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Δ Η Μ Ο Σ  Γ Α Λ Α Τ Σ Ι Ο Υ

Στηρίζουμε τις οικογένειες, 
δημιουργούμε τους πολίτες 
του αύριο
Εργαζόμαστε σκληρά, ώστε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες υποδομές για τα σχολεία, 

τους δημοτικούς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας. Με στόχο μας 
πάντα να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για την υγιή ανάπτυξη των πολιτών του 
αύριο.

o ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,  3 που διαχειρίζεται τους Παιδικούς & Βρεφο-
νηπιακούς Σταθμούς, απέκτησε οργανόγραμμα και αρμοδιότητες για όλους τους υπαλλήλους του, για 
πρώτη φορά από την σύστασή του, το 2011, αν και ο νόμος το είχε επιβάλλει. 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέου, υπερσύγχρονου παιδικού σταθμού,  3 σύμφωνα με τις τελευταίες 
προδιαγραφές, ο οποίος περιλαμβάνει αίθουσες πολλαπλών χρήσεων νηπίων, αίθουσες απασχόλησης 
βρεφών, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσα εκδηλώσεων, τραπεζαρίες, κουζίνες, χώρους υποδοχής, δι-
οίκησης, χώρους στάθμευσης και χώρους βοηθητικής χρήσης και βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου. 

5
2



Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 1 4 - 2 0 1 9

Ο 8ος Παιδικός Σταθμός του Δήμου Γαλατσίου κατασκευάστηκε σε οικόπεδο επιφανείας 870 τ.μ., συνο-
λικού εμβαδού 2.450 τ.μ., και αναπτύσσεται σε 2 υπόγεια, ισόγειο και 3 ορόφους, ενώ η τοποθέτησή του 
έχει αφήσει ικανούς ελεύθερους εξωτερικούς χώρους για παιχνίδι.

Αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό τα βρέφη και τα παιδιά  3 που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθ-
μούς μας, ανακουφίζοντας περισσότερα νεαρά ζευγάρια στην καθημερινότητά τους. χαρακτηριστικά 
την σχολική χρονιά 2011-2012 οι παιδικοί μας φιλοξενούσαν 383 παιδιά και βρέφη, ενώ το διάστημα 
2016-2017, 491 (δηλαδή αύξηση 28%). 

Ανακαινίστηκαν πλήρως όλοι οι παιδικοί σταθμοί,  3 αγοράστηκε πλήθος επίπλων και κατασκευάστηκαν 
βιβλιοθήκες, πάγκοι, κρεβατάκια κ.ά., ενώ ενισχύθηκαν και οι υποδομές που προστατεύουν τα παιδιά 
από κάθε είδους χτυπήματα.

Ο Α’ και ‘Ε Παιδικός Σταθμός μεταφέρθηκαν  3
σε καταλληλότερο κτήριο (στην Τεώ), μειώ-
νοντας παράλληλα και τα λειτουργικά έξοδα 
των δύο Παιδικών Σταθμών. 

Πραγματοποιήθηκε πλήρης Μελέτη Πυρα- 3
σφάλειας- Πυρανίχνευσης –Πυρόσβεσης- 
Απολύμανσης στους Παιδικούς σταθμούς και 
εγκαταστάθηκαν συστήματα πυρανίχνευσης 
– πυρασφάλειας- πυρόσβεσης αλλά και συ-
στήματα συναγερμού.

Αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες του Δή- 3
μου για την αγορά τροφίμων για την κάλυψη 
των αναγκών των παιδιών και των βρεφών. 
Σημαντικό για περισσότερα ζευγάρια ήταν 
η αύξηση του κατώτερου ορίου απαλλαγής 
από τα τροφεία. Με την συνδρομή διατρο-
φολόγου, αγοράζονται ποιοτικά και υγιεινά 
τρόφιμα.

Τα γραφεία του Οργανισμού και οι δομές  3
εξοπλίστηκαν με συγχρόνους Η/Υ, δίνοντας 
τη δυνατότητα της παράλληλης σύνδεσης με 
τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου.

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά μηχανογρα- 3
φικό σύστημα για την δυνατότητα ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων εγγραφής στους Σταθμούς 
με τη δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής απο-
τελεσμάτων ανά σταθμό από το σύστημα.

Προσλάβαμε παιδίατρο  3 (που δεν υπήρχε) 
για την κάλυψη των υπηρεσιών όλων των 
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών. 
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Το έργο μας στα σχολεία μας
Ενισχύσαμε το Τμήμα Παιδείας του Δήμου με νέους υπάλληλους (Διοικητικών Υπηρεσιών, 

βιβλιοθηκονόμων, ηλεκτρονικών μηχανικών), τοποθέτηση σε κάθε σχολείο υπαλλήλων 
Γενικών Καθηκόντων και τοποθέτηση περισσοτέρων Καθαριστριών και Σχολικών Τροχονό-
μων σε όλα τα σχολεία της πόλης.

Αλλάξαμε τους μαυροπίνακες σε κεραμικούς, 3  στα περισσότερα σχολεία της πόλης μας, ενώ τοποθετο 
διαδραστικούς πίνακες, σε όλα τα σχολεία της πόλης.

Συνεχίσαμε το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας 3  σε περισσότερους από 100 μαθητές ετησίως και με 
σημαντικές επιτυχίες στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Αναβαθμίσαμε τους 3  υπάρχοντες και τοποθετήσαμε νέους συναγερμούς σε όσα σχολεία δεν είχαν.

Τοποθετήσαμε κάδους ανακύκλωσης 3  σε όλα τα σχολεία της πόλης. Παράλληλα, τοποθετήσαμε και 
κομποστοποιητές για χρήση τους από περιβαλλοντικές ομάδες και Συλλόγους Γονέων

Καλλωπίσαμε τα σχολεία με φυτά και βότανα 3  τους κήπους των σχολείων σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας. 

