλωνος - Ηρακλείου - Κυμοθόης

8.

Αχιλλέως

9.

Βαρδουσίων κα Ορίων

10.

Βυζάντιου και Πρωτοπαπαδάκη

11.

Γαλατσίου και Διογένους

12.

Γαλατσίου και Καραϊσκάκη

13.

Γαλατσίου και Νάξου

14.

Δερβενακίων και Μπουμπουλίνας

15.

Δρίσκου και Πασσώβ

16.

Έναντι Έβρου Και Δράμας

17.

Πεζοδρόμος Ζαλόγγου

18.

Ιθάκης Και Ζήνωνος

19.

Καβάλας Έναντι 25

20.

Καβάλας Και Δράμας

21.

Κάλαμών Και Αιτωλικού

22.

Καρδίτσης Και Προφ. Ηλία

23.

Κισσάμου Και Αθηναίων

24.

Κισσάμου Και Σπαρτιατών

25.

Κλεάρχου Και Παραδεισίων

26.

Κοκκερελ Και Ελικώνος

27.

Κοραή Και Ελπίδος

28.

Κουντουριώτου Και Ηνιόχου

29.

Κρήτης Και Κύκνων

30.

Κύκνων Και Ψηλορείτου

31.

Κυμοθόης Και Παπαφλέσσα

32.

Λέσβου 46

33.

Μαραθώνος Και Παράδρομος Μαραθώνος

34.

Μέσης Και Δράμας

35.

Μνημείο (Πρωτοπαπαδάκη – Αγίας Γλυκερίας – Ελ. Βενιζέλου)

36.

Μπότσαρη Και Κουντουριώτου

37.

Νάρκισσου Και Ανδριτσαίνης

38.

Νάρκισσου Και Ανταίου

39.

Ορφέως - Νυμφών - Εκάβης

40.

Παπαφλέσσα - Καποδιστρίου - Υψηλάντου

41.

Παπαφλέσσα - Νυμφών - Δρυάδων
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42.

Παπαφλέσσα και Νάρκισσου

43.

Παπαφλέσσα και Χριστιανουπόλεως

44.

Παραδεισίων και Ιέρακος

45.

Παρτέρια Βεΐκου από Δρυοπίδος έως Πύλη Άλσους

46.

Παρτέρια Βεΐκου από το «Παλαι» έως Ανδριτσαίνης

47.

Ρόδων και Αθηναίων

48.

Ρόδων και Σαρωνικού

49.

Σούδας - Έρσης – Νηλέως

50.

Σύρου - Δήλου - Βενιζέλου

51.

Σύρου 3 (έξω από Παιδική Χαρά)

52.

Σύρου 9-15 Και Πρωτοπαπαδάκη

53.

Σύρου Και Πόρου

54.

Τράλλεων 105 Και Ι. Φωκά 104

55.

Τράλλεων Και Ι. Φωκά (ύψος Απόλλωνος)

56.

Τσακάλωφ Και Ηρακλείου

57.

Υψηλάντου Και Ελπίδος

58.

Φειδίου Και Φιλοθέης

59.

Φιγαλείας Και Πόρου

60.

Φιλαρέτου Και Προόδου

61.

Ωρωπού Και Βρούτου

Πίνακας 15 : Αριθμός και τοποθεσία Χώρων Πρασίνου του Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Τμήμα Πρασίνου Δήμου Γαλατσίου)
ΝΗΣΙΔΕΣ
Α/Α

Τοποθεσία

1.

Νησίδα Αγ. Γλυκερίας (από Γαλακηδών έως Πάρνηθος)

2.

Νησίδα Γαλατσίου (από Βεΐκου έως Αετοράχης)

3.

Νησίδα Πρωτοπαπαδάκη (από Βεΐκου έως Έβρου)

4.

Νησίδα Βεΐκου (από Γαλατσίου έως σύνορα Με Ν. Ιωνία)

5.
6.

Νησίδα Καραϊσκάκη (από Γαλατσίου έως Παπαφλέσσα)
Νησίδα Τράλλεων-Ι. Φωκά (από Βεΐκου έως Ναρκίσσου)
Πίνακας 16 : Αριθμός και τοποθεσία Νησίδων του Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Τμήμα Πρασίνου Δήμου Γαλατσίου)

ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Α/Α
1.

Τοποθεσία
Πλατεία Εκάβης - Ι. Φωκά

2.
3.

Πλατεία Ναρκίσσου - Ι. Φωκά
Πλατεία Φιλοθέης – Ηροδότου - Επιδαύρου

4.
5.

Πλατεία Κύπρου
Πλατεία Ελ. Βενιζέλου – Μεσσηνίας - Μιλτιάδου

6.

Πλατεία Ελ. Βενιζέλου – Λυκούργου - Απειράνθου

7.
8.

Πλατεία Ανδριτσαίνης - Νιόβης - Δρυάδων
Πλατεία Ελευθέριας – Σαπφούς - Πανδώρας
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9.
10.

Πλατεία Κουντουριώτου- Αλκυόνης - Ανδριτσαίνης
Πλατεία Βεΐκου – Σκύρου - Χαρ. Τρικούπη

11.

Πλατεία Βεΐκου - Τράλλεων

12.
13.

Πλατεία Ακτημόνων – Κανάρη - Αισχύλου
Πλατεία Λέσβου- Βενιζέλου – Φιγαλείας - Ρόδου

14.
15.

Πλατεία Χατζημπύρου (Πρωτοπαπαδάκη – Πέλλας – Παραδεισίων)
Πλατεία Καββαδία – Λέσιγκ - Πυθαγόρα

16.

Πλατεία Λυσίου - Γαλατσίου - Ιπποκράτους

17.
18.

Πλατεία Μαραθώνος – Κερκύρας - Αχιλλέως
Πλατεία Πάρνηθος & Αγ. Γλυκερίας

19.
20.

Πλατεία Ωρωπού - Ανδριτσαίνης
Πλατεία Χρυσάνθεμων -Στρεψιάδου - Γρηγορίου Ε'

21.
22.

Πλατεία Σουλίου Και Τανάγρας
Πλατεία Λιναρά

23.

Πλατεία Ορφέως - Νυμφών - Εκάβης

24.
25.

Πλατεία Νάρκισσου - Αιγοσθενών - Εκάβης
Πλατεία Αγίας Γλυκερίας - Γαλακηδών

26.
27.

Πλατεία Βυζάντιου Και Αθηναίων
Πλατεία Ιπποκράτους Και Γαλατσίου

28.

Πλατεία Καλ. Σαμουήλ Και Σουλίου

29.
30.

Πλατεία Πυθίας – Νυμφών - Αλκυόνης
Πλατεία Μούνδρου - Ψηλορείτου
Πίνακας 17 : Αριθμός και τοποθεσία Πλατειών του Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Τμήμα Πρασίνου Δήμου Γαλατσίου)

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική
Παιδική

Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά
Χαρά

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Τοποθεσία
– Αισχύλου
– Αλκυόνης
– Κουντουριώτου
– Λέσβου
– Λέσιγκ
– Λεωφόρου Βεΐκου
– Μαραθώνος
– Ναρκίσσου
– Παραδεισίων
– Πάρνηθος
– Πλ. Ελευθερίας
– Πλ. Κύπρου
– Σύρου
– Φιγαλείας
Άλσους Βεΐκου

Πίνακας 18 : Αριθμός και Τοποθεσία Παιδικών Χαρών Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου)
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Το Γαλάτσι σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε ισχύ (ΦΕΚ 797/Δ’/1991) είναι οργανωμένο
σε 7 Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ). Από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προκύπτει ότι η δυνατότητα
περαιτέρω οικιστικής ανάπτυξης είναι πρακτικώς αδύνατη, ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε
Πολεοδομικής Ενότητας αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 19 :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ #)
ΠΕ 1
ΠΕ 2
ΠΕ 3
ΠΕ 4
ΠΕ 5
ΠΕ 6
ΠΕ 7

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
κατ/Ηα
173
225
239
277
269
298
308

ΜΕΣΟΣ Σ.Δ.
2,1
2,1
2,0
1,9
2,6
1,8
2,3

Πίνακας 19 : Πολεοδομικές Ενότητες Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ/νση Τεχνικών
Το Τμήμα εξυπηρετείται διοικητικά από τη Δ/νση ΥΔΟΜ Δήμου Ν. Ιωνίας.
Υπηρεσιών-Τμήμα
Υπηρεσίας δόμησης
1.Παρακολούθηση σύνταξης, έγκρισης και τροποποίησης πολεοδομικών μελετών
(ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ρυμοτομικό σχέδιο)
2.Επίβλεψη/εκτέλεση τοπογραφικών μελετών, κτηματογραφικών αποτυπώσεων και
μελετών πράξεων εφαρμογής
3.Αξιοποίηση των σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων (ζώνες ειδικής ενίσχυσης,
ζώνες ειδικών κινήτρων, ζώνες ενεργού πολεοδομίας, μεταφορά συντελεστή δόμησης)
για την οικιστική ανάπτυξη και την ανάπλαση περιοχών
4.Τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων
ρυμοτομίας, διαγραμμάτων εφαρμογής, Τεχνικών Εκθέσεων, Πινακίδων πράξεων
τακτοποίησης και αναλογισμού εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων κ.λπ.
Δ/νση Τεχνικών
5.Χορήγηση προς κάθε ενδιαφερόμενο πληροφοριών σχετικά με το σχέδιο πόλης και
Υπηρεσιών-Τμήμα
γενικά την πολεοδομική και χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου
Πολεοδομίας &
6.Επιμέλεια για την αρίθμηση των οικοδομών και την τοποθέτηση πινακίδων
Χωροταξίας
σχετικών με την ονομασία των οδών, πλατειών και αρίθμηση των οικοδομών
7.Συγκέντρωση/διερεύνηση και καταγραφή στοιχείων για τις αδυναμίες του
δομημένου χώρου σχετικά με τον ρυθμιστικό-πολεοδομικό-οικιστικό σχεδιασμό και
με το υψομετρικό δίκτυο της πόλης
8.Επεξεργασία συγκεντρωθέντων στοιχείων και εισήγηση για προγράμματα
επέμβασης για τη βελτίωση της κατάστασης σε πολεοδομικά, χωροταξικά, οικιστικά
θέματα
9.Επιμέλεια
μεταγραφής/καταχώρισης
των
πράξεων
εφαρμογής
στο
Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολόγιο και σύσταση της επιτροπής του άρθρ. 1 του
Π.Δ. 5/1986 για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα
1.Εκπόνηση/επίβλεψη συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας,
συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων &
διαβάσεων κ.λπ.)
Δ/νση Τεχνικών
2.Εκπόνηση/επίβλεψη κτιριακών έργων (κατασκευή, διακόσμηση & εξοπλισμός των
Υπηρεσιών - Τμήμα
δημοτικών κτιρίων & εγκαταστάσεων), καθώς & έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης
Μελετών & Έργων
& εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι,
πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι,
αρχαιολογικοί χώροι & μνημεία κ.λπ.)
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Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών – Τμήμα
Συντήρησης- Επισκευής
Υποδομών & Έργων
Αυτεπιστασίας

Δ/νση
Τεχνικών
Υπηρεσιών-Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Μελετών & Έργων

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών – Τμήμα
Συγκοινωνιών &
Εγκαταστάσεων

3.Τήρηση στοιχείων για το σύνολο των μελετών αρμοδιότητάς του & των αντίστοιχων
φακέλων & εξαγωγή περιοδικών στοιχείων & δεικτών
4.Εισήγηση του ετήσιου και μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού των μελετών και των
κατασκευών έργων
5.Παρακολούθηση χρονικού, ταμειακού και λογιστικού προγραμματισμού των
έργων και των σχετικών προμηθειών
6.Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ποιότητα του χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος και για την ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου που χρησιμοποιούνται
στην υλοποίηση των έργων
7. Εκπόνηση του προσδιορισμού και της οριστικής εκκαθάρισης και χρέωσης των
δαπανών κατασκευής των προς σύνδεση με τα ακίνητα εξωτερικών διακλαδώσεων και
αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
8.Σύνταξη εκθέσεων για την απόδοση στην ΕΥΔΑΠ της αναλογούσας δαπάνης από
την κατασκευή αγωγών αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και για την απόδοση από
την ΕΥΔΑΠ του αναλογούντος τέλους σύνδεσης
1.Μέριμνα για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων από τους
υπόχρεους/χρέωση και αναλογισμός δαπανών κατασκευής- συντήρησης
2. Εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων,
κοινοχρήστων χώρων, οδοποιίας, απομάκρυνσης διαφημιστικών πινακίδων κ.λπ.
3. Έλεγχος για παράνομες εξωτερικές διακλαδώσεις και συνδέσεις με το
αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων κ.λπ.
4.Συγκρότηση/οργάνωση και διοίκηση των συνεργείων αμέσου επέμβασης σε
περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών
5.Καταγραφή/συγκέντρωση πρωτογενών κυρίως στοιχείων απασχόλησης τεχνικού
προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών και με στοιχεία
προόδου για κάθε ένα από τα έργα του προγράμματος δράσης των συνεργείων
6. Επίβλεψη έργων αυτεπιστασίας/Συγκρότηση και οργάνωση σχετικών συνεργείων
1.Εκπόνηση/επίβλεψη
ηλεκτρομηχανολογικών
έργων
(έργα
(επέκταση/συντήρηση/επισκευή και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και
κοινοχρήστων χώρων, επέκταση/συντήρηση/επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
κ.λπ.)
2.Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών,
κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
3.Συγκρότηση / οργάνωση / διοίκηση συνεργείων αμέσου
επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών
4.Συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού
του Τμήματος
5.Συντήρηση / επισκευή των αντλιοστασίων του Δήμου
1.Εκπόνηση/επίβλεψη κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μελετών και έργων
(σήμανση/σηματοδότηση οδικού δικτύου
2.Τοποθέτηση/συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια κυκλοφορίας
πεζών και οχημάτων
3.Επέκταση/συντήρηση/επισκευή δικτύου φωτεινής σηματοδότησης, ρύθμιση της
κυκλοφορίας, καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων
κυκλοφορίας
4.Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
5.Ρύθμιση θεμάτων στάθμευσης των αυτοκινήτων, επιμέλεια δημιουργίας χώρων
στάθμευσης τροχοφόρων και λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους
κοινόχρηστους χώρους
6.Επιμέλεια για τις αιτήσεις κοινωφελών οργανισμών για τη χορήγηση άδειας τομής
οδοστρωμάτων & πεζοδρομίων & μεριμνά για την πλήρη & έντεχνη αποκατάσταση
τυχών ζημιών
7.Ρύθμιση θεμάτων εγκαταστάσεων, λειτουργίας και συντήρησης ανελκυστήρων και
χορήγηση σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών
8.Χορήγηση
αδειών
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
και
διενέργεια
επιθεωρήσεων/ηλεκτρολογικών ελέγχων φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών,
ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων
ρούχων, σιδερωτηρίων ρούχων, ταπητοκαθαριστηρίων, συνεργείων επισκευής και
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Δ/νση Περιβάλλοντος &
Ποιότητας ΖωήςΚαθαριότητας και
Ανακύκλωσης

Δ/νση Περιβάλλοντος &

συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών
εγκαταστάσεων
9.Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής /συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, οδικού μεταφορέα επιβατών και
εμπορευμάτων
10.Χορήγηση/ανανέωση/ανάκληση/αφαίρεση
αδειών
εκγυμναστών
και
ίδρυσης/λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
11.Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων
για διάθεση ΚΕΚ, παρακολούθηση/έλεγχος των ΚΕΚ και θεώρηση των καρτών
επιθεώρησης και επισκευών ενοικιαζόμενων οχημάτων
1. Συγκρότηση συνεργείων και διενέργεια αποκομιδής των ΑΣΑ και των
ανακυκλούμενων υλικών και διενέργεια μεταφοράς τους στους ΧΥΤΑ ή τα
εργοστάσια επεξεργασίας τους
3.
Διαχείριση
στερεών
αποβλήτων
σε
επίπεδο
προσωρινής
αποθήκευσης/μεταφόρτωσης/επεξεργασίας/ανακύκλωσης
και
εν
γένει
αξιοποίησης/διάθεσης/λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων
επεξεργασίας και αξιοποίησης και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης
(Χ.Α.Δ.Α.), σύμφωνα με τον αντίστοιχο Περιφερειακό σχεδιασμό
4. Μέριμνα για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων
καθαριότητας, των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών
5. Μελέτη/σχεδιασμός/εισήγηση για την οργάνωση/λειτουργία του συστήματος
συλλογής και μεταφοράς, για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και
μεταφοράς, για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων κατάλληλων για τη
διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών, για τις τεχνικές προδιαγραφές και αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους
τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική
εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κ.λπ.)
6. Τήρηση/επεξεργασία των στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών της
καθαριότητας και διαμόρφωση/παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας
7. Εισηγείται την στελέχωση των συνεργείων και των αναγκών ανθρώπινου
δυναμικού, καθώς και τη διαθεσιμότητα και καλή διατήρηση των τεχνικών μέσων για
τη διενέργεια και ποιότητα των εργασιών.
8. Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων
και ανακύκλωσης
9. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του
περιβάλλοντος στον Δήμο.
10. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την
καταπολέμηση της ρύπανσης.
11. Διαμορφώνει και συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τον καθαρισμό των οδών,
παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και τη συγκέντρωση των
απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης, καθώς και για τη φύλαξη των παιδικών
χαρών.
12. Συγκροτεί συνεργεία και διενεργεί εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών
αντικειμένων, φυτικό υλικό από δραστηριότητες ιδιωτών, καθαρισμό από παράνομες
αφίσες και διαφημίσεις, καθαρισμό εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
Πρόγραμμα δράσης για τον καθορισμό των αναγκαίων έργων, με στόχο την αειφόρο
περιβαλλοντική ανάπτυξη της πόλης.
Σύνταξη μελετών και εκτέλεση έργων για την ανάπτυξη του πρασίνου σε συνεργασία
με το «Τμήμα Μελετών και Έργων».
Μελέτες και επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από τρίτους/
Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων προγράμματα φύτευσης, συντήρησης,
ποτίσματος και φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου.
Καθορισμός αναγκών τεχνικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανθρώπινου δυναμικού.
Εισήγηση ανάθεσης, παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής μελετών ή έργων
πρασίνου σε τρίτου.
Συντάσσει τις μελέτες και καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια
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Ποιότητας
Πρασίνου

Ζωής-Τμήμα

Δ/νση Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής-Τμήμα
Διαχείρισης & Συντήρησης
Οχημάτων

τεχνικού μηχανολογικού εξοπλισμού και υλικών σε συνεργασία με το Τμήμα
Προμηθειών.
Συντήρηση Πρασίνου και δικτύου άρδευσης σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την συγκρότηση των συνεργείων εκτέλεσης εργασιών
συντήρησης πρασίνου και συνεργείων αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων
περιστατικών
Εξετάζει τα αιτήματα κοπής δένδρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
εισηγείται σχετικά.
Μεριμνά για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων και του τεχνικού
εξοπλισμού που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων :
Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση, καλή λειτουργία και κατάσταση των
οχημάτων
Τήρηση καρτέλας βλαβών των οχημάτων, διερεύνηση συνθηκών τυχόν ατυχημάτων
και μεριμνά αποκατάστασης βλαβών.
Φροντίδα για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των οχημάτων
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης οχημάτων και
κινητών μηχανημάτων.
Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την τήρηση αποθήκης ανταλλακτικών και
λοιπών υλικών και εισήγηση των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων, λιπαντικών
κ.λπ. και τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο βιβλίων .
Τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των
οχημάτων και παρακολούθηση δεικτών αποδοτικότητας.
Γραφείο Κίνησης Οχημάτων :
Διαχείριση του στόλου των οχημάτων, μέριμνα στελέχωσης, ασφάλισης και
εφοδιασμού τους με τα απαραίτητα έγγραφα
Καθορισμός δρομολογίων απορριμματοφόρων, ανοικτών φορτηγών, σαρώθρων κ.λπ.)
και παρακολούθησης κίνησης − τροφοδοσίας με καύσιμα και τήρηση καρτέλας κάθε
οχήματος.
Παρακολούθηση πιθανών βλαβών και ενημέρωση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.

Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπλαση
του Περιβάλλοντος της περιοχής του Πεντελικού Αττικής (Σ.Π.Α.Π.)
Ο Σ.Π.Α.Π. δημιουργήθηκε το 1992 (ΦΕΚ 54/Β’/5-2-1992) και συστήνεται
από τους Δήμους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (με την
υπ’ αριθμ. 42741/2-11-1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής, στο καταστατικό σύστασης του Συνδέσμου ΦΕΚ 2032/18-11-1999
και τις τροποποιήσεις που έγιναν σύμφωνα με το ΦΕΚ 342/22-3-2006 και
ΦΕΚ 701/7-6-2006). Επίσης, με τον Ν. 3852/2010 πάρθηκε η υπ. αριθ.
4/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση
του καταστατικού του. Βασικοί του σκοποί ενδεικτικά είναι:
• Η αντιπυρική προστασία
• Η προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήματος
• Ο έλεγχος των χρήσεων της γης
• Η προστασία από τη ρύπανση
• Η εκπόνηση μελετών για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής, ιστορικής,
κοινωνικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής σημασίας του βουνού
• Η επιστημονοτεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο
σύνδεσμο
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•

2.

3.

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κατοίκων της
περιοχής
• Η αξιοποίηση όλων των θεσμικών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προστασία
και ανάπτυξη της περιοχής
Σύνδεσμος για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων
(Σ.Π.Α.Τ.)
Ο Σύνδεσμος για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 21104/30089 απόφαση του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚΒ 2234/14-11-2008) με ενδεικτικούς σκοπούς:
• Η διαφύλαξη των εκτός σχεδίου εκτάσεων.
• Η αποκατάσταση του ανάγλυφου.
• Η αναδάσωση και η δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής.
• Η ενοποίηση των αναδασωτέων εκτάσεων.
• Η σύνδεση του χώρου με τις λειτουργίες του αστικού ιστού.
• Η αποδέσμευση του χώρου από κάθε κατοχή τρίτου ή διεκδίκηση.
• Η τοπογραφική αποτύπωση και χαρτογράφηση εκτάσεων.
• Ο καθορισμός και σχεδιασμός της διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων
• Η εκπόνηση μελετών κ.α. δράσεων για την ανάδειξη της
περιβαλλοντικής σημασίας της περιοχής.
• Η συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων.
• Η παροχή επιστημονικής, ιδίως δε τεχνικής και νομικής υποστήριξης
στα μέλη του
• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας
• Η πληροφόρηση, διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και συνεντεύξεων
τύπου.
• Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο
• Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς (κεντρικής διοίκησης,
φυσικά/νομικά πρόσωπα δημοσίου/ιδιωτικού δικαίου)
για τα
παραπάνω θέματα
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.)
Ο Σύνδεσμος συστάθηκε από τους Δήμους που βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας (με την υπ’ αριθμ. 42741/2-11-1999 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής – καταστατικό σύστασης του
Συνδέσμου ΦΕΚ 2032/18-11-1999 και τροποποιήσεις ΦΕΚ 342/22-3-2006,
ΦΕΚ 701/7-6-2006). Επίσης, με το Ν.3852/2010 πάρθηκε η υπ. αριθ. 4/10
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου σχετικά με την
τροποποίηση του καταστατικού του.
Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων ΣΒΑΠ έχει ως σκοπό:
α) Το συντονισμό των ενεργειών και δράσεων των μελών του και την από
κοινού προώθηση κάθε πρόσφορου μέσου για την βιώσιμη ανάπτυξη της
περιοχής των ΟΤΑ - μελών του.
β) Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εξασφάλιση των βασικών
περιβαλλοντικών κοινωνικών και οικονομικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες της περιοχής.
γ) Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής σε
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4.

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αστικής διαχείρισης, ασφάλειας της
πόλης, δημόσιας υγείας, εθελοντικής εργασίας και συμμετοχής στην
διαδικασία λήξης των αποφάσεων.
δ) Τη λειτουργία του Αστικού Παρατηρητηρίου και των παραρτημάτων
αυτού σε συνεργασία με τους ΟΤΑ- μέλη του.
ε) Τη συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιστημονικά ή τεχνολογικά
ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς, ομάδες συλλογικών συμφερόντων,
επιμελητήρια, δημόσιους φορείς και άλλους Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς
φορείς.
στ) Την ίδρυση διαδημοτικού κοιμητηρίου
ζ) Την ίδρυση διαδημοτικού κυνοκομείου
Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
Το ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια,
υιοθετεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 και μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια αστική πρωτοβουλία για το κλίμα και
την ενέργεια παγκοσμίως, ενώνοντας χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές
αρχές, που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια στην επικράτειά τους. Οι
συμμετέχοντες δεσμεύονται για τη λήψη δράσεων προκειμένου να υλοποιηθεί
ο στόχος της Ε.Ε. για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως
το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Ο Δήμος Γαλατσίου με το Σύμφωνο των Δημάρχων, αναλαμβάνει τη δέσμευση
να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων
για το Κλίμα και την Ενέργεια και να εφαρμόσει το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας και κλίματος (ΣΔΑΕΚ)
Για το σκοπό αυτό δεσμεύεται :
1. Να υπερβεί τους στόχους που έθεσε η Ε.Ε. για το 2030, μειώνοντας τις
εκπομπές CO2 στην επικράτειά του, τουλάχιστον κατά 40%, μέσω της
εφαρμογής ενός σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ),
στους τομείς δραστηριοτήτων σχετικούς με την εντολή του,
2.Την προετοιμασία μιας βασικής απογραφής εκπομπών, που θα αποτελέσει
τη βάση της Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ),
3.Την Υποβολή του σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος
(ΣΔΑΕΚ), εντός του έτους της επίσημης υπογραφής του Σύμφωνου των
Δημάρχων,
4.Την προσαρμογή αστικών δομών, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης
ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων,
5.Την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών της γεωγραφικής περιοχής με
σκοπό τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης,
προσδιορίζοντας πολιτικές και μέτρα για την εφαρμογή και την επίτευξη των
στόχων του σχεδίου,
6.Την υποβολή έκθεσης αξιολόγησης ανά διετία μετά ην υποβολή του σχεδίου
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), για αξιολόγηση,
παρακολούθηση και εξακρίβωση.
7.Την μεταβίβαση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του, με άλλες εδαφικές
ενότητες,
8.Την Διοργάνωση Ημερών Ενέργειας ή Ημέρες Συμφώνου Πόλεων σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους

Δήμος Γαλατσίου
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φορείς, με στόχο να επωφεληθούν οι πολίτες άμεσα των ευκαιριών και των
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας,
καθώς και την ενημέρωση των τοπικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις
εξελίξεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης,
9.Να συμμετέχει και να συμβάλλει στην ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων της
Ε.Ε. για μια «Ενεργειακά Βιώσιμη Ευρώπη»,
10.Να διαδώσει το μήνυμα του Συμφώνου στα κατάλληλα φόρουμ και να
παροτρύνει και άλλους δημάρχους να προχωρήσουν στο Σύμφωνο.
Φορέας διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας
Πάρκου Αντώνης Τρίτσης
Δράσεις καθαρισμού σε συνεργασία με τον Σ.Π.Α.Τ.
Δράσεις καθαρισμού σε συνεργασία με τον Σ.Π.Α.Π.
ΕΔΣΝΑ- Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)
Δράσεις για την προστασία των Τουρκοβουνίων σε συνεργασία με τους Δήμους
Ν. Ιωνίας και Ψυχικού-Φιλοθέης
Δράσεις καθαρισμού σε συνεργασία με σχολεία και Μ.Κ.Ο.
Διενέργεια έργων από την Περιφέρεια Αττικής
Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ν. Ιωνίας
Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Αθηναίων
Δ/νση Δασών Αθηνών
ΕΥΔΑΠ
Κτηματική Υπηρεσία
Ιδιωτικές Εταιρείες Ανακύκλωσης

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
•
•
•
•
•
•

Τομέας 1
Περιβάλλον

•
•
•
•
•
•

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες
Περιορισμένο δίκτυο έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας
Έλλειψη διευθέτησης ρεμάτων
Ελλιπής αξιοποίηση γεωτρήσεων
Περιορισμένη εφαρμογή του εθνικού
περιβαλλοντικού και χωροταξικού
σχεδιασμού
Περιορισμένη ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος
Απουσία ζωνών προστασίας δασικώναναδασωτέων εκτάσεων
Έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων
χώρων πρασίνου, ιδιαίτερα σε επίπεδο
γειτονιάς
Μη αξιοποίηση ανενεργών λατομείων
Έλλειψη διαχείρισης των υδάτινων
πόρων προς όφελος του φυσικού
περιβάλλοντος
Ελλιπής αξιοποίηση γεωτρήσεων
Περιορισμένο εργατικό δυναμικό για
την ανάπτυξη του πρασίνου
Ανεπάρκεια μηχανημάτων έργων,

Δήμος Γαλατσίου

•

•
•
•
•
•

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες
Ο χαρακτηρισμός ως «Μητροπολιτικό
Πάρκο» του Αττικού Άλσους στο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
Πύκνωση δικτύου αποχέτευσης
όμβριων υδάτων
Συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ
Συνεργασίες με όμορους Δήμους για
την
αξιοποίηση
των
δασικώναναδασωτέων εκτάσεων
Ανάπτυξη
ήπιων
περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων
στη
δασικήαναδασωτέα περιοχή
Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου για την αξιοποίηση ενεργών και ανενεργών γεωτρήσεων
που συμβάλλουν στη διαχείριση των
υδάτινων πόρων
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•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Τομέας 2
Καθαριότητα

•
•

όπως βυτιοφόρου, καλαθοφόρου
οχήματος, φορτηγού μεταφοράς
μηχανημάτων κ.ά.)
Ασάφεια στον καθορισμό
αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Διευθύνσεων, εξαιτίας της έλλειψης
καθηκοντολογίου
Ανάγκη για επιμόρφωση και
εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναμικού
Περιορισμοί
Μικρή χρηματοδότηση για έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας
Έλλειψη χρηματοδότησης για την
διασφάλιση των ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων
Προβληματικό θεσμικό πλαίσιο για τις
δασικές-αναδασωτέες περιοχές
Αδυναμία προστασίας των
κοινόχρηστων χώρων από κλοπές
βανδαλισμούς κ.ά.
Έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας
των πολιτών για την αποφυγή
πρόκλησης καταστροφών των φυτών,
της ρύπανση κ.ά.
Προβλήματα/ανάγκες
Μη επαρκής εξοπλισμός και
παλαιότητα εξοπλισμού και στόλου
αποκομιδής απορριμμάτων και
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
Παλαιωμένα λειτουργικά συστήματα
software/hardware για την
παρακολούθηση της αποκομιδής και
εξυπηρέτησης των πολιτών
Γεωγραφικό ανάγλυφο και δυσμενής
ρυμοτομία καθιστούν προβληματική
την αποκομιδή ανακυκλώσιμων, λόγω
έλλειψης κατάλληλων μέσων συλλογής
(μικρά απορριμματοφόρα)
Έλλειψη εγκαταστάσεων σταθμού
μεταφόρτωσης απορριμμάτων
Οι χρήσεις γης και η έλλειψη
διαθεσιμότητας γηπέδου επαρκών
διαστάσεων καθιστούν ανέφικτη την
χωροθέτηση εγκατάστασης «Πράσινου
Σημείου»
Έλλειψη ελεύθερου χώρου για το
αμαξοστάσιο/αποθήκες του Δήμου
Περιορισμένη έκταση προγράμματος
Ανακύκλωσης
Αδυναμία επαρκούς στελέχωσης του
προσωπικού για τη βελτίωση των
υπηρεσιών καθαριότητας
κοινόχρηστων χώρων και τη χωριστή
συλλογή

Δήμος Γαλατσίου

Ευκαιρίες
• Χρηματοδότηση για αναδάσωση
εκτάσεων
• Σύνταξη μελετών διαχείρισης αλσών,
πάρκων και κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου
• Ένταξη σε προγράμματα ανάπτυξης
αστικού πρασίνου
• Εφαρμογή Πράσινων Συμβάσεων
• Ανάπτυξη του κοινού αισθήματος
περιβαλλοντικής ευαισθησίας
• Ύπαρξη πολλών εθελοντικών ομάδων
και συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς
για την αναδάσωση

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Δυνατότητες
Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης σε
συνεργασία με άλλο Δήμο
Χρηματοδότηση για την επέκταση του
προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ
Οργάνωση και εφαρμογή δικτύων
χωριστής συλλογής των 4 ρευμάτων
ανακυκλώσιμων (μέταλλο, γυαλί,
πλαστικό, χαρτί)
Οργάνωση και εφαρμογή χωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων
Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης
μεταχειρισμένων βιβλίων, ρούχων
κ.λπ.
Εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας
καθαριότητας και οργάνωση
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
Δημιουργία νέων δομών αυστηρού
ελέγχου της εφαρμογής του
Κανονισμού Καθαριότητας
Εφαρμογή Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριακών (GIS) στα οχήματα
του Δήμου
Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα ανακύκλωσης μέσα από
σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και
σχολικές δράσεις
Ευαισθητοποίηση φιλόζωων στη
συλλογή ακαθαρσιών των σκύλων σε
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• Ανάγκη επικαιροποίησης
/αναθεώρησης του Κανονισμού
Καθαριότητας
Περιορισμοί
• Έλλειψη χρηματοδότησης για την
αντικατάσταση του εξοπλισμού
αποκομιδής απορριμμάτων,
λειτουργικών συστημάτων
παρακολούθησης της αποκομιδής και
εξυπηρέτησης των πολιτών
• Έλλειψη δομών αυστηρού ελέγχου
εφαρμογής του Κανονισμού
Καθαριότητας
• Ανυπαρξία ελεύθερων χώρων για τη
δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης
απορριμμάτων
• Έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών της
πολιτείας για παράνομη εναπόθεση
αποβλήτων (π.χ. κλαδιά, ογκώδη κλπ.)
• Αύξηση του κόστους διαχείρισης
αποβλήτων με την εισφορά Κυκλικής
Οικονομίας και του νέου Κανονισμού
Τιμολόγησης
• Καθυστερήσεις στην υλοποίηση νέων
δράσεων σχετικών με την ωρίμανση
των υποδομών (π.χ. περιβαλλοντική
αδειοδότηση, διαγωνισμοί,
χρηματοδότηση, υλοποίηση)
Προβλήματα/ανάγκες
• Περιορισμένο δίκτυο όμβριων υδάτων
• Παλαιά δίκτυα ηλεκτροφωτισμού
στους κοινόχρηστους χώρους
• Εναέριο δίκτυο μέσης τάσης σε
κεντρικές οδούς του Δήμου
• Περιορισμένη εκμετάλλευση
προγραμμάτων για τη χρήση ΑΠΕ
• Παλαιό δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων υδάτων

Τομέας 3
Υποδομές

Περιορισμοί
• Περιορισμένη απόδοση των τελών
αποχέτευσης, λόγω οικονομικής
δυσπραγίας
• Έλλειψη χρηματοδότησης για την
επέκταση του δικτύου όμβριων υδάτων
• Μείωση εξειδικευμένου τεχνικού
προσωπικού
• Εναέρια δίκτυα ΔΕΗ σε κοινόχρηστους

Δήμος Γαλατσίου

συνεργασία με την κοινωνική
υπηρεσία
Ευκαιρίες
• Ενίσχυση της υπάρχουσας
ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών
• Συνεργασία με όμορους ΟΤΑ για τη
δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων
• Ενίσχυση συμβάσεων με συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
διαφόρων «ρευμάτων», όπως ογκώδη
τηγανέλαια κ.λπ.
• Δημιουργία διαδημοτικού «Πράσινου
Σημείου» και υποδομών διαχείρισης
των ΑΣΑ, σε συνεργασία με όμορους
Δήμους
• Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών
εργαλείων για δράσεις και υποδομές
διαχείρισης αποβλήτων
• Υλικοτεχνική υποστήριξη από ΦΟΔΣΑ
σε ωφελούμενους Δήμους για κινητά
«Πράσινα Σημεία», απορριμματοφόρα,
καφέ κάδους και «έξυπνες γωνιές
ανακύκλωσης»
• Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών
συλλογής (π.χ. κάδοι,
απορριμματοφόρα), μέσω
χρηματοδότησης
Δυνατότητες
• Συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ σε θέματα
δικτύων
• Αναγκαστική σύνδεση ακινήτων με το
νέο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων
• Υπογειοποίηση δικτύων
ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους
χώρους
• Ανανέωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού
κοινόχρηστων χώρων
• Υποστήριξη και προώθηση
προγραμμάτων για χρήση ΑΠΕ σε
ακίνητα του Δήμου
• Υποστήριξη και προώθηση
προγράμματος για χρήση φυσικού
αερίου σε δημοτικά κτίρια
Ευκαιρίες
• Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης σε
συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ
• Χρηματοδότηση προγραμμάτων ΑΠΕ
για την ανανέωση των δικτύων
ηλεκτροφωτισμού στις δημοτικές
εγκαταστάσεις
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χώρους με μικρά πλάτη
Προβλήματα/ανάγκες
• Δυσκολία εφαρμογής του
Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
του Δήμου
• Απουσία ενός «Κέντρου της Πόλης»
• Περιορισμένοι χώροι αναψυχής
• Έντονη ανάπτυξη οχλουσών
παραγωγικών δραστηριοτήτων εντός
του αστικού ιστού
• Έλλειψη δικτύου πεζοδρόμων και
ποδηλατοδρόμων
• Απουσία «ταυτότητας» σε επίπεδο
«γειτονιάς»
• Έλλειψη εγκεκριμένων χρήσεων γης
σε επίπεδο ρυμοτομικού σχεδίου
• Αύξηση των άρσεων απαλλοτρίωσης,
λόγω μη καταβολής αποζημίωσης
στους ιδιοκτήτες