Συνεργαζόμαστε με ομάδες εθελοντών ζωγράφων, 3  με σκοπό την αισθητική αλλαγή των σχολείων της 
πόλης μας. 

Δημιουργήσαμε ένα νέο πρόγραμμα με αφήγηση παραμυθιών 3  σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 
Σχολεία της πόλης μας από την εθελόντρια συγγραφέα κ. Ευαγγελία Πανούση. 

Πραγματοποιούνται παραστάσεις «Καραγκιόζη» 3  σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της πό-
λης μας από τον θίασο Κοτσορέ και παραστάσεις «κουκλοθέατρου» σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτι-
κά Σχολεία της πόλης από το θίασο Σπυρόπουλου.
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Υλοποιήσαμε Ηλεκτρονική Πινακοθήκη - Φωτοθήκη 3  με πρώτη έκθεση χριστουγεννιάτικων γραμμα-
τοσήμων από όλο το κόσμο.

Υλοποιούνται τέσσερις διαγωνισμοί 3  σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας: α. Διαγωνισμός παραμυθιού με θέμα την ιστορία της πόλης μας «Μια φορά κι έναν καιρό  
ήταν μια μέλισσα», β. Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα το λόφο της πόλης μας «Αγχεσμός - Λυ-
κοβούνια -Τουρκοβούνια» γ. Διαγωνισμός κατασκευής   με θέμα το μεγαλύτερο μνημείο της πόλης 
μας, την «Ομορφοκκλησιά» δ.Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Η πόλη που ζω και η πόλη που θα 
ήθελα να ζω».

Πραγματοποιήσαμε δωρεάν ξεναγήσεις 3  σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στην Ομορφοκκλησιά, 
στο Καμίνι, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο κ.ά.

Κυκλοφορήσαμε πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής 3  σε όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της 
πόλης μας.

Μεταφέραμε καθημερινά φοιτητές στην Πανεπιστημιούπολη, 3  με το πούλμαν του Δήμου.

Στο πλαίσιο της Διά Βίου Εκπαίδευσης δόθηκαν σε 87 συμπολίτες μας, αντίστοιχες θέσεις δωρεάν  3
κατάρτισης σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Ωδεία, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια 
Καλλιτεχνών κ.ά. Επίσης, 20 συμπολίτες μας παρακολουθούν μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας.   

Υλοποιήσαμε για 2 χρόνια το πρωτοποριακό πρόγραμμα 3  «Διαφορετικότητα - Προκατάληψη – Ξενοφο-
βία» μεταξύ των σχολείων του Δήμου μας και των σχολείων του Ås Νορβηγίας.

Ενισχύσαμε με χιλιάδες βιβλία τις σχολικές βιβλιοθήκες της πόλης μας. 3

Υλοποιήσαμε τους ετήσιους αγώνες στίβου Δημοτικών Σχολείων, 3  τους ετήσιους αγώνες δρόμου του 
Γαλατσίου, καθώς και πολυάριθμες εκθέσεις («Ιστορικά Κειμήλια του 1940», «Ελλήνων – Ρώσων καλλι-
τεχνών – Unesco», «Προσωπικά αντικείμενα της Σοφίας Βέμπο», «Ήθη και έθιμα του δωδεκαημέρου», 
«Ειρεσιώνη», «Ψηφιδωτού», «οι Εύζωνες και οι φύλακες των αφανών» – έκθεση φωτογραφίας, κ.ά.).

Δημιουργήσαμε αναθηματική πλάκα – μνημείο στον αυχένα του Ψυχικού   3
για τους πεσόντες του 1940.

Πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις, εκδώσαμε βιβλία, ανεβάσαμε θεατρικές παραστάσεις,   3
διοργανώσαμε σεμινάρια και ομιλίες.

Συλλέξαμε τρόφιμα 3  για τη δομή παροχής βασικών αγαθών από όλα τα σχολεία της πόλης.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - ΠΑΛΑΙ
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ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΛΑΪΚΟΥ  
ΑΝΝΑ

ΔΑΒΙΛΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΗΚΟΥ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΑΚΗ  
ΜΑΡΘΑ

ΛΙΑΓΟΥΡΗ  
ΣΤΕΛΛΑ

 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΑΛΑΝΗ  
ΣΟΦΙΑ

ΔΑΣΚΑ - ΣΩΜΟΥ 
ΜΑΙΡΗ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΣ

 ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΙΑΠΗ  
ΔΗΜΗΤΡΑ

 ΒΑΣΙΛΑΣ  
ΠΕΤΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΜΑΛΛΙΟΥ 
ΣΑΒΒΟΥΛΑ

 ΒΕΡΟΥΛΗΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)

ΚΑΡΒΟΥΝΗ - ΠΕΦΑΝΗ 
ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

 ΛΕΠΙΔΑ - ΝΤΑΓΛΑ 
ΣΟΦΙΑ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
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ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΕΛΙΜΑΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΣΦΥΡΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΤΣΕΣΜΕΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 ΠΙΣΙΝΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΙΛΙΒΕΣΤΡΟΥ 
ΕΛΠΙ∆Α

ΤΡΕΣΣΟΣ  
ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΑΛΑΜΑΝΗΣ 
ΘΩΜΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΠΡΙΜΙΚΗΡΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΓΗ ΝΤΙΝΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΠΑΚΑΛΟΥ 
ΙΣΙ∆ΩΡΑ

 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΛΑ

 ΡΟΠΟ∆ΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΣΕΠΑΣ  
ΧΑΡΗΣ
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