Τομέας 4
Αστική
Ανάπτυξη

Τομέας 5
Οδική
Ασφάλεια

Περιορισμοί
• Μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού
• Εξάντληση των όρων δόμησης
• Διάσπαση αστικού περιβάλλοντος,
λόγω του διερχόμενου δευτερεύοντα
άξονα μητροπολιτικής σημασίας (Λ.
Βεΐκου)
• Έντονη αύξηση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων
• Μικρή δυνατότητα εξεύρεσης πόρων
για απαλλοτριώσεις κοινοχρήστων
χώρων
Προβλήματα/ανάγκες
• Έντονη διερχόμενη κυκλοφορία
οχημάτων
• Διέλευση δευτερεύοντα άξονα
μητροπολιτικής σημασίας (Λ. Βεΐκου)
• Έλλειψη οργανωμένων χώρων
στάθμευσης
• Πεπερασμένη μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
• Έντονες ανωφέρειες σε πολλές
περιοχές του Δήμου
• Ανυπαρξία πολιτικών για την Αστική
Κινητικότητα

Δήμος Γαλατσίου

Δυνατότητες
• Τροποποίηση και εφαρμογή του
Γ.Π.Σ. και σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ
• Πλήρης εκμετάλλευση των ήδη
εγκατεστημένων Συστημάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) σε
θέματα αστικής ανάπτυξης
• Εξεύρεση πόρων για τη διασφάλιση
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
• Εξεύρεση πόρων για τη δημιουργία
δικτύου πεζοδρόμων και
ποδηλατοδρόμων
• Εφαρμογή βιοκλιματικών αστικών
αναπλάσεων
• Εφαρμογή της μελέτης καθορισμού
χρήσεων γης
• Ανάπλαση των υφιστάμενων
κοινόχρηστων χώρων
• Ανάδειξη του «Εμπορικού Κέντρου»
του Δήμου
• Δημιουργία κινήτρων για την
αισθητική αναβάθμιση των ιδιωτικών
και δημόσιων κτιρίων
• Εφαρμογή συστημάτων
παρακολούθησης ηχορύπανσης και
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ευκαιρίες
• Ένταξη έργων δημιουργίας δικτύου
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στο
ΕΣΠΑ
• Ένταξη σε προγράμματα
βιοκλιματικών αστικών αναπλάσεων
• Έγκριση προτεινόμενων χρήσεων γης
από τους αρμόδιους φορείς
• Κατασκευή γραμμής 4 του Μετρό
Αττικής

Δυνατότητες
• Βελτίωση δημόσιων συγκοινωνιών
• Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα
οδικής ασφάλειας
• Δημιουργία θέσεων στάθμευσης
• Εύρεση πόρων για την κατασκευή
οργανωμένων χώρων στάθμευσης
• Σύνταξη νέας μελέτης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
• Ανακατασκευή οδών με ειδικό τάπητα
(αντιολισθηρό-αντιθορυβικό)
• Διευκόλυνση κυκλοφορίας πεζών και
ειδικών ομάδων χρηστών (ΑΜΕΑ
κ.λπ.)
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Τομέας 6
Διαχείριση &
Συντήρηση
Οχημάτων

Περιορισμοί
• Ο ορισμός της Λ. Βεΐκου ως
δευτερεύοντα άξονα μητροπολιτικής
σημασίας από το Ρυθμιστικό Αθήνας
• Έντονη διερχόμενη κίνηση οχημάτων,
λόγω της Αττικής οδού
• Μεγάλος αριθμός ΙΧ και έλλειψη
χώρων στάθμευσης
• Περιορισμένα πλάτη πεζοδρομίων σε
επίπεδο «γειτονιάς»
Προβλήματα/ανάγκες
• Ανάγκη προμήθειας νέων οχημάτων,
λόγω παλαιότητας του στόλου
• Ανάγκη προμήθειας νέων
απορριμματοφόρων και σύγχρονων
φορτηγών
• Ανάγκη προμήθειας 2 λεωφορείων,
λόγω έλλειψης Δημοτικής
Συγκοινωνίας
• Υψηλό κόστος συντήρησης των
παλαιών οχημάτων
• Ανάγκη ανανέωσης του ανθρώπινου
δυναμικού
• Ανάγκη εξεύρεσης χώρων στέγασης
των οχημάτων και του συνεργείου
Περιορισμοί
• Ανάγκη εκσυγχρονισμού του
νομοθετικού πλαισίου για την
διαδικασία επισκευής των οχημάτων
• Γραφειοκρατία των αδειοδοτήσεων και
πιστοποιήσεων των οδηγών και
χειριστών

• Προώθηση οικολογικών ΜΜΜ (μετρό,
τραμ)
Ευκαιρίες
• Εξεύρεση πόρων μέσω συνεργασιών με
την Περιφέρεια Αττικής για ανανέωση
του οδικού δικτύου
• Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής
μελέτης
• Εκπόνηση μελέτης αστικής
κινητικότητας
• Κατασκευή νέας Γραμμής Μετρό
Δυνατότητες
• Δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας
σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ
• Μείωση των ρύπων και της
ηχορύπανσης με την προμήθεια
σύγχρονων οχημάτων
• Μείωση του κόστους συντήρησης των
υφιστάμενων οχημάτων
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
ηλεκτρονικού προγράμματος
διαχείρισης των κρατικών οχημάτων

Ευκαιρίες
• Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων
πόρων για την ανανέωση του στόλου
των οχημάτων
• Ο προσανατολισμός στην βελτίωση του
περιβάλλοντος και τη μείωση των
ρυπογόνων οχημάτων

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Ο θεματικός άξονας «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους Ο.Τ.Α.
α’ βαθμού. Μετά την εφαρμογή του Νόμου του Καλλικράτη οι Δήμοι απέκτησαν βασικό ρόλο σε
θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εφαρμογής πολεοδομικού και χωροταξικού
σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες που σχετίζονται άμεσα με την
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η
γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συνθηκών από τον Δήμο απαιτεί από αυτόν να έχει
καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη διαχείρισή του.
Παρά τον καθαρά αστικό χαρακτήρα του, ο Δήμος Γαλατσίου έχει ένα πλούσιο περιβαλλοντικό
απόθεμα, καθώς μεγάλο τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αττικό Άλσος» βρίσκεται εντός των
ορίων του. Η ορθολογική διαχείρισή του παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητες και δυνατότητες
του Δήμου έχει καταστήσει τη συγκεκριμένη περιοχή σημαντικό υποδοχέα ήπιων
δραστηριοτήτων αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτισμού-αθλητισμού. Τα
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σημαντικότερα προβλήματα για τους φυσικούς πόρους του Δήμου είναι η προστασία της
δασικής-αναδασωτέας περιοχής μέσω ειδικών ζωνών, η έλλειψη διαχείρισης των υδάτινων πόρων
και η περιορισμένη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος. Οι περιορισμένες
δυνατότητες απορρέουν κυρίως από τις καθυστερήσεις στη διαμόρφωση ενός ορθολογικού
θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και προστασίας των δασικών-αναδασωτέων περιοχών, η
συνεχιζόμενη ασάφεια στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και η αδυναμία
συντονισμού τους.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος βασική
προτεραιότητα για τον Δήμο αποτελεί η συντήρηση του πρασίνου σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους της περιοχής του, με δράσεις για τη διαφύλαξη και ανάδειξή του, αλλά και την
περαιτέρω ενίσχυσή του. Τα προβλήματα που προκύπτουν αφορούν στις δυνατότητες των
αρμόδιων υπηρεσιών σε εργατικό δυναμικό και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό,
καθώς και στην περιορισμένη χρηματοδότηση τέτοιου είδους δράσεων.
Η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ και των προγραμμάτων ανάπτυξης αστικού
πρασίνου είναι σημαντικές για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ καθοριστικής
σημασίας είναι και η συνεχής ευαισθητοποίηση των κατοίκων μέσα από δράσεις αναδάσωσης σε
συνεργασία με συλλόγους, σχολεία, ιδιωτικούς φορείς κ.λπ.
Σημαντικό ρόλο στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος έχουν οι συνεργασίες
του Δήμου με τον Σ.Π.Α.Π. και τον Σύνδεσμο για την Προστασία και Ανάπλαση των
Τουρκοβουνίων.
Ο Δήμος Γαλατσίου φροντίζει για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, ενώ
η διαχείριση του πρασίνου αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής
των πολιτών. Το Τμήμα Πρασίνου μεριμνά για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του
δυναμικού των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, μέσω της συντήρησης και των νέων φυτεύσεων
δένδρων και θάμνων, καθώς και για την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας και του
φυσικού τοπίου.
Πολιτική Προστασία
Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σχεδιάζει, οργανώνει και συντονίζει την πολιτική
προστασία σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών ή τεχνολογικών
καταστροφών και συντονίζει τις ενέργειες του δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού της πόλης, για
την εξασφάλιση της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των καταστροφών.
Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στο τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών, διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών, υποστηρίζει τον
συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασία για την πρόληψη, ετοιμότητα,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου,
συντονίζοντας τις εθελοντικές ομάδες. Επιπλέον μεριμνά για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό από
τον Δήμο, ενημερώνει τους δημότες για την πολιτική προστασία του Δήμου και ενεργεί για την
υλοποίηση των αποφάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών.
O Δήμος έχει εκπονήσει το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Εξ Αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών ΙΟΛΑΙΟΣ», με σκοπό την άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων
Φορέων σε Τοπικό επίπεδο : Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αποτελεί η συνέργεια, η
συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο.
•
•

για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών
πυρκαγιών
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών
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και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία
της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας
Καθαριότητα
Αλληλένδετος με το φυσικό και αστικό περιβάλλον είναι ο Τομέας της Καθαριότητας που
κατέχει σημαντική θέση στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου. Τα σημαντικότερα
προβλήματα εστιάζονται στην παλαιότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού και του στόλου των
οχημάτων, αλλά και στην έλλειψη χώρων για τις εγκαταστάσεις, που απαιτεί η ορθολογική
διαχείριση των απορριμμάτων. Στον Δήμο επίσης δεν υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης
απορριμμάτων και κατάλληλη φύλαξη.
Η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και του στόλου των οχημάτων θα συμβάλλει στη
βελτίωση της διαχείρισης των στερών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης,
της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας με την εφαρμογή «Προγραμμάτων Διαλογής
στην Πηγή» (χωριστή διαλογή), την ξεχωριστή αποκομιδή βιοαποβλήτων, τη δημιουργία «Γωνιών
Ανακύκλωσης» και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και την αποκατάσταση των χώρων
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), τα οποία αποτελούν προτεραιότητες για τον
Δήμο, μέσω της αξιοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Η αξιοποίηση των προγραμμάτων ανακύκλωσης και η εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών στην οργάνωση του τομέα της Καθαριότητας είναι καθοριστικής σημασίας για την
ποιοτική ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι Υπηρεσίες που παρέχονται για την αποκομιδή αποβλήτων, κλαδιών, ογκωδών, καθαρισμό
οικοπέδων, κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών, χωρίζονται σε τέσσερις τομείς :
1.
2.
3.
4.

Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων
Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων
Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών
Οδοκαθαρισμός

Η σημαντική αύξηση του κόστους (ΕΣΔΝΑ) στη διαχείριση των αποβλήτων, λόγω της επιβολής
του τέλους ταφής (εισφορά Κυκλικής Οικονομίας) και της εφαρμογής του νέου Κανονισμού
Τιμολόγησης, κατευθύνει τον Τομέα της Καθαριότητας στην διαχείριση των απορριμμάτων. Το
θεσμικό πλαίσιο και η εξασφάλιση της αειφορίας απαιτεί σύγχρονες μεθόδους φιλικές στο
περιβάλλον, αντί μεθόδων όπως οι ταφή στις χωματερές που καταστρέφουν τον υδροφόρο
ορίζοντα. Η διαλογή αποβλήτων στην «πηγή», τα χωριστά «ρεύματα» αποβλήτων και ο τρόπος
αποκομιδής τους, καθώς και η ενίσχυση της ανακύκλωσης μέσω της ευαισθητοποίησης των
πολιτών, είναι μονόδρομος για το περιβάλλον, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.
Η υιοθέτηση εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων «ρευμάτων» αποβλήτων και η ανανέωση
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δύναται να μειώσει το κόστος διαχείρισης του Δήμου και σε
βάθος χρόνου τα δημοτικά τέλη για δημότες που συμμετέχουν στη Διαλογή στην «Πηγή», αλλά
και να αποκομίσουν βέλτιστα αποτελέσματα ανάκτησης υλικών στην πηγή, με πολλά
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
Διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας
Ο μέσος όρος της ηλικίας των οχημάτων της καθαριότητας ξεπερνά τα 15 έτη. Η παλαιότητα του
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εξοπλισμού των οχημάτων της καθαριότητα οφείλονται οι συχνές βλάβες, που επιβαρύνουν τον
προϋπολογισμό με επιπρόσθετες δαπάνες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων. Στις
προτεραιότητες του Δήμου Γαλατσίου είναι η ανανέωση του στόλου των οχημάτων της
καθαριότητας με τον προγραμματισμό προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων σύγχρονων
προδιαγραφών, τράκτορα για την μεταφόρτωση των απορριμμάτων, υδροφόρα για πλύσιμο οδών
και πεζοδρομίων, σκούπα για τον καθαρισμό των πλατειών και προαύλιων χώρων των σχολικών
μονάδων, φορτηγών και άλλων.
Η ανανέωση του στόλου αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, αλλά και στον περιορισμό του κόστους
συντήρησης. Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής ο Δήμος προγραμματίζει επίσης την
δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας με αγορά 2 λεωφορείων.
Υποδομές
Ο τομέας των Υποδομών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της
περιοχής ενός Δήμου. Ο Δήμος Γαλατσίου ως τμήμα της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας
παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα με τις περισσότερες περιοχές της. Σημαντικές ελλείψεις
καταγράφονται στο δίκτυο όμβριων υδάτων, αλλά και στην ύπαρξη παλαιού δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων σε ορισμένες περιοχές του Δήμου. Ένα ακόμη σημαντικό
πρόβλημα είναι τα ενεργοβόρα παλαιά δίκτυα ηλεκτροφωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους,
καθώς και η ύπαρξη εναέριου δικτύου μέσης τάσης στις κεντρικές οδούς του Δήμου. Οι
περιορισμένες δυνατότητες λόγω της χαμηλής χρηματοδότησης αλλά και της μείωσης του
εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού καθιστούν δύσκολη τη συντήρηση των υφιστάμενων
δικτύων. Παρόλα αυτά συντελείται σημαντική προσπάθεια με τις αναγκαστικές συνδέσεις
ακινήτων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα
Αποχέτευσης για την περιοχή της Αττικής, καθώς και την πύκνωση του δικτύου όμβριων
υδάτων. Επιπλέον η αξιοποίηση των προγραμμάτων ΑΠΕ για την ανανέωση των δικτύων του
ηλεκτροφωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και τις δημοτικές εγκαταστάσεις, καθώς
και η προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου, αποτελούν θετικά στοιχεία για τη δημιουργία
σύγχρονων υποδομών, φιλικών προς το περιβάλλον.
Αστική Ανάπτυξη
Η ταχύτατη οικιστική ανάπτυξη του Δήμου Γαλατσίου δημιούργησε ένα αστικό περιβάλλον μη
φιλικό προς τον δημότη. Ο τομέας της Αστικής Ανάπτυξης είναι ζωτικός για την περιοχή του
Δήμου. Ο ορθός σχεδιασμός του, μέσω της αειφορικής κατανομής των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων είναι πρωταρχικής σημασίας για τη δημιουργία βιώσιμης πόλης. Η μέχρι
σήμερα δυσκολία στην εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ιδιαίτερα για τους
κοινόχρηστους χώρους είναι εμφανέστατη στην απουσία ενός «Κέντρου Πόλης», όπως ορίζεται
από τις βασικές αρχές του πολεοδομικού σχεδιασμού. Το Άλσος Βεΐκου εντός των ορίων του
Δήμου, δεν αναιρεί την έλλειψη χώρων αναψυχής σε επίπεδο γειτονιάς. Η μη θεσμοθέτηση
χρήσεων γης άφησε ελεύθερη την άναρχη ανάπτυξη οχλουσών παραγωγικών δραστηριοτήτων
εντός του αστικού ιστού. Παράλληλα η έλλειψη δικτύου πεζοδρόμων δεν ευνοεί την ανάπτυξη
οικονομικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα. Σημαντική είναι η
διάσπαση του αστικού περιβάλλοντος λόγω του διερχόμενου δευτερεύοντα άξονα
μητροπολιτικής σημασίας (Λεωφόρος Βεΐκου), καθώς και η μικρή δυνατότητα εξεύρεσης πόρων
για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις των κοινόχρηστων χώρων. Θετικά κρίνεται η εγκατάσταση
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σύνολο του Δήμου με πλήρη καταγραφή των
πολεοδομικών στοιχείων, καθώς και η μελέτη καθορισμού χρήσεων γης. Επιπλέον η αξιοποίηση
των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ σε θέματα βιοκλιματικής αστικής ανάπλασης και δημιουργίας
δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον Δήμο, ώστε
να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον καλύπτοντας τις ανάγκες των κατοίκων,
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ελαχιστοποιώντας όμως τις συγκρούσεις μεταξύ των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Στα πλαίσια της Αστικής Ανάπτυξης ο Δήμος συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ).
Οδική Ασφάλεια
Ο τελευταίος τομέας της Οδικής Ασφάλειας είναι πλήρως αλληλένδετος με τον τομέα της
Αστικής Ανάπτυξης. Ο Δήμος διαθέτει ανεπτυγμένο συγκοινωνιακό δίκτυο, ιδιαίτερα οδικό,
λόγω της γρήγορης πρόσβασης στους άξονες της Εθνικής Οδού, Αττικής Οδού και λειτουργεί ως
συνδετικός κρίκος μεταξύ των Βορείων Προαστίων της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας με
το κέντρο της. Η έντονη διερχόμενη κυκλοφορία επιβαρύνει τον οικιστικό ιστό, ενώ η έλλειψη
οργανωμένων χώρων στάθμευσης δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία
των χρηστών των οδών. Στα θετικά σημειώνεται η συντήρηση και ανακατασκευή των οδών του
Δήμου ώστε να διατηρείται υψηλό το επίπεδο οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση της
κυκλοφορίας των πεζών και ειδικών ομάδων χρηστών (ΑΜΕΑ) μέσα από ήπιες παρεμβάσεις.
Μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής έχουν ανακατασκευαστεί τμήματα του
οδικού δικτύου τηρώντας όλες τις νέες προδιαγραφές για την οδική ασφάλεια. Η αξιοποίηση των
χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ για την εκπόνηση μελέτης αστικής κινητικότητας είναι ένα
πρόσθετο θετικό στοιχείο. Επιπλέον με την έναρξη των εργασιών κατασκευής του τμήματος Α
της νέας Γραμμής 4 του Μετρό, ο Δήμος Γαλατσίου θα συνδεθεί μέσω ενός ταχύτατου ΜΜΜ με
το Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και πλήθους άλλων περιοχών, αποκτώντας πρόσβαση σε
πολλές σημαντικές εγκαταστάσεις, όπως Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δικαστήρια,
Υπουργεία
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στον Άξονα Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής είναι η διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της
αειφορικής ανάπτυξης, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και η
βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων. Συγκεκριμένα:
α) Προστασία και ανάδειξη της δασικής-αναδασωτέας περιοχής
β) Ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος
γ) Ανάδειξη και βελτίωση του αστικού πρασίνου
δ) Προστασία και διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
ε) Εύρεση χώρων για τις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου της Καθαριότητας
1. Δημιουργία διαδημοτικού «Πράσινου Σημείου» και υποδομών σχετικών με τη διαχείριση
των ΑΣΑ, σε συνεργασία με όμορους Δήμους
2. Οργάνωση και εφαρμογή δικτύων χωριστής συλλογής των 4 «ρευμάτων» ανακυκλώσιμων
υλικών (μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, χαρτί – χαρτόνι)
3. Οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων
στ) Αξιοποίηση και επέκταση των προγραμμάτων Ανακύκλωσης
ζ) Ανανέωση του εξοπλισμού και στόλου οχημάτων της καθαριότητας
η) Εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε θέματα Πολεοδομίας και
Καθαριότητας
θ) Συντήρηση και επέκταση του δικτύου όμβριων υδάτων
ι) Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εφαρμογή ΑΠΕ στα δίκτυα των
κοινοχρήστων χώρων και των δημοτικών κτιρίων
ια) Εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας
ιβ) Εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ
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ιγ) Θεσμοθέτηση χρήσεων γης
ιδ) Εφαρμογή προγραμμάτων βιοκλιματικών αστικών αναπλάσεων
ιε) Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων
ιστ) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας
ιζ) Προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου
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Κεφάλαιο 4. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός &
Αθλητισμός
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΤΑ
Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης
Υγεία – Πρόνοια
Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Αιτήσεις
Εντάξεις
Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Δήμος Γαλατσίου

Δ.Ε.1

Δημοτικές Ενότητες
Δ.Ε.2 Δ.Ε.3 Δ.Ε.4 Δ.Ε.5

Δ.Ε.6

Το Τμήμα Υγείας και Υγιεινής του Δήμου λειτουργεί Γραφείο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας − Κοινωνικό Ιατρείο, το οποίο
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης στους Δημότες και
στελεχώνεται από εθελοντές και νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και
γιατρό με σύμβαση παροχής εργασίας.
Στο Δήμο Γαλατσίου υπάρχει υποκατάστημα του ΙΚΑ με πολλές
ειδικότητες Ιατρών και νοσηλευτική υπηρεσία. Στα Ιδιωτικά Ιατρεία,
δραστηριοποιούνται oi παρακάτω οι ειδικότητες ιατρών :
1 Αγγειοχειρούργος,
1 Αιματολόγος
1 Ακτινοθεραπευτής -Ογκολόγος
4 Γαστρεντερολόγοι
4 Γενικής Ιατρικής
6 Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι
1 Ενδοκρινολόγος
10 Καρδιολόγοι
8 Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι
2 Νευρολόγοι
8 Ορθοπεδικοί
4 Ουρολόγοι
7 Οφθαλμίατροι
25 Παθολόγοι
7 Παιδίατροι
3 Φυματιολόγοι-Πνευμονολόγοι
2 Γενικοί Χειρουργοί
4 Ψυχίατροι
5 Ωτορινολαρυγγολόγοι
Επίσης Λειτουργούν
7 Διαγνωστικά Κέντρα
1 Διαγνωστικό κέντρο Parkinson
56 Οδοντιατρεία
62 Φαρμακεία
Τα στοιχεία τηρούνται από τους φορείς
Τα στοιχεία τηρούνται από τους φορείς
Ο Δήμος Γαλατσίου δε διαθέτει Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου στα
όριά του, αλλά εξυπηρετείται από Νοσοκομεία όμορων δήμων (του
Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Ν. Ιωνίας)
Ο Δήμος Γαλατσίου δε διαθέτει Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές
Κλινικές στα όριά του, αλλά εξυπηρετείται από Νοσοκομεία και
Ιδιωτικές Κλινικές όμορων δήμων (του Δήμου Αθηναίων και του
Δήμου Ν. Ιωνίας)
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Στο Δημοτικό Ιατρείο και το Τμήμα Υγείας και Υγιεινής του Δήμου
Γαλατσίου πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης του κοινού και
προαγωγής της Υγείας.
Τα στοιχεία τηρούνται στα ιδιωτικά ιατρεία – διαγνωστικά κέντρα
κλπ. και στο ΙΚΑ Γαλατσίου (δεν είναι διαθέσιμα στον Δήμο).
Κέντρο ΑμεΑ «Ζωή και Δημιουργία» (Σύλλογος Γονέων –
Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Φροντίδας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών)

Δημόσια Υγεία - Αγωγή Υγείας
Επωφελούμενοι
Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ

Ειδικές ομάδες πληθυσμού:

-

Γενικά Στοιχεία για την Υγεία του Πληθυσμού του Γαλατσίου
Ο Δήμος Γαλατσίου ανήκει στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία με βάση τα στατιστικά στοιχεία
του Υγειονομικού Χάρτη της Ελλάδος :
1. Είναι η περισσότερο πυκνοκατοικημένη Περιφέρεια της Ελλάδος, με 1907,57 κατοίκους ανά τετρ.
χλμ. (στοιχεία 2010),
2. Έχει το μικρότερο δείκτη γήρανσης πληθυσμού, σε σχέση με τις υπόλοιπες υγειονομικές
περιφέρειες.
3. Η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι 94,2 άνδρες ανά 100 γυναίκες.
4. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού, ακόμη και των 15-64 ετών
είναι από τους χαμηλότερους της Ελλάδας (2,5 ενώ η 7η ΥΠΕ έχει 3,8 και 3,67 έναντι 6,08, της 7ης
ΥΠΕ).
5. Στην 1η ΥΠΕ γεννιούνται τα περισσότερα παιδιά σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, γεγονός που
μπορεί να οφείλεται και στο μεγαλύτερο αριθμό νοσοκομείων.
Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)
ΚΑΠΗ (πλήθος δομών)
Κέντρα
Δημιουργικής
Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Στο Δήμο Γαλατσίου λειτουργούν 4 (τέσσερα) ΚΑΠΗ
4.500, 1.500 ενεργά μέλη
Απασχόλησης
Αιτήσεις

Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των
υπηρεσιών
ΚΔΑΠ – ΜΕΑ
Αιτήσεις

Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των
υπηρεσιών
Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί
Αιτήσεις για Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς
Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των
υπηρεσιών στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς
ΚΗΦΗ
Αιτήσεις

Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των
υπηρεσιών
Δομές Ανοιχτής Φροντίδας
Αιτήσεις

Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των
υπηρεσιών
Δομές Ψυχικής Υγείας
Αιτήσεις
Εντάξεις

Δήμος Γαλατσίου
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30
7 Δημόσιοι
6 Ιδιωτικοί
610
420
-
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Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ
Αιτήσεις

-

Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των
υπηρεσιών
Κινητές Μονάδες
Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας

-

Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες)

H Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Υγιεινής του Δήμου Γαλατσίου για την υλοποίηση των
προγραμμάτων της λειτουργεί Γραφείο Εθελοντισμού, το οποίο συντονίζει τους εθελοντές της
Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί Τοπικό Δίκτυο Αλληλεγγύης, με εθελοντές πολίτες και επιστήμονες,
επιχειρήσεις και ιδιωτικές δομές για τη στήριξη των προγραμμάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου
Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, παρέχονται προγράμματα Πρόνοιας και στήριξης
των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, αποτελείται από τρία τμήματα ως
ακολούθως:
-

Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας
Τμήμα Υγείας και Υγιεινής

Στα τμήματα υπηρετούν : Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Παιδοψυχίατρος, Κοινωνιολόγος,
Γυμναστής Ειδικής Αγωγής, Νοσηλεύτριες, Οικογενειακή Βοηθός, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας και
Διοικητικοί Υπάλληλοι.
Στο Δήμο Γαλατσίου λειτουργεί «Το Κέντρο Κοινότητας» ως one stop shop Δομή στελεχωμένη με
Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγο. Η Δομή αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής, πληροφόρησης
και καθοδήγησης του πολίτη για την παροχή επιδομάτων ή κοινωνικής φροντίδας από Δήμους,
Περιφέρειες και κρατικούς φορείς της επικράτειας.
Το σύνολο των Κοινωνικών Υπηρεσιών υποδέχεται τα αιτήματα όλων των δημοτών και κατοίκων του
Δήμου Γαλατσίου (ενηλίκων, παιδιών, μεταναστών, κ.λπ.). Στόχος των δράσεων είναι να:
-

Στηρίζει την οικογένεια και το παιδί σε ψυχολογικό, κοινωνικό και συμβουλευτικό επίπεδο με
ατομικές συνεδρίες με τους ειδικούς εξατομικεύοντας το κάθε αίτημα .

-

Παρέχει κοινωνική φροντίδα σε οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους, άτομα με
αναπηρία καθώς και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσω παροχών, υπηρεσιών
διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής παρέμβασης, πρόληψης και Αγωγής Υγείας.

-

Παρέχει προτεραιότητα - ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Πανδημίας - σε μοναχικά άτομα,
ηλικιωμένους, ψυχικά πάσχοντες, ΑμεΑ, που διαβιούν χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον
παρέχοντας σίτιση κατ’ οίκων, μέριμνα για την χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής,
φροντίδα της κατοικίας και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, μέσω του
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», σε συνεργασία με Νοσηλεύτρια του τμήματος Υγείας. Το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» προβαίνει στην αξιολόγηση των αναγκών, την παροχή
συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των εξυπηρετούμενων και τη
διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

-

Προβαίνει στη διανομή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες (νέους ανέργους, οικογένειες με
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ανήλικα κ.λπ.), μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
-

Οργανώνει πρόγραμμα καθημερινής σίτισης με έτοιμα γεύματα σε απόρους και μη
λειτουργικά άτομα και πραγματοποιεί κατ’ οίκων διανομές, μέσω της λειτουργίας του
Κοινωνικού Συσσιτίου.

Επίσης δραστηριοποιείται στη :
-

Δωρεάν διάθεση ενδυμάτων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, μέσω της λειτουργίας της
Κοινωνικής Ιματιοθήκη, η οποία συλλέγει και αξιοποιεί δωρεές των συνδημοτών
καλλιεργώντας την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων.

-

Λειτουργία του Κοινωνικού Πλυντηρίου
ακατάλληλο οίκημα).

-

Διανομή προϊόντων κάλυψης βασικών αγαθών, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΤΕΒΑ
(Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων).

-

Εφαρμόζει προγράμματα πρόνοιας σε ανέργους, ΑμεΑ κ.λπ. όπως :

για άτομα με επισφαλή στέγη (χωρίς ρεύμα ή

o

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους πολίτες, για την αντιμετώπιση
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 202 του Ν. 3584/2007).

o

Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας

o

Μείωση κατά 50% ή και πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών

o

Παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

o

Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων ΚΕΑ & Στέγασης

Το κλείσιμο των σχολείων και τα περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανέδειξαν
νέους κινδύνους για τα παιδιά, εξαιτίας της απομάκρυνσης από το φυσικό χώρο μάθησης και
κοινωνικοποίησης, όπως η διαδικτυακή εξάρτηση, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και
άσκησης, η εμφάνιση της παχυσαρκίας, οδηγώντας στη λήψη μέτρων και παρεμβάσεων με τη :
-

Λειτουργία σχολών γονέων με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών για την
πραγματοποίηση διαδικτυακών συναντήσεων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
Εφαρμογή προγράμματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής και θεραπευτικής κολύμβησης, για τη
βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ανάπτυξη κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων.

-

Η Κοινωνική Υπηρεσία επιπλέον προβαίνει :

-

Στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των
παιδιών, υιοθετώντας δράσεις που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς, σε
άμεση συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Διασύνδεση με γραμμές βοήθειας,
διαδικτυακές ημερίδες).

-

Στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή
βρεφονηπιακών σταθμών και εποπτεύει την καλή λειτουργία τους.

-

Στην εφαρμογή προγράμματος Παιδικών Κατασκηνώσεων 2 περιόδων με φιλοξενία παιδιών
απόρων οικογενειών, κάθε καλοκαίρι.

-

Στη λήψη μέτρων για την παιδική προστασία από κινδύνους αναφορικά με την παιδική
κακοποίηση και παραμέληση σε κάθε μονάδα φροντίδας και μεριμνά για τη διαπαιδαγώγηση
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των παιδιών. Επιπλέον καθορίζει υπεύθυνο καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
στην περιοχή του Δήμου.
-

Στην εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της
παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου και στα σχολεία της περιοχής, σε συνεργασία με
αρμόδιους εξειδικευμένους φορείς.

-

Στην εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης ή συμμετοχής σε προγράμματα και δράσεις για
την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων.

Τμήμα Υγείας και Υγιεινής
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας :
-

Διενεργεί Test Pap σε συνεργασία με Ν.Γ. Νοσοκομείο, ενώ στον τομέα Αγωγής και Πρόληψης
διοργανώνουν από κοινού, προληπτικούς ελέγχους στην κοινότητα.

-

Λειτουργεί Κέντρο Παροχής Α΄ Βοηθειών για περιποίηση τραυμάτων, ενεσοθεραπείες, έλεγχο
ζωτικών λειτουργιών, παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης για Δομές Υγείας απόρων, ανασφάλιστων
και ατόμων που χρήζουν κοινωνικής προστασίας ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

-

Τηρεί Δημοτική Τράπεζα Αίματος και οργανώνει δράσεις για την προσέλκυση εθελοντών
αιμοδοτών.

-

Διοργανώνει αιμοδοσία ανά 3μηνο συνεργαζόμενο με το «Λαϊκό Νοσοκομείο».

-

Προβαίνει στην εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας υλοποιώντας
προγράμματα πρόληψης, αγωγής υγείας, ευαισθητοποίησης, έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών
και πρωτοβάθμιας περίθαλψης των δημοτών και των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων
(ΑμεΑ, ψυχικά πασχόντων, μεταναστών κ.λπ.) και προγράμματα ενημέρωσης, διοργανώνοντας
ομιλίες, εκδόσεις ενημερωτικών φυλλαδίων, ενώ συνεργάζεται με το ΕΔΔΥΠΠΥ και το ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ, ιδιαίτερα για τα κύρια νοσήματα.

-

Διοργανώνει rapid test για όλο τον πληθυσμό.

-

Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των χώρων της δικαιοδοσίας του Δήμου (οικόπεδα,
ακατοίκητες οικίες, και λοιπούς χώρους, διενεργώντας απολυμάνσεις απεντομώσεις για την
προστασία της υγείας των κατοίκων.

-

Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα βελτίωσης της υγείας της Πόλης με απεντομώσεις,
έλεγχο σιντριβανιών κ.λπ. και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με
τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό εργασίας του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναμικού του Δήμου, παρέχοντας οδηγίες για την ορθή χρήση των Η/Υ, την χρήση των
μέσων ατομικής προστασίας, αντιμετώπισης των Μυοσκελετικών προβλημάτων κ.λπ.)

Μέριμνα για την Προστασία Ζώων από το Τμήμα Υγείας και Υγιεινής
Η μέριμνα για την προστασία των ζώων αφορά :
-

Την περισυλλογή αδέσποτων, στείρωση, φιλοξενία, υιοθεσίες ζώων σε συνεργασία με
Κτηνίατρο, συμβεβλημένο Κέντρο Φιλοξενίας, Φιλοζωικές Οργανώσεις και ομάδες εθελοντών.

-

Την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία και στον
ευρύτερο πληθυσμό του Δήμου.

Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης
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Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας του Δήμου που
αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες ή ειδικά
προβλήματα, με προτεραιότητα όσους διαβιούν μόνοι τους ή δεν έχουν πλήρη φροντίδα της
οικογένειας ή το εισόδημά τους δεν εξασφαλίζει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους. Η παροχή και η συχνότητα των υπηρεσιών του προγράμματος είναι
εξατομικευμένη και έχει ως σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και βελτίωσης
της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων πολιτών.
Το πρόγραμμα παρέχει :
-

Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
Οικογενειακή - Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
o Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
o Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες :
- 1 Υπεύθυνη συντονισμού της ομάδας προσωπικού, με αντικείμενο την οργάνωση και τη
διοικητική υποστήριξη της δομής.
-

1 Κοινωνική Λειτουργό με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτημάτων που προσέρχονται στην
υπηρεσία, την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των
εξυπηρετούμενων, τη διασύνδεση με υπηρεσίες και την εξασφάλιση παροχών και μέτρων
κοινωνικής προστασίας.

-

1 Νοσηλεύτρια με αντικείμενο τη φροντίδα των εξυπηρετούμενων, που περιλαμβάνει την
ατομική υγιεινή, τον έλεγχο αρτηριακής πίεσης και τη λήψη σακχάρου, τη συνεργασία με
οικογενειακούς γιατρούς και τα νοσοκομεία, τη συνοδεία σε γιατρούς και νοσοκομεία, τη
συνταγογράφηση και οργάνωση της φαρμακευτικής αγωγής, την περιποίηση κατακλίσεωντραυμάτων και τη μετεγχειρητική φροντίδα.

-

1 Οικογενειακή Βοηθό με αντικείμενο τη φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών
διαβίωσης, όπως βασική καθαριότητα σπιτιού, ελαφρύ μαγείρεμα, πλύσιμο ρούχων,
μεταφορά φαγητού από εκκλησίες, ψώνια, πληρωμή λογαριασμών, συνοδείες ανήμπορων,
μοναχικών και οικονομικά ασθενέστερων ηλικιωμένων του Δήμου μα

Δομή «Κέντρο Κοινότητας»
Ο Δήμος Γαλατσίου λειτουργεί μέσω του ΕΣΠΑ τη δομή «Κέντρο Κοινότητας». Στόχος του
προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και
διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην
περιοχή του Δήμου Γαλατσίου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γαλατσίου εποπτεύεται από την
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :
-

Υποδοχή – Ενημέρωση –Υποστήριξη των πολιτών
Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν
την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Ψυχολογική και ψυχοκοινωνική στήριξη
Υποστήριξη

Το Κέντρο διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες του Δήμου Γαλατσίου με επιμέρους φορείς και
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υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού
χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Πρόγραμμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής και θεραπευτικής κολύμβησης
Η Κοινωνική Υπηρεσία πραγματοποιεί πρόγραμμα «Ειδικής Φυσικής Αγωγής και θεραπευτικής
κολύμβησης» από εξειδικευμένο γυμναστή για τη βελτίωση της γενικής φυσικής κατάστασης, την
ανάπτυξη κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων, την πρόληψη και μείωση της απομόνωσης, την
κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού, για άτομα ειδικής
αγωγής 4-18 ετών (Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, Δυσπραξία, Νευρομυική Διαταραχή,
Νοητική υστέρηση, Αγχώδεις Διαταραχές, Σύνδρομο Down, Κινητικές δυσκολίες, Μαθησιακές
δυσκολίες, Τύφλωση – Προβλήματα όρασης, Κώφωση / Βαρηκοΐα).
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας
Δομή «Παροχή Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο & παροχή Συσσιτίου»
Σκοπός της λειτουργίας της Δομής «Παροχή Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή
Συσσιτίου» είναι η χορήγηση των αναγκαίων ειδών, που καλύπτουν πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης
στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και απόρους κατοίκους του Δήμου, με στόχο τη δυνατότητα
επανένταξης τους στον κοινωνικό ιστό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα προβαίνει
στην ανάπτυξη δράσεων και εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
Από το 2008 μέχρι και σήμερα, το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί σημείο αναφοράς της
Αλληλεγγύης και των εθελοντών του Δήμου. Από τον Αύγουστο του 2017, με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης «το Κοινωνικό Παντοπωλείο» & η «Παροχή Συσσιτίου»
λειτουργεί ως μια ενιαία Δομή, ενώ οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ
παροχής τροφίμων ή καθημερινής διανομής γευμάτων.
Η Δομή διανέμει δωρεάν :
-

Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διαρκείας, νωπά τρόφιμα (είδη κρεοπωλείου κ.λπ.), ή έτοιμα
μαγειρεμένα γεύματα από catering
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
Είδη βρεφανάπτυξης
Είδη ένδυσης, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ.

Το προσωπικό της Δομής παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως :
-

Υποδοχή και ενημέρωση των πολιτών για τις προϋπόθεσης ένταξης στη Δομή και την
υποστήριξή τους μετά την ένταξη στο πρόγραμμα.
Συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου καθώς και άλλες δομές ή προγράμματα προς
όφελος των εξυπηρετούμενων.
Συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής με στόχο την
ενίσχυση της ευημερίας τους.
Συγκέντρωση, αποθήκευση και διανομή των παρεχόμενων προϊόντων ή αντιστοίχως την
καθημερινή διανομή έτοιμων γευμάτων.
Ανάπτυξη δράσεων και εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
Συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και συγκεκριμένα με τα σχολεία και τους Συλλόγους
Γονέων & Κηδεμόνων.
Συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού του Τμήματος Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και
Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτική και Υγείας του Δήμου Γαλατσίου.
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Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Το Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου» συστάθηκε
το 2011 και προήλθε από τη συγχώνευση των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και
του ΚΑΠΗ του Δήμου, αποτελώντας το σημαντικότερο θεσμό παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών
υγείας - ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσχολικής αγωγής των παιδιών στο Δήμο Γαλατσίου. Ο
Οργανισμός έχει αναπτύξει και λειτουργεί 5 Δομές Παιδικών Σταθμών, 2 Βρεφονηπιακών Σταθμών
Δομές και 4 δομές ΚΑΠΗ.
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Γαλατσίου είναι κατεξοχήν χώρος
αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων, που υλοποιούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» και «Πρόγραμμα στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας»,
δυνατότητα εγγραφής έχουν όλοι οι γονείς ή άνεργοι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Γαλατσίου,
καθώς και όσοι διαμένουν σε όμορο Δήμο, εφόσον υπάρχει οξυμένη ανάγκη.
Στόχος των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι η ενιαία προσχολική αγωγή των παιδιών,
σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η εξυπηρέτηση των γονέων και παράλληλα η
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
Εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικών δράσεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, την
ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στα παιδιά με σκοπό την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής
(βιολογική καλλιέργεια σε χώρους των Παιδικών Σταθμών κ.λπ.), καθώς και ειδικών δράσεων
ψυχαγωγίας.
Στους 5 Παιδικούς και 2 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς φιλοξενούνται περίπου 350 παιδιά και βρέφη
και εφαρμόζεται παιδαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Το πρόγραμμα
εργασίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στοχεύει στην υποστήριξη της ολόπλευρης
ανάπτυξης των δυνατοτήτων όλων των παιδιών, στην εκπαίδευση της συμβίωσης, της επικοινωνίας και
συνεργασίας μέσα στο οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη της
αυτονομίας τους. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και
δημιουργεί ευκαιρίες έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων μέσα από το παιχνίδι, το θέατρο, την
κίνηση, τη μουσική, τα εικαστικά κ.ά.
Στα πλαίσια της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως :
Α) Στην Τάξη
Οι οργανωμένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν :
- Μαθηματικές έννοιες, προγραφικές ασκήσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση,
- Εικαστικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο,
- Αγωγή υγείας και ψυχοκινητική αγωγή με γνώμονα το παιχνίδι.
Παράλληλα πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως :
- Διοργάνωση εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Εθνικές Εορτές κ.λπ.) με σκοπό την αξιοποίηση των
ικανοτήτων και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
- Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, με σκοπό την φιλαναγνωσία των παιδιών
- Μουσειοσκευές και εκπαιδευτικά κουτιά για την διευκόλυνση της μάθησης και ενθάρρυνση
της έρευνας
- Πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής – ρυθμικής γυμναστικής
- Ψυχοκοινωνική στήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής φύσης σε συνεργασία
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
- Ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο.
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-

Διαμόρφωση από διαιτολόγο-διατροφολόγο του ημερήσιου διαιτολογίου των νηπίων με την
έγκριση παιδίατρου.

Β) Επισκέψεις
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται επισκέψεις σε μουσεία, χώρους για την
παρακολούθηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την υγεία, τον πολιτισμό,
την διατροφή κ.λπ.
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
Οι 4 Δομές ΚΑΠΗ του Δήμου Γαλατσίου λειτουργούν από το 1989 αποτελώντας το σημαντικότερο
θεσμό παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την «Τρίτη
ηλικία», στο Δήμο Γαλατσίου.
Σκοπός των Κ.Α.Π.Η είναι η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των
ηλικιωμένων με στόχο τη διατήρησή τους ως αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινότητας. Το
ΚΑΠΗ έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με τα
προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα, συνεργάζεται με ειδικούς φορείς
ερευνώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα τρίτης ηλικίας.
Μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω που
κατοικούν στην περιοχή, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων, ενώ σε ιδιαίτερες περιπτώσεις
εγγράφονται και άτομα μικρότερης ηλικίας.
Υπηρεσίες που προσφέρουν τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων :
Α) Κοινωνική Υπηρεσία προς τα μέλη των ΚΑΠΗ :
Σκοπός της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικών,
ατομικών, ψυχολογικών τόσο των ίδιων των μελών, όσο και των οικογενειών τους.
Η Κοινωνική Λειτουργός παρέχει τις εξής υπηρεσίες :
Κοινωνική εργασία με το άτομο : συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση
δυσκολιών και προβλημάτων, ενώ πραγματοποιούνται κατ’ οίκον επισκέψεις, όπου κρίνεται
απαραίτητο.
Κοινωνική εργασία με ομάδες : βοηθά τις ομάδες, οργανώνει, συντονίζει και εμψυχώνει τα μέλη να
συνεχίζουν το έργο τους, λειτουργώντας θετικά.
Κοινωνική εργασία με την κοινότητα : α) Αναπτύσσει συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας,
τοπικούς παράγοντες, υπηρεσίες του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωση και συμμετοχή τους στα
προγράμματα. β) Πολιτιστικές συνεργασίες με συλλόγους. γ) Συνεργασίες με κρατικούς φορείς και
υπηρεσίες για τη βελτίωση της θέσης των ηλικιωμένων και την ενίσχυσή τους.
Β) Υγειονομικές Υπηρεσίες προς τα μέλη των ΚΑΠΗ
1) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
Το προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας αποτελείται από :
- Τον/ Την Ιατρό
- Τον/ Την επισκέπτρια Υγείας
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι :
- Λήψη Αρτηριακής Πίεσης & Σφυγμών
- Μέτρηση Σακχάρου Αίματος
- Ενδομυϊκές ενέσεις
- Περιποίηση και αλλαγή τραύματος (παροχή Α΄ Βοηθειών.
- Οργάνωση προληπτικών προγραμμάτων (έλεγχος προστάτη, οστεοπόρωση, πνευμονολογικός
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-

έλεγχος, κ.ά.)
Ομιλίες για διάφορα Ιατρικά θέματα
Εκπαίδευση και διδασκαλία ομάδων (διαβητικών, καρδιοπαθών κ.ά.)
Κατ’ οίκον επισκέψεις από Επισκέπτρια Υγείας
Ιατρική εξέταση και συνταγογράφηση φαρμάκων από Ιατρό του ΚΑΠΗ.

2) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ :
Η Φυσικοθεραπεία αποβλέπει στη διατήρηση της σωματικής υγείας των ατόμων της Τρίτης ηλικίας
και συμβάλλει στην ψυχολογική υποστήριξη και ισορροπία. Λειτουργούν οργανωμένα
Φυσικοθεραπευτήρια καθημερινά, με παραπεμπτικό Ιατρού. Εφαρμόζεται πρόληψη, συντήρηση,
βελτίωση και αποθεραπεία παθήσεων του μυοσκελετικού, νευρικού και καρδιαγγειακού συστήματος.
3) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ :
Στόχος του τμήματος Εργοθεραπείας είναι :
-

-

Η επαναδραστηριοποίηση των μελών του ΚΑΠΗ μέσα από κατάλληλα οργανωμένες ομάδες
και δραστηριότητες, όπως η ομάδα χορωδίας, θεάτρου, ζωγραφικής και χειροτεχνίας.
Η αντιμετώπιση δυσκολιών σε επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης και Δραστηριοτήτων Καθημερινής
Ζωής, μέσω της επανεκπαίδευσης των πασχόντων μελών του ΚΑΠΗ, με επισκέψεις κατ’ οίκων,
εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Λειτουργική επανεκπαίδευση όταν διαπιστώνεται λειτουργικό υπόλειμμα.

Το επιστημονικό προσωπικό του Κ.Α.Π.Η. σχεδιάζει, οργανώνει και λειτουργεί «Ομάδες Αυτενέργειας»
των μελών, με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση, την επανένταξη του μέλους, την ανάπτυξη ειδικών
ενδιαφερόντων και τη δημιουργική απασχόληση, για τη δημιουργία αισθημάτων ικανοποίησης και
προσφοράς. Λειτουργούν «Ομάδες Αυτενέργειας» Αλληλοβοήθειας, Εκδρομών & Ξενάγησης,
Γυναικών, Πολιτιστική, Κυλικείου, Χειροτεχνίας & Κατασκευών, Χορωδίας, Ζωγραφικής, Θεατρική,
Γυμναστικής , Χορού, Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής, κ.λπ.
Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. μπορούν:
-

να αξιοποιούν ατομικά τις υπηρεσίες του κέντρου που έχουν ανάγκη,

-

να περνούν δημιουργικά τον χρόνο, συμμετέχοντας στις ομάδες,

-

να συναναστρέφονται τα υπόλοιπα μέλη στον χώρο των Κ.Α.Π.Η.,
δραστηριότητες όπως :

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Πολιτιστικές και Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις, Επετειακά αφιερώματα κ.λπ.
Επιμορφωτικά σεμινάρια
Παρουσιάσεις θεμάτων από ομάδες εργασίας μελών
Ομιλίες από ειδικούς
Επισκέψεις Επιμορφωτικού χαρακτήρα (Μουσεία – Εκθέσεις – Θέατρα κ.λπ.)
Εκδρομές για αναψυχή και ψυχαγωγία με πρωτοβουλία της επιτροπής εκπροσώπησης των
μελών και την οικονομική συμμετοχή των ιδίων.

συμμετέχοντας σε

Στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. επίσης λειτουργεί Δανειστική Βιβλιοθήκη και Κυλικείο.
Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
Πλήθος
Νηπιαγωγεία
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σχολές Γονέων
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Μουσικές Σχολές
Κέντρα Εικαστικών Τεχνών
Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης
Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

15
5
«Χώρος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ΠΑΛΑΙ»
-

Πληθυσμός
ΑμεΑ
600-650 τα στοιχεία αυξομειώνονται
Άστεγοι
3
ΡΟΜΑ
0
Μετανάστες
Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες
Υποδομές - Χώροι – Δομές
Πλήθος
Αρχαιολογικοί Χώροι
1 Ομορφοκκλησιά
Μουσεία
Μνημεία Σύγχρονου Πολιτισμού
Πολιτιστικό Κέντρο της παλαιάς ασβεστοκαμίνου στο ‘’Καμίνι’’
(Πολιτιστικό κέντρο
Πολιτιστικό Κέντρο της παλαιάς
1
ασβεστοκαμίνου στο ‘’Καμίνι’’)
Δημοτική Βιβλιοθήκη (Φιλοξενείται στο
1
πολιτιστικό κέντρο ‘’Καμίνι’’)
Φιλαρμονική
Θεατρική ομάδα
1
Δημοτικοί Κινηματογράφοι (Άλσος
1
Βεΐκου)
Ομάδα Χορού
Εργαστήρια Τέχνης (χώρος
Καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του
1
«ΠΑΛΑΙ» πρώην στέκια νεολαίας)
Ωδεία
Χορωδία
1

Ανοιχτό Θέατρο1200 θέσεων στο Άλσος Βεΐκου
Λοιπές Πολιτιστικές Υποδομές

Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων «Θάνος Κωστόπουλος» στο
Δημοτικό κτίριο
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Ονομασία
Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων
Καλοκαιρινό Φεστιβάλ με διοργάνωση πλήθους θεατρικών και
μουσικών παραστάσεων στο Άλσος Βεΐκου,
Χειμερινό Φεστιβάλ στους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου, στο
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο «ΠΑΛΑΙ» και τις πλατείες του Δήμου

Εκδηλώσεις
Φεστιβάλ

Πολιτισμός
Ο Δήμος Γαλατσίου διαθέτει πληθώρα πολιτιστικών υποδομών και πολιτιστικών συλλόγων. Οι δράσεις
σε θέματα πολιτισμικά, εικαστικών τεχνών, χορού, κ.λπ. πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια
του έτους από δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς με τη συμμετοχή εθελοντών, συλλόγων και των
πολιτών.
Οι εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Τομέα είναι :
• Το Θέατρο στο Άλσος Βεΐκου (1200 θέσεων)
• Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στο Δημαρχείο (150 θέσεων)
• Ο Θερινός Κινηματογράφος στο Άλσος Βεΐκου (μισθωμένο σε Ιδιώτη)

Δήμος Γαλατσίου

68

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
•

Ο πολιτιστικός χώρος «Καμίνι» με 2 αίθουσες εκδηλώσεων (150 ατόμων),
o Εκθεσιακό χώρο
o 2 Αίθουσες συνεδριάσεων
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη

•

«Ο χώρος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ΠΑΛΑΙ» του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
προωθεί τον πολιτισμό και την δημιουργική απασχόληση τόσο στους νέους, όσο και στους ενήλικους
πολίτες του Δήμου. Τα εργαστήρια τέχνης του «χώρου Καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του «ΠΑΛΑΙ»
διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας, της Θεατρικής
Ομάδας ή της Χορευτικής Ομάδας.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του
Οργανισμού λειτουργούν τμήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στις τέχνες, όπως :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζωγραφική
Αγιογραφία
Χαρακτική
Μουσική εκπαίδευση και θεωρία σε κιθάρα, αρμόνιο, πιάνο κ.λπ.
Παραδοσιακoί/Μοντέρνοι χοροί
Κεραμική
Κατασκευής Κοσμήματος
Θεατρικό παιγνίδι

Τους θερινούς μήνες διοργανώνεται το Φεστιβάλ «Πολιτιστικό Καλοκαίρι». Στο πρόγραμμα του
φεστιβάλ συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες και σχήματα και ταυτόχρονα εμπλουτίζεται από
παραγωγές της Δημοτικής Ομάδας Παραδοσιακών Χορών, της Θεατρικής Ομάδας και της Χορωδίας
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου. Την περίοδο των Χριστούγεννων
διοργανώνεται το «Χειμερινό Φεστιβάλ» με πλήθος εκδηλώσεων ιδιαίτερα για τα παιδιά, ενώ κατά τη
διάρκεια της Αποκριάς διοργανώνονται «Αποκριάτικες Εκδηλώσεις» με αναβίωση παραδοσιακών
εθίμων και παρουσίαση καλλιτεχνικών δρώμενων. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
προωθεί συνεργασίες ή παραγωγές με τοπικά συγκροτήματα και πολιτιστικά σχήματα στις τοπικές
εκδηλώσεις, ενώ διοργανώνει πλήθος άλλων εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικές
παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, διαλέξεις, ομιλίες κ.λπ.
Ηλεκτρονική Πινακοθήκη –Φωτοθήκη –Βιβλιοθήκη
Η Ηλεκτρονική Πινακοθήκη – Φωτοθήκη – Βιβλιοθήκη του Δήμου Γαλατσίου δημιουργήθηκε τον
Δεκέμβριο του 2018 και αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια ανάδειξης της πόλης, με σκοπό την
παρουσίαση πολιτιστικών, κοινωνικών και ιστορικών στοιχείων του Δήμου, μέσα από ποικίλες
μορφές τέχνης. Παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές, φοιτητές και ερευνητές να αναζητήσουν
πληροφορίες και υλικό για την περιοχή του Γαλατσίου, την ιστορία και τους ανθρώπους του τόπου, ή
να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες και μελέτες. Ο διαδικτυακός τόπος συγκεντρώνει έργα των
καλλιτεχνών του Γαλατσίου καθώς και άλλων που αφορούν στο Γαλάτσι με την παραχώρηση των
πνευματικών δικαιωμάτων από τους καλλιτέχνες για την ηλεκτρονική χρήση των έργων τους.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ "Η ΑΡΓΩ"
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»
AΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΩΝ « Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ »
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΑΚΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ "Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ"
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΝΗΔΑΡΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΡΙΩΤΩΝ ΜΕΣΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΡΙΤΩΝ ΝΑΞΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ"
ΕΞΩΡΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΛΟΦΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΞΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Ο.Ν.Α.Σ.)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ «ΠΑΙΡΝΩ ΑΜΠΑΡΙΖΑ»
ΑΣΚΑΥΛΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΝΟΣΤΟΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΡΥΜΒΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΧΟΡΟΠΑΤΗΜΑΤΑ – ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΧΟΡΟΠΡΑΞΙΣ – ΧΟΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ, ΤΕΧΝΕΣ
ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ- Όμιλος Φίλων Ελληνικού Χορού – Λαογραφικό Εργαστήρι
ΧΟΡΟΠΡΑΞΙΣ – Χορός, θέατρο, τέχνες
Ε.Κ.Ε. – ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων
1. Αδελφοποίηση του Δήμου Γαλατσίου με τον Δήμο Δρυμαλίας Νάξου τον
Ιούλιο του 2007
Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες
Αθλητικοί Χώροι
Πλήθος
Έκταση (τ.μ)
Στάδιο ποδοσφαίρου με στίβο- Άλσος Βεΐκου
Γήπεδο 5Χ5 - Άλσος Βεΐκου
Αίθουσα Γυμναστικής Γυναικών στο ΠΑΛΑΙ
Υπαίθριο Γυμναστήριο με αθλητικά όργανα εκγύμνασης
Κλειστό γήπεδο- Άλσος Βεΐκου
Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου- Κλειστό γήπεδο-Κεντρική Σάλα «ΠΑΛΑΙ»
Υπαίθρια γήπεδα Μπάσκετ- Άλσος Βεΐκου
Υπαίθρια γήπεδα Αντισφαίρισης- Άλσος Βεΐκου
Ανοιχτό Κολυμβητήριο (Παιδική πισίνα)- Άλσος Βεΐκου
Ανοιχτό Κολυμβητήριο (Μεγάλη πισίνα)- Άλσος Βεΐκου
Υπαίθριο γήπεδο Καλαθοσφαίρισης- Αρχιμήδους & Καββαδία
Υπαίθριο γήπεδο Καλαθοσφαίρισης- Λυσίου & Ιπποκράτους
Υπαίθριο γήπεδο Καλαθοσφαίρισης- Λέσβου 44
Υπαίθριο γήπεδο Καλαθοσφαίρισης- Παραδεισίων & Πέλλας
Υπαίθριο γήπεδο Καλαθοσφαίρισης- Βαρδουσίων & Ορίων
Υπαίθριο γήπεδο Καλαθοσφαίρισης- Αιγοσθενών & Κουντουριώτου
Υπαίθριο γήπεδο Αντισφαίρισης- Λυσίου & Ιπποκράτους

1
3
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία
1.
2.
3.
4.

ΑΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΑΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ»
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθλητισμός
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των αθλητικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού λειτουργούν Αθλητικές
Εγκαταστάσεις στο Άλσος Βεΐκου όπως :
•
•

7 γήπεδα (τένις)
Κλειστό Γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων, διαστάσεων 50Χ45, με ξύλινο δάπεδο και κερκίδες
250 ατόμων, στο οποίο λειτουργούν τμήματα Μπάσκετ, βόλεϊ, ενόργανης γυμναστικής, ενώ
διατίθεται και για την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, σχολικά πρωταθλήματα,
αγώνες αθλημάτων και πρωταθλημάτων

•
•

Στίβος για προπονήσεις – προγράμματα ακαδημιών με όλα τα αγωνίσματα του Στίβου
Δημοτικό Κολυμβητήριο Άλσους Βεΐκου, το οποίο διαθέτει μικρή και μεγάλη θερμαινόμενη
πισίνα και αναψυκτήριο. Οι εγκαταστάσεις του διαθέτουν ιατρείο υπό την επίβλεψη ιατρού
και νοσηλεύτριας, ενώ λειτουργούν Παιδικές Ακαδημίες Κολύμβησης
• Υπαίθριο Γυμναστήριο Άλσος Βεΐκου. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην κεντρική είσοδο του
Άλσους Βεΐκου βρίσκεται υπαίθριο γυμναστήριο. Το υπαίθριο πάρκο γυμναστικής παρέχει
μια ολοκληρωμένη σειρά οργάνων ανοιχτού γυμναστηρίου πιστοποιημένα για υπαίθρια χρήση
με ιδιαίτερες προδιαγραφές αντοχής για όλες τις καιρικές συνθήκες, με αναλυτικές οδηγίες
χρήσης και η συνολική εγκατάσταση πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
Στο Ολυμπιακό Αθλητικό κέντρο «ΠΑΛΑΙ λειτουργεί
• Γυμναστήριο γυναικών με προγράμματα Pilates. Yoga, Aerobic, Zumba, μυϊκή ενδυνάμωση
κλπ.
•

Αίθουσα με όργανα γυμναστικής.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ανοιχτές και ελεύθερες για το κοινό με εξαίρεση το κολυμβητήριο,
το γυμναστήριο γυναικών και τα γήπεδα τένις και γήπεδα 5Χ5, όπου υπάρχει συμβολικό αντίτιμο για
την χρήση τους.
Διοργάνωση Θερινού Camp του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού :
Από το 2008 ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός διοργανώνει το αθλητικό πρόγραμμα
«Καλοκαιρινό CAMP» στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου στο Άλσος Βεΐκου του Δήμου. Το
CAMP απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών και λειτουργεί με μορφή κατασκηνωτικού
προγράμματος σε 2 καλοκαιρινές περιόδους διάρκειας 15ημερών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην
καθημερινή απασχόληση των παιδιών με τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες,
εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την διατροφή τους.
Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις – Αγώνες
Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Άλσους Βεΐκου
Χειμερινό Φεστιβάλ
Αποκριάτικες Εκδηλώσεις
Διοργάνωση 2 αθλητικών εκδηλώσεων των θερινών camp

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά
με την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων, την κατανομή των πιστώσεων για τις
λειτουργικές δαπάνες, την ίδρυση-κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την
ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και το έργο των Σχολικών
Επιτροπών.
Υποδομές Εκπαίδευσης
Α) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Ο Δήμος διαθέτει 5 Παιδικούς Σταθμούς και 2 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, οι οποίου λειτουργούν
στα πλαίσια του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου
Γαλατσίου»
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν είναι :
ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α’ Παιδικός Σταθμός
Β΄ Παιδικός Σταθμός
Γ΄ Παιδικός Σταθμός
Δ΄ Παιδικός Σταθμός
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός
Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Έρσης 11 & Τεώ 93-97
Ζήνωνος 4Α
Αρχιμήδους 2
Κουντουριώτου 96
Χρήστου Τζαβέλα 10
Αχιλλέως 3 & Ζήνωνος
Αρχιμήδους 1 & Διογένους

Πίνακας 20 : Παιδικοί και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου)

Πίνακας 8: Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου
Στο Δήμο Γαλατσίου λειτουργούν επίσης 4 Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Β) Υποδομές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης
Οι υποδομές της Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο είναι:
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1ο

Νηπιαγωγείο
2ο Νηπιαγωγείο
3ο Νηπιαγωγείο

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

4ο Νηπιαγωγείο

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

6ο Νηπιαγωγείο

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

8ο Νηπιαγωγείο
9ο Νηπιαγωγείο
10o Νηπιαγωγείο
11ο Νηπιαγωγείο
12ο Νηπιαγωγείο
13ο Νηπιαγωγείο

Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια

15ο Νηπιαγωγείο

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

1ο Δημοτικό Σχολείο
2ο Δημοτικό Σχολείο
3ο Δημοτικό Σχολείο

Δήμος Γαλατσίου

Σχολική
Σχολική
Σχολική
Σχολική
Σχολική
Σχολική

Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Σουλίου & Λ. Γαλατσίου 86
Δρυοπίδος 9
Εσπερίδων 12-14
Πρωτοπαπαδάκη & Ελ.
Βενιζέλου
Σουλίου& Λ. Γαλατσίου
Δρίσκου & Αετοράχης
Φιγαλείας 67
Εσπερίδων 12-14
Δρυάδων 57 και Αιγοσθενών
Αγ. Ειρήνης 5
Χρήστου Λαδά 12
Δρυοπίδος 9
Πρωτοπαπαδάκη & Ελ.
Βενιζέλου
Λ .Γαλατσίου 86
Δρυοπίδος 9
Πρωτοπαπαδάκη & Ελ.
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4ο Δημοτικό Σχολείο
5ο Δημοτικό
7ο Δημοτικό
9ο Δημοτικό
11ο Δημοτικό
12ο Δημοτικό
16ο Δημοτικό

Σχολείο
Σχολείο
Σχολείο
Σχολείο
Σχολείο
Σχολείο

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια
Πρωτοβάθμια

Σχολική
Σχολική
Σχολική
Σχολική
Σχολική
Σχολική

Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή

Βενιζέλου
Πρωτοπαπαδάκη & Ελ.
Βενιζέλου
Ωρωπού και Ορφανίδου
Δρυάδων 57 και Αιγοσθενών
Ηροδότου 3
Κυμοθόης 16
Λ .Γαλατσίου 86
Φιγαλείας 67

Πίνακας 21 : Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου)

2ο
3ο
4ο
5ο
6ο

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Πασσώβ 8, Γκράβα
Σουλίου 2-4,Γαλάτσι
Δρυοπίδος 7
Δρυοπίδος 7
Ωρωπού & Φαύνου
Αλκυόνης & Ανδριτσαίνης

1ο
2ο
3ο
4ο

ΛΥΚΕΙΑ
Λύκειο
Λύκειο
Ενιαίο Λύκειο
Λύκειο

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Πασσώβ 8, Γκράβα
Πασσώβ 8, Γκράβα
Αγίας Ειρήνης 5
Αγίας Ειρήνης 7

1ο

Πίνακας 22 : Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου)

ΣΧΟΛΕΙΑ
21Ο Ε.Π.Α.Λ.
2Ο Ε.Π.Α.Λ.
6Ο Ε.Κ.
Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Ταϋγέτου 60, Γκράβα
Ταϋγέτου 60, Γκράβα
Ταϋγέτου 60, Γκράβα
Πασσώβ 8, Γκράβα

Πίνακας 23 : ΤΕΕ - ΕΠΑΛ - ΣΕΚ - ΙΕΚ του Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου)

Oι εγγραφέντες μαθητές για τα σχολικά έτη 2018-2029 και 2019-2020, σύμφωνα με δεδομένα από
το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες :
ΣΧΟΛΕΙΟ
1Ο Νηπιαγωγείο
2Ο Νηπιαγωγείο
3Ο Νηπιαγωγείο
4Ο Νηπιαγωγείο
6Ο Νηπιαγωγείο
8Ο Νηπιαγωγείο
9Ο Νηπιαγωγείο
10Ο Νηπιαγωγείο
11Ο Νηπιαγωγείο

Δήμος Γαλατσίου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ 2018-19
44
28
21
42
40
56
22
38
39

ΜΑΘΗΤΕΣ 2019-20
44
38
18
39
43
43
20
42
44
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12Ο Νηπιαγωγείο
13Ο Νηπιαγωγείο
15Ο Νηπιαγωγείο
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

48
30
37
445
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΤΕΣ 2018-19
1ο Δημοτικό Σχολείο
241
ο
2 Δημοτικό Σχολείο
278
3ο Δημοτικό Σχολείο
198
4ο Δημοτικό Σχολείο
202
5ο Δημοτικό Σχολείο
231
7ο Δημοτικό Σχολείο
272
9ο Δημοτικό Σχολείο
273
11ο Δημοτικό Σχολείο
264
12ο Δημοτικό Σχολείο
230
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
238
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
2.427
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΤΕΣ 2018-19
1ο Γυμνάσιο
205
2ο Γυμνάσιο
230
3ο Γυμνάσιο
195
4ο Γυμνάσιο
170
ο
5 Γυμνάσιο
318
6ο Γυμνάσιο
308
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
1.426
ΛΥΚΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΤΕΣ 2018-19
1ο Λύκειο
340
2ο Λύκειο
323
3ο Ενιαίο Λύκειο
261
4ο Λύκειο
360
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
1.284
ΕΠΑΛ ΕΣΑΚ ΣΕΚ ΙΕΚ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΤΕΣ 2018-19
1ο Ε.Π.Α.Λ.
277
2ο Ε.Π.Α.Λ.
283
Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
300
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
860
(1Ο ΕΠΑΛ & 2Ο ΕΠΑΛ)
6ο Ε.Κ.
560
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΑΘΗΤΕΣ 2018-19
Νηπιαγωγεία
445
Δημοτικά
2.427
Γυμνάσια
1.426
Λύκεια
1.284
ΕΠΑΛ-ΣΕΚ-ΙΕΚ
1.420
ΣΥΝΟΛΟ
7.002

45
37
31
444
ΜΑΘΗΤΕΣ 2019-20
237
278
194
210
216
280
251
245
230
223
2.364
ΜΑΘΗΤΕΣ 2019-20
207
247
205
191
308
318
1.476
ΜΑΘΗΤΕΣ 2019-20
322
278
243
364
1.207
ΜΑΘΗΤΕΣ 2019-20
303
358
300
961
(1Ο ΕΠΑΛ & 2Ο ΕΠΑΛ)
661
ΜΑΘΗΤΕΣ 2019-20
444
2.364
1.476
1.207
1.622
7.113

Πίνακας 24 : Εγγραφέντες Μαθητές στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γαλατσίου
(Πηγή Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τμήμα Ψυχοκοινωνικής
Γραμματεία : Υποδοχή των αιτημάτων δημοτών, διεκπεραίωση των διοικητικών
Υποστήριξης και
αναγκών της κοινωνικής υπηρεσίας, προς το δήμο και προς λοιπές Υπηρεσίες

Δήμος Γαλατσίου
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Ανάπτυξης

και Φορείς με τις οποίες συνεργάζεται η Κοινωνική Υπηρεσία. Οργάνωση και
διευθέτηση των επί μέρους αναγκών της κοινωνικής υπηρεσίας (υλικοτεχνική
υποδομή, οργάνωση εκδηλώσεων, σχετικά με τη διοικητική διεκπεραίωση,
κλπ.)
1. Υποδοχή περιστατικών – λήψη κοινωνικού ιστορικού
2. Εξατομικευμένη παρέμβαση, θεραπευτικός Σχεδιασμός και συνεργασία με
αρμόδιες υπηρεσίες, παραπομπή στην κατάλληλη εξειδικευμένη υπηρεσίαΠαροχές για αντιμετώπιση αναγκών
3. Εκτέλεση Εισαγγελικών Παραγγελιών για διενέργεια κοινωνικών ερευνών
συνθηκών διαβίωσης Ενηλίκων και Ανηλίκων
4. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης:
Α. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για όλο τον πληθυσμό
Β .Εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού
Γ. Σχολές γονέων: Προσχολικής Νηπίων –Παιδιών Δημοτικού-Εφήβων
Δ. Ομάδα Εκπαίδευσης, υποστήριξης συγγενών ατόμων με Ψυχική Νόσο
5.Λειτουργία Δομών για ενίσχυση ΑμεΑ & Φροντίδας της Οικογένειας:
-Κέντρο Κοινότητας
-Υποστήριξη κέντρου ΑμεΑ.’’ Ζωή και Δημιουργία’’,
-Συμβουλευτικός σταθμός για άτομα με την Άνοια και των συγγενών τους
-Πολυδύναμο κέντρο ημέρας για παιδιά με Νοητική στέρηση
-Βοήθεια στο σπίτι
-Ειδική Φυσική Αγωγή και Θεραπευτική κολύμβηση για παιδιά
4-18 ετών για τη βελτίωση της γενικής φυσικής κατάστασης, την ανάπτυξη
κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων την πρόληψη και μείωση της απομόνωσης,
την κοινωνικοποίηση για άτομα ειδικής αγωγής.
Ε) Ερευνητικές δράσεις – μελέτη φαινομένων
Παρέμβαση στη σχολική κοινότητα
Επικοινωνία – Διαμεσολάβηση με φορείς για δράσεις στα σχολεία.
Πολιτική Ισότητας των Φύλων:
1) Λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και των παιδιών . Δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς
για την στήριξη δικτύου τοπικών δομών (Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων
Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους) και υπηρεσιών για
την αρωγή των θυμάτων βίας, καθώς και την πρόληψη και ευαισθητοποίηση
των τοπικών κοινωνιών.
α) ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με
βάση το φύλο
β) ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην
απασχόληση
γ) ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών
2) Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και
ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις . Συνεργασία με
συναρμόδιους φορείς, μη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις για την
ανάπτυξη δράσεων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ,
άστεγοι/ες κ.ά.) και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές
διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, γυναίκες με
αναπηρία, φυλακισμένες και αποφυλακισμένες) και γυναίκες σε μονογονεϊκή
οικογένεια.
3) λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων . Παρακολούθηση προγραμμάτων για την εναρμόνιση της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής-Λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών
σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικών σταθμών, κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Τοπικό συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας
Δράσεις για την Πρόληψη Παραβατικότητας
Τοπικό Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Δράσεις για την ένταξη μεταναστών στην τοπική κοινωνία
Γραφείο Εθελοντισμού−Τοπικών δικτύων

Δήμος Γαλατσίου
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Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής & μέριμνας

Τμήμα Υγείας και
Υγιεινής

Δήμος Γαλατσίου

Δικτύωση των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
Ανάπτυξη Τοπικού Δικτύου Εθελοντών για την Κοινωνική Πολιτική :
-Ομάδα εθελοντών ειδικών επιστημόνων
-Ομάδα Επιχειρήσεων εθελοντών –Χορηγών
Εφαρμογή Προγραμμάτων μέριμνας για ευπαθείς ομάδες
Έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για Δωρεάν πρόσβαση στην
Ιατροφαρμακευτική πρόσβαση και Νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων
Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που
στοχεύουν στη στήριξη οικονομικά αδυνάτων πολιτών, αστέγων: Κοινωνικό
Παντοπωλείο –Συσσίτιο –Κοινωνική Ιματιοθήκη –Κοινωνικό Φαρμακείο
Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΤΕΒΑ για διανομές ειδών πρώτης
ανάγκης
Διοργάνωση παιδικών κατασκηνώσεων
Μείωση δημοτικών τελών καθώς και πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών,
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Μέριμνα για την καταβολή επιδομάτων ΚΕΑ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Μέσω του Γραφείου Εποπτείας και Ελέγχου
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή
βρεφονηπιακών σταθμών και εποπτεύει την καλή λειτουργία τους.
Παιδικοί Σταθμοί σε λειτουργία:
Έλεγχος τήρησης των απαραίτητων προδιαγραφών, όπως ορίζει η ισχύουσα
νομοθεσία (πχ. ημερομηνία πιστοποιητικών, επάρκεια εργαζομένων/δομών,
πτυχία εργαζομένων, αριθμός παιδιών).
Άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, έγκριση
του προϋπολογισμού τους, παρακολούθηση και έλεγχος των επιχορηγήσεων,
που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς
Εισήγηση χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και
φιλανθρωπικών αγορών.
Γραφείο Δημοτικών Ιατρείων – ΚΕ.Π. Υγείας
Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα πρωτοβάθμιου επιπέδου στους Δημότες
Ανάπτυξη προγραμμάτων (Ενημέρωσης, Πρόληψης, Εκπαίδευσης πληθυσμού
σε θέματα Υγείας)
Τράπεζα Αίματος – Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας
Ανάπτυξη δράσεων ανά θεματικό τομέα (Κέντρο Διατροφής, Παιδιατρικό Ιατρείο,
Ιατρείο Μαστού κ.λπ. και για άλλα νοσήματα με το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ )
Παροχή Α Βοηθειών
Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας
1. Παρακολούθηση περιστατικών/ Συνοδεία Ψυχιατρικών
Ασθενών/Θέματα αντισύλληψης κλπ.
2. Διοργάνωση Test Pap (Πρόληψη του Καρκίνου της Μήτρας)
3. Οργάνωση δράσεων πρόληψης προαγωγής υγείας
4. Παροχή Α Βοηθειών
Γραφείο Δημόσιας Υγείας
Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα βελτίωσης της υγείας της πόλης και της
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, με δράσεις όπως:
Πραγματοποιεί αυτοψίες στις υπηρεσίες του δήμου και μεριμνά για την
εφαρμογή μέτρων πρόληψης σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια των
Εργαζομένων
Μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης σχετικά με την υγιεινή
κοινοχρήστων χώρων – παιδικών χαρών – σχολικών και λοιπών δημοτικών
κτιρίων
Μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης σχετικά με την υγιεινή όλων των
χώρων της δικαιοδοσίας του Δήμου (οικόπεδα, ακατοίκητες οικίες, κλπ. χώροι)
που μπορούν λόγω της έλλειψης καθαριότητας να προσβάλλουν την υγεία των
κατοίκων.
Φροντίζει για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος με την
ανίχνευση και την καταγραφή Υγιεινολογικών και Περιβαλλοντικών
προβλημάτων του Δήμου, διερευνά τα αίτια προέλευσής τους, οργανώνει
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο Παιδείας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Δήμος Γαλατσίου

προγράμματα επίλυσης τους και φροντίζει για την ενημέρωση των αρμοδίων
Συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας των πολιτών
με σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς τους σε βασικούς τρόπους ζωής σχετικούς
με την υγεία τους και την Δημόσια Υγεία γενικότερα.
Επιβλέπει το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, και όλων των
προγραμμάτων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία.
Γραφείο προστασίας ζώων
Επιβλέπει το πρόγραμμα περισυλλογής/περίθαλψης αδέσποτων ζώων στο Δήμο,
σε συνεργασία με την Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος
Αδέσποτων Ζώων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για
την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2.Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των
υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3.Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών
μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών
4. Συνεργάζεται με τις Σχολικές Επιτροπές, τις
ενημερώνει για θέματα
αρμοδιότητάς τους και τους παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για
τη λειτουργία τους
5.Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων
6.Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης
στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7.Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της
προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
8.Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται
στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
9.Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του
τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των
πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
10.Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων.
11.Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την
παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
12.Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών
προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του
πολιτισμού, του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς
13.Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του
Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα
προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το Νόμο Καλλικράτη, Ν.3852/2010, οι σχολικές επιτροπές
ενοποιήθηκαν σε 2 επιτροπές
1. ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Γαλατσίου»
ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 2011 (Αρ. Απόφασης Δ.Σ, 81(α)/2011- ΦΕΚ
1374Β/16-6-11)
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, είναι η
διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των σχολείων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιμων υλικών και λοιπά), η αμοιβή καθαριστριών η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και
κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τη Διεύθυνση
Α/βάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον οργανισμό
σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διά
Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των
σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από
διάταξη νόμου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

2.ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Γαλατσίου»
ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 2011
(Αρ. Απόφασης Δ.Σ, 81(β)/2011- ΦΕΚ
1374Β/16-6-11)
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός του Ν.Π. της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθεται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών και λοιπά), η
αμοιβή καθαριστριών η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση
προς τη διεύθυνση Β/βάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντιστοίχων σχολείων με έπιπλα και
εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Διά Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη
εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου
μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται
κάθε φορά από διάταξη νόμου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – “ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ”
ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 2011 (Αρ. Απόφασης Δ.Σ, 59/2011- ΦΕΚ 581Β/134-11) και υπ. αριθμ. 68040/17740 Απόφαση Τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου». ΦΕΚ 3699/3-9-2020
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «Βασίλης Παπαδιονυσίου»
πραγματοποιεί ποικίλες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που
ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ηλικίες και προτιμήσεις των πολιτών,
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προωθώντας την αθλητική και πολιτιστική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας
νέους δημιουργούς. Παράλληλα φροντίζει μέσα από τις δράσεις του να
ψυχαγωγεί, να ευαισθητοποιεί και να προβληματίζει, σκοπεύοντας στην
προαγωγή του αθλητισμού και πολιτισμού και τη διευκόλυνση της
διάδοσης του.
Καταστατικοί Σκοποί :
Στον Τομέα του Πολιτισμού
Η δημιουργία και ανάπτυξη πάσης μορφής πνευματικής,
καλλιτεχνικής και κάθε εν γένει πολιτιστικής δραστηριότητας
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δραστηριότητες:
Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των κατοίκων του Δήμου και
ειδικότερα των νέων, προς τους σκοπούς του Πολιτιστικού
Οργανισμού.
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού
πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων
πολιτιστικών έργων.
Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συναυλιών.
Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου.
Η δημιουργία Ωδείου, ομίλου λαϊκών χορών, χορωδίας, φιλαρμονικής,
λαϊκής ορχήστρας και υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών
συλλόγων.
Η
δημιουργία
κινηματογραφικής
λέσχης
και
εργαστηρίου
φωτογραφίας.
Η δημιουργία δημοτικής θεατρικής σκηνής και η υποβοήθηση
ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλλόγων.
Η δημιουργία οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, με δανεισμό
προς μελέτη στους κατοίκους του Δήμου, καθώς και η δημιουργία
πινακοθήκης.
Η διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής,
διακοσμητικής, φωτογραφίας κ.λπ.
Η συγκέντρωση και προβολή λαογραφικού υλικού.
Η προβολή κινηματογραφικών.
Η οργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.
Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διατήρηση εθίμων και παραδόσεων
και η υποβοήθηση αντίστοιχων εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων του
Δήμου.
Η παροχή μουσικής ψυχαγωγίας στους κατοίκους με την οργάνωση
εορτών και συναυλιών, η διδασκαλία μουσικών οργάνων, η
συγκρότηση ορχήστρας.
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
Στον Τομέα του Αθλητισμού
Η προαγωγή και διάδοση του Αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του
σκοπού δύναται να κατασκευάζει, να συντηρεί, να διαχειρίζεται και να
λειτουργεί οργανωμένους αθλητικούς χώρους με γυμναστικές και
αγωνιστικές
εγκαταστάσεις,
γυμναστήρια,
αθλητικά
κέντρα,
κολυμβητήρια και εν γένει οργανωμένους χώρους με γυμναστικές,
αγωνιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, να
διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες, να πραγματοποιεί
προγράμματα μαζικού αθλητισμού και προγράμματα αθλητισμού για
γυναίκες, να λειτουργεί τμήματα αθλητισμού και άθλησης και γενικά να
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ενεργεί οιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.
Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός, ανταποκρινόμενος στις
ανάγκες κάθε σύγχρονης πόλης, ανασχεδιάζει τα προγράμματά του,
εκσυγχρονίζει τα αθλητικά κέντρα και τις υπηρεσίες του, και θέτει
στόχους για την αξιοποίησή τους, διαμορφώνοντας τις συνθήκες για
βιώσιμη και αποτελεσματική αθλητική ανάπτυξη.
Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Γαλατσίου βρίσκονται στο Άλσος
Βεΐκου, ένα καταπράσινο πάρκο 219 στρεμμάτων, όπου ο επισκέπτης
μπορεί να απολαύσει την ομορφιά της φύσης, να αθληθεί ή να
ψυχαγωγηθεί στο φυσικό περιβάλλον.
Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις στο Άλσος Βεΐκου αποτελούν ένα πολυχώρο
άθλησης, διασκέδασης και αναψυχής με άριστα εκπαιδευμένο
προσωπικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη.
Το Άλσος Βεΐκου φιλοξενεί καθημερινά πάνω από 5.000 επισκέπτες, εκ
των οποίων οι 3.000 αποτελούν πιστούς οπαδούς του αθλητισμού. Ο
χώρος του Αθλητικού Κέντρου, διαθέτει γήπεδα ποδοσφαίρου ή 5Χ5,
μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, κολυμβητήριο, στίβο και Κλειστό Γυμναστήριο
πολλαπλών χρήσεων, όπου φιλοξενούνται σημαντικές αθλητικές
εκδηλώσεις.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πολιτισμού και άθλησης
που ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους ανάγκες και προάγουν την
ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, ιδιαίτερα της νεολαίας.
Με την υπ. αριθμ. 68040/17740 Απόφαση Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου». ΦΕΚ 3699/3-9-2020
Η διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου» περιλαμβάνει
τις παρακάτω οργανικές μονάδες :
Α. Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και
Χορηγιών
Β. Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
1. Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, αρμόδιο για τον συντονισμό
εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που
αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση /διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες.
Παράλληλα το τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των
οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, τη
σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των
εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της
περιουσίας του και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων
διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και
υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.
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2. Τμήμα Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών Δράσεων - Εκδηλώσεων και
Φεστιβάλ,
αρμόδιο για την εισήγηση, το σχεδιασμό και την
αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων των πολιτιστικών,
περιβαλλοντικών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και δράσεων του ΝΠΔΔ
σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του καθώς και την οργάνωση
και διεξαγωγή των φεστιβάλ.
3. Τμήμα Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (, εικαστικά, τέχνες, θέατρο
κ.λπ.), αρμόδιο για την οργάνωση, φροντίδα, παρακολούθηση των
χώρων όπου στεγάζονται οι δραστηριότητες κυρίως στου τομείς του
χορού, των εικαστικών, τεχνών και θέατρο.
4. Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων, αρμόδιο για την
εισήγηση, τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των
αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων του ΝΠΔΔ σε συνεργασία με την
αρμόδια υπηρεσία του.
5. Τμήμα Διαχείρισης, Οργάνωσης Άλσους Βεΐκου και Αθλητικών
εγκαταστάσεων. αρμόδιο για την επίβλεψη, επιμέλεια, φροντίδα,
διαχείριση και οργάνωση του χώρου του Άλσους Βεΐκου και των
αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ στο Άλσος Βεΐκου, στο ΠΑΛΑΙ κ.α.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΚΑΜΙΝΙ»

Στο Πολιτιστικό κέντρο «Καμίνι» λειτουργεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η
οποία αποτελεί τμήμα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός του Δήμου Γαλατσίου " Βασίλης Παπαδιονυσίου".
Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένο με βάση το Διεθνές
Δεκαδικό Σύστημα DEWEY (DDC) και περιλαμβάνει πάνω από 7.800
τίτλους βιβλίων διαφόρων κατηγοριών με μεγάλη θεματογραφία, που
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέες
εκδόσεις κυρίως από δωρεές, αλλά και αγορές. Οι υπηρεσίες που
προσφέρει είναι:
• Δωρεάν δανεισμός βιβλίων
• Πάνω από δέκα (10) θέσεις Αναγνωστηρίου
• Χρήση τριών (3) Η/Υ, με Δωρεάν wifi
Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου «Καμίνι» αποτελείται από δύο
Τμήματα:
1. Ενηλίκων και
2. Παιδικό τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο χώρο με
επιλεγμένη Παιδική Λογοτεχνία περίπου 1.200 τίτλων βιβλίων με
αρκετές εικονογραφημένες εκδόσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου,
καθώς και πολλά λογοτεχνικά βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διοργανώνονται στην Παιδική
Βιβλιοθήκη επισκέψεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων.
Στον χώρο της Βιβλιοθήκης μπορούν να διοργανωθούν παρουσιάσεις
βιβλίων, αφηγήσεις παραμυθιών, συζητήσεις με συγγραφείς και
δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικευμένους παιδαγωγούς.
Το «Καμίνι» διαθέτει δύο (2) συνεδριακούς χώρους, 200 τ.μ. και 120
καθισμάτων έκαστος, με πλήρες οπτικοακουστικό εξοπλισμό, που
καλύπτει τις ανάγκες συνεδρίων, εταιρικών παρουσιάσεων και
εκδηλώσεων, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, παιδικών
εκδηλώσεων και πλήθος άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
Επίσης η «Στοά» της παλιάς ασβεστικαμίνου, ένας ημικυκλικός χώρος
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150 τ.μ. στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου λειτουργεί ως εκθεσιακός
χώρος για κάθε είδους Εκθέσεων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και
Φωτογραφίας.
ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΠΑΛΑΙ)

Το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου

βρίσκεται επί του
κύριου οδικού άξονα της πόλης, στη Λεωφόρο Βεΐκου, απέναντι από το
Άλσος Βεΐκου. Κατασκευάστηκε ειδικά για τη φιλοξενία των
αγωνισμάτων
της ρυθμικής
γυμναστικής και
της επιτραπέζιας
αντισφαίρισης κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και αποτελεί
χώρο πολλαπλών χρήσεων. Διαθέτει χωρητικότητα 6.200 θέσεων, εκ των
οποίων 5.141 μόνιμες στο άνω τμήμα, ενώ
οι υπόλοιπες είναι
πτυσσόμενες κερκίδες στο κάτω τμήμα. Η κυρίως σάλα συμπληρώνεται
από κλειστό χώρο προπόνησης, ενώ διαθέτει εξωτερικό χώρο parking
3.000 θέσεων.
Το «ΠΑΛΑΙ» παραχωρήθηκε στο Δήμο Γαλατσίου από την Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ) και λειτουργεί ως χώρος Αθλητισμού
και Πολιτισμού με πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που
πραγματοποιούνται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Στην Ολυμπιακή αθλητική εγκατάσταση φιλοξενούνται αθλητικές
ομάδες μπάσκετ, το γυμναστήριο γυναικών με υπερσύγχρονα όργανα
εκγύμνασης και τα καλλιτεχνικά στέκια νεολαίας του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού.
Στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου
(ΠΑΛΑΙ) πραγματοποιούνται ποικίλες πολιτιστικές και αθλητικές
δράσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ν.Π.Δ.Δ . ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 2011(Αρ. Απόφασης Δ.Σ, 59/2011- ΦΕΚ 581Β/134-11, Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
Απόφασης Δ.Σ, 10897/9099 ΦΕΚ 1030Β΄/12-05-14)
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ :
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η υποστήριξη και κοινωνική
φροντίδα αφενός μεν της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και αφετέρου
ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ειδικότερα στους σκοπούς του νομικού προσώπου ανάγονται,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
Η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για παιδιά και βρέφη, η
ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, όπως
παιδικών
και
βρεφονηπιακών
σταθμών,
βρεφοκομείων,
ορφανοτροφείων, η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις που
αποσκοπούν στην παιδαγωγική υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα
της παιδικής και βρεφικής ηλικίας και η ανάπτυξη ειδικών
προγραμμάτων προσχολικής αγωγής, σύμφωνα με τα σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα, με την ταυτόχρονη συναισθηματική, νοητική
και κοινωνική στήριξη των παιδιών για την ομαλή μελλοντική ένταξή
τους στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Η εφαρμογή και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις κέντρων
ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και
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αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων, «Βοήθεια στο Σπίτι», Μονάδων
Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) η ίδρυση και λειτουργία νομικών
προσώπων και ιδρυμάτων.
Για την επίτευξη των σκοπών του και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών
προς τους δημότες και τους χρήστες των υπηρεσιών, είναι δυνατή η
ίδρυση παραρτημάτων του νομικού προσώπου, είτε με κριτήρια
χωροταξικά, είτε με κριτήρια επί μέρους τομέων αρμοδιοτήτων.
Οργανικές Μονάδες
Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 4179/2017) Οι Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Γαλατσίου» περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου, Επικοινωνίας - Δημοσίων
Σχέσεων, Προγραμματισμού - Οργάνωσης και Εφαρμογής Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΝΠΔΔ που περιλαμβάνει τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες :
1: Τμήμα Διοικητικής - Οικονομικής Υποστήριξης
1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού
Επιμόρφωσης Προσωπικού
2. Γραφείο Οικονομικής Υποστήριξης
3. Γραφείο Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών
2: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Α’ Παιδικός Σταθμός
3: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Β’ Παιδικός Σταθμός
4: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Γ’ Παιδικός Σταθμός
5: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ’ Παιδικός Σταθμός
6: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Ε’ Παιδικός Σταθμός
7: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός
8: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Ζ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός
9: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Η’ Βρεφονηπιακός Σταθμός
10: Τμήμα Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
• 1ο Γραφείο Α’ ΚΑΠΗ
• 2ο Γραφείο Β’ ΚΑΠΗ
• 3ο Γραφείο Γ’ ΚΑΠΗ
• 4ο Γραφείο Δ’ ΚΑΠΗ
• 5ο Γραφείο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

-

Οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου είναι
χώροι σύγχρονης προσχολικής αγωγής και ασφαλούς διαμονής για
παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Στόχος των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι :
Η παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής, σύμφωνα με τα σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα.
Η ολόπλευρη σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά
ανάπτυξη των παιδιών.
Η διευκόλυνση της κοινωνικοποίηση μέσω της ομαλής μετάβασης από
το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
Η αποδοχή της ισότητας και διαφορετικότητας όλων των παιδιών ως
προς την καταγωγή, το οικονομικό, πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο
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των γονέων.
Η εκπαίδευση των παιδιών στην επικοινωνία και συνεργασία στο
οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες τους, δημιουργώντας ευκαιρίες ελεύθερης έκφρασης των ιδεών
και συναισθημάτων.
Η ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσα από την ανάπτυξη ειδικών
δράσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαμόρφωσης
οικολογικής συνείδησης, με σκοπό την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων
ζωής.
Η πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης ανήλικων για
την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
Στο Δήμο λειτουργούν 5 Παιδικοί Σταθμοί και 2 Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, όπου φιλοξενούν συνολικά περίπου 350 νήπια και βρέφη.
Στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» επιλέγονται τα παιδιά των ωφελούμενων
μητέρων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Παιδικοίβρεφονηπιακοί
σταθμοί
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Α΄ΔΠΣ
37
45
43
Β΄ΔΠΣ
76
75
50
Γ΄ΔΠΣ
56
55
34
Δ΄ΔΠΣ
55
53
48
Ε΄ΔΠΣ
20
24
(Ανενεργή)
ΣΤ΄ΔΠΣ
38
35
17
Ζ΄ΠΑΙΔ
63
72
45
Ζ΄ΒΡΕΦ
18
18
17
Η΄ΠΑΙΔ
50
50
50
Η΄ΒΡΕΦ
34
34
34
ΣΥΝΟΛΟ
447
461
338
Πίνακας 25 : Αριθμός Αιτήσεων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Στους
Παιδικούς
σταθμούς
πραγματοποιούνται
οργανωμένες
δραστηριότητες μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτή, με σκοπό την
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, όπως το θεατρικό παιχνίδι, τη
μουσικοκινητική αγωγή, τα εικαστικά, θεατρικές παραστάσεις,
κινηματογράφος, επισκέψεις σε μουσεία και πάρκα δημιουργικής
απασχόλησης και εκπαίδευσης, διοργάνωση εορτών και εκδηλώσεων
στους χώρους των Παιδικών Σταθμών.
Επίσης αξιοποιούνται μουσειοσκευές και εκπαιδευτικά κουτιά
διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, που το υλικό τους ενθαρρύνει την
έρευνα, τη συλλογή στοιχείων γύρω από τη θεματική της εκάστοτε
μουσειοσκευής, οδηγώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων, μέσα από το
παιχνίδι και τις άλλες δράσεις.
Στους σταθμούς παρέχεται στα νήπια και βρέφη Ιατρική
παρακολούθηση από παιδίατρο, καθώς και ψυχοκοινωνική στήριξη για
προβλήματα κοινωνικής φύσης στους γονείς, από την Κοινωνική
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Υπηρεσία του Δήμου.
Ομάδες Γονέων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Στόχος της ομάδας «Συμβουλευτικής Γονέων» είναι η υποστήριξη των
γονέων μέσω συνεδριών με τη συμμετοχή ομάδων γονέων και ειδικών
που αναλαμβάνουν τον συντονισμό τους. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα
να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες τους, να
αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ειδικότεροι
στόχοι είναι η απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων, ώστε οι γονείς να
επικοινωνούν με το παιδί προκειμένου να αφουγκράζονται τις ανάγκες
και τις επιθυμίες του, ενισχύοντας την ανάπτυξη των κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων του.
Η ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων δρώντας μέσα στο χώρο του σταθμού,
συμβάλει στη ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του
παιδιού. Οι γονείς με τη συμμετοχή τους δημιουργούν τις συνθήκες για
να μοιραστούν και να σχετιστούν μεταξύ τους, λειτουργώντας ως δίκτυο
αλληλεγγύης.
Ενδεικτικές θεματικές :
➢ Στάδια ψυχοκινητικής εξέλιξης, βάδισμα, ομιλία
➢ Πνευματικές ανάγκες νηπίου
➢ Η κοινωνικοποίηση του νηπίου
➢ Ο παιδικός σταθμός και η σημασία του
➢ Δυσκολίες στον ύπνο ή στη διατροφή
➢ Οι φόβοι των παιδιών
➢ Η σημασία του παιχνιδιού
➢ Ζήλια, Επιθετικότητα, Απώλεια, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Βιωματικά εργαστήρια ψυχοσυναισθηματικής έκφρασης
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των κοινωνικών και
συναισθηματικών ικανοτήτων των νηπίων, που θα βοηθήσουν στην
ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και στις σχέσεις τους με τους
«σημαντικούς άλλους». Η παρέμβαση στο χώρο του παιδικού σταθμού
πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και περιλαμβάνει βιωματικές
δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων, αφήγηση, κατασκευές,
εικαστικά, μουσική κίνηση, κουκλοθέατρο, προβολή video κ.ά.
Ν.Π.Ι.Δ «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΑΓΑ.Μ.Ε»

Ν.Π.Ι.Δ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΔΑΓΑ.Μ.Ε»
ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 2009 (ΦΕΚ 14886ΑΕ/30-12-09)
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7 ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ :
Η Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία του Δήμου Γαλατσίου έχει ως
αποκλειστικό σκοπό:
1. την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και
2. την εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες :
• Η επιχειρησιακή αξιοποίηση κτιρίων, κτημάτων, κληροδοτημάτων και
γενικά άλλων δράσεων αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και real
estate.
• Αξιοποίηση ακινήτων συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

εκμετάλλευσης-μίσθωσης εμπορικά αξιοποιήσιμων δημοτικών και μη
ακινήτων,
Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.
Αξιοποίηση και διαχείριση χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Η
υλοποίηση
και
εκμετάλλευση
πολιτιστικών,
αθλητικών,
τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων υποδομών και
επενδύσεων απ’ ευθείας ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών και
οργανισμών.
Η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων πλατειών,
πρασιών κ.λπ. και η ανάπτυξη της υπαίθριας διαφημιστικής ύλης.
Η επανεκτίμηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
του Δήμου ή επενδυτικής συμμετοχής του Δήμου, μέσω επενδυτικών
σχημάτων
Η Διαχείριση των Διαθεσίμων που προκύπτουν από την Διαχείριση
της Ακίνητης Περιουσίας
Προώθηση νέων μορφών συνεργασίας, για την Αξιοποίηση της
Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου αλλά και συμμετοχή σε σχετικά
σχήματα αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ανεξαρτήτου Περιοχής,
με μορφές όπως των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς άλλους Δήμους της χώρας
και λοιπούς Οργανισμούς και Ιδιώτες, σε θέματα διαχείρισης και
αξιοποίησης ακινήτων και γενικότερα διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας.
Η καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών
χαρακτηριστικών των ακινήτων και αποτύπωσης αυτών σε Γεωγραφικό
Σύστημα Πληροφοριών που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη
εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με το
εκάστοτε ακίνητο. Η καταγραφή και ταξινόμηση της δημοτικής
ακίνητης περιουσίας (νομικά, τεχνικά, πολεοδομικά στοιχεία).
Διαχείριση του Στεγαστικού Προγράμματος του Δήμου και των
Επιχειρήσεών του.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όμορους Δήμους και Δίκτυα Δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε
1.
προγράμματα στέγασης, δημοτικά Ιατρεία κ.λπ.
Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων
2.
πρόληψης υγείας και ψυχικής υγείας, κοινωνικής μέριμνας κ.λπ.
3.
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα για την υλοποίηση ΤEST PAP
4.
Λαϊκό Νοσοκομείο για την υλοποίηση της αιμοδοσίας.
Ψυχογηριατρική Εταιρεία Νέστωρ, για την παραπομπή περιστατικών με άνοια και
5.
την υλοποίηση σεμιναρίων φροντιστών.
6.
Ιδρύματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Μ.Κ.Ο. και Σύλλογοι με κοινωνικό έργο
7.
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Πολιτιστικοί Οργανισμοί για συνδιοργάνωση δράσεων,
8.
επισκέψεις κ.λπ.
Πολιτιστικοί Σύλλογοι με δράσεις που φιλοξενούνται στους πολιτιστικούς χώρους του
9.
Δήμου ή συνδιοργάνωση δράσεων
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Σχολεία του Δήμου για τη συμμετοχή τους σε δράσεις εκπαίδευσης,
ευαισθητοποίησης, δεντροφυτεύεις και καθαρισμούς δημόσιων χώρων με την
συνδρομή του Δήμου
Πανεπιστήμια – Εκπαιδευτικοί φορείς
Όμοροι Δήμοι και Δίκτυα Δήμων συνεργαζόμενοι σε κοινές δράσεις
Μεμονωμένοι Καλλιτέχνες με παρουσιάσεις καλλιτεχνικής δραστηριότητας στις
εγκαταστάσεις του Δήμου
Αθλητικοί σύλλογοι με δράσεις που φιλοξενούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
Δήμου
Εκδοτικοί οίκοι – Συγγραφείς για παρουσιάσεις βιβλίων και δραματοποίηση
παραμυθιών
Αθλητικά σωματεία Δήμου Γαλατσίου
Πολιτιστικοί Σύλλογοι Δήμου Γαλατσίου
Δ/νσεις Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ο.Τ.Α. της Ελληνικής Επικράτειας
Φορείς Κοινωνικού Χαρακτήρα (Σύλλογος Πολυτέκνων, Σύλλογος Τριτέκνων κλπ.)
Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου
Γενικό χημείο Κράτους για αναλύσεις νερού του κολυμβητηρίου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α.
Περιφέρεια Αττικής
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)
Νοσοκομεία
Κέντρα Υγείας
Ε.Φ.Κ.Α Γαλατσίου
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Διευθύνσεις Δημόσιών Υπηρεσιών βεβαίωσης προϋπηρεσίας προσωπικού
Δ/νσεις Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Κοινωνικοί Σύλλογοι
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)
Εθνικός
Οργανισμός
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Φορείς Κοινωνικών Προγραμμάτων και Κοινωνικές Δομές
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Κιβωτός του Κόσμου»
Σύλλογος Μυοσκελετικής Υγείας «Πεταλούδα»
Ελληνική Εταιρεία Εθελοντών και Ασθενών για τη νόσο Πάρκινσον «Επίκουρος»
Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer & Συναφών Παθήσεων & Ελληνική
Εταιρεία Νόσου Alzheimer
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου
ΚΑΠΗ άλλων Δήμων
Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί
Ιδιώτες Γιατροί και Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα
Ιδιωτικές Φαρμακευτικές Εταιρίες
Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής και Φορείς Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.)
Ψυχογηριατρική Εταιρία «ΝΕΣΤΩΡ»

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Συμμετοχή σε

Μ.Κ.Ο. Givmed ανταλλαγής φαρμάκων Κοινωνικών Φαρμακείων
Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων.
(ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ)
Κέντρα Ημέρας Ψυχικά Πασχόντων «ΛΩΤΟΣ –ΙΑΣΙΣ»
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού του (Ε.Κ.Κ.Α.)
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών Ο.Κ.Α.Ν.Α
Μουσεία
Εισαγγελία Αθηνών
Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών
Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer & Συναφών Παθήσεων «Καρέλλειο»
Ελληνική Αστυνομία
Θέατρα
Μονές
Ενορία Αγίας Γλυκερίας
Ενορία Αγίας Ειρήνης
Ενορία Αγίου Σπυρίδωνα
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Σούπερ Μάρκετ
ενώσεις Δήμων
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)
Με την 207/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Γαλατσίου συμμετέχει
στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).
Το Δίκτυο έχει αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την
Προαγωγή της Υγείας και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και
Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της
Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής
Ιατρικής. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε πανελλαδικό επίπεδο,
διοργανώνοντας Επιστημονικές Ημερίδες, Συνέδρια και Εκστρατείες Ενημέρωσης
καθώς και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, περιβαλλοντικά κ.λπ., τα
οποία μπορούν να εφαρμόζονται στο Δήμο.
Επίσης, το ΕΔΔΥΠΠΥ αναλαμβάνει προγράμματα που βοηθούν στην ενημέρωση των
πολιτών σχετικά με την πρόληψη - έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων, τη δημιουργία
δομών, όπως το ΚΕΠ Υγείας σε Δήμους μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του
Δήμου Γαλατσίου.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

Προβλήματα/ανάγκες
• Ανάγκη ενίσχυσης των διαθέσιμων
οικονομικών πόρων μέσω της
αξιοποίησης νέων μορφών
χρηματοδότησης
• Ανάγκη ενίσχυσης σε διοικητικό και
επιστημονικό προσωπικό λόγω του
μεγάλου εύρους των δραστηριοτήτων
και της αυξανόμενης ζήτησης
κοινωνικών υπηρεσιών κατά τη
διάρκεια της υγειονομικής κρίσης
• Ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό
εξαιτίας της γραφειοκρατίας στις
διαδικασίες προμηθειών
• Μη εφαρμογή συστήματος
διασφάλισης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών
• Ανάγκη αναβάθμισης της
υλικοτεχνικής υποδομής
(ιματιοθήκη/κατάστημα)
• Προβολή και ενημέρωση των πολιτών
για τις υπηρεσίες Κοινωνικής
φροντίδας

Δυνατότητες
• Δομές και παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης του πολίτη, παιδιών
και ηλικιωμένων, ΑμεΑ και ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού
• Συμβουλευτική και
ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη,
ολοκληρωμένη φροντίδα ΑΜΕΑ,
νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή
βοήθεια σε μοναχικά άτομα και
πρόληψη φαινομένων κοινωνικής
παθογένειας.
• Υπηρεσίες συμβουλευτικού και
προληπτικού χαρακτήρα από το
Δημοτικό Ιατρείο
• Υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε
θέματα ανάπτυξής τους,
ενδοοικογενειακών σχέσεων και
τυχόν μαθησιακών προβλημάτων
• Διεύρυνση των κοινωνικών
παρεμβάσεων σε συνεργασία με
φορείς τοπικούς, υπερτοπικούς
κ.λπ. με στόχο την πρόληψη και την
ενημέρωση
• Επέκταση σημείων πρόσβασης με
ειδικές ράμπες καθώς και
διαμορφωμένων πεζοδρομίων για
ελεύθερη διέλευση των ΑΜΕΑ
• Δομές καθιερωμένες στην κοινή
γνώμη με μεγάλη κοινωνική
αποδοχή
• Συμπληρωματική λειτουργία των
Δομών για την κάλυψη κενών,
ελλείψεων και καινούργιων αναγκών
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας και
υψηλό παραγόμενο όφελος των
υπηρεσιών
• Χώροι Κοινοτικής Δράσης
• Κάλυψη ευρέως φάσματος
κοινωνικών αναγκών
• Μεγάλη συμμετοχή των
ωφελούμενων στη διαμόρφωση της
λειτουργίας και των δράσεων των
Δομών
• Ολοκληρωμένο σύστημα παροχής
υπηρεσιών κατ’ οίκον από την
πρόληψη μέχρι και την
αποκατάσταση

Περιορισμοί
• Τυχόν αδυναμία ως προς τη
λειτουργία εγκαταστάσεων και
υπηρεσιών προσαρμοσμένων στη

Ευκαιρίες
• Ενίσχυση της λειτουργίας του
Τοπικού Δικτύου Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών για τον συντονισμό των

1.Κοινωνική
Μέριμνα και
Δημόσια Υγεία
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ζήτηση του κοινού
• Μη υλοποίηση των σχεδιαζόμενων
παρεμβάσεων λόγω αδυναμίας
διασφάλισης πόρων
• Έλλειψη επαρκούς και
εξειδικευμένου προσωπικού και
περιορισμός του αριθμού των
νεοπροσλαμβανόμενων
• Αυξανόμενες ανάγκες σε υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας
• Περιορισμός κρατικής
χρηματοδότησης και μείωση
κοινωνικών δαπανών
• Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της
«Τρίτης Ηλικίας» που χρήζει βοήθειας

•

•

•

•

•

•
•

•

2. Παιδεία

Προβλήματα/ανάγκες
• Ανάγκη βελτίωσης των σχολικών
κτιρίων και της υλικοτεχνικής
υποδομής των σχολικών μονάδων
• Η ίδρυση ενός νέου Νηπιαγωγείου
• Ανάγκη φύλαξης των σχολικών
μονάδων
• Ανάγκη διάθεσης πόρων για την
υγειονομική προστασία στις σχολικές
μονάδες
• Ανάγκη απόκτησης τεχνολογικού
εξοπλισμού για την υποστήριξη της
τηλεκπαίδευσης κατά την πανδημία
• Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι

Δήμος Γαλατσίου

•

•
•
•
•

δράσεων και την ολοκληρωμένη
στήριξη των πολιτών
Συμμετοχή της Κοινωνικής
Υπηρεσίας σε ευρωπαϊκά και
εθνικά προγράμματα και δράσεις
Κοινωνικής Πολιτικής και
Δημόσιας Υγείας
Εφαρμογή προγράμματος
υποστήριξης ανέργων και των
οικογενειών τους καθώς αποτελούν
ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες στις
σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες
Υλοποίηση προγραμμάτων
ενίσχυσης της οικονομικής
αδυναμίας από κεντρικό επίπεδο
(ΚΕΑ, Στεγαστική Συνδρομή,
κ.λπ.) καθώς εισήγηση για ΚΕΠΑ
Υλοποίηση προγραμμάτων
ενίσχυσης της οικονομικής
αδυναμίας από τις υπηρεσίες του
Δήμου (οικονομική ενίσχυση,
παροχές σε είδος κ.λπ.)
Αξιοποίηση και επέκταση του
δικτύου συνεργιών με φορείς
κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
για την κάλυψη κενών, ελλείψεων
και των αυξημένων κοινωνικών
αναγκών
Ενίσχυση της κοινωνικής
συμμετοχής
Αξιοποίηση επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης για
την κάλυψη κενών στη στελέχωση
των δομών
Δυνατότητα Δημιουργίας
Συμβουλευτικού Σταθμού
Κακοποιημένων Γυναικών σε
συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας και το
Γραφείο Ισότητας το Δήμου.
Δυνατότητες
Η συμβολή των συλλόγων γονέων
και κηδεμόνων για την
ενεργοποίηση γονέων και δημοτών
στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων της Παιδείας
Αξιοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
Συνεργασία με φορείς, σχολεία και
Δήμους της Ελλάδας
Η ίδρυση ενός νέου Νηπιαγωγείου
Αξιοποίηση της χρηματοδότησης
από τον Δήμο για την αναβάθμιση
του τεχνολογικού εξοπλισμού και
της υγειονομικής προστασίας κατά
την πανδημία
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Περιορισμοί
• Αδυναμία υλοποίησης των
σχεδιαζόμενων δράσεων εξαιτίας των
περιορισμένων πόρων
• Περιορισμός κρατικής
χρηματοδότησης και μείωση
δαπανών

3. Αθλητισμός

4. Πολιτισμός

Προβλήματα/ανάγκες
• Ανάγκη κατασκευής νέων αθλητικών
χώρων, λόγω μεγάλης ζήτησης
• Ελλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού
υποδομών αθλητισμού και αναψυχής
• Ανάγκη ενίσχυσης του
ηλεκτροφωτισμού στους αθλητικούς
χώρους
• Ανάγκη τοποθέτησης στεγάστρου
(μπαλόνι ) στο μικρό κολυμβητήριο
• Ανάγκη ανακατασκευής του
περιβάλλοντα χώρου του
κολυμβητηρίου
• Ανάγκη ανακατασκευής των γηπέδων
τένις
• Έλλειψη προσωπικού στις αθλητικές
εγκαταστάσεις
Περιορισμοί
• Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για
τη συντήρηση και αξιοποίηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων
• Περιορισμένη κρατική
χρηματοδότηση για την αξιοποίηση
των αθλητικών υποδομών
• Το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τις δασικές-αναδασωτέες
περιοχές για αναπτυξιακές
παρεμβάσεις
• Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες
διαδικασίες χρηματοδότησης για
ένταξη σε αθλητικά προγράμματα
Προβλήματα/ανάγκες

Ευκαιρίες
• Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής
υποδομής των υφιστάμενων
σχολικών συγκροτημάτων
• Βελτίωση σχολικών κτηρίων και
αξιοποίηση προγραμμάτων
ενεργειακής αναβάθμισης
• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων
για την υγειονομική προστασία και
την απόκτηση τεχνολογικού
εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης κατά
την πανδημία
Δυνατότητες
• Αξιόλογη αθλητική υποδομή και
εγκαταστάσεις για την διενέργεια και
φιλοξενία αθλητικών εκδηλώσεων
• Διοργάνωση αθλητικών
προγραμμάτων, διαδημοτικών
αγώνων, CAMP και λειτουργία
ακαδημιών κολύμβησης
• Αύξηση της συμμετοχής στα
παρεχόμενα αθλητικά προγράμματα
μέσω της προβολής και ενημέρωσης
των πολιτών
• Αξιοποίηση των χώρων αναψυχής
του Άλσους Βεΐκου

Ευκαιρίες
• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων για τη δημιουργία και
αναβάθμιση των υποδομών
αθλητισμού
• Αξιοποίηση προγραμμάτων άθλησης
του Υπουργείου Αθλητισμού
• Η παραχώρηση του Κλειστού
Ολυμπιακού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ)
για την αξιοποίηση του σε αθλητικές
δράσεις

• Στελέχωση του πολιτιστικού τομέα

•

και του καλλιτεχνικού
προσωπικού του «χώρου
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του

•

ΠΑΛΑΙ»
• Έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού
στο «χώρο καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων του ΠΑΛΑΙ»
• Ενίσχυση του εξοπλισμού της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης και ανάπτυξη
συνεργασιών με φορείς και
Βιβλιοθήκες της Ελλάδας
• Ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακού

Δήμος Γαλατσίου

•
•

Δυνατότητες
Ο μεγάλος αριθμός πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και η δυνατότητα
δημιουργίας νέων δράσεων
Δημιουργική απασχόληση στο «χώρο
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του
ΠΑΛΑΙ»
Εκτεταμένες υφιστάμενες
δραστηριότητες αναψυχής και
πολιτιστικές δραστηριότητες
Προβολή και ενημέρωση των
πολιτών για τις υπηρεσίες
πολιτισμού και των πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σκοπό την αύξηση
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πολιτιστικού περιεχομένου
• Η ανάδειξη της πολιτιστικής

ταυτότητας του Δήμου

Περιορισμοί

5.Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

• Περιορισμοί στην πρόσληψη
εξειδικευμένου προσωπικού
• Έλλειψη πόρων για τη διοργάνωση
επιπλέον πολιτιστικών εκδηλώσεων
που συνεισφέρουν στη διάδοση του
πολιτισμού
• Περιορισμός των χρηματοδοτούμενων
πόρων και γραφειοκρατικές
διαδικασίες ένταξης σε πολιτιστικά
προγράμματα
Προβλήματα/ανάγκες
• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
• Ανάγκη επιμόρφωσης του
προσωπικού
• Αυξανόμενες ανάγκες για φιλοξενία
περισσοτέρων βρεφών
• Η υιοθέτηση της υποχρεωτικής
δίχρονης εκπαίδευσης του αρθ.33
παρ.3. Ν.4521/2018 τα έτη 20202021
• Παροχή τηλεργασίας χωρίς τον
απαραίτητο εξοπλισμό
• Ενίσχυση της τηλεκπαίδευσης
• Η ίδρυση νέων βρεφονηπιακών
σταθμών
• Ανάγκη βελτίωσης των κτιρίων,
παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών
Περιορισμοί
• Περιορισμός της γραφειοκρατίας
• Περιορισμός θέσεων βρεφών λόγω του
νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας
τους

της συμμετοχής
• Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου για
φιλοξενία παραστάσεων, συναυλιών
και πλήθους καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων
• Αξιοποίηση του πολιτιστικού χώρου
της ασβεστοκαμίνου ‘’Καμίνι’’ ως
χώρου εκδηλώσεων, συνεδρίων,
παραστάσεων και παρουσιάσεων
• Οι θεσμοθετημένες πολιτιστικές
δραστηριότητες όπως τα Φεστιβάλ
Ευκαιρίες
• Η παραχώρησης χρήσης του
κέντρου «ΠΑΛΑΙ» για την αξιοποίηση
του στην διάδοση του πολιτισμού
• Αξιοποίηση πολιτιστικών
προγραμμάτων του υπουργείου
πολιτισμού
• Αξιοποίηση των πολιτιστικών
συλλόγων για συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων
Δυνατότητες
• Ικανότητα παροχής βέλτιστων
υπηρεσιών
• Η φιλοξενία μεγάλου αριθμού
βρεφών από την ίδρυση των νέων
βρεφονηπιακών σταθμών
• Διοργάνωση σεμιναρίων για την
εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και
συμμετοχή των γονέων
• Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής
διακίνησης των εγγράφων και
ψηφιοποίησης

•
•
•

6.Κέντρο
Ανοιχτής
Περίθαλψης
Ηλικιωμένων
Κ.Α.Π.Η.

Προβλήματα/ανάγκες
• Ανάγκη ενημέρωσης στην πρόληψη
της υγείας και παροχή ιατρικής
φροντίδας, για την κάλυψη των
σύγχρονων κοινωνικών και
υγειονομικών αναγκών
• Έλλειψη επαρκούς και
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•
•
•

Ευκαιρίες
Η κατασκευή νέων ιδιόκτητων
βρεφονηπιακών Σταθμών από το
Δήμο
Προσλήψεις μέσω της
«Κινητικότητας» ή
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Αξιοποίηση προγραμμάτων
χρηματοδότησης για την βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών
Δυνατότητες
Παροχή κοινωνικής φροντίδας
Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής
εξέλιξης και αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής
Μέριμνα για την πρόληψη και τη
φροντίδα της υγείας
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εξειδικευμένου προσωπικού
• Μετεγκατάσταση σε κτίρια που
πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης
και λειτουργικότητας
• Ανάγκη ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας σε θέματα «Τρίτης Ηλικίας»
• Ανάγκη επέκτασης, αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού των υποδομών και
του εξοπλισμού
Περιορισμοί
• Έλλειψη πόρων για την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών
• Απαγόρευση λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η.
εξαιτίας της πανδημίας
• Μείωση προσέλευσης των μελών λόγω
του υποχρεωτικού πιστοποιητικού
εμβολιασμού

• Δημιουργική απασχόληση και
υλοποίηση ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων για την «Τρίτη
Ηλικία»

Ευκαιρίες
• Ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με
τους αρμόδιους ιδιωτικούς και
δημόσιους φορείς κοινωνικής
φροντίδας
• Αξιοποίηση επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης για
την κάλυψη κενών στη στελέχωση
των δομών

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κοινωνική Μέριμνα και Δημόσια Υγεία
Ο τομέας της Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει το
πλαίσιο παρέμβασης στην εφαρμογή πολιτικών που αφορούν άμεσα στο κοινωνικό σύνολο και
ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πολλές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε
συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση
του κοινωνικού συνόλου. Η Κοινωνική Υπηρεσία χορηγεί πιστοποιητικά οικονομικής
αδυναμίας και αποφάσεις πρόσβασης στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη. Παράλληλα υλοποίει προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και υγείας σε
συνεργασία με την Περιφέρεια, τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς με χρηματοδότηση από
εθνικούς πόρους ή μέσω της ΕΕ. Στα πλαίσια των προγραμμάτων παρέχεται
ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια σε μοναχικά
άτομα, αλλά και σε παιδιά και εφήβους σε θέματα ανάπτυξης, ενδοοικογενειακών σχέσεων και
μαθησιακών δυσκολιών.
Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει η κοινωνική πολιτική οφείλονται
κυρίως στην ελλιπή στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, αλλά και στον περιορισμένο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, την έλλειψη συστήματος διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών κ.ά. Οι αυξημένες κοινωνικές ανάγκες λόγω της υγειονομικής κρίσης και
οικονομικής συγκυρίας απαιτούν την ενίσχυσή της τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό, όσο και
στην αξιοποίηση των συνεργασιών με φορείς κοινωνικής φροντίδας και την εθελοντική
κοινωνική συμμετοχή. Παράλληλα χρειάζεται να αυξηθεί η συμμετοχή της Κοινωνικής
Υπηρεσίας σε προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, λόγω της
μεγάλης αύξησης του πληθυσμού των ευάλωτων ομάδων και της «τρίτης ηλικίας», που χρήζει
βοήθειας.

Η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων υγείας μέσω του Δημοτικού Ιατρείου είναι
περιορισμένη, εξαιτίας της έλλειψης υγειονομικού προσωπικού, όπως Επισκέπτη Υγείας και
Ιατρού. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης,
πρόληψης και προληπτικού ελέγχου με την συνεργασία φορέων όπως ο ΕΟΔΥ, το Υπουργείο
Υγείας και λοιπούς ιδιωτικούς φορείς. Ο Δήμος λειτουργεί το ΚΕΠ Υγείας και παρέχει το
πρόγραμμα του ΕΔΔΥΠΠΥ «Πρόληψη 7 κύριων νοσημάτων», με στόχο την πρόληψη και την
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παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων.
Παιδεία
Τα σημαντικότερα ζητήματα στον τομέα της Παιδείας αφορούν τις ελλιπείς κτιριακές υποδομές
των εκπαιδευτικών μονάδων και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής τους. Κατά τη
διάρκεια της πανδημίας αναδείχθηκε η ανάγκη απόκτησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού
τηλεκπαίδευσης και υποδομών προστασίας της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σημαντικό ζήτημα είναι η ίδρυση ενός νέου Νηπιαγωγείου και η φύλαξη των σχολικών
συγκροτημάτων, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα βανδαλισμών. Οι περιορισμένοι πόροι
ωστόσο της κρατικής χρηματοδότησης αποτελούν μείζον θέμα για τη διατήρηση της υποδομής
σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Θετικό στοιχείο συνιστά η δυναμική δραστηριοποίηση των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
που κινητοποιεί το κοινωνικό σύνολο στην αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων της
Παιδείας στο σύνολο της περιοχής του Δήμου, ενώ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς
συμβάλλουν στη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Πολιτισμός-Αθλητισμός
Το Άλσος Βεΐκου στον Δήμο Γαλατσίου αποτελεί το σημαντικότερο τόπο παροχής υπηρεσιών
πολιτισμού και αθλητισμού, όχι μόνο για την περιοχή του Δήμου, αλλά και για την ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται κλειστό γυμναστήριο,
κολυμβητήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου ολυμπιακών προδιαγραφών, ανοιχτό γυμναστήριο
στίβου, ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο γυμναστήριο με όργανα εκγύμνασης, γήπεδα τένις και
5χ5, αλλά και το «Ανοικτό θέατρο του Άλσους Βεΐκου». Οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε
συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξη για την περιοχή
του Δήμου, παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δασικές-αναδασωτέες περιοχές.
Παράλληλα, η χωροθέτηση σε πλατείες χώρων αθλοπαιδιών ικανοποιούν τις αθλητικές
ανάγκες των πολιτών του Δήμου, σε επίπεδο γειτονιάς. Η παραχώρηση της χρήσης στο Δήμο
Γαλατσίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου «ΠΑΛΑΙ» καλύπτει μέρος των αθλητικών και
πολιτιστικών αναγκών εκπαίδευσης και διοργάνωσης δραστηριοτήτων, ωστόσο οι συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες, απαιτούν τη δημιουργία νέων χώρων αθλητισμού και αναψυχής και την
ανακατασκευή των υφιστάμενων.
Η δημιουργία του πολιτιστικού πολυχώρου «Καμίνι» ενίσχυσε την ανάπτυξη του πολιτισμού
μέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων μαζί με τη λειτουργία της Δημοτικής και
Παιδικής Βιβλιοθήκης που φιλοξενούνται στον ίδιο χώρο. Ωστόσο οι ανάγκη αναβάθμισης των
υφιστάμενων υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και της στελέχωσης του
αθλητικού και πολιτιστικού τομέα παραμένουν για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας
του Δήμου.
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων
υποδομών και η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού μέσω της αξιοποίησης της
«κινητικότητας», λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τη φιλοξενία περισσοτέρων παιδιών, ενώ η
αξιοποίηση της ψηφιοποίησης θα συντελέσει στη μείωση της γραφειοκρατίας. Αναγκαία
θεωρείται η εξεύρεση πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των επενδύσεων σε
νέες υποδομές για τη κάλυψη της ζήτησης φιλοξενίας μεγάλου αριθμού παιδιών.
Κ.Α.Π.Η.

Δήμος Γαλατσίου

94

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
Προτεραιότητα στα Κ.Α.Π.Η. αποτελεί η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και η
αναβάθμιση των υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων της «Τρίτης Ηλικίας»,
εξαιτίας της δυσχέρειας να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις με αποτέλεσμα την
διόγκωση των υφιστάμενων προβλημάτων και την απομόνωσή τους. Σημαντική θεωρείται η
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα «Τρίτης Ηλικίας», ιδιαίτερα για την
εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λειτουργικότητας τους. Η αξιοποίηση επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης για την ενίσχυση της στελέχωσης των δομών και η ανάπτυξη του
δικτύου συνεργασιών με τους αρμόδιους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς κοινωνικής
φροντίδας μπορούν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον άξονα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία,
Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» αναλύονται παρακάτω:
1. Τομέας Κοινωνική Μέριμνα
Στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας :
- Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών
- Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και
προαγωγής της υγείας.
- Ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
εξαιτίας των αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών και της υγειονομικής κρίσης
- Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
2. Τομέας Παιδεία
Στον τομέα της παιδείας :
- Βελτίωση των σχολικών υποδομών και ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων
- Ίδρυση ενός νέου Νηπιαγωγείου
- Φύλαξη των σχολικών μονάδων
- Απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης
- Προγράμματα ενημέρωσης, πληροφόρησης και διοργάνωσης εκδηλώσεων (αθλητισμού,
πολιτισμού, πρόληψης κ.λπ.)
3. Τομέας Αθλητισμού
Στον αθλητισμό :
- Δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών
- Ανακατασκευή των γηπέδων τένις και του περιβάλλοντα χώρου του κολυμβητηρίου
- Αναβάθμιση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής
υποδομής αθλητισμού και αναψυχής με την τοποθέτηση στεγάστρου στο κολυμβητήριο, ενίσχυση
του ηλεκτροφωτισμού στους αθλητικούς χώρους κ.λπ.

-

Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
Εξασφάλιση χρηματοδοτούμενων πόρων για αναπτυξιακές παρεμβάσεις αναψυχής και
αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

4. Τομέας Πολιτισμός
Στον πολιτισμό :
-

Αξιοποίηση των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου
Ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο «χώρο καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του ΠΑΛΑΙ»
και τη βιβλιοθήκη
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-

Στελέχωση του πολιτιστικού τομέα και του καλλιτεχνικού προσωπικού
Ανάπτυξη ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
Αξιοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων για συνδιοργάνωση δράσεων πολιτιστικής ανάπτυξης
Αξιοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων του υπουργείου πολιτισμού

Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου

5. Τομέας Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι αναγκαία :
- Ίδρυση και λειτουργία νέων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
- Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και η εκπαίδευσή του
- Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για παροχή τηλεργασίας και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής
-

διακίνησης των εγγράφων
Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Αξιοποίηση της ψηφιοποίησης για την διοικητική αναβάθμιση των υπηρεσιών
Αξιοποίηση της «κινητικότητας» για τη στελέχωση των υπηρεσιών και την εκπαίδευση του
προσωπικού

6. Τομέας Κ.Α.Π.Η.
Ενώ στα Κ.Α.Π.Η. χρειάζεται μέριμνα για:
- Πρόσληψη επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού
- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και του εξοπλισμού
- Μετεγκατάσταση σε κτίρια που εξασφαλίζουν πρόσβαση και λειτουργικότητα
- Ενημέρωση για την πρόληψη της υγείας και την παροχή ιατρικής φροντίδας
- Ανάπτυξη συνεργασιών με τους αρμόδιους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς κοινωνικής φροντίδας
- Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα «τρίτης ηλικίας»
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Κεφάλαιο 5. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Οικονομικά στοιχεία της Ελληνικής Οικονομίας
Η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου επηρεάζεται από εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί.
Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή του πορεία καθορίζουν περιορισμοί όπως η
πρωτοφανής υγειονομική κρίση και η βαθιά και μακροχρόνια ύφεση της
ελληνικής οικονομίας.
Στις αρχές του 2020 η εμφάνιση της πανδημίας αποτέλεσε ένα ιστορικό σημείο
καμπής της παγκόσμιας οικονομίας, προκαλώντας οξεία υγειονομική και
οικονομική κρίση. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας το
παγκόσμιο ΑΕΠ κατέγραψε ιστορική πτώση. Ο τρόπος λειτουργίας της
κοινωνίας, της οικονομίας και η άσκηση της οικονομικής πολιτικής,
αναθεωρήθηκαν, εξαιτίας της μεγαλύτερης οικονομικής ύφεσης εν καιρό
ειρήνης, των τελευταίων 100 ετών.
Η Ελλάδα έλαβε εκτεταμένα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής με στόχο τη
στήριξη της απασχόλησης και των επιχειρήσεων. Τα μέτρα στήριξης και η
ύφεση προκάλεσαν απότομη μεταστροφή του δημοσιονομικού αποτελέσματος
της Γενικής Κυβέρνησης, από πλεόνασμα το 2019 σε έλλειμμα το 2020 και
αύξησαν το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ.
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ
σε αγοραίες τιμές
GROSS DOMESTIC PRODUCT at market prices
172.933
2003
187.959
2004
194.876
2005
210.504
2006
224.994
2007
231.915
2008
231.583
2009
224.521
2010
201.377
2011
188.909
2012
183.224
2013
180.870
2014
176.619
2015
175.248
2016
176.469
2017
179.914
2018
183.064
2019
168.286
2020
Πίνακας 26 : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε αγοραίες τιμές τα έτη 2003-2020
(Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή)
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Στον πίνακα Νο 26, αποτυπώνεται η διαχρονική μείωση του ΑΕΠ από το 2009,
και παρά τη μικρή ανάκαμψη κατά το 2018, επανέρχεται σε πτώση το 2020 με
την εμφάνιση της πανδημίας.
Οι περιοδικές αναζωπυρώσεις της πανδημίας, καθυστέρησαν την ανάκαμψη της
οικονομίας, αυξάνοντας τους κινδύνους πτώχευσης επιχειρήσεων και απώλειας
πολλών θέσεων εργασίας. Η θέση της Ελλάδας παραμένει δυσμενέστερη σε
σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας επιταχύνθηκε, σημειώνοντας ψηφιακά
άλματα στο Δημόσιο τομέα σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας.
Ενώ η αξιοποίηση των κονδυλίων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next
Generation EU αποτελεί ευκαιρία ουσιαστικού μετασχηματισμού και τη
μετάβαση της Ελλάδας σε αναπτυξιακό πρότυπο, βασισμένο στην ψηφιακή και
πράσινη οικονομία. Ωστόσο απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός, αποτελεσματικός
συντονισμός και έλεγχος, για την έγκαιρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων,
και την επιτυχή ενίσχυση δραστηριοτήτων με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη
αξία.
Σύμφωνα με την έκθεση τα σημαντικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την
παγκόσμια και ευρωπαϊκή μεταπανδημική περίοδο είναι :
1. Η αύξηση των πτωχεύσεων επιχειρήσεων
2. Η αύξηση της ανεργίας, λόγω της κατάργησης θέσεων εργασίας ανειδίκευτης
ή χαμηλής εξειδίκευσης και εξαιτίας των πτωχεύσεων και της ψηφιοποίησης.
3. Η αύξηση της φτώχειας και οι διεύρυνση της κοινωνικής και οικονομικής
ανισότητας.

Παρακάτω παραθέτονται στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες
αγοραστικής δύναμης, το έλλειμμα/πλεόνασμα και το ακαθάριστο χρέος της
Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστά του ΑΕΠ. Επίσης μέσα από πίνακες
παρουσιάζεται το ποσοστό της ανεργίας και ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού για τα έτη 2015 έως το 2019.
Οι πίνακες αντλήθηκαν από το ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, «Η Ελλάδα με αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020.
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Πίνακας 27 : Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης
(πίνακας 14 σελ.56 του ενημερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Η
Ελλάδα με αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)

Στον παραπάνω πίνακα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αποτυπώνεται
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βάσει των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων στην ‘’ΕΕ των
27’’. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η δυσμενέστερη θέση ξεπερνώντας μόνο την
Κροατία και τη Βουλγαρία.
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Πίνακας 28 : Έλλειμμα/πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ
(πίνακας 15 σελ.57 του ενημερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής “Η
Ελλάδα με αριθμούς”, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)

Στον παραπάνω πίνακα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αποτυπώνεται
το έλλειμα/πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ από
2015-2019. Στην Ελλάδα αν και το 2015 σημειώνεται έλλειμα, το 2019
εμφανίζει πλεόνασμα 1,5% στην ‘’ΕΕ των 27’’.
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Πίνακας 29 : Ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ (πίνακας
16 σελ.58 του ενημερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Η Ελλάδα με
αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)

Στον παραπάνω πίνακα
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το
ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019 ήταν
το υψηλότερο στην ‘’ΕΕ των 27’’, αγγίζοντας το 180,50 %.
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Πίνακας 30 : Ποσοστό ανεργίας κατά τα έτη 2015-2019 στην «Ευρωπαϊκή Ένωση των 27»
(πίνακας 6 σελ.127 του ενημερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Η
Ελλάδα με αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)

Στον παραπάνω πίνακα η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
κινδύνου του πληθυσμού σε φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό διαχρονικά από
το 2015-2019, ξεπερνώντας μόνο τη Ρουμανία και Βουλγαρία το 2019, στην
‘’ΕΕ των 27’’.
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Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός - Απασχόληση – Ανεργία
Σύμφωνα με το ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Η
Ελλάδα με αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020), η Ελλάδα καταγράφει το
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας διαχρονικά από το 2015-2019 στην ‘’ΕΕ των 27’’,
ωστόσο το ύψος της ανεργίας το 2019 μειώθηκε στο 17,3%, από 24,9%, το
2015.

Πίνακας 31 : Ποσοστό ανεργίας κατά τα έτη 2015-2019 στην «Ευρωπαϊκή Ένωση των 27»
(πίνακας 10 σελ.114 του ενημερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, «Η
Ελλάδα με αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)
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Διαχρονική ποσοστιαία μεταβολή της ανεργίας στην Ελλάδα
Παρακάτω παραθέτονται ενδεικτικοί πίνακες που αποτυπώνουν την διαχρονική
μεταβολή της ανεργίας, κατά κατάσταση απασχόλησης, τομείς οικονομικής
δραστηριότητας και φύλο εργασίας.

Πίνακας 32 : Πληθυσμός ανεργίας κατά τα έτη 2015-2019 για την ηλικία άνω των 15
ετών (πίνακας 1. σελ.103 του ενημερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
«Η Ελλάδα με αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)

Γράφημα 9 : Ποσοστό (%) απασχόλησης ανεργίας τα έτη 2015-2019 για την ηλικία άνω
των 15 ετών (πίνακας 1. σελ.103 του ενημερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, «Η Ελλάδα με αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)

Δήμος Γαλατσίου

104

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023

Πίνακας 33 : Πληθυσμός κατά κατάσταση απασχόλησης και φύλο εργασίας τα έτη 20152019 για την ηλικία άνω των 15 ετών (πίνακας 2. σελ.104 του ενημερωτικού φυλλαδίου
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, «Η Ελλάδα με αριθμούς» Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)

Πίνακας 34 : Πληθυσμός κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας και φύλο εργασίας τα
έτη 2015-2019 για την ηλικία άνω των 15 ετών (πίνακας 2. σελ.105 του ενημερωτικού
φυλλαδίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, «Η Ελλάδα με αριθμούς» ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2020)
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Η θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως αναδεικνύεται από τα παραπάνω στοιχεία
βρίσκεται μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καθώς καλείται να
αντιμετωπίσει μία πληθώρα προβλημάτων, χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση.
Η υγειονομική και οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία, ο
πληθωρισμός, η ανεργία και η διαχρονική μείωση των εισοδημάτων των πολιτών
προκαλούν επιπτώσεις στην είσπραξη των ιδίων εσόδων του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τον
Κομνηνό-Χλέπα, καθηγητή του ΕΚΠΑ και Μέλος της Ομάδας Ανεξάρτητων
Εμπειρογνωμόνων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
οι ΟΤΑ δέχθηκαν πιέσεις, τόσο από τις αυξανόμενες ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών, όσο και από τους ασφυκτικούς περιορισμούς που τους επιβλήθηκαν
από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Ωστόσο, η τοπική αυτοδιοίκηση σε αρκετές
περιπτώσεις ανταποκρίθηκε στις πρωτοφανείς προκλήσεις, ενώ σύμφωνα με το
Eurobarometer 2019, διατήρησε σταθερά υψηλότερα τα επίπεδα εμπιστοσύνης
των πολιτών σε σύγκριση με τους άλλους βασικούς πολιτικούς και διοικητικούς
θεσμούς (κυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, πολιτικά κόμματα, κοινοβούλιο κ.ά.),
αυξάνοντας σημαντικά την υπεροχή της κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Παρά την ισχυρή πολιτική και κοινωνική της εμβέλεια, η τοπική αυτοδιοίκηση
παραμένει θεσμός με περιορισμένες δυνατότητες, καθώς η Ελλάδα αποτελεί
ένα από τα πλέον συγκεντρωτικά κράτη της Ευρώπης σύμφωνα με τους Ladner
et al. Η νομοθεσία, η φορολογία, και οι βασικές επιλογές του χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού, παραμένουν στην κεντρική διοίκηση, ενώ η
συμμετοχή στις δημόσιες δαπάνες και των δύο βαθμών ΟΤΑ δεν ξεπερνά το 7%
(34% στην Ε.Ε.) και το 15% του συνόλου στη δημόσια απασχόληση (45% στην
Ε.Ε.). Το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών της τοπικής διοίκησης
επικεντρώνεται σε παραδοσιακές αρμοδιότητες διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών
διαδικασιών συνήθως για λογαριασμό του κράτους, στην κατασκευή και
συντήρηση ορισμένων βασικών αστικών υλικοτεχνικών υποδομών και δικτύων,
καθώς και στην καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Κατά τις τελευταία δεκαετίες και ιδιαίτερα μετά τη μεταρρύθμιση του
Καλλικράτη προστέθηκαν ελεγκτικές και αδειοδοτικές αρμοδιότητες, ενώ οι
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις προώθησαν τη σταδιακή ανάπτυξη ορισμένων
σημαντικών κοινωνικών υπηρεσιών που ωστόσο δεν καλύπτουν τις ανάγκες του
πληθυσμού. Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ στη δημόσια εκπαίδευση περιορίζονται
στις υλικοτεχνικές υποδομές, ενώ αποκλείονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας
με αποτέλεσμα ο ρόλος της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης στους δύο αυτούς
τομείς να παραμένει υποβαθμισμένος σε σύγκριση με τα περισσότερα κράτη
της Ευρώπης. Το μερίδιο των ΟΤΑ παραμένει πολύ χαμηλό στις δημόσιες
δαπάνες και στο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, ενώ υποβαθμισμένος
παραμένει και ο ρόλος τους στον τομέα του σχεδιασμού. Στο πεδίο του
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν
των ΟΤΑ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αποκλείονται από τη λήψη των
σημαντικότερων αποφάσεων, ενώ η συγκέντρωση αυτών των αποφάσεων σε
κρατικά όργανα προκαλεί συχνά συμφόρηση και χρονικές καθυστερήσεις.
(Κομνηνός-Χλέπας 2021: 2-26)
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Διαστρωμάτωση ανά τύπο Ανεργίας
Τύπος Ανεργίας

Δελτία Ανέργων >=12 μήνες
(Μακροχρόνια Άνεργοι)

Δελτία Ανέργων <
12 μήνες
(Βραχυχρόνια
Άνεργοι)

Πληθυσμός
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων

2.523
38,41%

2.673
40,70%

Άνεργοι που
λαμβάνουν Επίδομα
Ανεργίας
(Επιδοτούμενοι
Άνεργοι)
1.372
20,89%

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΡΓΩΝ
6.568

Πίνακας 35: Διαστρωμάτωση ανά τύπο Ανεργίας

Γράφημα 10 : Διαστρωμάτωση ανά τύπο Ανεργίας
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Διαστρωμάτωση ανά Φύλο
Δελτία Ανέργων >=12 μήνες
(Μακροχρόνια Άνεργοι)
ΑΝΔΡΕΣ
Ποσοστό επί των Ανέργων Ανδρών
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ποσοστό επί των Ανέργων Γυναικών
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων

950
36,71%
14,46%
1.573
39,52%
23,95%

Δελτία Ανέργων <
12 μήνες
(Βραχυχρόνια
Άνεργοι)
1.082
41,81%
16,47%
1.591
39,97%
24,22%

Άνεργοι που
λαμβάνουν Επίδομα
Ανεργίας
556
21,48%
8,47%
816
20,50%
12,42%

ΣΥΝΟΛΟ
2.588
39,40%
3.980
60,60%

Πίνακας 36: Διαστρωμάτωση ανά τύπο Ανεργίας

Γράφημα 11: Διαστρωμάτωση ανά τύπο Ανεργίας
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Ηλικιακή Διαστρωμάτωση Ανεργίας

15-19
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων
20-24
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων
25-29
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων

4
0,06%
102
1,55%
289
4,40%

Δελτία Ανέργων <
12 μήνες
(Βραχυχρόνια
Άνεργοι)
24
0,37%
243
3,70%
401
6,11%

30-44
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων

1056
16,08%

1238
18,85%

764
11,63%

3058
46,56%

45-54
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων

615
9,36%

510
7,76%

275
4,19%

1400
21,32%

55-64
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων

422
6,43%

242
3,68%

112
1,71%

776
11,81%

65 και άνω
Ποσοστό επί του Συνόλου των Ανέργων

35
0,53%

15
0,23%

4
0,06%

54
0,82%

Δελτία Ανέργων >=12 μήνες
(Μακροχρόνια Άνεργοι)

Άνεργοι που
λαμβάνουν Επίδομα
Ανεργίας

ΣΥΝΟΛΟ

0
0,00%
37
0,56%
180
2,74%

28
0,43%
382
5,82%
870
13,25%

Πίνακας 37 : Ηλικιακή Διαστρωμάτωση ανεργίας
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Γράφημα..: Διαστρωμάτωση ανά τύπο
Ανεργίας

Γράφημα 12 : Ηλικιακή Διαστρωμάτωση ανεργίας
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Δελτία
Λοιπών
>=
12
μήνες

Δελτία
Ανέργων
<
12
μήνες

Δελτία
Λοιπών
<
12
μήνες

ΕΤΑ
Κοινοί &
Λοιποί

ΕΤΑ Εποχικοί
Τουριστικών
Επαγγελμάτων

24.209

4.748

20.795

6.025

5881

894

5759

1267

Δήμος Βύρωνος (Έδρα: Βύρωνας)

2.572

457

2.144

141

570

96

566

110

Δήμος Γαλατσίου (Έδρα: Γαλάτσι)
Δήμος Δάφνης - Υμηττού (Έδρα:
Δάφνη)

2.008

540

1.708

570

547

28

479

90

1.568

119

1.421

35

381

21

366

66

Δήμος Ζωγράφου (Έδρα: Ζωγράφου)
Δήμος Ηλιουπόλεως (Έδρα:
Ηλιούπολη)
Δήμος Καισαριανής (Έδρα:
Καισαριανή)
Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
(Έδρα: Νέα Φιλαδέλφεια)

2.105

155

2.190

70

570

14

510

85

3.577

107

2.933

46

832

31

750

128

1.023

203

1.043

60

319

47

319

50

1.378

690

1.076

420

368

34

329

76

38.440

7.019

33.310

7.367

9468

1165

9078

1872

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δήμος Αθηναίων (Έδρα: Αθήνα)

Σύνολο:

Δελτία
Ανέργων
>=12
μήνες

ΕΤΑ
Δικαιούχοι
που
συνεχίζουν

ΕΤΑ
Νέες
Αιτήσεις

Πίνακας 38 : Στοιχεία ανεργίας σε απόλυτους αριθμούς (Πηγή: ΟΑΕΔ)

Δήμος Γαλατσίου
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Απογραφή 2011
Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
Α. Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Γ. Μεταποίηση
Δ. Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος, Φυσικού αερίου, Ατμού και Κλιματισμού
Ε. Παροχή νερού, Επεξεργασία λυμάτων, Διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες Εξυγίανσης
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών
Η. Μεταφορά και Αποθήκευση
Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής Καταλύματος και υπηρεσιών Εστίασης
Ι. Ενημέρωση και Επικοινωνία
Κ. Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες
Μ. Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και Υποστηρικτικές δραστηριότητες
Ξ. Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση
Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα
Ρ. Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία
Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Τ. Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών - Μη Διαφοροποιημένες δραστηριότητες Νοικοκυριών
που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση
Λοιποί Κλάδοι
Σύνολο Απασχολούμενων

Απασχολούμενοι
115
1.918
215
127
1.490
4.493
1.458
1.270
1.197
1.169
1.468
801
2.874
1.753
1.847
328
498
323
51
23.395

Πίνακας 39 : Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ)

Δήμος Γαλατσίου
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πίνακας Απογραφής Πληθυσμού 2011
Απασχολούμενοι κατά επάγγελμα
Περιγραφή τόπου μόνιμης διαμονής
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

Επάγγελμα
1.265
4.754
3.001
2.891
5.698
142
2.687

8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)
9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες
Σύνολο Απασχολούμενων

1.416
1.541
23.395

Πίνακας 40 : Απασχολούμενοι κατά επάγγελμα (Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ)

Σύνολο μόνιμου
πληθυσμού

59.345

Απογραφή Πληθυσμού 2011
Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός
Υπηκοότητα ξένης
Υπηκοότητα ξένης
χώρας / Χωρίς
χώρας / Χωρίς
Ελληνική
Ελληνική
Σύνολο
υπηκοότητα
ή
Σύνολο
υπηκοότητα ή
υπηκοότητα(1)
υπηκοότητα(1)
αδιευκρίνιστη
αδιευκρίνιστη
υπηκοότητα
υπηκοότητα
28.276
25.806
2.470
31.069
29.056
2.013

Πίνακας 41 : Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων (Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ)

Δήμος Γαλατσίου
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Οικονομικώς ενεργοί
Απασχολούμενοι
Σύνολο

59.345

Σύνολο

Πρωτογενής
Τομέας
NACE A-B

Δευτερογεν
ής Τομέας
NACE C-F

Τριτογενής
Τομέας
NACE G-Q

Δε δήλωσαν
κλάδο
οικονομικής
δραστηριότητας

23.396

115

3.762

19.518

-

Άνεργοι
Από
αυτούς
Σύνολο
Νέοι
Άνεργοι
4.881

-

Οικονομικώς
μη ενεργοί

31.069

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μονάδες Μέτρησης
Ημερομηνία
Καταγραφής
Αγροτική
Δραστηριότητα
Κτηνοτροφική
Δραστηριότητα
Αλιεία/
Ιχθυοκαλλιέργεια
Δραστηριότητες
Μεταποίησης/
Παραγωγής

Δραστηριότητες
Τουρισμού/
Υπηρεσίες

Δήμος Γαλατσίου

Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ.

Μονάδες Εκτροφής (πλήθος)

Σύνολο
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας
Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Ζωικός Πληθυσμός

Αλιευτικά Σκάφη

Ιχθυόσκαλες

Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Επιχειρήσεις

Ναυπηγεία Πλοίων

Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και
Επαγγελματικών

Ξενοδοχεία/Καταλύματ
α 5***** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματ
α 4**** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματ
α 3*** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματ
α 2** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματ
α 1* (κλίνες)

Τουριστικά κάμπινγκ

Μονάδες Αγροτουρισμού

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις Παροχής
Υπηρεσιών (εκτός

Χιονοδρομικά Κέντρα
(Ολικό μήκος πιστών

Εγκαταστάσεις
Θερμαλιστικού

4.493 εργαζόμενοι
Μαρίνες

114

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023

ξενοδοχείων/
καταλυμάτων/
τουριστικών κάμπινγκ)

Τουρισμού - Ιαματικές
Πηγές (Πλήθος)

Θερμική Παραγωγή
Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος)

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Υδροηλεκτρική

Παραγωγή Ενέργειας

Σύνολο (Πλήθος)

Αιολική
Σύνολο (Πλήθος)

Ηλιακή
Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος)

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Άλλη ΑΠΕ
Σύνολο (Πλήθος)

Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)
Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς
μεγαλύτερη των 50 KW

Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)
Βιομηχανικές Μονάδες

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς
μεγαλύτερη των 50 KW

Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)
Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Δήμος Γαλατσίου

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς
μεγαλύτερη των 50 KW
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2023
Πολιτική του Δήμου Γαλατσίου αποτελεί η ένταξη έργων σε όσο το δυνατόν περισσότερα
χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ο Δήμος έχει ήδη εντάξει και υλοποιεί τα παρακάτω
προγράμματα :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου
Αντικείμενο είναι η υλοποίηση Δράσεων που αφορούν στη δημιουργία νέων «Κοινωνικών
Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», οι οποίες παρέχουν μια δέσμη
ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.
Στόχοι του προγράμματος είναι :
Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των
απειλούμενων από τη φτώχεια, μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
πληροφόρησης, οι οποίες παρέχονται από την Κοινωνική Δομή προς τους ωφελούμενους.
Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο
μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.
Η δημιουργία 5 θέσεων απασχόλησης έμμεσα ωφελούμενών, μέσω της πρόσληψής τους
σύμφωνα με την Πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας.
Κέντρα Κοινότητας
Αντικείμενο είναι η υλοποίηση Δράσεων που αφορά στη δημιουργία «Κέντρου Κοινότητας» στην
Περιοχή του Δήμου Γαλατσίου, η οποία παρέχει μια δέσμη ομογενοποιημένων υπηρεσιών
προς τους ωφελούμενους.
Στόχοι είναι :
Η εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου
αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά
Προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στη περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου .
Η δημιουργία 3 θέσεων απασχόλησης έμμεσα ωφελούμενων μέσω της πρόσληψής τους
σύμφωνα με την Πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας.
Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων
Η πρόταση του Δήμου Γαλατσίου αφορά τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγράμματος ΔσΠ
βιοαποβλήτων σε μεγάλους παραγωγούς, την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού (κάδους,
οικιακούς συλλέκτες, σακούλες, απορριμματοφόρο όχημα) για τη συλλογή του αντίστοιχου
«ρεύματος», την κατασκευή του μεγάλου σταθερού ΠΣ, την προμήθεια εξοπλισμού για
δορυφορικά ΠΣ (ΚΑΕΔΙΣΠ), τη μελετητική ωρίμανση του έργου, την υλοποίηση
προγραμμάτων δημοσιότητας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Αναλυτικότερα οι δράσεις της παρούσας πρότασης παρουσιάζονται παρακάτω.
Πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς :
Το πρόγραμμα αφορά το διαχωρισμό των βιοαποβλήτων ξεχωριστά από το ρεύμα των
σύμμεικτων που παράγονται από μεγάλους παραγωγούς. Η συλλογή θα γίνεται σε ειδικά
τοποθετημένους κάδους στο δρόμο.
Μεγάλο σταθερό Πράσινο Σημείο :
Περιλαμβάνει τη δημιουργία μεγάλου σταθερού ΠΣ (κατασκευή, μελέτες ωρίμανσης), δίκτυο
μικρών περιφερειακών σημείων συλλογής- κέντρων ανακύκλωσης εκπαίδευσης στη διαλογή
στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και επίσης τη δημιουργία μικρών ΚΑΕΔΙΣΠ σε διάφορες γειτονιές και
κεντρικά σημεία του Δήμου.

Δήμος Γαλατσίου
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life
Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή της χρήσης Τριαδικών Νάνο-καταλυτικών συσκευών
σε Βαρέα Οχήματα: συμμόρφωση Βαρέων Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης στις καθορισμένες
τιμές Εκπομπών και Ποιότητας Αέρα μέσω της μετασκευής τους χρησιμοποιώντας Νέες
Καινοτόμες Καταλυτικές συσκευές
Το έργο εμπίπτει στο τομέα προτεραιότητας Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων,
υποενότητα Ποιότητα αέρα και εκπομπές ρύπων και ειδικότερα στα: “έργα βιώσιμης
κινητικότητας για την επίτευξη των στόχων ποιότητας αέρα που στοχεύουν σε καθαρότερη
πραγματική οδήγηση, τη χρήση ηλεκτρικών ή εξαιρετικά χαμηλών ρύπων οχημάτων,
καινοτόμων προγραμμάτων ανακύκλωσης για δημόσιας χρήσης οχήματα” (σελ.29 της
πρόκλησης) καθώς :
-

-

-

Η εφαρμογή της καινοτόμου τεχνολογίας έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα αέρα και το
περιβάλλον.
Αντικαθιστά τους καταλύτες οξείδωσης πετρελαίου με Τριαδικούς νάνο καταλύτες για την
μείωση των οξειδίων αζώτου
Αντικαθιστά τα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου με καταλυτικά φίλτρα σωματιδίων
πετρελαίου ώστε να επιτυγχάνει μείωση ρύπων Οξειδίου του Άνθρακα (CO),
Υδρογονάνθρακα (HC), και Οξείδιο του Αζώτου (Nox) .
Επιτυγχάνει πλήρη απόσυρση των καταλυτών SCR (και της διαδικασίας που παράγει
αμμωνία (NH3)) καθώς οι εκπομπές αζώτου θα αντιμετωπίζονται με Μειωμένου Ροδίου και
βασισμένους σε χαλκό νάνο-καταλύτες.
Εισάγει σύστημα μέτρησης και παρακολούθησης εκπομπών ρίπων.
Ανακυκλώνει όλα τα υλικά και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται.

Στόχοι του έργου είναι :
- η ανάπτυξη και δοκιμή μίας καινοτόμου νάνο-καταλυτικής συσκευής προκειμένου τα
Δημόσιας Χρήσης Βαρέα Οχήματα να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις της ΕΕ που
αφορούν στα επίπεδα Εκπομπών ρύπων και Ποιότητα Αέρα. Η μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου (GHG) επιτυγχάνεται με τη χρήση των καινοτόμων συσκευών που
προτείνει το συγκεκριμένο έργο CAT4HEAVY , καθώς επιτυγχάνεται η αναβάθμιση τους
βάσει της ευρωπαϊκής κλίμακας εκπομπών καυσαερίων από EURO II σε EURO VI. Η
συγκεκριμένη μετατροπή των ΔΧΒΟ από EURO II σε EURO VI, θα επιτύχει: περίπου
95% μείωση των κύριων ρίπων, των μικρό αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5), και
οξειδίου αζώτου (NOX), σε σχέση με το EURO II.
- η δοκιμή και επίδειξη των νάνο-καταλυτικών συσκευών σε πραγματικές συνθήκες, εν
προκειμένω στο Δήμο Γαλατσίου με παράλληλη μέτρηση της επιτευχθείσας μείωσης
- να επιδείξει ότι η χρήση της καινοτόμου αυτής νάνο-καταλυτικής τεχνολογίας μπορεί
να αποτελέσει τη λύση για τον εκσυγχρονισμό και τη συμμόρφωση στους στόχους που
έχουν τεθεί για τις εκπομπές ρύπων των στόλων ΔΧΒΟ που διαθέτουν ΟΤΑ και άλλοι
οργανισμοί.
Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης είναι: α) η επέκταση της χρήσης των
οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, β) η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως
δημοσίως προσβάσιμων και γ) η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά
ηλεκτροκίνησης. Με βάση το Νόμο 4710/2020, ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.)». Το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης από τους δήμους,
εντός των διοικητικών τους ορίων, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
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Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας
των δασών
Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Σύστημα Έγκαιρης Ανίχνευσης Φωτιάς και Αυτόματης Προειδοποίησης, του
Άλσους Βεΐκου.»
Το υποέργο 1 με τίτλο «Σύστημα Έγκαιρης Ανίχνευσης Φωτιάς & Αυτόματης Προειδοποίησης
Άλσους Βεΐκου» αφορά εγκαταστάσεις και περιαστική δασική έκταση του Δήμου Γαλατσίου
Αντικείμενο της μελέτης, είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων, των συσκευών και
μηχανημάτων, των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και των υλικών των διαφόρων
δικτύων που απαιτούνται για την εγκατάσταση συστήματος πρόληψης και έγκαιρης
ανίχνευσης πυρκαγιών και η προμήθειά τους
Στο συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνονται, επίσης, οι εργασίες εγκατάστασης συστήματος
θερμικών Radar, καμερών εποπτείας με δυνατότητα ανίχνευσης καπνού και φωτιάς,
συστημάτων άμεσης επέμβασης και διαφόρων άλλων ανιχνευτικών συστημάτων.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Σύστημα Αυτόματης Πυρόσβεσης του Άλσους Βεΐκου.»
Το υποέργο αφορά την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης Πυρόσβεσης στην δασική
περιαστική έκταση του Άλσους Βεΐκου,
Περιλαμβάνει κανόνια Πυρόσβεσης και δίκτυο τροφοδότησης τους για τη λειτουργία του
συστήματος αυτόματης Πυρόσβεσης.
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ
Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια,
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας
υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19.
Το προτεινόμενο έργο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ¨έξυπνων¨ δράσεων για την αποδοτική
αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του Δήμου
Γαλατσίου » αφορά στα κάτωθι:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Οριζόντια επικουρική δράση): «ΣΥΝΤΑΞΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ»
Το Υποέργο αφορά στη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ.
19576/19.10.2020 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Έχει ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 13574/09-06-2021
σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (Κύριο Υποέργο): «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για
την αντιμετώπιση κινδύνων»: «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τεχνικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών δόμησης του Δήμου Γαλατσίου »
Το Υποέργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών
συστημάτων και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Η
υλοποίηση του εν λόγω έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του τρόπου
εσωτερικής οργάνωσης και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου
Γαλατσίου.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (κύριο Υποέργο): «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και
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έγκαιρης προειδοποίησης»: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
διαχείρισης δομών»
Το Υποέργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος για τη προβολή και διαχείριση της εκπαιδευτικής, αθλητικής πολιτιστικής,
περιβαλλοντολογικής, κοινωνικής δραστηριότητας του δήμου, την προμήθεια συστημάτων
τεχνολογίας ΙοΤ για τη συλλογή πληροφοριών και την παρακολούθηση των δικτύων και
βασικών υποδομών του Δήμου αλλά και την προμήθεια LED οθονών προβολής μεταβλητών
μηνυμάτων όπου η τοποθέτηση τους σε 2 καίρια σημεία της πόλης θα ενημερώνει και θα
καθοδηγεί τους πολίτες ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με μηνύματα πολιτικής
προστασίας .
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ( κύριο Υποέργο ) : «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την
πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον» : «Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής
Παρέμβασης»
Το Υποέργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πολυδύναμου
Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης για άτομα με αναπηρίες στο Δήμο Γαλατσίου όπου
στεγάζεται στο ισόγειο κτηρίου του ΟΑΕΔ επί της οδού Γαλατσίου
Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών Η και Ζ Βρεφονηπιακών Σταθμών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Γαλατσίου
Η δράση αφορά μία σειρά παρεμβάσεων επέκτασης – αναβάθμισης υποδομών, στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες πρόνοιας με στόχο την ενίσχυση και
ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής φροντίδας, με έμφαση στις ευάλωτες
και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, μέσω της δυνατότητας χρηματοδότησης των παρακάτω
ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων:
1. Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας
2. Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών
3. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία της δομής
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Το σχέδιο βασίζεται σε ένα ενιαία αποδεκτό μακροπρόθεσμο όραμα για τις μεταφορές και
την κινητικότητα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, που καλύπτει όλους τους τρόπους και
τα μέσα μεταφοράς (δημόσιες και ιδιωτικές, επιβατικές και εμπορευματικές, μηχανοκίνητες
και μη), καθώς και τη συμπεριφορά στις μετακινήσεις και τη στάθμευση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη χωροθέτηση Λαϊκών αγορών. Τον καθορισμό
Δ/νση
των χώρων και των όρων λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων.
Διοικητικών
2. Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
υπηρεσιών-Τμήμα
3. Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση
Αδειοδοτήσεων
και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν
και Ρύθμισης
το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
4. Προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε
καταστήματα.
5. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται
στο Δήμο
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Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών-Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών
& Έργων

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών-Τμήμα
Μελετών &
Έργων
Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας ΖωήςΤμήμα Πρασίνου

Τμήμα
Προγραμματισμού
Οργάνωσης και

α. Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων
οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την
νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
β. Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών
επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.
γ. Την ίδρυση και λειτουργίας παιδότοπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών
συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία.
δ. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου
ε. Την βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος
κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και Ποδιών,
Την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης
τροφίμων και ποτών καθώς και Κ.Π.Υ.Υ.Ε.
6. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες
χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή
προστίμων).
7. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των
προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην
αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται
την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
8. Άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
1. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας και διενέργεια
επιθεωρήσεων/ηλεκτρολογικών ελέγχων φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών
επιγραφών, ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, στεγνοκαθαριστηρίων,
πλυντηρίων ρούχων, σιδερωτηρίων ρούχων, ταπητοκαθαριστηρίων, συνεργείων
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και
λοιπών συναφών εγκαταστάσεων
2. Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής/συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, οδικού μεταφορέα επιβατών
και εμπορευμάτων
3. Χορήγηση/ανανέωση/ανάκληση/αφαίρεση αδειών εκγυμναστών και
ίδρυσης/λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
4. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για διάθεση ΚΕΚ, παρακολούθηση/έλεγχος των ΚΕΚ και θεώρηση
των καρτών επιθεώρησης και επισκευών ενοικιαζόμενων οχημάτων
5. Εκπόνηση/επίβλεψη κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μελετών
(καθορισμός πεζοδρόμων κ.λπ.)
1. Εκπόνηση/επίβλεψη έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης & εξωραϊσμού των
κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές
χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι &
μνημεία κ.λπ.)
1. Εκπόνηση/επίβλεψη έργων ανάπτυξης πρασίνου, αποκομιδή και μεταφοράς
των απορριμμάτων, και ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της
καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων
του Δήμου.
Προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη
ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων
πρασίνου.
1. Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση
που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του
Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της
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Πληροφορικής

Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και
τους στόχους του Δήμου κ.λπ.).
2. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης
του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την
ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
3. Υποστηρίζει την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της
περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής
περιουσίας, την δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής
οικονομίας
4. Διερευνά & ενημερώνει τα όργανα & τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές
πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου
(προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ,
εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.)
5. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του
Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της
υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
6. Αναζητεί συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα
7. Συνεργάζεται με το γραφείο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ανθρώπινου
Δυναμικού για προγράμματα κατάρτισης επιμόρφωσης.
8. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εναρμόνιση των
προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα
αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας
9. Προωθεί την ενημέρωση των δημοτών και των τοπικών φορέων για τα
προγράμματα της Ε.Ε. γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1.
1.
2.
3.
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό από την Αττικό Μετρό Α.Ε.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Περιφέρεια Αττικής
Διαχειριστικές Αρχές
Υπουργεία
Ε.Σ.Π.Α.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
•

•
•
•

•

Προβλήματα/ανάγκες
Η επιρροή στην τοπική οικονομία
της ελληνικής και παγκόσμιας
υγειονομικής και οικονομικής
κρίσης
Η υψηλή φορολογία στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
τους αυτοαπασχολούμενους
Η έλλειψη πόρων για την ανάδειξη
και την προβολή της περιοχής
Η μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας, εξαιτίας της
υποχρεωτικής επιβολής
απαγορευτικού (lockdown) κατά
τη διάρκεια της πανδημίας
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων
και η μείωση της κατανάλωσης

Δήμος Γαλατσίου

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
•

•

•

Δυνατότητες
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων και εργαλείων
για την ενίσχυση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης
των επαγγελματιών και ανέργων
για την αξιοποίηση των
δυνατότητων και ευκαιριών, μέσω
προγραμμάτων ενίσχυσης και
ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας
Η διεύρυνση των συνεργασιών με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
για την ανάπτυξη προγραμμάτων
ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας
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•

Εμπορική
Δραστηριότητα

από τον πληθωρισμό και τα μέτρα
της πανδημίας επηρεάζει την
βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς
Η ακύρωση των πολιτιστικών
δράσεων, των Φεστιβάλ και η
λειτουργία των αθλητικών
εγκαταστάσεων που ενισχύουν
την τοπική οικονομία εξαιτίας
των απαγορευτικών μέτρων για
την αντιμετώπιση της
πανδημίας

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Περιορισμοί
Η οικονομική αστάθεια
Τα ελλιπή μέτρα αντιμετώπισης
του αυξανόμενου πληθωρισμού
Η απαγόρευση λειτουργίας των
αθλητικών εγκαταστάσεων και
υλοποίησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια
της πανδημίας
Η περιορισμένη χρηματοδότηση
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο ανταγωνισμός από γειτονικούς
Δήμους, κυρίως στους τομείς του
εμπορίου και της εστίασης
Η αύξηση των ενοικίων της
επαγγελματικής στέγης
Οι καθήλωση των μισθών
Η γραφειοκρατία
Προβλήματα/ανάγκες
Η μείωση του αριθμού των
επιχειρήσεων και των
αυτοαπασχολούμενων
Η υψηλή ανεργία και οι δυσμενείς
προβλέψεις για ανάκαμψη της
οικονομίας
Η έλλειψη πόρων για την
εφαρμογή παρεμβάσεων για την
ενίσχυση της ανεργίας

•

•

•

•
•

•

Τομέας
Απασχόλησης
•

•

•

Περιορισμοί
Η συρρίκνωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας
εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων
στη διάρκεια της πανδημίας
Η υγειονομική και οικονομική
κρίση και ο πληθωρισμός

Δήμος Γαλατσίου

•
•

Ανάπτυξη προγραμμάτων
ενίσχυσης της τοπικής
επιχειρηματικότητας σε νέους,
γυναίκες κ.λπ.
Η προβολή της περιοχής και των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
πλεονεκτημάτων της (π.χ. Άλσος
Βεΐκου, Καλοκαιρινό και
Χριστουγεννιάτικο πολιτιστικό
Φεστιβάλ κ.λπ.) για την αύξηση
της επισκεψιμότητας
Η διοργάνωση αθλητικών και
πολιτιστικών δράσεων συνδεμένες
με την ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηματικότητας
Ευκαιρίες
Η υλοποίηση και χρηματοδότηση
προγραμμάτων αξιοποίησης του
ηλεκτρονικού εμπορίου από τις
τοπικές επιχειρήσεις
Η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας μέσω
χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
Η ενίσχυση της προσβασιμότητας
και της επισκεψιμότητας της
περιοχής με την επέκταση του
ΜΕΤΡΟ στο Δήμο

Δυνατότητες
Η ενίσχυση της ανεργίας μέσω
χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού μέσω
προγραμμάτων κατάρτισης, δια
βίου μάθησης και προώθησης της
απασχόλησης από τον Δήμο
Η ανάπτυξη προγραμμάτων
ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και
ενημέρωσης των κατοίκων για
δυνατότητες και ευκαιρίες
Η συνεργασία με δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς για την
αντιμετώπιση της ανεργίας
Ευκαιρίες
Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω
χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
Μείωση του ποσοστού της
ανεργίας και των κοινωνικών
ανισοτήτων μέσω στοχευμένων
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•

•

•
•
•
Οικονομικές
Υποδομές και
Δίκτυα

•
•
•

επηρεάζουν τον αριθμό των θέσεων
εργασίας και την τοπική οικονομία
Έλλειψη κινήτρων σε επιχειρήσεις
για την απορρόφηση των ανέργων
Προβλήματα/ανάγκες
Μη υλοποίηση των
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων
λόγω αδυναμίας διασφάλισης
πόρων
Προβλήματα προσβασιμότητας
και στάθμευσης των εμπορικών
ζωνών και του κέντρου
Ανάγκη ανάπτυξης έργων
συνδεδεμένων με την τοπική
οικονομία
Διάσπαση του βασικού
εμπορικού άξονα (Λ. Βεΐκου)
λόγω της έντονης διερχόμενης
κυκλοφορίας
Περιορισμοί
Περικοπές των κρατικών
επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ
Η έλλειψη πόρων
Έλλειψη θεσμοθετημένων χρήσεων
γης

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Προβλήματα/ανάγκες
Η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων
από τραπεζοκαθίσματα και
περίπτερα

•
Τομέας
Αδειοδοτήσεων
και
Ρυθμίσεις
Εμπορικών
Δραστηριοτήτων

•
•
•

•

Περιορισμοί
Το Νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά
•
με τις ρυθμίσεις των εμπορικών
δραστηριοτήτων
Τα περιοριστικά μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας
•
Το Νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά
με τις ρυθμίσεις της απασχόλησης
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

δράσεων ενίσχυσης και μέτρων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και
υποστήριξης.
Οι Νομοθετικές ρυθμίσεις στον
τομέα της απασχόλησης
Δυνατότητες
Ύπαρξη εμπορικών ζωνών με
αξιόλογη εμπορική κίνηση
Αρκετά αναπτυγμένη τοπική
επιχειρηματική δραστηριότητα
Διαδημοτικές συνεργασίες με
γειτονικούς Δήμους για την
εκτέλεση έργων κοινού
ενδιαφέροντος
Δυνατότητα συνεργασίας με τους
φορείς του Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα
Η αυξημένη διαχειριστική και
τεχνική ικανότητα στην
παραγωγή μελετών και έργων
Ευκαιρίες
Αξιοποίηση πόρων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα για
τη δημιουργία «Κέντρου Πόλης»
Η μελλοντική συνεργασία σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα
Η ένταξη έργων σε συνδυασμό
με τη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ
Ενίσχυση της τοπικής αγοράς
και οικονομίας με έργα δικτύου
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων
Η εφαρμογή του σχεδίου της
«Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας»
Δυνατότητες
Εντατικοποίηση των ελέγχων με
τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την
αποτροπή κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων
Ευκαιρίες
Η εύρεση νέων χώρων λειτουργίας
των λαϊκών αγορών για την
αποφυγή δημιουργίας
προβλημάτων στην πρόσβαση των
καταστημάτων
Ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
ελέγχου Δήμου και Περιφέρειας

Τομείς εμπορικής δραστηριότητας, απασχόληση, οικονομικές υποδομές και δίκτυα,
αδειοδοτήσεις και Ρυθμίσεις Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης επηρεάζουν αρνητικά την Ελληνική και παγκόσμια
οικονομία. Σύμφωνα με «Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας» η παγκόσμια υγειονομική
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κρίση προκαλεί τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στην ελληνική οικονομία
εμφανίζεται πολύ μεγάλη ύφεση και αποπληθωρισμός, αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και
του δημοσιονομικού ελλείμματος, ενώ αναμένεται και αύξηση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο της 10ετους ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας και
της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής επηρεάζεται το ΑΕΠ της χώρας, προκαλώντας
βαθιά και πρωτόγνωρη οικονομική και κοινωνική κρίση με άγνωστες επιπτώσεις. Παρά τα
επιτεύγματα της επιστήμης στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, η αβεβαιότητα για
την εξέλιξη της παραμένει, εξαιτίας των αυξανόμενων μεταλλάξεων.
Οι προβλέψεις για την μεταπανδημική περίοδο, ωστόσο εκτιμούν έκρηξη της ζήτησης με το
τέλος της υγειονομικής κρίσης, αν και αυτή θα είναι ανομοιόμορφη επηρεάζοντας θετικά
συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, αλλά αρνητικά ορισμένους άλλους. Εκτός από τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και τα ίδια τα κράτη θα βρεθούν αντιμέτωπα με υψηλά χρέη.
Η κρίση εντούτοις επιταχύνει τις εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας και της εφαρμογής
της στον Δημόσιο τομέα.
Η μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος από τη συρρίκνωση της οικονομικής
δραστηριότητας και την υποχρεωτική απαγόρευση λειτουργίας ή υπολειτουργίας πολλών
επιχειρήσεων, οδήγησε στη μείωση της απασχόλησης με την αύξηση της ανεργίας,
δημιουργώντας επιπτώσεις στα εισοδήματα και την κατανάλωση, επηρεάζοντας και την
τοπική επιχειρηματικότητα του Δήμου. Η ανεργία που πλήττει κυρίως τους νέους, τις
γυναίκες, αλλά και αυτούς που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, αυξάνει τα κοινωνικά
προβλήματα και δημιουργεί την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων του Δήμου προς την
κατεύθυνση εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της της τοπικής εμπορικής
δραστηριότητας και συντονισμένων ενεργειών για την προώθηση της απασχόλησης είτε μέσω
προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, είτε με την αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων και την υλοποίηση
δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης.
Το ποσοστό του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού είναι αρκετά υψηλό ενώ το μέγεθος των
τοπικών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις
συνθήκες της οικονομικής ύφεσης. Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον μειώνει τις
δυνατότητες ανάπτυξης και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ενώ η συνύπαρξη της
μεγαλύτερης εμπορικής ζώνης του Δήμου με τον διερχόμενο δευτερεύοντα μητροπολιτικό
άξονα (Λ. Βεΐκου) δεν βοηθά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου εμπορικού κέντρου. Θετικό
στοιχείο είναι η ανακατασκευή της νησίδας μέσω της οποίας δημιουργήθηκε οπτική επαφή
μεταξύ των δύο εκατέρωθεν πλευρών, καθώς δόθηκε έμφαση στην κίνηση των πεζών.
Στον τομέα των αδειοδοτήσεων και των ρυθμίσεων των εμπορικών δραστηριοτήτων τα
κυριότερα προβλήματα αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα και
περίπτερα. Οι διαδικασίες χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών είναι
ιδιαίτερα γραφειοκρατικές και σε συνδυασμό με την υποστελέχωση στη Δημόσια Διοίκηση,
γίνεται ακόμη πιο δυσχερής η διευθέτηση των συγκεκριμένων θεμάτων. Αρνητικά
καταγράφονται οι επιπτώσεις της λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε συνδυασμό με την
κίνηση των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και η μεγάλη επιβάρυνση της οδικής
κυκλοφορίας κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους. Η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο
των διαδικασιών έκδοσης αδειών θα συνεισφέρει θετικά στη μείωση των προβλημάτων της
γραφειοκρατίας. Επίσης ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων για τη λειτουργία και τον έλεγχο των λαϊκών αγορών είναι ένα σημαντικό βήμα ώστε
να τηρούνται τα πλαίσια λειτουργίας τους, χωρίς την όχληση των άλλων δραστηριοτήτων.
Με τη θεσμοθέτηση και έγκριση των προβλεπόμενων χρήσεων γης θα οριοθετηθεί η περιοχή
των οχλουσών δραστηριοτήτων δημιουργώντας μία ζώνη ανάπτυξης, χωρίς να επηρεάζεται το
υπόλοιπο οικιστικό περιβάλλον, ενώ η προώθηση συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και όμορους δήμους είναι απαραίτητοι παράγοντες στη υλοποίηση των παρεμβάσεων,
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σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών
εργαλείων.
Η επέκταση του Μετρό με την κατασκευή της Γραμμής 4 θα βοηθήσει στη σημαντική μείωση
των διερχόμενων οχημάτων, αλλά και στη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα του Δήμου, σε
συνδυασμό με τη χωροθέτηση τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου Αττικό Άλσος στην
περιοχή του Δήμου (Άλσος Βεΐκου). Η Επέκταση του ΜΕΤΡΟ στο Γαλάτσι, ο σχεδιασμός
υλοποίησης των «Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» και έργων αστικής ανάπτυξης και
αξιοποίησης του Άλσους Βεΐκου, η δημιουργία «Αστικού Κέντρου» και ενός δικτύου
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της τοπικής εμπορικής
δραστηριότητας, που αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα στην οικονομική ανάπτυξη του
Δήμου.
Το Άλσος Βεΐκου ως χώρος δραστηριοτήτων ήπιας αναψυχής και αθλητισμού είναι ένα
σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα της περιοχής για την αύξηση της επισκεψιμότητας του
Δήμου και την τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η
λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου «Καμίνι», μετά την αποκατάσταση της παλαιάς
ασβεστοκαμίνου, καθώς αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού. Διαθέτει χώρο
έκθεσης, δύο αμφιθέατρα και Δημοτική και Παιδική Βιβλιοθήκη. Διοργανώνει πολιτιστικές
δράσεις, όπως παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων και διαδραστικών θεατρικών παραστάσεων για
την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σύγχρονα θέματα προβληματισμού,
εκθέσεις ζωγραφικής, εικαστικών, εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, συνέδρια και
ημερίδες σε θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου.
Η προβολή των αθλητικών εγκαταστάσεων, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων παροχής
υπηρεσιών αναψυχής στο Άλσος Βεΐκου και η ανάδειξη του πολιτιστικού χαρακτήρα του
Δήμου, δύναται να διαμορφώσουν την ιδιαίτερη «ταυτότητα» του Δήμου και να ωθήσουν στην
αύξηση της επισκεψιμότητας.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα κρίσιμα ζητήματα στον Άξονα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης είναι η
ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου, ιδιαίτερα στον τομέα
του εμπορίου και της εστίασης. Προτεραιότητες αποτελούν οι σ παρακάτω παρεμβάσεις :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης
Υλοποίηση έργων αξιοποίησης του Άλσους Βεΐκου
Βελτίωση υποδομών για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
Δράσεις για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας με την προβολή και προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
Πολιτιστικές δράσεις ενίσχυσης της επισκεψιμότητας του Δήμου
Δημιουργία «Αστικού Κέντρου» και δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων
Έγκριση προβλεπόμενων χρήσεων γης
Δράσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συνδεδεμένων με την τοπική
οικονομία
Δράσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων και των γυναικών
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της προβολής και προώθησης της τοπικής
αγοράς
Ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη των ανέργων μέσω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
Έλεγχος και καθορισμός χώρου λειτουργίας λαϊκών αγορών
Εντατικοποίηση των ελέγχων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την αποτροπή της
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
Η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων
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Κεφάλαιο 6. Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Γενικός Γραμματέας
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών
Γραφείο Αντιδημάρχων
Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου, Διεθνών Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοτών
Γραφείο Διαφάνειας
Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
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 και 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 κ.λπ.
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
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.)
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
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 ΚΑΙ 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
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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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εκτελεστική Επιτροπή
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Α' Βάθμια Σχολική Επιτροπή
Β' Βάθμια Σχολική Επιτροπή
Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων
Επιτροπή
χαρακτηρισμού-καταγραφής
ως
στερεών
αποβλήτων
των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Επιτροπή καταστροφής πεπαλαιωμένου υλικού
Επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων
του Δήμου
Επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου
Επιτροπή μίσθωσης, εκμίσθωση και εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου
Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας Π.Σ.Ε.Α.
Τοπικό Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)
Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για δαπάνες
ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών
για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς
Φ.Π.Α.
Επιτροπή
παρακολούθησης
και
παραλαβής
προμήθειας
τεσσάρων
απορριμματοφόρων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας
τεσσάρων απορριμματοφόρων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
Επιτροπή
αξιολόγησης
προσφορών
συνοπτικού
διαγωνισμού
προμήθειας
μηχανημάτων
δικτυακού
εξοπλισμού
με
εγκατάσταση,
διασύνδεση
και
παραμετροποίηση τους
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας μηχανημάτων δικτυακού
εξοπλισμού με εγκατάσταση, διασύνδεση και παραμετροποίηση τους
Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού τακτικής συντήρησης
οχημάτων
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής τακτικής συντήρησης οχημάτων
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών συντήρησης
πρασίνου
Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών
συντήρησης πρασίνου
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
Πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
Τριμελής Επιστημονική Επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων
Επιτροπή Αξιολόγησης Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης λόγω φυσικών
καταστροφών
Επιτροπή Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος
Επιτροπή χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών
Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς (ΟΚΠΑ)
Ειδική Επιτροπή επαναξιολόγησης (των αιτήσεων μείωσης ή απαλλαγής τροφείων
(ΟΚΠΑ)
Επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης προμήθειών κάτω των 30.000 € (ΟΚΠΑ)
Επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης προμήθειών άνω των 30.000 € (ΟΚΠΑ)
Επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης προμήθειών κάτω των 30.000 € (ΠΑΟ)
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37.

Επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης προμήθειών άνω των 30.000 € (ΠΑΟ)

Περιβάλλον &
Ποιότητα Ζωής

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Δ/νση
Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κοινωνική
Πολιτική, Υγεία,
Παιδεία, Πολιτισμός
Τοπική Οικονομία &
& Αθλητισμός
Απασχόληση
Δ/νση Διοικητικών
Δ/νση Κοινωνικής
Υπηρεσιών/Τμήμα
Πολιτικής - Υγείας
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Οργανισμός
Δ/νση Οικονομικών
Κοινωνικής
Υπηρεσιών/Τμήμα
Προστασίας &
Προγραμματισμού, Οργάνωσης
Αλληλεγγύης
και Πληροφορικής
Πολιτιστικός &
Αθλητικός Οργανισμός
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/νση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής
Ανώνυμη Μονομετοχική
εταιρεία διαχείρισης ακινήτων ΔΑΓΑΜΕ(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Ιδιαίτερο Γραφείο
Δημάρχου

Δ/νση των ΚΕΠ
Δ/νση Διοικητικών
Υπηρεσιών
Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Πλήθος
Κλάδος &Ειδικότητα
1
ΠΕ 1Διοικητικού
5
ΠΕ Ειδικών Συνεργατών
1
ΔΕ 1 Διοικητικού
1
ΔΕ 1 Διοικ. Γραμματέων
1
ΔΕ Γραφίστας
1
ΔΕ 1 Διοικητικού
10
ΣΥΝΟΛΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Πλήθος
6
1
1
1
9
14
1
1
4
4
2

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Κλάδος &Ειδικότητα
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Πληροφορικής
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών
Χώρων
ΥΕ Εργατών Φυλάκων Νυχτοφυλάκων
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Φυλάκων
Παιδικών Χαρών

Δήμος Γαλατσίου

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Μόνιμο προσωπικό
Ειδικές θέσεις
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ (με Ασφαλιστικά μέτρα)
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
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3
ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών
10
ΥΕ Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων
15
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
1
ΥΕ Φυλάκων
1
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
74
ΣΥΝΟΛΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Πλήθος
Κλάδος &Ειδικότητα
9
ΠΕ Διοικητικού
2
ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού
2
ΠΕ Πληροφορικής
2
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
1
ΠΕ Διοικητικού
3
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1
ΤΕ Πληροφορικής
1
ΤΕ Πληροφορικής
4
ΔΕ Διοικητικού
4
ΔΕ Διοικητικού (1 με Δικαστική Απόφαση)
1
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
30
ΣΥΝΟΛΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π.

Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ (με Ασφαλιστικά μέτρα)

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ (με Ασφαλιστικά μέτρα)

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ (με Ασφαλιστικά μέτρα)
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ (με Ασφαλιστικά μέτρα)
Μόνιμο προσωπικό

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Πλήθος
Κλάδος &Ειδικότητα
5
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
1
ΠΕ Διοικητικού
1
ΠΕ Διοικητικού
1
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
1
ΤΕ Διοικητικού
2
ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
2
ΔΕ Διοικητικού
2
ΔΕ Διοικητικού
1
ΔΕ Διοικητικού
1
ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών
17
ΣΥΝΟΛΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Δ/νση Περιβάλλοντος - Ποιότητας Ζωής
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Πλήθος
Κλάδος &Ειδικότητα
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
1
ΠΕ Γεωπόνων
Μόνιμο προσωπικό
1
ΠΕ Διοικητικού
Μόνιμο προσωπικό
1
ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας
Μόνιμο προσωπικό
8
ΔΕ Κηπουρών
Μόνιμο προσωπικό
2
ΔΕ Διοικητικού
Μόνιμο προσωπικό
13
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων
Μόνιμο προσωπικό
9
ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
Μόνιμο προσωπικό
1
ΔΕ Τεχνητών
Μόνιμο προσωπικό
1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
Μόνιμο προσωπικό
3
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Μόνιμο προσωπικό
1
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων
Μόνιμο προσωπικό
2
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
ΙΔΑΧ
1
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων
ΙΔΑΧ

Δήμος Γαλατσίου
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1
ΔΕ Διοικητικού
4
ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας
3
ΥΕ Εργατών Κήπων
10
ΥΕ Εργατών Κήπων & Δεντροστοιχιών
6
ΥΕ Εργατών Κήπων
50
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
13
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
7
ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
32
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
170
ΣΥΝΟΛΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Κλάδος &Ειδικότητα
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών Χωροτακτών
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής
1
Αυτοδιοίκησης
1
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
2
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1
ΠΕ Προγραμματιστών
1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
3
ΔΕ Διοικητικού
4
ΔΕ Τεχνικών Έργων
2
ΔΕ Τεχνικών Έργων-Υδραυλικών
1
ΔΕ Τεχνικών Έργων-Ελαιοχρωματιστών
2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1
ΔΕ Τεχνιτών Έργων-Πλακάδων
3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
3
ΔΕ Τεχνικών
1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1
ΔΕ Σιδηρουργών
1
ΔΕ Πλακάδων
2
ΥΕ Εργατών Έργων
1
ΥΕ Εργατών Κήπων
39
ΣΥΝΟΛΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας
Πλήθος
1
1
1
1

Πλήθος
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Κλάδος &Ειδικότητα
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Γυμναστής
ΠΕ Ιατρός Ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικού
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Δήμος Γαλατσίου

ΙΔΑΧ
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ (με Ασφαλιστικά μέτρα)
ΙΔΑΧ (με Ασφαλιστικά μέτρα)

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
Μόνιμο προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
Μόνιμο Προσωπικό
Μόνιμο Προσωπικό
Μόνιμο Προσωπικό
Μόνιμο Προσωπικό
Μόνιμο Προσωπικό
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1
ΔΕ Διοικητικού
Μόνιμο Προσωπικό
1
ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτή
Μόνιμο Προσωπικό
4
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Μόνιμο Προσωπικό
1
ΠΕ Γυμναστής
ΙΔΑΧ
1
ΠΕ Θεάτρου
ΙΔΑΧ
1
ΠΕ Διοικητικός
ΙΔΑΧ
1
ΠΕ Κοινωνιολόγος
ΙΔΑΧ
3
ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
ΙΔΑΧ
1
ΔΕ Διοικητικού
ΙΔΑΧ
2
ΥΕ Οικογενειακού Βοηθού
ΙΔΑΧ
1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΙΔΟΧ
1
ΠΕ Ψυχολόγος
ΙΔΟΧ
3
ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού
ΙΔΟΧ
1
ΤΕ Νοσηλευτών
ΙΔΟΧ
1
ΔΕ Διοικητικού
ΙΔΟΧ
1
ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτή
ΙΔΟΧ
1
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
ΙΔΟΧ
1
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
ΙΔΟΧ
1
ΥΕ Τραπεζοκόμων
ΙΔΟΧ
37
ΣΥΝΟΛΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου (ΝΠΔΔ)
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Πλήθος
Κλάδος &Ειδικότητα
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
3
ΔΕ Διοικητικού
Μόνιμο Προσωπικό
1
ΠΕ Ζωγράφος
ΙΔΑΧ
10
ΠΕ Γυμναστής
ΙΔΑΧ
2
ΤΕ Μουσικός
ΙΔΑΧ
1
ΤΕ Σκηνοθέτης
ΙΔΑΧ
5
ΔΕ Διοικητικού
ΙΔΑΧ
7
ΔΕ Σχολικών Φυλάκων
ΙΔΑΧ
2
ΥΕ Φυλάκων
ΙΔΑΧ
2
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
ΙΔΑΧ
33
ΣΥΝΟΛΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (ΝΠΔΔ)
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Πλήθος
Κλάδος &Ειδικότητα
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
1
ΤΕ Νηπιαγωγών
Μόνιμο Προσωπικό
7
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Μόνιμο Προσωπικό
1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Μόνιμο Προσωπικό
3
ΔΕ Διοικητικού
Μόνιμο Προσωπικό
1
ΔΕ Βοηθός Βρεφοκόμος
Μόνιμο Προσωπικό
1
ΔΕ Μαγείρων
Μόνιμο Προσωπικό
1
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
ΙΔΑΧ
9
ΠΕ Νηπιαγωγών
ΙΔΑΧ
1
ΠΕ Διοικητικού
ΙΔΑΧ
1
ΤΕ Διοικητικού
ΙΔΑΧ
2
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΙΔΑΧ
18
ΔΕ Βοηθός Βρεφοκόμος
ΙΔΑΧ
2
ΔΕ Διοικητικού
ΙΔΑΧ
14
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας
ΙΔΑΧ
3
ΔΕ Μαγείρων
ΙΔΑΧ
1
ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
ΙΔΑΧ (Με ασφαλιστικά μέτρα)
1
ΔΕ Μαγείρων
ΙΔΑΧ (Με ασφαλιστικά μέτρα)

Δήμος Γαλατσίου
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1
1
7
1
5
3
85

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
ΥΕ Βοηθών Εργασιών
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΔΕ Μαγείρων
ΔΕ Βοηθός Βρεφοκόμος
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΑΧ (Με ασφαλιστικά μέτρα)
ΙΔΑΧ (Με ασφαλιστικά μέτρα)
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρότυπα Συστήματα Εργαλεία

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Διαχειριστική
Επάρκεια
Κοινό Πλαίσιο
Αξιολόγησης
ISO 9001/2008
Επιμορφώσεις Κατάρτιση
Σύστημα
Διαχείρισης
Επιχειρησιακών
Πόρων
Σύστημα
Διαχείρισης Γνώσης

Σχόλιο – Παρατηρήσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Πραγματοποιούνται προγράμματα κατάρτισης

ΟΧΙ
-

Σύστημα
Προγραμματισμού
&
Παρακολούθησης
Έργων
Σύστημα
Διαχείρισης
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Σύστημα
Ηλεκτρονικής
Διακίνησης
Εγγράφων
Σύστημα
διαχείρισης και
συντήρησης
οχημάτων
Σύστημα
Παρακολούθησης
Έργων
Σύστημα
διαχείρισης
Αθλούμενων μελών
του Πολιτιστικού
και Αθλητικού
Οργανισμού της
εταιρείας DP
Solutions Ε.Ε.
Σύστημα
Οικονομικής
Διαχείρισης

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

Παρακολούθηση
έργων
μέσω
του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τα επιχειρησιακά
προγράμματα στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

ΝΑΙ

Προγράμματα Μισθοδοσίας και
Egritos Grup, Συνεργασία Α.Ε.

ΝΑΙ

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής διακίνησης των Εγγράφων

ΝΑΙ

Πρόγραμμα e-kinisi για τη διαχείριση των κρατικών οχημάτων
«Αιχμές» της Solutions Hellas ΕΠΕ

ΝΑΙ

Πρόγραμμα παρακολούθησης των Έργων από τη Τεχνική
Υπηρεσία

ΝΑΙ

Πρόγραμμα παρακολούθησης Εγγραφών, Παρουσίας και
Πληρωμών των μελών για τις δραστηριότητες του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού

ΝΑΙ

Η παρακολούθηση της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου και
των Ν.Π.Δ.Δ., Egritos Grup, Συνεργασία Α.Ε.

Διαχείρισης Προσωπικού της

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δήμος Γαλατσίου

Σχόλιο – Παρατηρήσεις

133

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
Διαδικτυακή Πύλη
Δήμου

ΝΑΙ

url
: www.galatsi.gov.gr
e mail : galatsi@galatsi.gr

Διαδικτυακή Πύλη
G.I.S

ΝΑΙ

url
: http://gis.galatsi.gr
e-mail : gis_report2@yahoo.gr

Ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση του
πολίτη για το G.I.S.

Διαβούλευση

Η πύλη « Οδηγός Πόλης» προσφέρει γεωγραφική και
περιγραφική πληροφόρηση στους πολίτες για τον Δήμο
Γαλατσίου σχετικά με :
• Δημόσιες Υπηρεσίες
• Εκπαίδευση
• Υπηρεσίας Υγείας
• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
• Πολιτιστικές Δραστηριότητας
• Χώρους Αναψυχής
• Συλλογή Απορριμμάτων
• Οδικό Δίκτυο
Πολεοδομία
ΝΑΙ

Διαδικασίες διαβούλευσης πραγματοποιούνται για το Τεχνικό
Πρόγραμμα, τον Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δράσης και το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

ΝΑΙ

Ο Δήμος Γαλατσίου διαθέτει καλωδίωση δικτύου δεδομένων στο
κτίριο του Δημαρχείου όπου στεγάζονται οι Διοικητικές ,
Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ.
Τοπικά δίκτυα δεδομένων υπάρχουν επίσης στα κτίρια: των 2
Κ.Ε.Π., την Κοινωνική Υπηρεσία και στο «Καμίνι»
Για τη λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
(G.I.S) του Δήμου έχει εγκατασταθεί στο Δημαρχείο Τοπικό
Δίκτυο Δεδομένων.

Τοπικό δίκτυο (lan)
Δήμου
ΝΑΙ

Αριθμός web/data
servers Δήμου

1

Στον διακομιστή (web server) φιλοξενείται η διαδικτυακή πύλη
του Δήμου Γαλατσίου

Αριθμός web
servers για
G.I.S.(Web/applica
tion/database)
Web servers/
Τηλεπικοινωνίες
Γραμμή
επικοινωνία (εύρος
ζώνης)

4

Στους διακομιστές (servers) φιλοξενούνται η διαδικτυακή πύλη
του συστήματος, οι εφαρμογές των εσωτερικών χρηστών και τα
δεδομένα για τη λειτουργία τους

ΝΑΙ

Ο Δήμος Γαλατσίου αξιοποιεί το δίκτυο ‘’ΣΥΖΕΥΞΙΣ’’ για τις
τηλεφωνικές επικοινωνίες, το διαδίκτυο και την ηλεκτρονική
αλληλογραφία.
8mbit/sec
Download/upload

ΝΑΙ

Ο Δήμος αξιοποιεί το δίκτυο SYZEFXIS για τη λειτουργία της
web εφαρμογής.

Δεδομένα/διαδίκτυ
α για G.I.S.
Α/Α
1.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Επίπεδο
Περιγραφή
Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών
Πληροφόρηση
Υποβολή ερωτημάτων μέσω e-mail :
grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
Πληροφόρηση από την ιστοσελίδα www.galatsi.gov.gr
• Δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου, Δ.Σ.
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•
2.

Αλληλεπίδραση

3.

Αμφίδρομη
Αλληλεπίδραση
Συναλλαγή
Προσωποποίηση

4.
5.

Προκηρύξεις διαγωνισμών, προμηθειών , έργων, θέσεων
εργασίας
• Δελτία τύπου-Νέα και ανακοινώσεις
Υποβολή ερωτημάτων από πολίτες μέσω του e-mail
grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
Απάντηση μέσω του e-mail : grafeiotypougalatsi@galatsi.gr

:

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμών
-

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΔΑ Περιφερειακή Ενότητα Δήμων Αττικής
Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετέχει στην Περιφερειακή Ενότητα Δήμων Αττικής, με
εκπρόσωπό του τον Δήμαρχο, ο οποίος κατέχει τη θέση του Προέδρου
ΚΕΔΕ Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος
Υπουργεία (Εσωτερικών, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Υγείας,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.λπ.) και Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Επιμελητήρια
Ελεγκτικό Συνέδριο
Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Εισαγγελία Πρωτοδικών
Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Υγειονομικές Επιτροπές του Δημοσίου
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Ε.Φ.Κ.Α. Γαλατσίου
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ελληνική Αστυνομία
Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου
Τροχαία Αθηνών
Τροχαία Ν. Ιωνίας
Εθνικό Τυπογραφείο
Υποθηκοφυλακείο
Κτηματολόγιο
Κτηματική Υπηρεσία
Πολεοδομία
Ληξιαρχεία – Δημοτολόγια Δήμων
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Α.Ε.Δ.
Διεύθυνση Δασών
Γενική Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Πρωτοδικείο
Στρατολογία
Μ.Μ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Με την αριθμ. ΦΕΚ 2449 Β’/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 48986/27011/2015
απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 157/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαλατσίου περί μερικής τροποποίησης του ισχύοντος. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) προβλέπει την λειτουργία των παρακάτω γραφείων :
Γραφείο Προστασίας του καταναλωτή με αρμοδιότητα :
1. Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών
ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
2.Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση
των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί
αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.
Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας
Τεχνικός Ασφαλείας
1. Παρέχει προς τα όργανα της διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους
εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με
την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
2. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και
εξοπλισμού επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας
καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και
γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
3. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων ,πριν από την λειτουργία
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή
τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας και
πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους Προϊσταμένους των
Υπηρεσιών του Δήμου.
Ιατρός Εργασίας
1. Παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους
εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, τροποποιεί την παραγωγική διαδικασία ,κατασκευή και
συντήρηση εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
3. Λαμβάνει μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων
εξοπλισμού
4. Οργανώνει την υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών
Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε
ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών
ενυπογράφως.
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Το αντικείμενο της απασχόλησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι
το οριζόμενο από το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται
διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου και είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και
εμπειρίας, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής και ως προς
το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που
προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Η Θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών και λαμβάνει
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αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς
την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι
σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
•
•
•

•
•
•
•
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

•
•
•
•

•
•
•

•

•

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες
Ανάγκη έμπειρου, εξειδικευμένου,
και καταρτισμένου στελεχιακού
δυναμικού
Απουσία σχεδιασμού εκπαίδευσης
και κατάρτισης του προσωπικού
Έλλειψη προγραμμάτων μέτρησης
της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
απόδοσης των υπηρεσιών
Έλλειψη κανονισμών λειτουργίας
του Δήμου
Έλλειψη έγκαιρου
προγραμματισμού και συντονισμού
των υπηρεσιών
Ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων.
Ανάγκη βελτίωσης και αναβάθμισης
του προγράμματος «Διαχείριση
Προσωπικού»
Ανάγκη αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ.
Ανάγκη τροποποίησης του Ο.Ε.Υ
Οι δυσλειτουργίες στην εφαρμογή της
τηλεργασίας
Περιορισμοί
Μείωση των αριθμού των
προσλήψεων μόνιμου και
εξειδικευμένου προσωπικού και
αύξηση των αιτήσεων
συνταξιοδότησης
Έλλειψη συντονισμού με άλλες
δημόσιες υπηρεσίες για την
διευθέτηση ζητημάτων των πολιτών
Πολύπλοκη νομοθεσία και
ανεπαρκής ενημέρωση για τις
αλλαγές των διατάξεων
Η γραφειοκρατία σε πολλούς τομείς
λειτουργίας, όπως στις διαδικασίες
προμήθειας υλικών και υπηρεσιών
Προβλήματα/ανάγκες
Ανάγκη έμπειρου, εξειδικευμένου
και καταρτισμένου στελεχιακού
δυναμικού σε συγκεκριμένες
υπηρεσίες
Αυξημένες ανάγκες στελέχωσης των
κοινωνικών δομών, των οικονομικών
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•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες
Η βελτίωση της οργάνωσης των
υπηρεσιών του Δήμου.
Ικανότητα εξυπηρέτησης του
πολίτη με την άμεση προώθηση
των αιτημάτων του
Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του
πολίτη και άμεση εξυπηρέτηση
μέσω τηλεφωνικής γραμμής
Η αξιοποίηση του νέου
διαδικτυακού ιστοχώρου
Εφαρμογή της «Διοίκησης μέσω
Στόχων» και μέτρηση της
αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας
H πιστοποίηση της διαχειριστικής
επάρκειας των οργανωτικών
μονάδων και της Τεχνικής
Υπηρεσίας ως δικαιούχου σε έργα
υποδομών
Η κατάρτιση εσωτερικών
κανονισμών λειτουργίας
Βελτίωση συνεργασίας μεταξύ των
υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών
Προσώπων και των επιχειρήσεών του

Ευκαιρίες
Η επιτάχυνση της Ψηφιοποίησης
από Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Αξιοποίηση διαθρωτικών αλλαγών
της Δημόσιας Διοίκησης
Διεύρυνση και αξιοποίηση
διαδημοτικών συνεργασιών
Η υποχρέωση δημιουργίας
τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Δυνατότητες
Η πρόσληψη ικανού και έμπειρου
στελεχιακού δυναμικού σε
συγκεκριμένες ειδικότητες
Η αξιοποίηση της «Κινητικότητας»
και μετατάξεων των εργαζομένων
για στελέχωση με έμπειρο και
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•

•

•
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

υπηρεσιών, του τμήματος πρασίνου
και των ΝΠΔΔ
Απουσία σχεδιασμού και
προγραμματισμού εκπαίδευσης και
κατάρτισης του προσωπικού,
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες
Ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού και
υποδομών γραφείου για εφαρμογή
της τηλεργασίας και
τηλεπικοινωνίας
Ανάγκη εφαρμογής πολιτικών δια
βίου εκπαίδευσης
Η ψηφιοποίηση για τον περιορισμό
της
γραφειοκρατίας
και
την
εξοικονόμηση εργατοωρών.
Περιορισμοί
Πολιτικές περιορισμού των
προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα
Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες
διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ
Προσλήψεις εργαζομένων ορισμένου
χρόνου, που περιορίζουν την
εκπαίδευση του συγκεκριμένου
προσωπικού
Έλλειψη εξειδικευμένων
προγραμμάτων από το ΙΝΕΠ
Περιορισμός των προγραμμάτων
εκπαίδευση και κατάρτισης εξαιτίας
της πανδημίας
Συνταξιοδότηση ικανού και
έμπειρου προσωπικού
Η προσωρινή μείωση του εργατικού
δυναμικού λόγο της πανδημίας
(ευαίσθητες ομάδες εργαζομένων,
γονείς ανήλικων κ.ά.)
Προβλήματα/ανάγκες
Ανάγκη προμήθειας και
εγκατάστασης δικτυακού εξοπλισμού
για την αναβάθμιση του δικτύου Η/Υ
Ανάγκη προμήθειας μηχανογραφικού
εξοπλισμού για την υποστήριξη της
τηλεργασίας
Ελλιπής αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για
την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του
πολίτη
Η ελλιπής κατάρτιση του προσωπικού
στη χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και νέων τεχνολογιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
Η
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗ

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Περιορισμοί
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ικανό προσωπικό
Συμμετοχή των εργαζομένων σε
προγράμματα επιμόρφωσης και
εφαρμογή πολιτικής δια βίου
εκπαίδευσης
Η αγορά και εγκατάσταση
μηχανογραφικών προγραμμάτων
προηγμένης τεχνολογίας των
υπηρεσιών του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
Η εφαρμογή της «Διοίκησης μέσω
Στόχων»

Ευκαιρίες
Εκπαίδευση και εξειδίκευση μέσω
των προγραμμάτων του ΙΝΕΠ
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για
παροχή κινήτρων και αύξηση της
παραγωγικότητας του ανθρώπινου
δυναμικού
Κινητικότητα και μετατάξεις ως
ευκαιρία ανανέωσης του
ανθρώπινου δυναμικού
Η λειτουργία του Ψηφιακού
οργανογράμματος
Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων
πόρων για την αναβάθμιση
υλικοτεχνικής υποδομής των
εργαζομένων

Δυνατότητες
Αναβαθμισμένος και σύγχρονος
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Δήμου
Αναβάθμιση του δικτύου δομημένης
καλωδίωσης με σύγχρονο εξοπλισμό
Η ανταπόκριση του δικτυακού
τόπου του Δήμου στις σύγχρονες
απαιτήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες
Αξιοποίηση εργαλείων των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στην εξυπηρέτηση του
πολίτη
Εκπαίδευση και αξιοποίηση του
προσωπικού για ενεργή συμμετοχή
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Αξιοποίηση του
νεοπροσλαμβανόμενου
εξειδικευμένου προσωπικού
πληροφορικής
Ευκαιρίες
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•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

ΚΤΙΡΙΑΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•
•
•
•

Έλλειψη δυνατότητας διάθεσης
κονδυλίων για την ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση του πολίτη
Η έλλειψη δυνατότητας διάθεσης
κονδυλίων για την εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίηση
εργαλείων των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Μικρή ταχύτητα του δικτύου
δεδομένων του «Σύζευξις I»
Η εστίαση του προσωπικού
πληροφορικής στην ασφάλεια του
δικτύου, αντί της ανάπτυξης νέων
υπηρεσιών και εξοπλισμού εξαιτίας
των αυξανόμενων κυβερνοεπιθέσεων.
Δυσλειτουργία των υπηρεσιών κατά
την περίοδο της Πανδημίας Covid-19
Προβλήματα/ανάγκες
Δημιουργία νέων υποδομών (π.χ.
Παιδικοί & Βρεφο/κοι σταθμοί,
Νηπιαγωγείο)
Ανάγκη ανανέωσης του στόλου των
οχημάτων και των μηχανημάτων
Ανάγκη απόκτησης οχημάτων και
εξοπλισμού για την εκτέλεση και
συντήρηση έργων πρασίνου
Έλλειψη κατάλληλου χώρου για το
αμαξοστάσιο και το συνεργείο του
Δήμου
Ανάγκη ενίσχυσης-αναβάθμισης της
υλικοτεχνικής υποδομής για την
υποστήριξη της τηλεργασίας,
τηλεδιασκέψεων και
τηλεκπαίδευσης
Έλλειψη χώρων αποδυτηρίων
εργατών
Περιορισμοί
Αδυναμία εξεύρεσης ιδίων πόρων για
την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων
παρεμβάσεων
Υψηλό κόστος μετεγκατάστασης και
διαμόρφωσης νέων κτιρίων για
στέγαση υπηρεσιών
Το κόστος αντικατάστασης του
εξοπλισμού

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Προβλήματα/ανάγκες

Δήμος Γαλατσίου

Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για
ανάπτυξη νέων προηγμένων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην
υπηρεσία του πολίτη
Διασύνδεση του Μητρώου της ΑΑΔΕ
με το μητρώο των Δήμων μέσω της
πλατφόρμας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων
Η λειτουργία της πλατφόρμας
καταγραφής «Πέλοπας» του Govhub.
Αναβάθμιση ταχύτητας του δικτύου
δεδομένων μέσω του «Σύζευξις ΙΙ»
Ενίσχυση του εξοπλισμού
τηλεργασίας, μέσω της
αξιοποίησης πόρων στην
καταπολέμηση των επιπτώσεων της
Πανδημίας Covid-19
Δυνατότητες
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η
αναβάθμιση, συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη των υφιστάμενων
μηχανογραφικών εφαρμογών και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον
Πολίτη.
Αξιοποίηση πόρων για τη συντήρηση
των υφιστάμενων κτιρίων
Βελτίωση των υπηρεσιών
εξυπηρέτησης του πολίτη
Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
του ανθρώπινου δυναμικού
Ενίσχυση του τομέα της
καθαριότητας, μέσω της ανανέωσης
του εξοπλισμού

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση πόρων μέσω
χρηματοδοτικών εργαλείων για τη
συντήρηση των υφιστάμενων κτιρίων
Μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης
Κοινωνικών υπηρεσιών στο
δημαρχιακό κτίριο
Μετεγκατάσταση του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού στο
«ΠΑΛΑΙ»
Ανανέωση του στόλου των οχημάτων
Η δρομολόγηση Λεωφορείου για
την εξυπηρέτηση της αστικής
κυκλοφορίας
Δυνατότητες
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•
•
•
•
•
•
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Εξάρτηση του Δήμου από τις
επιχορηγήσεις για επενδυτικές
•
δαπάνες
Αδυναμία είσπραξης βεβαιωθέντων
παλαιοτέρων οικονομικών ετών
•
Αδυναμία εφαρμογής πολιτικών
μείωσης λειτουργικών δαπανών
Η αδυναμία κοστολόγησης των
•
υπηρεσιών
Ανάγκη δημιουργίας τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου
Η μείωση των εσόδων εξαιτίας της
υγειονομικής και οικονομικής κρίσης
Περιορισμοί
Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον
•
και οι περιορισμοί λειτουργίας των
καταστημάτων
Η μείωση των εσόδων, εξαιτίας της
•
απαγόρευση λειτουργίας των
επιχειρήσεων και της εστίασης
Μειωμένη χρηματοδότηση των ΟΤΑ
μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων κ.λπ.
•
Οικονομική αδυναμία των πολιτών
και των τοπικών επιχειρήσεων
•
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ
χωρίς ανάλογη χρηματοδότηση
Αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης
νέων κοινωνικών δομών λόγω της
•
υγειονομικής και οικονομικής κρίσης
Η αδυναμία αξιοποίησης της
δημοτικής περιουσίας εξαιτίας του
πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου
Αυξημένο διαχειριστικό κόστος της
πανδημίας
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του Δήμου
Αξιοποίηση και διάθεση πόρων για
την άμεση υλοποίηση δράσεων και
έργων
Αξιοποίηση της στοχοθεσίας ως
εργαλείου οικονομικού
προγραμματισμού
Η υποχρεωτική παρακολούθηση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ευκαιρίες
Πρωτοβουλίες ένταξης σημαντικών
έργων σε προγράμματα
χρηματοδότησης
Ένταξη του σχεδίου ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων του Δήμου στον
ευρύτερο κεντρικό σχεδιασμό
(εθνικό, περιφερειακό) για την
απορρόφηση πόρων
Ενίσχυση των οικονομικών πόρων
μέσω της εξασφάλισης χορηγικών
προγραμμάτων και δωρεών
Συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα για την αξιοποίηση ευκαιριών
στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και
την τοπική ανάπτυξη
Η χρηματοδότηση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και
των δικαστικών αποφάσεων

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού και ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών
και υπηρεσιών, αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό
επίπεδο, με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της
λειτουργίας του.
Αναλύοντας τα δεδομένα της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του Εσωτερικού
Περιβάλλοντος του Δήμου, διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού
σε όλες τις ειδικότητες, ιδιαίτερα στα Ν.Π.Δ.Δ και την Κοινωνική Υπηρεσία, λόγω της όξυνσης
των κοινωνικών προβλημάτων που προκαλεί η οικονομική και υγειονομική κρίση. Η
βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού και η υιοθέτηση του σχεδιασμού και
προγραμματισμού εκπαίδευσης είναι απαραίτητα για την βελτίωση της αποδοτικότητας και
της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Η ανεπαρκής στελέχωση του Δήμου με τον
περιορισμό του αριθμού των προσλήψεων και την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων
συνταξιοδότησης την τελευταία 10ετία της οικονομικής κρίσης, μπορεί ως ένα βαθμό να
αντισταθμιστεί με την αξιοποίηση της «Κινητικότητας».
Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και η δημιουργία νέων διευθύνσεων
και τμημάτων, αλλά και η υποχρέωση δημιουργίας τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,

Δήμος Γαλατσίου
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θεωρούνται απαραίτητα από τις υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου.
Παρατηρείται καθυστέρηση στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρησης της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για την βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του
προσωπικού και των δραστηριοτήτων. Αναγκαία είναι η εφαρμογή της «Διοίκησης μέσω
Στόχων» για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με την εφαρμογή δεικτών μέτρησης
της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εργαζομένων σε συνδυασμό με τη βελτίωση
του προγραμματισμού και συντονισμού των υπηρεσιών και της συνεργασίας μεταξύ των
υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
Η εξασφάλιση πόρων για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και την αντιμετώπιση της
αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων καθιστά απαραίτητες τις επενδύσεις στην αναβάθμιση των
δικτυών, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τη συστηματική ψηφιακή εκπαίδευση των
υπαλλήλων. Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, η ανανέωση του μηχανογραφικού εξοπλισμού
και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των
πολιτών και συνεισφέρουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση του κόστους
εργασίας.
Διαπιστώνεται η έλλειψη λειτουργικότητας των χώρων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του
Δήμου, όπως η Κοινωνική Υπηρεσία, λόγω του αυξημένου όγκου των εξυπηρετούμενων
πολιτών. Είναι επίσης αναγκαία η εξεύρεση νέων χώρων για την στέγαση του αμαξοστασίου
και του συνεργείου αυτοκινήτων και των αποδυτηρίων των εργατών του Δήμου.
Η επιδίωξη ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης σημαντικών επενδυτικών έργων για την
δημιουργία νέων σχολικών υποδομών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και την
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων
αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο.
Η οικονομική αδυναμία των πολιτών εξαιτίας των απαγορεύσεων της υγειονομικής κρίσης και
της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης και των εμπορικών καταστημάτων, μετά την 10ετή
χρηματοπιστωτική κρίση, επηρεάζουν τον ρυθμό είσπραξης των εσόδων του Δήμου. Ενώ η
αδυναμία μείωσης των λειτουργικών δαπανών και κοστολόγησης των υπηρεσιών σε
συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ, προκαλούν επιπτώσεις στη οικονομική
διαχείριση του Δήμου. Ωστόσο η ένταξη του Δήμου σε προγράμματα χρηματοδότησης των
επενδύσεων, των κοινωνικών δομών και η αξιοποίηση τους στη μείωση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και την εξόφληση δικαστικών αποφάσεων, αντισταθμίζουν το εύρος των επιπτώσεων.
Στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας
επιτακτική ανάγκη είναι, εκτός από την παρακολούθηση και εφαρμογή της οικονομικής
στοχοθεσίας, ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος οικονομικός προγραμματισμός για τον
εξορθολογισμό των δαπανών και η συστηματική προσπάθεια ένταξης έργων οικονομικής
ανάπτυξης στον ευρύτερο κεντρικό σχεδιασμό (εθνικό ή περιφερειακό), για την βελτίωση της
οικονομικής διαχείρισης.

Δήμος Γαλατσίου
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Αριθμός και Ποσοστό εργαζομένων ανά είδος σχέσης εργασίας
Είδος Εργασιακής Σχέσης στο Δήμο
Αριθμός
Ποσοστό
και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Εργαζομένων
%
Μόνιμο Προσωπικό
168
34,85%
ΙΔΑΧ
279
57,88%
ΙΔΟΧ
30
6,22
Ειδικών Συνεργατών
5
1,04
Σύνολο
482
100,00%
Πίνακας 42 : Αριθμός και Ποσοστό εργαζομένων ανά είδος σχέσης εργασίας

Γράφημα 13 : Ποσοστό εργαζομένων ανά είδος σχέσης εργασίας
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Αριθμός και Ποσοστό εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Αριθμός Εργαζομένων Δήμου
Είδος Εκπαίδευσης
και Ν.Π.Δ.Δ.
Ποσοστό %
ΠΕ
82
17,01%
ΤΕ
50
10,37%
ΔΕ
155
32,16%
ΥΕ
195
4,46%
Σύνολο
482
100,00%
Πίνακας 43 : Αριθμός και Ποσοστό εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Γράφημα 14 : Ποσοστό εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης
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Αριθμός και Ποσοστό κατανομής προσωπικού ανά Διεύθυνση του Δήμου
Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

Αριθμός
Εργαζομένων
10

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

74

20,33%

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

30

8,24%

Δ/νση Κ.Ε.Π.

17

4,67%

157

43,13%

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας

39

10,71%

Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

37

10,16%

364

100,00%

Δ/νσεις Δήμου Γαλατσίου

Δ/νση Περιβάλλοντος - Ποιότητας Ζωής

Σύνολο

Ποσοστό %
2,75%

Πίνακας 44 : Αριθμός και Ποσοστό κατανομής προσωπικού ανά Διεύθυνση του Δήμου

Γράφημα 15 : Ποσοστό κατανομής προσωπικού ανά Διεύθυνση

Δήμος Γαλατσίου
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Αριθμός και Ποσοστό κατανομής προσωπικού ανά Υπηρεσία στο σύνολο
του Δήμου
Αριθμός
Εργαζομένων

Ποσοστό
%

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

10

2,07%

Δ/νση Κ.Ε.Π.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

17
30

3,53%
6,22%

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

39
74

8,09%
15,35%

157

32,57%

33
37

6,85%
7,68%

Υπηρεσίες Δήμου Γαλατσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Δ/νση Περιβάλλοντος - Ποιότητας Ζωής
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός (Ν.Π.Δ.Δ.)
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Σύνολο

85

17,63%

482

100,00%

Πίνακας 45 : Αριθμός και Ποσοστό κατανομής προσωπικού ανά Υπηρεσία στο σύνολο του Δήμου

Ποσοστό κατανομής προσωπικού ανά υπηρεσία του Δήμου

Γράφημα 16 : Ποσοστό κατανομής προσωπικού ανά Υπηρεσία στο σύνολο του Δήμου
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο Εσωτερικό Περιβάλλον του
Δήμου είναι τα εξής:
Οργάνωση δομή και συστήματα λειτουργίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η πρόσληψή έμπειρου και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού για τη βελτίωση της
οργανωτικής δομής του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ
Η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ
Η υποχρεωτική δημιουργία τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η ψηφιοποίηση σημαντικών τομέων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών
Η εφαρμογή διαδικασιών για τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ
των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων
Η εφαρμογή διαδικασιών οργάνωσης, προγραμματισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του Δήμου
Ο προσανατολισμός στη διοίκηση ποιότητας μέσω καθορισμού στόχων και μέτρηση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
Η διεύρυνση των συνεργασιών με Δήμους, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για την
ανάπτυξη προγραμμάτων, δράσεων και βελτίωση των υποδομών
Η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην
αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων

Ανθρώπινο Δυναμικό
•
•
•
•
•

Η πρόσληψη έμπειρου και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού από το Δήμο και τα
Ν.Π.Δ.Δ και η αξιοποίηση της «Κινητικότητας».
Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης,
ψηφιοποίησης και κατάρτιση στις αλλαγές της νομοθεσίας
Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού
Η βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του
Δήμου
Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των διαδικασιών λειτουργίας
του Δήμου με την εφαρμογή της «Διοίκησης μέσω Στόχων»

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
•
•
•
•
•
•

Η προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του δικτύου
Η/Υ
Η αξιοποίηση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού στην υπηρεσία του πολίτη
Η εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίηση εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
Η εκπαίδευση του προσωπικού πληροφορικής στην ασφάλεια του δικτύου
Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
Η προμήθεια εξοπλισμού και υποδομών γραφείου για την εφαρμογή της τηλεργασίας και
τηλεπικοινωνίας

Κτηριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός
•

Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την κατασκευή νέων υποδομών
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•
•
•
•

Η αναβάθμιση των υφισταμένων υποδομών και ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού
εξοπλισμού
Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων
Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου
Η αναβάθμιση των υποδομών καθαριότητας, εξοπλισμού πρασίνου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Οικονομικά και περιουσία
•
•
•
•
•
•
•

Η ανάπτυξη μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης για τον συστηματικό έλεγχο της
οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
Η αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας και των επενδύσεων του Δήμου
Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη των επενδύσεων του Δήμου
Η αξιοποίηση της χρηματοδότησης και η εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου για τη μείωση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Η ένταξη του σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου στον ευρύτερο κεντρικό σχεδιασμό για την
ενίσχυση της χρηματοδότησης σημαντικών επενδύσεων
Η αξιοποίηση της δημιουργίας τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Η αξιοποίηση της στοχοθεσίας ως εργαλείου οικονομικού προγραμματισμού
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Κεφάλαιο 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2
3

ΕΠ_ 07. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ €
2018
2019
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
30.545.649,65 27.847.974,75
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
15.569.568,03
11.796.994,53
146.964,91
120.192,70
Πρόσοδοι από την ακίνητη περιουσία
140.374,72
85.098,71
Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία
3.993.749,36
3.962.521,81
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

4
5

Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
Φόροι και εισφορές

6
7
1

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
Λοιπά τακτικά έσοδα
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0
1

11
12

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

13
14
15

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
Δωρεές-Κληρονομιές-Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις-Πρόστιμα- Παράβολα

16

21
22

Λοιπά έκτακτα έσοδα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά
Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα

3
31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
Εισπράξεις από δάνεια

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα τα παρελθόντα έτη
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
Επιστροφές χρημάτων
Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα )

2

4
41
42
43
5

2020
25.422.589,26
11.465.955,77
55.237,30
18.199,66
3.828.971,01

668.278,66
500.227,79

694.333,85
506.650,41

636.130,78
491.196,15

9.960.449,76
159.522,83

6.287.481,03
140.716,02

6.282.804,82
153.416,05

1.873.758,98
13.501,41
357.052,90

2.347.289,45
3.463,80
1.452.522,22

2.665.222,31
4.991,00
1.596.144,90

1.230.219,22
1.150,00
120.236,50

597.913,50
2.623,73
71.058,71

896.913,23
0,00
46.175,01

151.598,95

219.707,49

120.998,17

1.100.499,92

1.318.568,49

1.337.259,62

1.090.219,82
10.280,10

1.273.136,17
45.432,32

1.336.124,62
1.135,00

153.262,26
0,00

133.996,65
0,00

109.578,49
0,00

153.262,26

133.996,65

109.578,49

2.863.222,99

3.687.989,61

3.622.042,53

2.816.903,87
46.319,12

3.148.093,21
72.691,40

3.193.722,45
40.120,08

0,00

467.205,00

388.200,00

8.985.337,47

8.563.136,02

6.222.530,54

21.982.513,63
17.892.943,48
7.123.586,29
630.707,97
975.106,26

21.625.444,21
15.657.029,85
7.606.271,20
659.486,59
1.165.272,07

19.003.706,55
14.615.626,69
7.519.688,95
567.083,69
1.141.435,82

68.723,47
301.465,45

71.234,91
553.075,29

29.952,53
394.087,94

356.696,45
396.380,99
4.846.916,35

231.452,88
224.595,60
4.507.053,03

6
60
61
62

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων

63
64

Φόροι και τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα

65
66

354.792,65
402.227,25
8.035.975,74

68

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
παραχωρήσεις- παροχές-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις-δωρεές
Λοιπά έξοδα

358,40

1.696,00

276,25

7
71
73

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα

508.636,00
166.134,09
342.501,91

2.082.915,38
1.416.811,50
666.103,88

342.817,72
60.923,11
261.998,33

74
75

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00
0,00

0,00
0,00

19.896,28
0,00

8
81
82

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)
Λοιπές Αποδόσεις

3.580.934,15
743.009,07
2.837.925,08

3.885.498,98
706.326,41
3.179.172,57

4.045.262,14
846.625,04
3.198.637,10

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων
κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αποθεματικό

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

67

85
9
91
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Έσοδα ετών 2018-2019-2020
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00

8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2018

Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα Έσοδα
Έσοδα Παρελθόντων Οικον.Ετών (ΠΟΕ)
Εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων ΠΟΕ
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
Χρηματικό Υπόλοιπο

2019

2020

Γράφημα 17 : Έσοδα των ετών 2018,2019,2020 του Δήμου

Γράφημα 18 : Δαπάνες των ετών 2018, 2019, 2020 του Δήμου
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Κεφάλαιο 8. Στρατηγικός Σχεδιασμός
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

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.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Αποστολή, Όραμα, Αρχές Λειτουργίας και Διακυβέρνησης
Αποστολή
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.

Όραμα
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.

Κατευθυντήριες Αρχές
Ο ρόλος και η σημασία της άσκησης αρμοδιοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην τοπική
ανάπτυξη και ιδιαίτερα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων,
προσδιορίζει τον στρατηγικό της ρόλο. Η εμφάνιση της πανδημίας μετά την μακροχρόνια
οικονομική ύφεση της χώρας, ανέστειλε τις ευνοϊκές προβλέψεις ανάκαμψης του ρυθμού
ανάπτυξης και των επενδύσεων, επηρεάζοντας τον Δήμο Γαλατσίου. Ο Δήμος διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των πολιτικών της τοπικής ανάπτυξης και μετατρέπεται σε
αρωγό στα συσσωρεμένα κοινωνικά προβλήματα, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, η
αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να επιτευχθεί με στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν :
•
•
•
•

Την κατασκευή νέων υποδομών,
τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υφιστάμενων,
τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών από την κοινωνική πολιτική, καθώς
αποτελεί τον βασικό άξονα-στόχο της πολιτικής του Δήμου,
την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Από τη SWOT ανάλυση που προηγήθηκε στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου
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προκύπτει πως απαιτούνται καίριες παρεμβάσεις για την εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής
και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, που εστιάζονται:
1. Στην ενίσχυση των δράσεων των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας με προγράμματα
Κοινωνικής Υποστήριξης και Πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. σίτιση, έκτακτη
οικονομική ενίσχυση κ.λπ.) και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
(π.χ. θέματα ισότητας, υποστήριξη ανέργων, ένταξη μεταναστών κ.λπ.).
2. Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων πρόληψης και υγείας με
εξειδικευμένα προγράμματα ενημέρωσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
3. Στην ενίσχυση του Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης και την προσέλκυση νέων εθελοντών
ώστε να διευκολύνεται η οργάνωση δράσεων για την υποστήριξη και ευαισθητοποίηση
των πολιτών.
4. Στην αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και του εξοπλισμού για την εξασφάλιση της
λειτουργικότητας τους.
5. Στη δημιουργία νέων υποδομών και την αναβάθμιση των υφιστάμενων παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών.
6. Στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών των Κ.Α.Π.Η.
7. Στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης των νέων, των γυναικών, των
ανέργων για τη βελτίωση των ικανοτήτων και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
8. Στην εφαρμογή στοχευμένων δράσεων μείωσης της ανεργίας και των κοινωνικών
ανισοτήτων, μέσω πολιτικών και μέτρων εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης.
9. Στην προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης και στην προβολή των
πολιτιστικών δράσεων, για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της εμπορικής
δραστηριότητας της περιοχής.
10. Στην κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων
και των χώρων αναψυχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
11. Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την προμήθεια οχημάτων και
εξοπλισμού μείωσης της ρύπανσης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,
συμφώνα με τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε.
12. Στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω του ενιαίου πολεοδομικού
και κυκλοφοριακού σχεδιασμού με έμφαση στις ‘’πράσινες’’ διαδρομές και τη
δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας
13. Στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων και τη διασφάλιση
της αποδοτικής συντήρησης και της αποτελεσματικής καθαριότητας τους.
14. Στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
15. Στη στελέχωση και την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για τη μεγιστοποίηση της
απόδοσης.
Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων κρίνεται απαραίτητη από το Δήμο Γαλατσίου για
την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
και τα αιτήματα των πολιτών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της βιώσιμης
ανάπτυξης και της εκπλήρωσης της αποστολής 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
Η πανδημία και οι οικονομικές συνθήκες δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες σε
υποστηρικτικές κοινωνικές δομές για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ο Δήμος θέτει ως
πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ενισχύοντας και οργανώνοντας τις
Υπηρεσίες του προς αυτόν το σκοπό. Παράλληλα, η βελτίωση της καθημερινότητας του
πολίτη, αυξάνει την ανάγκη αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του, μέσω της αναβάθμισης
των διοικητικών διαδικασιών, την ψηφιοποίηση βασικών υπηρεσιών, αλλά και την υιοθέτηση
δράσεων που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ενέργειες και δράσεις του Δήμου για το χρονικό διάστημα 2019-2023
στοχεύουν:
- Την ενίσχυση και επέκταση των υφιστάμενων δομών κοινωνικής προστασίας.
- Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσα από την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κατοίκων και αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου.
- Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, μέσω της βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας του Δήμου.
- Την αύξηση της επισκεψιμότητας μέσω της προβολής της «ταυτότητας» του Δήμου.
Συγκεκριμένα,
οι
άξονες
έργων
και
οι
ενέργειες
του
Δήμου
αποβλέπουν:
- Στην ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, καθώς και στην ενεργή συμμετοχή
των πολιτών με την προώθηση του εθελοντισμού και των δικτύων αλληλεγγύης, που στηρίζουν
όσους έχουν ανάγκη.
- Στην ένταξη περισσότερων αναπτυξιακών έργων της περιοχής του Δήμου, μέσω της
αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων.
- Στη διαμόρφωση ενός Δήμου φιλικού προς τον πολίτη, με αποτελεσματικές υπηρεσίες.
- Στην βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Δομών με
κατάλληλη στελέχωση, συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων και ορθολογική οικονομική
διαχείριση.
- Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προσέλκυση στο Δήμο νέων
επισκεπτών και επιχειρήσεων, μέσα από την υλοποίηση έργων αναψυχής, προσβασιμότητας,
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των κατοίκων
και αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου.
Η εφαρμογή του Στρατηγικού σχεδιασμού εκτός από την υλοποίηση των δράσεων από τον
Δήμο, οφείλει να έχει την κοινή αποδοχή των φορέων, των οικονομικών παραγόντων της πόλης
αλλά και των πολιτών που διαβιούν εντός των ορίων του Δήμου.
Άξονας 1 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός
Μέτρο Κοινωνική Πρόνοια
1.1
Κωδ.
Στόχος
Αρμόδια
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Υπηρεσία
1.1.1. Αναβάθμιση και διεύρυνση
Διεύθυνση
• Αλλαγή χώρου εγκατάστασης των
των Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κοινωνικής
Κοινωνικών Υπηρεσιών
του Δήμου
Πολιτικής και
• Εισαγωγή νέων αρμοδιοτήτων
Υγείας,
• Δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών
Διεύθυνση
Τεχνικών
Υπηρεσιών,
1.1.2
Ενίσχυση των
Διεύθυνση
• Πληρωμή ενοικίου του χώρου
δραστηριοτήτων της Ανοικτής Κοινωνικής
• Προμήθεια αναλωσίμων
Δομής : «Κέντρο
Πολιτικής και
• Ενίσχυση με επιστημονικό προσωπικό

Δήμος Γαλατσίου

152

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
Δημιουργικής Απασχόλησης
& στήριξης ΑμεΑ.»

Υγείας,

1.1.3

Ενίσχυση των Δομών
Αντιμετώπισης της Φτώχειας

1.1.4

Δράσεις παροχής βοήθειας
σε αστέγους

Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών,
Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας
Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

Μέτρο
1.2
Κωδ.

Κοινωνική Μέριμνα

1.2.1

Μέριμνα για τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες
(ηλικιωμένοι, άποροι,
μετανάστες, άνεργοι, ΑμεΑ)

1.2.2

1.2.3

Μέτρο
1.3
Κωδ.

Στόχος

• Δημιουργία νέου πολυδύναμου κέντρου
ημερήσιας απασχόλησης ενήλικων ΑμεΑ
(ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ)
• Οικονομική Ενίσχυση με ιδίους πόρους
και επιστημονικό προσωπικό για :
Το Κοινωνικό Συσσίτιο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο
Την Κοινωνική Ιματιοθήκη
• Προγράμματα στήριξης και οικονομικής
ενίσχυσης
• Αξιοποίηση της «Κοινωνικής Κατοικίας»
με συντήρηση και επισκευή ιδιοκτησίας
του Δήμου, για στέγαση
• Παραπομπή σε ξενώνες

Αρμόδια
Υπηρεσία
Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

• Οικονομικές Ενισχύσεις
• Πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας,
κλπ.
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Μείωση-απαλλαγή Δημοτικών Τελών για
ευπαθείς ομάδες
• Δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου
ΑμεΑ
• Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής –
θεραπευτική κολύμβηση για ΑμεΑ
• Αναβάθμισης και επέκταση του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Ενδυνάμωση του Τοπικού
Δ/νση
• Συντονισμός και συνεργασία για παροχή
Δικτύου φορέων παροχής
Κοινωνικής
κοινωνικής φροντίδας και ισότιμης
κοινωνικής φροντίδας
Πολιτικής και
ένταξης των ευπαθών κοινωνικών
Υγείας
ομάδων
Μέριμνα για την
Δ/νση
• Δημιουργία και λειτουργία
αντιμετώπιση και
Κοινωνικής
ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου παιδιού και
υποστήριξη παιδιών και
Πολιτικής και
εφήβου.
εφήβων
Υγείας
• Υποστήριξη εφήβων μέσω
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και
επαγγελματικού προσανατολισμού.
Κοινωνική Ενσωμάτωση και Κοινωνική Συνοχή
Στόχος

1.3.1

Μέριμνα για την κοινωνική
ενσωμάτωση όσων βιώνουν ή
απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισμό

Αρμόδια
Υπηρεσία
Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

1.3.2

Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των

Δ/νση
Κοινωνικής

Δήμος Γαλατσίου

• Βελτίωση Λειτουργίας Κοινωνικού
Παρατηρητηρίου
• Δράσεις για πρώην χρήστες τοξικών
ουσιών, μετανάστες, αποφυλακισθέντες,
οικονομικά ασθενείς, ψυχικά πάσχοντες
• Λειτουργία Παρατηρητηρίου ΑμεΑ
(προσβασιμότητα – λειτουργικότητα)
• Αξιοποίηση του νέου θεσμού «Εθελοντής
της Γειτονιάς»
• Προγράμματα ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης και μέσω Κοινωνικών
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πολιτών
σε κοινωνικά ζητήματα

Πολιτικής και
Υγείας
•

1.3.3

Ένταξη σε δίκτυα φορέων
παροχής υπηρεσιών
ενημέρωσης, πρόληψης &
παρεμβάσεων

Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

•

•
•
1.3.4

Λειτουργία Ομάδας
Προστασίας Ανηλίκων, για
την παιδική κακοποίησηπαραμέληση

Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

•
•
•
•

1.3.5

Δράσεις ενημέρωσης,
κατάρτισης και
επαγγελματικού
προσανατολισμού των νέων

Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

•
•

1.3.6

Δράσεις ενημέρωσης,
υποδοχής και ένταξης των
μεταναστών στην κοινότητα

Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

•
•
•

1.3.7

Ανάπτυξη Δράσεων για
θέματα Ισότητας των Φύλων

Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

•

•
•

•

Δήμος Γαλατσίου

δικτύων, διαδικτυακών δράσεων και
εκτύπωση εντύπων με εξειδικευμένες
θεματικές ενότητες.
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
Διοργάνωση από κοινού δράσεων με το
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. - Κ.Ψ.Υ. κλπ., ΚΕΠ
Υγείας και Κέντρα Ημέρας για ψυχικά
πάσχοντες, Εταιρεία Πρόληψης και
Αντιμετώπισης Alzheimer
Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού
για την Άνοια
Διασύνδεση του Κέντρου Κοινότητας του
Δήμου με φορείς του εξωτερικού για
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.
Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Προστασίας Παιδιών (Child Guarantee)
Διασύνδεση του Δήμου με το ΕΚΚΑ και
το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού
Διοργάνωση δράσεων για την
ψυχοεκπαίδευση του πληθυσμού
Εφαρμογή προγράμματος ΚΥΨΕΛΗ
(καταγγελίες-παραπομπή-προστασία
κακοποιημένων παιδιών Υπεύθυνος σε
κάθε Φορέα παιδικής Προστασίας )
Συνεργασία με το Κ.Ε.Συ.Π.
Πρόσληψη επαγγελματία συμβούλου
σταδιοδρομίας και επαγγελματικού
προσανατολισμού για δράσεις σε
σχολεία, ατομική συμβουλευτική,
παρέμβαση σε εφήβους.
Συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο
Ένταξης Μεταναστών
Έκδοση ενημερωτικών εντύπων σε
διάφορες γλώσσες για υποβοήθηση της
καθημερινότητας των μεταναστών
Εκδηλώσεις ανταλλαγής πολιτιστικών
στοιχείων
Προγράμματα παρεμβάσεων σε ομάδες
πληθυσμού, σε σχολεία και σε ομάδες
νέων σε συνεργασία με Γ. Γραμματεία
Ισότητας
Παρεμβάσεις σχετικές με την
«παρενόχληση» στους εργασιακούς
χώρους
Δράσεις κατάργησης έκφρασης στο
δημόσιο λόγο και δημόσια έγγραφα που
σηματοδοτούν διάκριση, με βάση το
Φύλο
Συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή
Ισότητας
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1.3.8

Δράσεις για την Πρόληψη
της Παραβατικότητας

Μέτρο
1.4
Κωδ.

Προαγωγή της Υγείας και Δημόσια Υγεία

1.4.1

Προγράμματα Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας – Αγωγής
Υγείας

1.4.2

Δράσεις για τη Δημόσια
Υγεία

1.4.3

Αναβάθμιση Δημοτικού
Ιατρείου

1.4.4

Λειτουργία Κέντρου
Πρόληψης Υγείας

Μέτρο
1.5
Κωδ.

Στόχος

Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

Αρμόδια
Υπηρεσία
Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας
Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας
Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας

Δ/νση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας
Παιδεία, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
Στόχος

1.5.1

Προγράμματα ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης

1.5.2

Υποδομές εκπαίδευσης και
βελτίωση των υπηρεσιών

Μέτρο
1.6
Κωδ.

Πολιτισμός και Αθλητισμός

1.6.1

Αθλητικές υποδομές και

Στόχος

Δήμος Γαλατσίου

Αρμόδια
Υπηρεσία
Τμήμα Παιδείας,
Δία Βίου
Μάθησης και
Πολιτισμού,
Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς

Τμήμα Παιδείας,
Δία Βίου
Μάθησης και
Πολιτισμού,
Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς

Αρμόδια
Υπηρεσία
Αθλητικός και

• Επέκταση του Τοπικού Δικτύου
Αλληλεγγύης και για λοιπές υπηρεσίες
του Δήμου
• Λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου
Πρόληψης Παραβατικότητας
• Συνεργασία με τον Συνήγορο των
Δικαιωμάτων του Παιδιού
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
• Προγράμματα για διάφορες ομάδες
πληθυσμού, σχολεία, κλπ.
• Διοργάνωση αιμοδοσίας και δράσεων
αύξησης της συμμετοχής
• Προγράμματα πρόληψης,
αντιμετώπισης, αποκατάστασης
• Ειδικά προγράμματα για την Πανδημία
Covid-19
• Δράσεις ανάπτυξης της φιλοζωίας
• Βελτίωση υφιστάμενων δομών
• Ανάπτυξη δράσεων ανά θεματικό τομέα
(πχ. Προαγωγής Υγείας Γυναικείου
Πληθυσμού, Μελανώματος,
Τυφλότητας-Κωφότητας κλπ.)
• Δράσεις ενημέρωσης πληθυσμού για
συγκεκριμένα Νοσήματα με το ΚΕΠ
Υγείας του ΕΔΔΥΠΠΥ

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
• Βελτίωση των υποδομών και του
εξοπλισμού των σχολικών μονάδων
• Ενίσχυση της προστασίας της υγείας των
μαθητών και εκπαιδευτικών των
σχολείων, μέσω δράσεων και
ενημέρωσης σε συνεργασία με την
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών και
άλλους φορείς
• Εκπαιδευτικά προγράμματα, κατάρτιση
και Δια βίου μάθηση μαθητών,
εκπαιδευτικών, κατοίκων και
εργαζομένων κλπ.
• Δημιουργία νέων υποδομών
εκπαίδευσης και βελτίωση των
υφιστάμενων
• Αποτελεσματική λειτουργία των
σχολικών επιτροπών
• Ανάπτυξη μαθητικών αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
• Κατασκευή νέων αθλητικών υποδομών
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αναβάθμιση υπηρεσιών
αθλητισμού

Πολιτιστικός
Οργανισμός
(Ν.Π.Δ.Δ)

1.6.2

Αξιοποίηση και αναβάθμιση
υπηρεσιών πολιτισμού

Αθλητικός και
Πολιτιστικός
Οργανισμός
(Ν.Π.Δ.Δ)

Μέτρο
1.7
Κωδ.

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ

1.7.1

Αναβάθμιση των υποδομών
και των παρεχόμενων
υπηρεσιών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών

1.7.2

Αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και
υποδομών
των Κ.Α.Π.Η.

Άξονας
Μέτρο
2.1
Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια
Υπηρεσία
Οργανισμός
Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Οργανισμός
Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης
(Ν.Π.Δ.Δ.)

• Αναβάθμιση και ανακατασκευή των
υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και
του εξοπλισμού
• Αναβάθμιση των παρεχόμενων
αθλητικών υπηρεσιών
• Διοργάνωση και ανάπτυξη αθλητικών
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
• Αξιοποίηση των υποδομών πολιτισμού
• Δράσεις ενίσχυσης της πολιτιστικής
δημιουργίας
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον
πολιτισμό και τις τέχνες
• Βελτίωση των παρεχόμενων πολιτιστικών
υπηρεσιών
• Συνεργασία με Δήμους και Πολιτιστικά
Σωματεία και Φορείς για την ανάπτυξη
πολιτιστικών δράσεων
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
• Προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικών
δραστηριοτήτων, βιωματικά εργαστήρια,
και δράσεις ευαισθητοποίησης και
ανάπτυξης ικανοτήτων
• Δημιουργική απασχόληση και
διοργάνωση εκδηλώσεων παιδικών
σταθμών
• Αναβάθμιση και δημιουργία υποδομών,
εξοπλισμού και παρεχόμενων
υπηρεσιών των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών
• Ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας
με τους γονείς
• Αξιοποίηση προγραμμάτων «Εναρμόνιση
της Οικογενειακής & Επαγγελματικής
Ζωής» και «Οικονομικής στήριξης
οικογενειών με παιδιά προσχολικής
ηλικίας»
• Προγράμματα υγείας και προληπτικής
ιατρικής
• Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους ηλικιωμένους
• Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
και υποδομών
• Προγράμματα υγείας και προληπτικής
ιατρικής
• Δραστηριότητες δημιουργικής
απασχόλησης και επιμορφωτικά
προγράμματα ειδικά προσαρμοσμένα
για την «Τρίτη ηλικία»
• Διοργάνωση πολιτιστικών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων

2 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Διαφύλαξη-Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των
Φυσικών Πόρων
Στόχος
Αρμόδια
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
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2.1.1

2.1.2

2.1.3

Μέτρο
2.2
Κωδ.

Προστασία και διαχείριση
δασικής-αναδασωτέας
περιοχής

Υπηρεσία
Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας ΖωήςΔ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

• Προστασία, ανάδειξη, βελτίωση
επισκεψιμότητας δασικών &
αναδασωτέων περιοχών του Δήμου
• Προστασία και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης
και πράσινη υποδομή
• Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων όπως
διάβρωση, πυρκαγιές κλπ.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της
πολιτικής προστασίας και συστημάτων
και υποδομών διαχείρισης κινδύνων
• Προώθηση της δράσης του εθελοντισμού
για την προστασία της δασικήςαναδασωτέας περιοχής
• Ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών σε
δασικές περιοχές για αναψυχή και
ήπιας μορφής αθλητική δραστηριότητα
• Πρόσληψη Δασολόγου
Ανάδειξη-αξιοποίηση και
Δ/νση
• Προστασία, ανάδειξη και βελτίωση
προστασία αστικού πρασίνου Περιβάλλοντος &
περιοχών αστικού πρασίνου
Ποιότητας Ζωής- • Αναβάθμιση των υποδομών παροχής
Δ/νση Τεχνικών
υπηρεσιών
Υπηρεσιών
• Ενίσχυση της βιοποικιλότητας
• Προώθηση δράσεων εθελοντισμού για
την προστασία του αστικού πρασίνου
• Αυστηρός έλεγχος και επιβολή
προστίμων για αυθαίρετες ενέργειες
πολιτών, όπως κλαδέματα και κοπές
δένδρων
Προστασία και διαχείριση
Δ/νση
• Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση
των υδατικών πόρων
Περιβάλλοντος &
υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης
Ποιότητας Ζωής- • Επέκταση αρδευτικού συστήματος
Δ/νση Τεχνικών
• Αξιοποίηση γεωτρήσεων
Υπηρεσιών
• Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου
διαρροών σε συστήματα άρδευσης
• Στοχευμένες δράσεις για την προστασία
και διαχείριση των υδατικών πόρων του
Δήμου
• Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογίας
για τον καθορισμό των ζωνών ανάμιξης
σε επιφανειακά και υπόγεια Υδατικά
συστήματα
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
Στόχος

2.2.1

Διαχείριση υγρών αποβλήτων

2.2.2

Διαχείριση στερεών
αποβλήτων και καθαριότητα
οδών και κοινοχρήστων
χώρων

Δήμος Γαλατσίου

Αρμόδια
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
• Συμπλήρωση-ολοκλήρωση δικτύων
ακαθάρτων
• Συμπλήρωση-αναβάθμιση δικτύων
όμβριων υδάτων
• Αναβάθμιση δημοτικών υποδομών
διαχείρισης ΑΣΑ και καθαριότητας
κοινόχρηστων χώρων (προμήθεια
εξοπλισμού)
• Ανάπτυξη δικτύου "Πράσινων Σημείων"
(ανακύκλωση)

157

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου 2019-2023
• Προώθηση διαχείρισης βιοαποβλήτων
(κομποστοποίηση)
2.2.3
Βελτίωση της αισθητικής των Δ/νση
• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής
δημόσιων χώρων
Περιβάλλοντος &
αναβάθμισης και αναζωογόνησης
Ποιότητας Ζωής- • Ενσωμάτωση χωροταξικού και
Δ/νση Τεχνικών
πολεοδομικού σχεδιασμού στο ΓΠΣ του
Υπηρεσιών
Δήμου
• Ανάδειξη αστικών "τοπόσημων" που
συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση
• Βιώσιμη αστική κινητικότητα και
ενιαίος πολεοδομικός και
κυκλοφοριακός σχεδιασμός με έμφαση
σε «πράσινες» διαδρομές
• Διασφάλιση ελεύθερων χώρων στον
αστικό ιστό
2.2.4
Βελτίωση της οδικής
Δ/νση Τεχνικών
• Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια
ασφάλειας
Υπηρεσιών
και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
• Συνεργασία με ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για
ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κατασκευής
νέας γραμμής Μετρό
• Βελτίωση και συντήρηση οδικού
δικτύου
2.2.5
Βελτίωση υποδομών δικτύων Δ/νση Τεχνικών
• Αναβάθμιση και συντήρηση δικτύων
Υπηρεσιών
ηλεκτροφωτισμού Δήμου
• Επέκταση-υπογειοποίηση δικτύων
Μέτρο Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης, της Χρήσης ΑΠΕ και της «Έξυπνης»
2.3
Διαχείρισης της Ενέργειας
Κωδ.
Στόχος
Αρμόδια
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Υπηρεσία
2.3.1
Μείωση της κατανάλωσης
Δ/νση Τεχνικών
• Βελτίωση της ενεργειακής
της ενέργειας σε δημοτικούς
Υπηρεσιών
αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια
χώρους
• Νέες εγκαταστάσεις ή αναβαθμίσεις
κεντρικού ελέγχου εγκαταστάσεων σε
ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια
• Βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε άλλες δημοτικές
υποδομές (κοινόχρηστους χώρους,
χώρους αθλοπαιδιών κ.λπ.)
Άξονας 3 : Βελτίωση της Οργανωτικής Δομής της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Μέτρο Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού
3.1
Κωδ.
Στόχος
Αρμόδια
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Υπηρεσία
3.1.1
Στελέχωση και αναβάθμιση
Δ/νση
• Προσλήψεις εξειδικευμένου
του ανθρώπινου δυναμικού
Διοικητικών
επιστημονικού προσωπικού και
Υπηρεσιώνσυμβασιούχων για τη στελέχωση των
Ν.Π.Δ.Δ.
υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
• Στελέχωση μέσω της συμμετοχής στην
«Κινητικότητα»
• Συμμετοχή σε προγράμματα
κατάρτισης, εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης του προσωπικού σε θέματα
τοπικής αυτοδιοίκησης, νέες
τεχνολογίες, νομοθεσίες κ.ά.
3.1.2
Βελτίωση της οργανωτικής
Δ/νση
• Τροποποίηση του Οργανισμού
και διοικητικής δομής,
Διοικητικών και
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του
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αξιολόγηση της
αποδοτικότητας του Δήμου
και των Ν.Π.Δ.Δ.

Μέτρο
3.2
Κωδ.
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Μέτρο
3.3
Κωδ.
3.3.1

3.3.2

Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας,
εξορθολογισμός εσόδων-δαπανών
Στόχος
Αρμόδια
Υπηρεσία
Αναζήτηση και αξιοποίηση
Δ/νση
πηγών χρηματοδότησης
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
• Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη
των Ν.Π.Δ.Δ., των αιρετών, του
προσωπικού κλπ. για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών
• Παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος και των προγραμμάτων
δράσης
• Κανονισμοί Λειτουργίας των υπηρεσιών
• Εφαρμογή προγραμμάτων «Διοίκησης
μέσω Στόχων» για την αξιολόγηση της
αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας
του Δήμου και του προσωπικού
αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης,
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

• Εξασφάλιση πόρων μέσω συμμετοχής σε
χρηματοδοτούμενα εθνικά
προγράμματα
• Εξασφάλιση πόρων μέσω συμμετοχής σε
χρηματοδοτούμενα προγράμματα από
Ε.Ε.
• Συμμετοχή στα προγράμματα «Βοήθεια
στο σπίτι», «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» κ.ά.
Αξιοποίηση της Δημοτικής
Δ/νση
• Αξιοποίηση του πολιτιστικού κέντρου
Περιουσίας του Δήμου, των
Οικονομικών
«Καμίνι»
Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ.
Υπηρεσιών • Αξιοποίηση του ολυμπιακού αθλητικού
Ν.Π.Δ.Δ.
κέντρου «ΠΑΛΑΙ»
• Αξιοποίηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων και βελτίωση των χώρων
αναψυχής του Άλσους Βεΐκου
• Αξιοποίηση επενδυτικών έργων και της
Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου
Αξιοποίηση των οικονομικών Δ/νση
• Αξιοποίηση υποδομών λειτουργίας του
πόρων
Οικονομικών
Δήμου
Υπηρεσιών
• Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών
• Εξασφάλιση μηχανισμών είσπραξης
εσόδων
Επενδύσεις, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής & Ενίσχυση της Ασφάλειας και
Προστασίας
Στόχος
Αρμόδια
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Υπηρεσία
Προμήθεια, συντήρηση και
Δ/νση
• Κατασκευή νέων υποδομών
αναβάθμιση κτιριακού
Οικονομικών
• Προμήθεια νέου μηχανολογικού
μηχανολογικού,
Υπηρεσιών
εξοπλισμού
τεχνολογικού και λοιπού
• Συντήρηση υφιστάμενων υποδομών,
εξοπλισμού
μηχανημάτων, έργων και λοιπού
εξοπλισμού
• Αξιοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής
απόδοσης των εγκαταστάσεων του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων
Αξιοποίηση Τεχνολογιών
Δ/νση
• Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων
Πληροφορικής και
Οικονομικών
Ηλεκτρονικής Οργάνωσης του Δήμου
μηχανοργάνωσης
Υπηρεσιών
και των Νομικών Προσώπων
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3.3.3

Βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τους πολίτες

Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών

3.3.4

Ασφάλεια και προστασία της
δημοτικής περιουσίας και
των πολιτών

Όλες οι
Υπηρεσίες του
Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ.

Μέτρο
3.4
Κωδ.

Εξωστρέφεια και Συνεργασίες

3.4.1

Δράσεις διαδημοτικής και
υπερτοπικής σημασίας,
δημόσιες σχέσεις και
εξωστρέφεια του Δήμου

3.4.2

Προώθηση του τοπικού
κοινωνικού διαλόγου για τη
συμμετοχή και εξυπηρέτηση
του πολίτη

Στόχος

Αρμόδια
Υπηρεσία
Αυτοτελές
Γραφείο
Δημάρχου

Αυτοτελές
Γραφείο
Δημάρχου

• Μηχανοργάνωση σημαντικών
λειτουργιών του Δήμου
• Αξιοποίηση GIS
• Έργα και Εφαρμογές προηγμένων
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και
Δικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη στο
σύνολο του Δήμου (Wi-Fi, Ευρυζωνικές
Υποδομές κλπ.)
• Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
• Ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών
και της Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου
• Ενίσχυση της ασφάλειας και
υγειονομικής προστασίας των πολιτών
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
• Συνεργασία με όμορους Δήμους,
Ενώσεις Δήμων, Διαδημοτικά δίκτυα,
Υπουργεία, Μ.Κ.Ο. κλπ.
• Συνεργασίες με φορείς του Δημοσίου
και Ιδιωτικού τομέα (Κοινωνικοί φορείς,
σωματεία, συλλόγους, ΜΚΟ,
Πανεπιστήμια, Επαγγελματίες,
εθελοντές, κλπ.)
• Συνεργίες αναπτυξιακού χαρακτήρα
• Βελτίωση των διαδικασιών ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας σχετικά με τις συμμετοχικές
διαδικασίες.
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την
επίλυση προβλημάτων και την
προώθηση του τοπικού κοινωνικού
διαλόγου
• Διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων
συμμετοχής

Άξονας 4 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
Μέτρο Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προώθηση της απασχόλησης
4.1
Κωδ.
Στόχος
Αρμόδια
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Υπηρεσία
4.1.1
Τοπική ανάπτυξη και
Αυτοτελές
• Δράσεις ενίσχυση της τοπικής αγοράς
πρωτοβουλίες ενίσχυσης της
Γραφείο
και της επιχειρηματικότητας
επιχειρηματικότητας
Δημάρχου
• Προώθηση και ενεργοποίηση των
τοπικών φορέων και του ανθρώπινου
δυναμικού για την προώθηση θεμάτων
τοπικής ανάπτυξης
4.1.2
Δράσεις αντιμετώπισης της
Αυτοτελές
• Ενίσχυση της απασχόλησης για
ανεργίας και προώθηση της
Γραφείο
άνεργους, γυναίκες, ευπαθείς
απασχόλησης
Δημάρχουκοινωνικές ομάδες
Διεύθυνση
• Προγράμματα εκπαίδευσης ευάλωτων
Κοινωνικής
ομάδων πληθυσμού, με παράλληλη
Πολιτικής και
στήριξη οικονομική -ψυχοκοινωνική
Υγείας
• Ανάπτυξη και διεύρυνση των
συνεργασιών του Δήμου με φορείς για
την αντιμετώπιση της ανεργίας
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Μέτρο
4.2
Κωδ.

• Δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών
γυναικών για την παραγωγή και
προώθηση παραδοσιακών προϊόντων
• Αξιοποίηση των ΚΟΙΣΠΕ
Ενίσχυση έργων τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος
Στόχος

4.2.1

Υλοποίηση έργων και
βελτίωση υποδομών για την
αύξηση της επισκεψιμότητας

4.2.2

Ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας

Δήμος Γαλατσίου

Αρμόδια
Υπηρεσία
Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας ΖωήςΔ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δ/νση Τεχνικών
ΥπηρεσιώνΔιεύθυνση
Κοινωνικής
Πολιτικής και
Υγείας Αθλητικός και
Πολιτιστικός
Οργανισμός-

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
• Βελτίωση επισκεψιμότητας δασικών &
αναδασωτέων περιοχών του Δήμου
• Υλοποίηση δράσεων αστικής ανάπτυξης
• Αξιοποίηση Μητροπολιτικού Πάρκου
Αττικό Άλσος
• Δημιουργία ήπιων δράσεων αναψυχής
εντός της δασικής-αναδασωτέας
περιοχής
• Ανάπτυξη Δημοτικής συγκοινωνίας
• Αξιοποίηση Ολυμπιακών Ακινήτων
(ΠΑΛΑΙ)
• Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και
ποδηλατοδρόμων
• Μέριμνα για την προσβασιμότητα και
ασφάλεια των ΑμεΑ
• Δράσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων συνδεδεμένων με την
τοπική οικονομία
• Θεσμοθέτηση προβλεπόμενων χρήσεων
γης
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Βιβλιογραφία – Πηγές
1. Αναλυτικός Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων
Υπουργείου
Εσωτερικών
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης - ΕΕΤΑΑ. (Σεπτέμβριος 2011)
2. Απολογιστικά Στοιχεία του Δήμου
3. Αποφάσεις ένταξης του Δήμου σε χρηματοδοτικά προγράμματα
4. Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου
5. Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ.
6. Αττικό
Μετρό
Α.Ε.
ανακτήθηκε
https://www.ametro.gr και

στις

11-05-2022

από

http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=39&pl=1657&pk=9
0&ap=1655
7. Εγχειρίδιο
συμπλήρωσης
των
εντύπων
του
επιχειρησιακού
προγράμματος Δήμων (Έκδοση 1-Σχέδιο Σεπτέμβριος 2011)
8. Εκθέσεις και ερωτηματολόγια των υπηρεσιών του Δήμου
9. Εκθέσεις και ερωτηματολόγια των υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ.
10. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δημογραφικά χαρακτηριστικά/2011,
ανακτήθηκε 09-03-2021 από https://www.statistics.gr/el/statistics//publication/SAM03/2011
11. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών/
2011,
ανακτήθηκε
09-03-2021
από
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM05/2011
12. Ελληνική Στατιστική Αρχή,
ανακτήθηκε 09-03-2021 από

Οικονομικά

χαρακτηριστικά/2011,

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM04/2011
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